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Barcelona prohibirà l'obertura de
més bars i restaurants a la plaça
d'Osca
El Pla d'Usos de la zona del Triangle de Sants i Hostafrancs limita les noves
llicències

La plaça d'Osca del barri de Sants de Barcelona. Foto: Google Maps

L'Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Pla d'Usos de la zona del Triangle de Sants i
Hostafrancs que prohibeix l'obertura de més bars i restaurants a la plaça d'Osca i al carrer Riego i
entorns, amb les seves corresponents terrasses. També es limitaran les llicències de pública
concurrència al carrer de Creu Coberta, així com a la resta del nucli antic, format per carrers
estrets i densos. Aquesta proposta del govern municipal, però, ha de ser aprovada en comissió i al
plenari.
La regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, ha opinat que s'ha deixat passar "massa temps" fins
que s'ha arribat a una situació "insostenible", que ha generat moltes molèsties als veïns i també ha
posat en perill el comerç de proximitat. Ara mateix hi ha decretada una suspensió de llicències a
l'espera de l'aprovació del pla
(http://www.naciodigital.cat/noticia/112154/barcelona/suspen/noves/llicencies/bar/placa/osca/volta
nts) .
"El que no podem fer és treure llicències atorgades, però sí prohibir l'obertura de nous locals", ha
resumit Pérez, que ha explicat que a la plaça d'Osca hi ha actualment 13 bars i restaurants i 48
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taules a les terrasses. En tot cas, ha reconegut que amb aquesta actuació no s'acabarà amb el
soroll, i per això aquest estiu hi haurà campanyes de sensibilització, amb educadors de carrer que
facin pedagogia, ja que un dels problemes és que un cop tanquen les terrasses, els seus usuaris
es queden igualment a la plaça.
Pel que fa a les altres dues zones del triangle, no es prohibeixen nous locals però sí que es limiten,
ja que s'introdueixen criteris de distància mínima entre noves llicències o amplada dels carrers. El
pla, ha dit Pérez, busca "equilibrar els usos residencials comercials i terciaris" i intentar garantir
el descans veïnal. També es treballa per preservar el caràcter del barri i mantenir el comerç de
proximitat, que també s'està veient afectat per l'obertura de bars i restaurants.
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