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Taquen la façana de la Generalitat
per protestar pel tancament de bars
El Palau desperta tacat de pintura vermella quan encara es manté la restricció als
negocis de restauració per permetre el consum als locals

La façana del Palau, amb les taques de pintura. | ACN

Les restriccions per contenir el coronavirus deixen un seguit de sectors afectats, i el malestar
s'enquista. Un dels gremis més perjudicats per les mesures sanitàries és el de la restauració, amb
el tancament de bars i restaurants decretat pel Govern
(https://www.naciodigital.cat/noticia/210123/restaurants-amb-aigua-al-coll-si-continuem-aixihaurem-tancar) el 15 d'octubre i que encara es podria prorrogar.
El malestar dels restauradors per la prohibició del consum als locals s'ha fet palès aquest
diumenge al matí, quan el Palau de la Generalitat ha despertat amb la façana tacada amb pintura
vermella. Operaris municipals han netejat les taques, vinculades a protestes del sector dels bars i
restaurants.
La reclamació del Gremi de Restauració de Barcelona és substituir el tancament actual de bars i
restaurants "per la represa de l'activitat de la restauració, de forma presencial" entre les sis del
matí i les nou del vespre.
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La façana del Palau de la Generalitat, tacada de pintura Foto: ACN

Segons ha denunciat amb reiteració l'organització que representa els bars i restaurants de la
capital, els 40 milions d'euros aportats pel Govern per compensar les pèrdues del tancament són
una quantitat insuficient per compensar els efectes de les restriccions.

Llencen globus de pintura vermella contra la façana de la Generalitat per protestar contra el
tancament de la restauració i l'hostaleria.
L'acció sorpresa ha volgut denunciar que les restriccions "els estan dessagnant". Ni Mossos ni
Guàrdia Urbana hi han actuat | @RTVECatalunya
(https://twitter.com/RTVECatalunya?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/ARLQXZdgk5
(https://t.co/ARLQXZdgk5)
? L'informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) November 8, 2020
(https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1325409344301756422?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des del gremi de la Restauració comdemnen els atacs a la façana i es desmarquen dels fets.
Insisteixen que aquests actes "no representen les demandes legítimes de la restauració" de
Barcelona. És per això que demanen a la policia que identifiqui els responsables de l'actuació.

Des de @RestauracioBCN (https://twitter.com/RestauracioBCN?ref_src=twsrc%5Etfw)
condemnen els actes lamentables q alguns impresentables han protagonitzat al Palau de la
Generalitat. Els seus actes vandàlics i la seva lamentable violència NO representen les demandes
legítimes de la restauració de BCN pic.twitter.com/K5dApyEj8qhttps://t.co/K5dApyEj8q)
(
? Roger Pallarols (@RPallarols) November 8, 2020
(https://twitter.com/RPallarols/status/1325403069857882112?ref_src=twsrc%5Etfw)
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La situació del sector a la capital catalana és crítica. Un 15% dels locals han abaixat la persiana
per sempre i un altre 40% es troba a la corda fluixa, segons dades del Gremi. En iniciar la
represa després de tres mesos de confinament el turisme s'havia esvaït i la clientela local havia
minvat per l'augment del teletreball. La tornada de les vacances va reprendre de forma tímida el
consum però ara les noves restriccions tallen en sec la recuperació.

Palau de Generalitat aquest matí pic.twitter.com/TMoX4C7Lx4 (https://t.co/TMoX4C7Lx4)
? Isabel Gil (@isa_gilv) November 8, 2020
(https://twitter.com/isa_gilv/status/1325392180622528512?ref_src=twsrc%5Etfw)
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