
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

LUIS BENVENUTY
Barcelona

Unanova guerra de les terrasses
plana sobre Barcelona. L’Ajun-
tament reduirà bona part dels
vetlladors que va permetre am-
pliar durant la pandèmia. Par-
lemprincipalment d’aquells que
esvandisposardemaneraextra-
ordinària sobre les voreres, a
tants carrers i places de la ciutat.
Centenars de taules i de cadires
–el nombre encara és una incòg-
nita– tenen un horitzó molt tèr-
bol.
A fi de pal·liar els efectes eco-

nòmics del virus sobre un sector
clau d’aquesta ciutat, el Consis-
tori 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’aparca-
ment... L’objectiu del govern de
l’alcaldessa Ada Colau és conso-
lidar 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 arra-
bassant espai al vehicle privat).
La comissió municipal d’Urba-
nismevaaprovarahirdemanera
inicial la modificació de l’orde-
nança de terrasses destinada a
fer-ho possible. La resta de no-

ves taules i cadires, les instal·la-
des a les voreres, s’hauran de re-
gular per les normes que regien
abans que es declarés la pandè-
mia. Això implicarà, per exem-
ple,que totes s’haurand’agrupar
davant la façana del local, i no
dispersar-se alegrement al llarg
de les voreres, tal com passa du-
rant la pandèmia. Amés, les tau-

les icadiresqueesquedinalavo-
rera s’hauran d’agrupar amb les
que es mantinguin a la calçada.
L’Ajuntament estudiarà cas per
cas. La tria es farà a comença-
ments de l’any que ve. El calen-
dari encara no és clar. A molts
restauradors no els farà cap grà-
cia... Una terrassa no havia estat
maitanimportantcomaraperti-

rarendavantunnegoci.
De tota manera, el suport de

l’oposició a l’executiu de Colau
enaquesta qüestió ésmolt fràgil.
Tots els grups van assegurar que
presentaranmoltes al·legacions,
que tot està per decidir. Aquesta
llumverda ésmolt tènue i no ga-
ranteix l’aprovació definitiva.
ERC i JxCat es van abstenir, i els
grupsquemenyssolendonarsu-

port a l’executiu en aquests me-
nesters–Cs,BcnpelCanvi iPP–,
hi van votar a favor. “El govern
contraposamobilitat i economia
–vadirLuzGuilarte,deCs–, i es-
tà fent xantatge als restaura-
dors”.
Janet Sanz, tinent d’alcalde

d’Urbanisme, va subratllar que
consolidantúnicament lesnoves
terrasses disposades a l’asfalt
Barcelona serà una ciutat molt
méssostenible,que laciutadania
gaudiràd’unespaipúblicdemés
qualitat, que les voreres queda-
ranmésespaioses...
I que aquesta modificació no

afectaelscriteris fonamentalsde
l’ordenança.Asaber,que les tau-

les i cadires
plantadesala
vorera hau-
ran de garan-
tir el pas dels
veïns tal com
ho estipula
l’ordenança
de terrasses
aprovada per
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 restaura-

dors sol·licitin la transformació

Els restauradors que vulguinmantenir les terrasses a la calçada canviaran lesNew Jersey per uns nousmodels homologats
LLIBERTTEIXIDÓ

Elgovernmunicipalvol
consolidardemanera
definitivaelsespais
exteriorsdisposats
a lacalçada

El suport de Cs, BCN
pel Canvi i PP permet
aprovar inicialment
lamodificació
de l’ordenança

Auditoriaper labrutícia, però sense frenar el porta aporta

n Tota l’oposicióvadenunci-
arahirque la ciutat estàmés
bruta ideixada,un fet aquè
aquest agost s’hihansumat
diversesplagues.Unacoin-
cidènciaquevaprovocar
que, apartird’unaproposta
d’ERC, s’hagi forçatqueel
governmunicipal faciuna
auditoria sobre la faltade
netejadeBarcelona i a la
qual esvinculenactuacions
concretes.El governsocio-

comúhivaestard’acord. “Si
s’hade ferunamodificació
pressupostària enspodrem
posard’acord”, vamanifes-
tarel regidor republicà,
JordiCoronas, queva insis-
tirque la ciutatnopotespe-
rarqueentri en funciona-
ment lanovacontractade
neteja, elmarçdel 2022.En
lamateixacomissió tambées
vaabordarelportaaportaa
SantAndreudelPalomar i

lesqueixesdelsveïns. JxCat
vareclamarsuspendreel
servei, propostaenquèva
estard’acord tota l’oposició
menysEsquerra, queva
votar juntamentambel go-
vern local encontrad’aques-
tapossibilitat.De fet, el regi-
dordeTransicióEcològica,
EloiBadia, vaassenyalarque
esmantéel 18d’octubrecom
adatadeposadaenmarxade
la segona fase. /R.Montilla

Terrasses
Hanestatautorit-
zadesper l’Ajunta-
mentdeBarcelo-
naa lacalçadades
queesvacomen-
çaraaplicar
aquestamesura
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Unapinçadeproterrasses
i antiterrasses ja pessiga
el governdeColau

de les llicències extraordinàries
en definitives i adquireixin pel
voltant d’uns 6.000 euros els
nousmodels homologats de ter-
rasses, va prosseguir la tinenta
d’alcalde, l’Ajuntament anirà re-
tirant les barreres de formigó de
color groc model New Jersey
que des de famés 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’aco-
miadi el junydel2022.
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 regi-
dors republicansentenenqueen
el fonselgoverndeColaunoestà
actuantamblacontundènciade-
guda, que les taules i cadires que
es consolidin a la calçada s’han
derestarde lesquesesuminales
voreres,quecal respectarelcon-

Ve de la pàgina anterior

Moltes d’aquestes terrasses eliminen places d’aparcament
LLIBERTTEIXIDÓ

sensaquèesvaarribarel2018.
Perquèenaquestanovaguerra

de les terrasses moltes entitats
veïnals estan cavant una altra
trinxera, la que els qui pensen
quemoltsbars i restaurantsde la
ciutat estan aprofitant aquestes
circumstàncies apocalíptiques
perapropiar-sede l’espaipúblic.
Famesos que la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Barcelo-
na (Favb) va iniciar una campa-
nya de denúncia, i va animar la
ciutadania a fotografiar aquells
negocisqueno fanaltra cosaque
plantarméstaulesicadiresdeles
autoritzades. No tots els restau-
radorsvanobtenirl’ampliacióde
les terrasses que van sol·licitar,
sobretot a Ciutat Vella i Gràcia.
Elgovernmunicipalcorreelrisc,
entre uns i altres, de pessigar-se
ambuna incòmodapinça.c
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