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 Sr. Pere Chias 
 President del Gremi de Restauració de Barcelona 
 Gran Via de les Corts Catalanes, 481 
 08015 Barcelona 
 

Benvolgut, 

A la FAVB estem fermament convençuts que totes les institucions representatives de la ciutat 
tenim unes obligacions inherents a la nostra representativitat que ens obliguen a ser molt 
curosos i curoses en les nostres expressions públiques. Per suposat, això no vol dir en cap 
cas posar-se limitacions a l'hora d’expressar les opinions pròpies amb total llibertat, com 
tampoc deixar de criticar i qüestionar opinions contràries amb la mateixa llibertat. Sempre, 
però,  amb argumentacions, amb pedagogia,  i sobre tot amb empatia, quedant totalment fora 
de lloc menystenir, insultar, o voler fer-ne “broma” de les opinions o accions d’altres      
 col·lectius. Això que diem, la FAVB ho practica de forma molt rigorosa, defensant, com no 
podria ser d’una altra forma, els interessos de les AAVV’s federades, i el què pensem que és 
millor pels veïns i veïnes de Barcelona. 

En el mateix sentit, exigim aquest mateix comportament a totes les institucions i entitats 
representatives dels diferents col·lectius  barcelonins, i per suposat, el Gremi de 
Restauració n'és una d’aquestes. 

El passat 17 de Juny, als mitjans relacionats amb el Gremi, es publicaven per part del seu 
Director General uns missatges totalment inacceptables. Qualifica de “representatives”, entre 
cometes, a les 25 entitats convocants d'una concentració contra el soroll, entre elles la FAVB, 
amb més de 100 AAVV federades, i també escriu “pateix la ciutadania”, entre cometes. Com 
si el patiment degut al soroll, real i contrastat de més de 200.000 persones segons els estudis 
municipals, fora per fer-ne burla i menysprear-ho. Encara que sols afectés a la salut d’una 
sola persona, és molt greu voler ridiculitzar la seva malaltia. Quina mena de nul·la qualitat 
moral té aquest representant del Gremi, que en lloc de buscar solucions, fer propostes i 
buscar ponts per minimitzar el problema, sols intenta desprestigiar al veïns i veïnes de 
Barcelona. Igualment parla de “gran” problema i de que s’ha magnificat. Segurament no viu 
en una zona amb alta contaminació acústica, sinó, seria el primer en reclamar solucions  al 
què acaben convertint-se, amb el temps,  en greus, sí greus (sense cometes)  problemes de 
salut per a qui els pateix. Nosaltres no posem en dubte les argumentacions empresarials en 
l’etapa Covid i postcovid, i en el seu moment a la FAVB vàrem comprendre i acceptar 
públicament les mesures extraordinàries en relació amb les terrasses. És, però, inadmissible 
el to despectiu, per desgràcia massa habitual, d’aquest representant del Gremi, en articles 
(recentment a l’Ara) i intervencions als diferents mitjans (TV3, planta baixa) i d'altres, on no 
presenta cap argument per solucionar els evidents i contrastats incompliments de molts 
restauradors de les lleis i ordenances de la ciutat, i menys encara propostes per reconduir-los, 
 i es dedica solament a atacar la representativitat i les queixes dels veïns i veïnes afectats de 
Barcelona. Tampoc trobem gens admissibles les seves expressions "de guerra", referint-se a 
les mesures per tornar l'espai públic a una situació pre-COVID i resoldre el què en masses 
casos es produeix, que és una saturació de l'espai públic per l'ocupació de les terrasses i una 
greu afectació de la salut de les persones que la pateixen.  
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Una entitat com el Gremi de Restauració hauria de ser la primera en buscar fórmules per 
solucionar els incompliments flagrants de les lleis i normes vers l’ús de l’espai públic. 
Entenem que es vol conviure en una ciutat amb harmonia entre les persones que hi vivim o hi 
treballem i els restauradors, donat a més a més que aquestes persones som també la majoria 
dels seus clients. 

Una rectificació en relació amb aquestes paraules i expressions i una actitud negociadora i 
empàtica serien més que necessàries per assolir una millora de la ciutat, que entenem el 
Gremi de Restauració també hauria de desitjar. 

 
 

Atentament, 

 

 

 

 

 

Ana Menéndez  
Presidenta Favb 

 

Barcelona, 25 de juliol de 2022 
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