
#diguemprou
Al fet que l’Ajuntament d’Esplugues ens menystingui

amb mesures que perjudiquen el comerç local.

Volem treballar
No a la nova ordenança de terrasses.

No a la marginació dels restauradors a Firesplugues.

www.ube.cat

LA RESTAURACIÓ TAMBÉ ÉS COMERÇ LOCAL. DIGUEM PROU A L’ORDENANÇA MUNICIPAL QUE NO ENS 
PERMET TREBALLAR I A L’EXCLUSIÓ DEL NOSTRE GREMI A FIRESPLUGUES

Volem treballar, els restauradors d’Esplugues de Llobregat formem part del teixit comercial de la nostra ciutat, 
donem vida als carrers de la nostra ciutat, generem riquesa, afavorim les relacions interpersonals i associatives del nostre 
poble.

És per tot això i més, que no estem d’acord amb l’Ordenança Municipal de Terrasses que s’ha aprovat al darrer ple. 
No estem d’acord en el fet que se’ns menystingui i se’ns perjudiqui retallant l’horari de les 24 a les 23 hores, no podent  
oferir un servei als nostres clients, que volen gaudir i fer ús dels nostres espais oberts que paguem amb taxes municipals. 

Som menystinguts, som marginats, se’ns exclou. Després de 17 edicions de Firesplugues, la regidoria de comerç de 
l’Ajuntament d’Esplugues ha decidit excloure la restauració de la �ra comercial més important  bianual del nostre 
poble. Què passarà quan arribin les hores punta com les 14 o les 15 i la gent marxi de la �ra perquè no hi ha cap restaura-
dor oferint un beure o menjar? Amb quin criteri s’ha près aquesta decisió? Els bars, els restauradors, no estem d’acord que 
després de tantes edicions s’ens hagi exclòs perquè sí de Firesplugues. Si observem altres �res, a altres municipis, sempre 
la oferta comercial va acompanyada de la  restauració, perquè és dinamitzadora.

I per acabar, si pretenen excusar la seva mesura excloent, no es justi�quin darrera d’una campanya externa com la de 
“Tapes de primavera”, per compensar-nos. Els restauradors no hi serem dins la �ra i no volem campanyes com-
pensatòries que justi�quin la nostra marginació.

Demanen, doncs, que tots els restauradors diguin prou, diguem prou a les polítiques que no afavoreixen la producti-
vitat, que aparten a un sector i que són perjudicials per la nostra ciutat. Aquesta manera de fer política avui es contra 
nosaltres però demà pot anar contra qualsevol col·lectiu de comerç. Mereixem que es respecti el nostre mode de sobre-
viure, el nostre lloc de treball. 

Fem una CRIDA SOLIDÀRIA a tots els restauradors i la resta de comerç per tancar a les 19 h del dimarts 9 de maig i 
recolzar la nostra manifestació a la porta de l’Ajuntament d’Esplugues.
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