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El parc  
del Tibidabo 
reobre  
les portes  
dissabte

La directora del parc d’atrac-
cions del Tibidabo, Rosa Ortiz, i 
el regidor de Sarrià-Sant Gerva-
si, Albert Batlle, van presentar 
ahir la nova temporada de la 
instal·lació, que obrirà les por-
tes dissabte, 7 de març, després 
del període de tancament hi-
vernal. Les principals novetats 
d’aquesta temporada són l’es-
pectacle que durant l’abril farà 
al parc Pep Bou, actor de teatre 
i mim especialitzat a construir 
un món a partir de bombolles 
de sabó. 

Una altra novetat són les 18 
jornades solidàries que el Tibi-
dabo organitzarà de la mà d’en-
titats com ara Unicef, els Palla-
pupas i la Fundació Soñar Des-
pierto. El parc habilitarà una 
app que permetrà als usuaris sa-
ber quins temps d’espera hi ha 
en les atraccions i en els punts 
de menjar.  

«No tenim per objectiu aug-
mentar la xifra de visitants», va 

proclamar el regidor, que va ce-
lebrar que es mantingui el ca -
ràcter «familiar» del parc. 

Ortiz va repassar les xifres 
del 2019: 718.326 visitants en 
152 dies d’obertura, 4.726 dia-
ris. Una xifra similar tot i que 
lleugerament inferior a la del 
2018: 719.068 visitants en el 
mateix període d’obertura, és a 
dir 4.730 diaris. 

 
NOVA OFICINA / El parc d’atrac-
cions, va destacar Ortiz, tindrà 
ara presència a la ciutat: obrirà 
una oficina a la plaça de Ken-
nedy en què es podran fer trà -
mits. Pel que fa a la mobilitat, el 
parc viurà un altre exercici sen-
se funicular, que va ser retirat 
l’any passat. El seu substitut, 
que es denominarà Cuca de llum, 
està sent construït a Lió –en la 
compareixença d’Ortiz i Batlle 
es van poder veure imatges del 
procés– i es calcula que comen -
çarà a circular en el primer tri-
mestre del 2021.  

S’hi mantenen actius tres 
serveis de llançadora: el T2A, Ti-
bibus des de la plaça de Catalu-
nya; el T2B, Tibibus des de 
l’aparcament B:SM de Sant Ge-
nís, i el T2C: Funibus des de la 
plaça de Kennedy. H
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L’oci del Port Olímpic demana 
una pròrroga abans de l’adeu

ZONA EN TRANSFORMACIÓ

b L’ajuntament 
acaba de segellar la 
continuïtat temporal 
dels restaurants

b Les discoteques 
del moll de Mestral 
reclamen un pacte 
com el de Gregal

L’
anunci, ahir, de l’a- 
cord definitiu entre 
l’Ajuntament de Bar-
celona i els operadors 

del moll de Gregal, on es concen-
tren els restaurants del Port 
Olímpic, garanteix la seva conti-
nuïtat temporal durant un mà-
xim de dos anys mentre duri la 
primera fase d’obres del port. Pe-
rò aquesta pròrroga és conside-
rada un «greuge comparatiu» 
pels empresaris de l’oci nocturn 
que s’ubiquen al moll de Mestral 
i que ja han rebut la notificació 
que hauran de fer les maletes a 
l’abril. Aquest col·lectiu assegura 
que lluitarà per les mateixes 
condicions que la restauració, i 
amenaça amb un recurs conten-
ciós administratiu pel que consi-

PATRICIA CASTÁN 
BARCELONA

dera un «greuge comparatiu». 
De moment, reclamen continu-
ar actius tot aquest estiu, perquè 
mantenen que la seva concessió 
oficialment és vigent fins al mes 
de setembre.  

El consistori i el Gremi de 
Restauració de Barcelona han 
fet públic el pacte que obre una 
fase transitòria en l’activitat 
d’aquests negocis fins que les 
obres del port afectin el seu pro-
pi moll. És a dir, els restaurants 
podran continuar operant du-
rant aquell temps malgrat que 
oficialment la concessió dels ne-
gocis finalitza a l’abril.  

Aquesta voluntat ja es va ex-
pressar fa gairebé un any, tot i 
que en els últims dies els restau-
radors estaven preocupats da-
vant les condicions econòmi-
ques plantejades per l’ajunta-
ment. Desenes de treballadors es 
van presentar en la reunió de la 
comissió de seguiment del Port 
Olímpic de la setmana passada i 
van reclamar un contracte que 
permetés la supervivència dels 
negocis durant les obres.  

L’empresa municipal BSM 
(gestor de facto) i l’àrea de Co-
merç han negociat amb els em-
presaris fins al compromís subs-
crit ahir. La patronal de la restau-
ració va celebrar la mesura, que 
garanteix l’activitat actual du-

rant la primera fase dels treballs 
(centrats en el dic d’abric) i fins 
que es torni a obrir l’adjudicació 
de noves concessions, enfocades 
en la gastronomia mediterrània. 

En les pròximes setmanes es 
prorrogaran també amarratges 
i locals vinculats a l’anomenada 
economia blava.  

Aquest èxit per als restaura-
dors ha donat artilleria als ope-
radors de l’oci nocturn, una dot-
zena d’empreses que ocupen 33 
mòduls del moll de Mestral, con-
demnats per l’acabament dels 
seus contractes. El seu advocat i 
director jurídic de la patronal 
FECALON, Fernado Martínez, 
apunta que la data comunicada 
és el 2 d’abril, però capitania els 
ha autoritzat fins al 30. No obs-
tant, emfatitza que el document 
no té validesa com a acte admi-
nistratiu i que la publicació ofi-
cial de la concessió no es va fer 
fins al mes de setembre del 
1990, cosa que fa que l’activitat 
es pugui prolongar fins al ma-
teix mes. I tenen intenció de 
procedir així.  

El següent objectiu d’aquest 
col·lectiu, una vegada vist el cas 
de Gregal, és obtenir un acord 
en les mateixes condicions que 
la restauració. Si no l’aconse-
gueixen, emprendran la via ju-
dicial, afirma. H

33 Vista del moll de Gregal, on es concentra la restauració i el consistori ha acceptat una pròrroga durant les obres del port.
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La nova temporada 
incorporarà a l’abril un 
espectacle de Pep Bou

33 La nova fase per la qual a 
partir de l’abril l’ajuntament se-
rà gestor del Port Olímpic (per 
la delegació de competències 
atorgada pel Govern català) ha 
canviat les regles del joc a la 
zona. El consistori té prevista 
una inversió de 39 milions (su-
fragats pels operadors en ex-
plotació) durant els pròxims 
anys per reforçar el dic d’abric i 
renovar per complet aquest re-
cinte fill de l’etapa olímpica. 
Com va anunciar la setmana 
passada, les obres s’iniciaran 
formalment a la tardor. 

33El consistori va arribar al pre-
acord amb els restauradors per-
què la transformació, a més 
d’incidir en nous usos ciutadans 
i nàutics del port, mantindrà 
l’oferta de restauració en les fu -
tures concessions. No obs tant, 
l’ajuntament va reiterar ahir que 
el lleure nocturn no té cabuda 
a la futura zona. Es basen en 
les múltiples queixes veïnals i 
les incidències que ha generat 
durant lustres.

El recinte afronta  
la seva nova gestió  
i la gran renovació
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