
LES OFICINES DEL GREMI CONTINUARAN OBERTES DURANT EL MES D’AGOST

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rentabilibar_Faldón_Promo Julio y Agosto_210x40_AF2 tz.pdf   1   7/7/17   9:49

#154

13
 d

e 
ju

lio
l d

e 
20

17

93
3 

01
8 

89
1 

in
fo

@
gr

em
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om
w

w
w

.g
re

m
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om

El conflicte de les terras-
ses exigeix una solució 
immediata que compti 
amb l’aval del sector i del 
màxim nombre possible 
de partits polítics amb re-
presentació a l’Ajuntament 
de Barcelona. Sota aques-
ta premissa el Gremi de 
Restauració va organitzar 
el passat dilluns 10 de ju-
liol un debat amb els pre-
sidents dels grups muni-
cipals de l’oposició i amb 
un representat del govern. 
El Gremi havia convidat 
tots els restauradors que 
formen part de l’entitat, 
els quals van respondre 
massivament a la crida del 
Gremi omplint de gom a 
gom l’auditori on es va ce-
lebrar el debat. Van parti-
cipar al debat l’excalcalde 
de Barcelona i màxim res-

El Gremi reclama als polítics 
una solució immediata que posi 
fi a la guerra de les terrasses

ponsable del grup Demòcrates, Xavier 
Trias; la líder de Ciutadans a Barcelona, 
Carina Mejías; el president del grup mu-
nicipal d’Esquerra Republicana, Alfred 
Bosch, i el candidat pel Partit Popular, 

Alberto Fernández Díaz. El regidor Da-
niel Mòdol va assumir la representació 
del govern de Barcelona en Comú i el 
PSC a l’acte.

El debat arribava precedit per la ne-
gociació mantinguda entre el govern de 
la ciutat i el Gremi durant els mesos de 

aprovat les ordenacions 
singulars (rambla del Po-
blenou, avinguda Gaudí, 
Blai-Blesa, Sagrada Fa-
mília, etc.). El sector va 
demanar als partits una 
solució d’urgència, capaç 
d’aturar els efectes de-
vastadors de l’Ordenança 
i de salvar la restauració 
de proximitat. Davant 
d’aquesta interpel·lació 
directa, diversos grups 
municipals van posar els 
seus vots a disposició del 
govern per facilitar un 
acord que doni resposta 
als anhels més immediats 
dels restauradors.  

Proposta de mínims
Atesa la disposició ma-
nifestada pels grups mu-
nicipals, el Gremi, 48 
hores després del debat, 

maig i juny. Durant les 5 reunions que 
es van produir els representants del 
Gremi van explicitar amb nitidesa totes 
les reivindicacions dels restauradors 
amb relació a l’Ordenança de terrasses. 
L’expectació, per tant, era elevada; el 
periodista Xavier Sardà va fer de mes-
tre de cerimònies i va traslladar, en nom 
dels restauradors assistents, les dife-
rents preguntes als polítics. 

Durant el debat, a més, es van escol-
tar diversos testimonis, certament col-
pidors, de restauradors afectats per la 
normativa actual. Ara fa dos anys, quan 
esclata el conflicte, 2.200 restauradors 
aproximadament perdien taules i cadi-
res, una xifra, això no obstant, que s’ha 
anat incrementant a mesura que s’han 

va fer pública una proposta concreta 
per modificar 8 aspectes concrets de 
l’Ordenança vigent. Si bé es tracta d’una 
proposta de mínims, permetria posar fi 
al conflicte i obrir la porta a la revisió 

d’algunes de les decisions preses du-
rant els darrers dos anys. Ara el Gremi 
demanarà suport al govern de la ciutat i 
als grups de l’oposició perquè la trami-
tació de la modificació es produeixi du-
rant els propers mesos i entri en vigor 
l’1 de gener de 2018. 

La proposta concreta que 
planteja el Gremi permetria 
posar fi al conflicte actual

Una allau de restauradors va omplir l’auditori per escoltar les explicacions dels polítics.

Interpel·lada pels assistents, 
l’oposició va prometre facilitar 
l’acord amb el sector
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