LES
S ENTITAT
TS DEL COMERÇ I LA RE
ESTAURA
ACIÓ DE BARCELONA
EXIG
GEIXEN CONSENS
C
LAPSAR LA
L CIUTA
AT EN UN DIA
ABANS DE COL·L
LAB
BORABLE
PIME
EComerç,, CEDAC, Barcelon
na Oberta
a, Fundac
ció Barcelona Com
merç,
Com
mertia i el Gremii de Res
stauració de Barc
celona desaproven
n el
tanc
cament de
e 58 carrerrs de la ciu
utat.

Barccelona, 19 de setemb
bre de 201
16.- En mo
otiu del dia
a sense co
otxes organ
nitzat
pel proper
p
dijo
ous 22 de setembre per l’Ajunttament de Barcelona
a, les princ
cipals
entittats de com
merç i restauració de
e Barcelona considerren que no
o s’ha tingu
ut en
compte el riscc operatiu que suposa celebra
ar aquest esdevenim
ment en un
n dia
laborable.
Pren
nent l’exem
mple de l’any passa
at, enguan
ny també s’hagués pogut cele
ebrar
l’esd
deveniment en un dia
a festiu pe
er evitar les
s previsible
es afectacions que tindrà
el ta
ancament de,
d ni méss ni menyss, 58 carre
ers de tota
a la ciutat. En addició, la
majo
oria d’aquests carre
ers afectats tindrà un horari d’obertura i tancament
diferrent, amb la qual cossa es comp
plicarà, enc
cara més, la mobilitatt a la ciuta
at.
Conssiderem per tant, qu
ue el consistori hauria d’haver tingut en ccompte l’o
opinió
dels representtats del co
omerç i de la resta
auració, i s’hauria
s
d’’haver fet amb
elació, una major difu
usió de less caracterís
stiques de
e la jornada
a i dels ca
arrers
ante
que quedarien
n afectats per evitar així al mà
àxim situaccions de d
desconcertt i de
man
nca de plan
nificació.
Lam
mentableme
ent, ja hem
m pogut co
omençar a veure quines són le
es incidènc
cies i
les afectacions
a
s del tall de la circula
ació en de
eterminade
es illes de Barcelona, així
com les conse
eqüències que comp
porta enverrs distribuïïdors, com
merços, serrveis,
clien
nts, veïns, etc.
És per aquesst motiu que,
q
una vegada més,
m
pose
em de m
manifest da
avant
l’Ajuntament de
d Barcelona que pre
engui en considerac
c
ció l’opinió de les en
ntitats
ots aquellss temes que tant directament affecten el sector come
erç de la ciutat.
c
en to

Per a mésinform
mació:
Esther Notarrio – Comun
nicacióPIME
EComerç – 93 496 45 6
60
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