
Tolerància zero a les accions vandàliques i incíviques als nostres carrers   
Carta oberta a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al primer tinent d’alcaldia, Jaume 
Collboni i, al cinquè tinent d’alcaldia Albert Batlle 
 
Benvolguda senyora Colau, benvolgut senyor Collboni, benvolgut senyor Batlle. 
 
Les entitats sota signants ens permetem dirigir-nos a vostès en relació als lamentables fets que 
aquest cap de setmana han tingut lloc a la ciutat de Barcelona. Uns fets vandàlics intolerables, 
injustificables i menyspreables que han entelat completament les nostres festes i el seu  caràcter 
festiu. Uns fets que no són anecdòtics ni banals. I, el que és pitjor, ja no són puntuals a la 
nostra ciutat. 
 
Els dies posteriors a les festes de La Mercè hauríem d’estar parlant de l’èxit del piromusical o de la 
riquesa i participació popular dels barcelonins en el seus actes. Però no. Aquests dies tornem a 
parlar de persones ferides als carrers de la ciutat. De quantioses pèrdues econòmiques en 
els establiments afectats. Del mobiliari urbà destrossat així com, dels vehicles dels 
barcelonins afectats. I, com no, de la desastrosa imatge que Barcelona ha projectat al món 
quan més bonica, alegre i cívica s’hauria de mostrar. 
 
Malauradament, com dèiem a l’inici del nostre escrit, aquests ja no són uns fets puntuals o 
anecdòtics a la ciutat de Barcelona. I de res ens servirà intentar trobar excuses en el context actual.  
 
Senyora Colau, senyor Collboni i senyor Batlle, exigim que l’Ajuntament de Barcelona projecti la 
seva tolerància zero a aquests fets i que, no deixi cap marge de maniobra als grups de 
persones que generen aquestes accions vandàliques i incíviques als nostres carrers. La 
nostra ciutat ha de ser capaç d’enviar un missatge clar i contundent, constatant que això no té ni 
tindrà cabuda mai més als nostres carrers. 
 
I aquest fet passa per donar màximes competències als cossos de seguretat de la ciutat (als 
quals mostrem el nostre suport i reconeixement per la difícil tasca que afronten) per actuar i aplicar 
els criteris de seguretat i actuació que considerin pertinents per a cada ocasió. I, així mateix, 
garantir la plena col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat que hi col·laboren. 
 
Tot plegat per assolir un fet desitjat per tots. Convivència, civisme i tranquil·litat per poder continuar 
gaudint sempre dels nostres carrers i de la nostra ciutat. 
 
 
Entitats signants: 
- Acave 
- Apartur 
- Barcelona Oberta 
- Comertia 
- Consell de Gremis 
- Fundació Barcelona Comerç 
- Gremi d’Hotels de Barcelona 
- Gremi de Restauració de Barcelona 
 
 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2021 


