PROU SOROLL! JUGUEU AMB LA NOSTRA SALUT!
Els veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, arribem a l’estiu de 2022 observant com, després
dels períodes de poca activitat per causa de la pandèmia, la ciutat ha recuperat gran part de la
seva activitat comercial i turística habitual, i els bars i restaurants han tornat a uns nivells de
negoci prou favorables. Com a residents a diferents barris de la ciutat constatem una forta
expansió de les activitats de restauració i d’oci nocturn.
Aquesta situació ha provocat un fort desequilibri entre les facilitats que aquests negocis reben i
l’escassa, o sovint nul·la, protecció dels nostres drets com a veïns i veïnes. La nostra vida diària
queda condicionada pels ritmes i interessos d’uns negocis que s’han anat expandint sobre l’espai
públic mitjançant unes terrasses que han incrementant notablement l’emissió de decibels, inclús
en horaris tradicionalment considerats com de descans nocturn. El soroll provocat pel alguns
restauradors irresponsables envaeix les nostres llars i no podem realitzar amb normalitat
activitats quotidianes, vitals, senzilles, bàsiques, com llegir o escoltar música, fer la migdiada o
estudiar, mantenir una conversa amb la finestra oberta o estar simplement a casa gaudint d’una
mica de tranquil·litat. Aspectes bàsics per la salut, com dormir a la nit, es converteixen en fites
impossibles si t’ha tocat, en aquesta diabòlica loteria, un local regentat per irresponsables sota
el teu balcó. La invasió de la intimitat del domicili i la vulneració del dret al descans es tradueixen
en una pèrdua irreparable de la pròpia qualitat de vida. La vida es converteix en un infern. Quan
ets víctima d’un malson que es reprodueix dia rere dia, nit rere nit, la sensació d’indefensió
davant de poders fàctics molt poderosos i molt ben connectats es mostra amb tota la seva
cruesa. Des d’aquest abatiment sovint acabes pensant que el més fàcil seria rendir-se i marxar.
Però també, i aquest és el cas què ens ha portar a reunir-nos avui aquí, pots fer visible el què et
passa, ajuntar-te amb els teus veïns i veïnes i denunciar i lluitar contra aquesta violència.
Els carrers no són bars. Les places no són terrasses. Els barris no són parcs temàtics. Perquè les
terrasses són l’espai que ocupen i el soroll que fan. I en el ”pack acústic” s’inclou la cridòria dels
clients, el carrusel de músics que les parasiten i el sobreesforç de neteja que generen. Tot sense
cap protecció del silenci en horaris de vespre i de nit. El resultat és soroll sense límits, de dia i de
nit, incompatible amb la vida veïnal. Els nivells de soroll estan tan sobrepassats, i fa tants anys
que ho estan, que costa d’entendre que no s’implementin mesures cautelaríssimes de caràcter
urgent per tal de protegir els drets del veïnat. Ha d’haver-hi un equilibri. No pot ser tot pels
negocis i res pel veïnat. Hi ha qui s’ho mira com si no li afectés, però estem ben segurs que a la
pandèmia de soroll ningú escaparà.
És per això que avui hem vingut a manifestar-ho davant del Gremi de Restauració. Aquesta
institució s’ha destacat durant anys com a campiona en la defensa d’uns suposats ‘drets de la
restauració’, confrontant-los amb els drets de la ciutadania, relegada aquí a la categoria de
clients. I ho han fet, en masses ocasions, amb supèrbia, amb menyspreu, amb males maneres,
sense cap empatia vers les raons que aportem els veïns i sense cap reconeixement del patiment
que causen. I és aquest abús el que volem denunciar davant de l’opinió pública i de les autoritats.
És moment d’alçar la veu i posar sobre la taula els nostres drets vulnerats i una exigència.
Mireu-nos! Escolteu-nos!
Els veïns aquí concentrats representem a més de trenta col·lectius de tota la ciutat. No som
grupuscles. Som ciutadans amb els drets vulnerats que interpel·lem el Gremi de Restauració per
redreçar aquesta situació.

Al mateix temps, instem a tants i tants negocis de restauració respectuosos amb el veïnat a
comunicar la vergonya què ens manifesten quan veuen des del Gremi aquesta actitud desafiant,
aquest estil abusador i prepotent que pretén imposar el privilegi del negoci per sobre de la
convivència i el respecte. Les recents mesures oficials de decibels a alguns dels punts negres de
la ciutat avalen el fonament de les nostres exigències.
No callarem...tenim raons poderoses per no fer-ho.
No pararem...ens hi juguem la salut i la vida.
Defensem la ciutat i el barri, la llar i els drets de les persones que hi vivim a no estar sotmesos a
les pressions d’uns quants que, actuant de manera lobbista i poc empàtica, juguen dia rere dia
amb la nostra salut.
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NOTA DE PREMSA
Com a residents a diferents barris de la ciutat constatem una forta expansió de les activitats de
restauració i oci nocturn. Aquesta situació ha provocat un fort desequilibri entre les facilitats
que aquests negocis reben i l’escassa, o sovint nul·la, protecció dels nostres drets com a veïns i
veïnes. La nostra vida diària queda condicionada pels ritmes i interessos d’uns negocis que s’han
anat expandint sobre l’espai públic mitjançant unes terrasses que han incrementant
notablement l’emissió de decibels, inclús en horaris tradicionalment considerats com de descans
nocturn.
El soroll provocat pel alguns restauradors irresponsables envaeix les nostres llars i no podem
realitzar amb normalitat activitats quotidianes, vitals, senzilles, bàsiques, com llegir o escoltar
música, fer la migdiada o estudiar, mantenir una conversa amb la finestra oberta o estar
simplement a casa gaudint d’una mica de tranquil·litat. Aspectes bàsics per la salut, com dormir
a la nit, es converteixen en fites impossibles si t’ha tocat, en aquesta diabòlica loteria, un local
regentat per irresponsables sota el teu balcó.
És moment d’alçar la veu i posar sobre la taula els nostres drets vulnerats i una exigència.
Mireu-nos! Escolteu-nos!
Els veïns aquí concentrats representem a més de trenta col·lectius de tota la ciutat. No som
grupuscles. Som ciutadans amb els drets vulnerats que interpel·lem el Gremi de Restauració per
redreçar aquesta situació.
Al mateix temps, instem a tants i tants negocis de restauració respectuosos amb el veïnat a
comunicar la vergonya què ens manifesten quan veuen des del Gremi aquesta actitud
desafiant, aquest estil abusador i prepotent que pretén imposar el privilegi del negoci per
sobre de la convivència i el respecte. Les recents mesures oficials de decibels a alguns dels
punts negres de la ciutat avalen el fonament de les nostres exigències.
No callarem...tenim raons poderoses per no fer-ho.
No pararem...ens hi juguem la salut i la vida.
Defensem la ciutat i el barri, la llar i els drets de les persones que hi vivim a no estar sotmesos
a les pressions d’uns quants que, actuant de manera lobbista i poc empàtica, juguen dia rere
dia amb la nostra salut.
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