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Barcelona reduirà les terrasses
ampliades a les voreres
Les barreres de formigó New Jersey no s’acabaran de retirar fins a l’estiu del 2022
rar endavant un negoci.
De tota manera, el suport de
l’oposició a l’executiu de Colau
en aquesta qüestió és molt fràgil.
Tots els grups van assegurar que
presentaran moltes al·legacions,
que tot està per decidir. Aquesta
llum verda és molt tènue i no garanteix l’aprovació definitiva.
ERC i JxCat es van abstenir, i els
grups que menys solen donar su-

El govern municipal vol
consolidar de manera
definitiva els espais
exteriors disposats
a la calçada
El suport de Cs, BCN
pel Canvi i PP permet
aprovar inicialment
la modificació
de l’ordenança

LLIBERT TEIXIDÓ

Els restauradors que vulguin mantenir les terrasses a la calçada canviaran les New Jersey per uns nous models homologats
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Una nova guerra de les terrasses
plana sobre Barcelona. L’Ajuntament reduirà bona part dels
vetlladors que va permetre ampliar durant la pandèmia. Parlem principalment d’aquells que
es van disposar de manera extraordinària sobre les voreres, a
tants carrers i places de la ciutat.
Centenars de taules i de cadires
–el nombre encara és una incògnita– tenen un horitzó molt tèrbol.
A fi de pal·liar els efectes econòmics del virus sobre un sector
clau d’aquesta ciutat, el Consistori va atorgar l’any passat 3.668
noves llicències de terrasses.
D’aquestes llicències, 1.588 es
van ubicar en xamfrans, carrils
de circulació, cordons d’aparcament... L’objectiu del govern de
l’alcaldessa Ada Colau és consolidar definitivament sobretot
aquelles taules i cadires que de

maneraprovisionalvaautoritzar
instal·lar allà, a les calçades, a
l’asfalt (en realitat totes aquelles
que en certa manera estan arrabassant espai al vehicle privat).
La comissió municipal d’Urbanisme va aprovar ahir de manera
inicial la modificació de l’ordenança de terrasses destinada a
fer-ho possible. La resta de no-

ves taules i cadires, les instal·lades a les voreres, s’hauran de regular per les normes que regien
abans que es declarés la pandèmia. Això implicarà, per exemple, que totes s’hauran d’agrupar
davant la façana del local, i no
dispersar-se alegrement al llarg
de les voreres, tal com passa durant la pandèmia. A més, les tau-

les i cadires que es quedin a la vorera s’hauran d’agrupar amb les
que es mantinguin a la calçada.
L’Ajuntament estudiarà cas per
cas. La tria es farà a començaments de l’any que ve. El calendari encara no és clar. A molts
restauradors no els farà cap gràcia... Una terrassa no havia estat
maitanimportantcomaraperti-

Auditoria per la brutícia, però sense frenar el porta a porta
n Tota l’oposició va denunciar ahir que la ciutat està més
bruta i deixada, un fet a què
aquest agost s’hi han sumat
diverses plagues. Una coincidència que va provocar
que, a partir d’una proposta
d’ERC, s’hagi forçat que el
govern municipal faci una
auditoria sobre la falta de
neteja de Barcelona i a la
qual es vinculen actuacions
concretes. El govern socio-

comú hi va estar d’acord. “Si
s’ha de fer una modificació
pressupostària ens podrem
posar d’acord”, va manifestar el regidor republicà,
Jordi Coronas, que va insistir que la ciutat no pot esperar que entri en funcionament la nova contracta de
neteja, el març del 2022. En
la mateixa comissió també es
va abordar el porta a porta a
Sant Andreu del Palomar i

les queixes dels veïns. JxCat
va reclamar suspendre el
servei, proposta en què va
estar d’acord tota l’oposició
menys Esquerra, que va
votar juntament amb el govern local en contra d’aquesta possibilitat. De fet, el regidor de Transició Ecològica,
Eloi Badia, va assenyalar que
es manté el 18 d’octubre com
a data de posada en marxa de
la segona fase. / R. Montilla

port a l’executiu en aquests menesters –Cs, Bcn pel Canvi i PP–,
hi van votar a favor. “El govern
contraposa mobilitat i economia
–va dir Luz Guilarte, de Cs–, i està fent xantatge als restauradors”.
Janet Sanz, tinent d’alcalde
d’Urbanisme, va subratllar que
consolidant únicament les noves
terrasses disposades a l’asfalt
Barcelona serà una ciutat molt
més sostenible, que la ciutadania
gaudirà d’un espai públic de més
qualitat, que les voreres quedaran més espaioses...
I que aquesta modificació no
afecta els criteris fonamentals de
l’ordenança. A saber, que les taules i cadires
plantades a la
vorera hauTerrasses
ran de garanHan estat autorittir el pas dels
zades per l’Ajunta- veïns tal com
ment de Barceloho estipula
na a la calçada des
l’ordenança
que es va comende terrasses
çar a aplicar
aprovada per
aquesta mesura
tots els grups
polítics
el
2018, el text que va posar fi a
aquella primera gran guerra de
les terrasses.
I a mesura que els restauradors sol·licitin la transformació

1.588
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Una pinça de proterrasses
i antiterrasses ja pessiga
el govern de Colau
Ve de la pàgina anterior

de les llicències extraordinàries
en definitives i adquireixin pel
voltant d’uns 6.000 euros els
nous models homologats de terrasses, va prosseguir la tinenta
d’alcalde, l’Ajuntament anirà retirant les barreres de formigó de
color groc model New Jersey
que des de fa més d’un any estan
fent que Barcelona tingui aires
de ciutat sumida en un conflicte
armat. L’objectiu municipal és

que l’última New Jersey s’acomiadi el juny del 2022.
Però aquestes explicacions no
van convèncer el principal grup
de l’oposició, i el republicà Jordi
Coronas va etzibar a Sanz “qui
els ha vist i qui els veu”. Els regidors republicans entenen que en
el fons el govern de Colau no està
actuant amb la contundència deguda, que les taules i cadires que
es consolidin a la calçada s’han
de restar de les que se sumin a les
voreres, que cal respectar el con-
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Moltes d’aquestes terrasses eliminen places d’aparcament

sens a què es va arribar el 2018.
Perquèenaquestanovaguerra
de les terrasses moltes entitats
veïnals estan cavant una altra
trinxera, la que els qui pensen
que molts bars i restaurants de la
ciutat estan aprofitant aquestes
circumstàncies apocalíptiques
per apropiar-se de l’espai públic.
Fa mesos que la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) va iniciar una campanya de denúncia, i va animar la
ciutadania a fotografiar aquells
negocis que no fan altra cosa que
plantarméstaulesicadiresdeles
autoritzades. No tots els restauradorsvanobtenirl’ampliacióde
les terrasses que van sol·licitar,
sobretot a Ciutat Vella i Gràcia.
Elgovernmunicipalcorreelrisc,
entre uns i altres, de pessigar-se
amb una incòmoda pinça.c

