
 

LA SÍNDICA ES REUNEIX AMB LA FECASARM PER TRACTAR LES QUEIXES I 

REIVINDICACIONS DEL SECTOR DE L’OCI NOCTURN BARCELONÍ 

Barcelona, 4 de juny del 2018 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, s’ha reunit amb representants de la FECASARM (Federació Catalana 

d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals) amb l’objectiu d’analitzar la 

situació actual de l’oci nocturn barceloní.  A la trobada han assistit: David López, 

president de la Federació i de l’Associació Front Marítim Barceloneta; Salva Vilanova, 

president de la Federació a Barcelona i gerent de la Sala Apolo; Joaquim Boadas, 

secretari general de la patronal i Roberto Galván i Xavier Puigdomènec, propietari i 

director, respectivament, de la Sala Otto Zutz.   

Els representants patronals van queixar-se del tracte que reben: “Sempre som els 

responsables, de manera injusta, de tot allò que succeeix a la nit, encara que sigui a 

la via pública i a 200 metres dels locals”. Denuncien la inseguretat jurídica, la 

presumpció de culpabilitat que pesa sobre ells, la manca d’ajudes públiques i el 

desemparament que pateixen.   

Els empresaris han explicat totes les iniciatives que estan duent a terme amb el 

propòsit de millorar la convivència en l’entorn dels seus establiments. Els 

representants d’Otto Zutz han detallat que cada nit tenen un grup de 14 persones al 

carrer que vetllen pel descans dels veïns. També assumeixen els costos de la neteja de 

llaunes i ampolles en el carrer durant la nit, tot i que ells no les comercialitzen. D’altra 

banda, Salva Vilanova, gerent de la Sala Apolo, ha desgranat el treball de mediació que 

fan amb els veïns per tal que, quan hi hagi un problema, pugui solucionar-se de 

manera ràpida i eficaç. També compten amb personal en el carrer que avisa a la gent 

que hi ha veïns descansant. David López, president de la Federació i de l’Associació 

Front Marítim Barceloneta, ha explicat la tasca que duen a terme en el Passeig 

Marítim mitjançant una gran inversió en vigilància privada per mantenir la seguretat i 

la bona convivència a la zona, tot i que han demanat més presència policial per 

dissuadir determinades pràctiques. Aquesta zona és el primer lloc del món en què 

s’han implementat els distintius internacionals de seguretat i de qualitat acústica per a 

locals d’oci nocturn, fet que demostra el grau de compromís que tenen envers la 

qualitat, seguretat i convivència nocturna. Altres locals de la ciutat com Input High 

Fidelity Dance Club, Up & Down, Otto Zutz i Sala Apolo també estan implementant els 

distintius internacionals.  



Els representants patronals han demanat a Vilà que reclami a les administracions més 

presència policial durant la nit a la via pública amb finalitats dissuasòries de 

determinades pràctiques il·legals (‘botellón’, incivisme, soroll, robatoris, agressions, 

entre altres). També demanen més inversió pública en les fórmules de mediació (entre 

veïns i locals d’oci nocturn) i en sistemes de prevenció com les campanyes de 

conscienciació.  

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, s’ha compromès a tractar les 

preocupacions i reivindicacions de la FECASARM amb l’Ajuntament de Barcelona per 

tal de millorar la convivència nocturna a la ciutat sense que s’hagi de desprestigiar al 

sector de l’oci nocturn.    


