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BARCELONAwL’Ajuntamentde
Barcelonavaobrir ahirelpri
mercentred’allotjament tem
poralpera joves sense llar, al
carrerDuanadeldistrictede
CiutatVella.L’edificidisposa
de21places,de lesquals ja
estanocupadesquatre,desti
nadesa jovesd’entre 18 i21
anys, ampliable finsals25,
derivatsd’altres recursosde la
xarxad’atencióapersones
sense llar.Elperíodedeperma
nènciaal centreésd’unany iels
allotjats tindranrecursos soci
oeconòmics, comaracursos
formatius,perentraralmón
laboral i rebran l’ajudade tret
zeeducadors.LaiaOrtiz, sego

na tinentad’alcalde, vaexigir
en la rodadepremsamésesfor
çosalGovern ia l’Estat, des
présd’unaugment l’últimany
del30%enels recursosd’allot
jamentdeprimeraatenció.La
majoriadesol∙licitantsprove
nendecentresdemenorsque,
unavegada fan18anys,passen
aserextutelatsde laGenerali
tat iquedenensituacióde
desemparament.Ortizvasos
tenirquecadaadministració
haviad’assumir la sevarespon
sabilitat enel sensellarisme iva
defensarqueuncentremuni
cipal així és “imprescindible
perpromoure l’autonomia
d’aquests joves”. /Redacció

Obertura del primer centre d’allotjament
temporal per a joves sense llar

El Govern espanyol llueix la inversió de
l’Estat en els JocsMediterranis del 2018
TARRAGONAwÍñigoMéndez
deVigo,ministre d’Educació,
Cultura i Esport, va visitar
ahir les principals instal∙laci
ons dels JocsMediterranis
del 2018 aTarragona i va
destacar el “compromís in
versor del Govern espanyol”.
Méndez deVigo va acabar el
seu recorregut alNouEstadi,
remodelat amb 1,7milions
d’euros. L’estadi delNàstic
serà escenari de la cerimònia
d’inauguració i de cloenda
dels Jocs, del 22 de juny a l’1
de juliol. La inversió de l’Estat
en equipaments per als Jocs

suma 15milions, incloenthi la
piscina olímpica, encara pen
dent de construir. Elministre
va defensar l’ajornament dels
Jocs, que s’haurien d’haver
celebrat l’estiu del 2017, per
problemes de finançament.
“Encertadament, amb l’alcal
de deTarragona i el president
del ComitèOlímpic Espanyol
vamdecidir endarrerirho un
any per agafarmés força
i finançament. Estic conven
çut que acabarem les obres
i faremuns grans Jocs”,
va destacarMéndez de
Vigo. /EsteveGiralt

La torreGlòries
estarà enllestida
amitjans d’any

Detinguts després
de 160quilòmetres
de fugida a l’AP7

BARCELONAwLa torreGlò
ries completarà la seva remo
delació i podràacollir inqui
lins amitjansd’any, va avan
çar ahir el consellerdelegat
deMerlinProperties, Ismael
Clemente.Desprésde fracas
sar el projected’acollir la seu
de l’AgènciaEuropeadel
Medicament, es va repren
dreelplad’ubicaroficinesde
diferents empreses.L’impac
tede la crisi política catalana,
quehaafectat elmercat, no
hade restar atractiu a la
torre, que, segonsClemente,
“robarà” clients a altres edifi
cis deBarcelona. /Redacció

L’AMPOLLAwElsMossos
d’Esquadravandetenirdiu
menge treshomesa l’AP7, a
l’Ampolla (BaixEbre),des
présd’escaparsed’uncon
trol aSantFeliudeLlobregat,
a 160quilòmetres.Elsdetin
guts,de 18a21anys, vanser
interceptatsa laB23per
excésdevelocitat.En la fugi
da, el conductor, begut idro
gat, va superarels200 km/h,
ambels llumsapagats, va
xocarambaltrescotxes iva
fer saltar labarreradelpeatge
de l’AP7aTarragona.Con
ductor i acompanyantsvan
agredirels agents. /E.Giralt
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Ballesteros iMéndez de Vigo amb lamascota Tarracus
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Els restauradors celebren la tasca del Gremi,
que ha fet fer un gir al conflictiu tema dels vetlladors

Calmaa les terrasses

GASTRONOMIA

CRISTINA JOLONCH
Barcelona

No hi va haver brindis.
Amb prou feines es van
obrir les ampolletes
d’aigua que hi havia so

bre la taula. I ésqueningúnoesvo
lia perdre cap detall de la reunió
que ahir va convocar el Gremi de
RestauradorsdeBarcelona.Però sí
quehivahaverunacertarelaxaciói
ganesdecelebraralgunacosaentre
els col∙leguesd’ungremienquèúl
timament les bones notícies escas
segen.

Això és el que el Gremi volia
transmetrealgrupd’associats–en
tre els quals representants d’esta
bliments emblemàtics de la ciutat,
com el Via Veneto, la Bodega Se
púlveda, Ca l’Isidre, el Tickets i la
restadels localsd’ElBarri, d’Albert
Adrià, l’Estimar, el Semproniana,
LaMar Salda, el Disfrutar, el Boca
Grande i el grup Lluerna– que es
van trobar en una de les sales del
Bellavista del Jardín del Norte
(restaurant dels germans Messi i
els germans Iglesias) per posarse
al dia del final, que tots van consi
derar positiu, del llarg conflicte al
voltantdelaregulaciódelesterras
ses, que finsaraes regiaperunaor
denança del 2013 aprovada en el
governdeXavierTrias.

No tots els que van participar en
lareuniótenenterrassa,peròsíque
donen suport als seus col∙legues,
que han patit una norma que, se
gons es va dir des del Gremi, “ha
perjudicat especialment establi
ments més humils, incapaços
d’adaptarsea lesexigències”.
Desprésdedosanys imigde llui

ta i, segons es va dir des del Gremi,
gràcies al fet que la junta actual ha
via fet els deures, “l’acord ha estat
positiu i la restauració hi sortirà
guanyant. “L’última batalla ha fet
un gir a favor del nostre sector”,

afirmava Pere Chias, president del
Gremi,“demaneraquepodremde
dicarnos a les nostres obligacions
d’empresaris”.

El directordelGremi,RogerPa
llarols, va donar una explicació de
tallada d’un procés que ha passat
permoltes vicissituds. “En la recta
final els tècnicsde l’Ajuntamentde
Triasesvanadonarquecalia refor

mar l’ordenança, però no van tenir
temps perquè va arribar un canvi
degovernmunicipal”. L’alcaldessa
Ada Colau, que no tenia experièn
cia,esvatrobarambunanormaque
no estava elaborada per ells i que
havia d’aplicar. El camí, perquè es
deixés de veure la demanda dels
restauradorscomunaprivatització
de l’espai públic, va ser costós. En
tre els passos delGremi, des d’apa
drinar terrasses per part de perso
natges reconeguts –“Per deixar
clar que les terrasses s’havien con
vertit en un ús ciutadà de primer
ordre”– fins a encarregar a l’arqui
tectaBenedettaTagliabueunestu
di que comparava les terrasses del
nord iel sudd’Europaenquèposa
va en relleu que a les zones nòrdi
ques se’ls donava un tractament
més imaginatiu i acurat que enuna
ciutat com Barcelona, exemple de
mediterraneïtat. Més endavant es
va triar un grup de personatges
de prestigi en diferents àmbits per
elaborar un llibre blanc de les ter
rasses. Pallarols va explicar que
“tambés’hadisposatd’unestudide
laUBper saber qui són els usuaris
de les terrasses que va sorprendre
lamateixaalcaldessa:un82,9%són
personesdelbarrimateix”.
Segons elGremi, el nou text, que

s’aprovarà de manera definitiva a
l’abril, corregeixelsprincipalspro
blemes que generava l’ordenança
perquèpermetmésflexibilitatenla
presadedecisionsdelmateixAjun
tament, especialment pel que fa a
les distàncies entre terrasses i mo
biliari urbà. Hi haurà més partici
pació dels districtes a l’hora de do
nar llicències i s’eliminarà l’obliga
torietat d’adaptar els lavabos, amb
l’excepció dels locals que afrontin
obres majors o que tinguin previst
un canvi substancial d’activitat. I,
una cosa que va despertar l’interès
dels agremiats, s’obre la via a la zo
nad’excel∙lència.Algunsdelsassis
tents ja pensen en els requisits per
feruna terrassaal seugust.c
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El grup de restauradors que van assistir a la reunió convocada pel Gremi per explicar els avenços

Acord en zones d’excel∙lència
]És el nou pas enmatèria
de terrasses. I la zona de la
Diagonal, seguida del front
marítim, les principals can
didates a acollirse a una
norma que regularà les ter
rasses que podran ser espe
cials perquè estaran ubica
des en el que es consideren
zones d’excel∙lència. Es
requerirà un acord: han

d’aprovar el projecte, d’una
banda, el 50% dels opera
dors de la zona i, de l’altra,
els responsables del distric
te a què pertany. Segons es
va deixar clar des del Gremi,
“no hi haurà zones d’ex
cel∙lència sense acord”. I,
quan n’hi hagi, serà obli
gatori adaptarse al que
s’hagi aprovat.

Elsrestauradors
senseterrassas’hanunit
a la lluitaperprotegir
elsestabliments
méshumils


