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“Les Guinguetes i covid19”

Benvolgudes i Benvolguts, 

Tots els problemes que han anat trobant les guinguetes, durant el llarg temps de la seva 
existència, semblen avui quasi insigni�cants.
És ben cert que va ser una gran idea que fossin una realitat a les nostres platges, doncs a la 
vegada que donen un servei molt estimat per a la gent, ajuden a projectar una ciutat com “la 
nostra” a l’exterior amb una imatge molt positiva.
Es crea una activitat econòmica molt interesant, no solament pels implicats directament si no 
que també per tot allò que fa al seu entorn com es el comerç de la ciutat.
Aquesta activitat està avui seriosament amenaçada.
Veiem que a Barcelona els concessionaris no volen obrir, ja que amb l’escurçament de la 
temporada i amb les mesures de seguretat no veuen possible tirar endavant.
És per això que, en una circumstància com la que vivim, demano que l’ajuntament faci tot el 
possible per donar suport a aquesta activitat, i que seguim tenint un servei com aquest.
En aquest sentit, m’agradaria suggerir:

-Com a primera mesura, l’anul·lació del cànon corresponent a l’any amb curs, 
fent així una mica més fàcil obrir els establiments.

- Prorrogar un any més la concessió i així poder compensar les pèrdues 
d’aquest any.

- Permetre prorrogar la temporada fins a finals d’Octubre, i per tant 
aconseguir que l’activitat pugui recuperar-se de forma més estable.

- Deixar ocupar més metres, per tal que es compleixin les normes de 
seguretat i el distanciament sense rebaixar massa el numero de clients.

És interès de tots tenir les platges de Badalona vestides amb les guinguetes aquest estiu. 
Aquestes mesures i altres poden ajudar a superar aquesta situació tan complicada amb la que 
ens trobem.

No oblidem que només entre tots podem aconseguir que la nostra ciutat recuperi l’activitat.

Joaquim Padrós
President de l’Associació de Chiringuitos de Catalunya


