
LA SÍNDICA DE GREUGES CREU QUE L’AJUNTAMENT 

HA D’HABILITAR MÉS ESPAIS PER APARCAR ELS 

AUTOCARS TURÍSTICS DE LA SAGRADA FAMÍLIA  

Maria Assumpció Vilà creu que cal posar en marxa un pla de mobilitat a la zona per 

reduir el caos circulatori i estudiar si cal restringir l’accés dels vehicles 

La defensora dels barcelonins creu que els voltants del temple s’estan degradant i 

diu que són habituals els problemes de sobreocupació de l’espai públic, soroll i 

contaminació 

La síndica investiga les queixes de veïns per la reserva d’estacionaments per a 

autocars turístics al voltant de la Pedrera 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que l’Ajuntament de 

Barcelona ha d’habilitar, amb caràcter d’urgència, més espais perquè els autocars de la 

Sagrada Família puguin aparcar fora de l’àmbit d’influència del temple. La defensora dels 

barcelonins creu que les places actuals a la plaça de la Hispanitat i a l’aparcament de 

BSM, situat entre els carrers de Consell de Cent i Cartagena, són insuficients. Vilà diu que 

el barri de la Sagrada Família pateix, des de fa anys, un important caos circulatori, amb 

més de 200 autocars diaris a l’estiu, i que és urgent que el consistori posi en marxa un pla 

de mobilitat a la zona per reduir els problemes.  

La síndica considera que els entorns de la Sagrada Família s’estan degradant per la 

presència massiva d’autocars i demana al consistori que escolti els veïns i busqui, de la 

mà de la Junta de la basílica, una solució immediata. Vilà diu que l’aparcament soterrani, 

es faci on es faci, encara es tardarà anys a construir-lo i, per aquest motiu, es fa molt 

necessari buscar nous espais on puguin aparcar els vehicles fora de l’àmbit de la Sagrada 

Família. La síndica suggereix a l’Ajuntament que estudiï crear aparcaments a l’entorn de 

Glòries, molt poc utilitzat, i que s’estudiï restringir l’accés dels autocars a tocar del temple. 

Ara, els autocars poden arribar fins a la mateix Sagrada Família. Al carrer de Marina, hi 

poden aparcar 10 minuts per deixar els viatgers, mentre que al carrer de Sardenya 

disposen del mateix temps per recollir-los. Un cop han deixat els passatgers, els vehicles 

han d’anar a les zones habilitades esmentades. Però moltes vegades els autocars es 



queden més estona de la permesa a prop del temple. També és habitual que es col·lapsin 

les zones d’aparcament (al carrer de Marina, per exemple, només hi caben sis autocars) i 

molts vehicles acaben aparcant en doble fila per fer baixar o pujar els viatgers. Tot i que 

els vigilants de l’àrea verda controlen la zona, la síndica demana a l’Ajuntament que es 

faci complir la normativa amb rigor, i si cal, amb la presència de la Guàrdia Urbana.      

Vilà denuncia que cada cop costa més moure’s pel barri, tant amb cotxe com a peu. “És 

un problema que fa massa anys que dura”. I produeix molts efectes negatius.  “Moltes 

vegades la vorera de Sardenya amb Provença està col·lapsada pels turistes que fan cua 

per entrar al temple i és impossible transitar-hi amb normalitat o accedir al metro a través 

d’aquesta parada”, sosté. La síndica creu que cal que la Junta del temple incrementi l’ús 

d’internet per vendre entrades i promogui les visites concertades per evitar la 

sobreocupació de l’espai públic. 

Soroll i contaminació 

La situació també genera molts problemes de seguretat viària, com va quedar demostrat 

el passat dissabte amb l’atropellament de tres persones, perquè vianants i turistes 

travessen el carrer per on no toca, inclús en ocasions entre els autocars estacionats, amb 

el risc que això comporta. La massiva presència d’aquests vehicles també comporta molts 

problemes de soroll i contaminació acústica i atmosfèrica. Segons ha pogut comprovar 

aquesta Sindicatura, en ocasions els conductors estacionen el vehicle i el deixen en 

marxa amb la refrigeració engegada. 

La síndica va parlar ahir amb el president de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, 

Jaume Torrens, i en els propers dies està previst que es reuneixi amb alguns 

representants d’aquest col·lectiu. No s’ha plantejat, però, fer cap estudi conjunt entre la 

Sindicatura i els veïns. 

Tot i que es tracta de situacions diferents, la síndica adverteix que problemes com el de la 

Sagrada Família també es produeixen en altres punts de la ciutat. La defensora dels 

barcelonins investiga les queixes que han manifestat la seva disconformitat amb la 

reserva d’estacionament per a autocars turístics al voltant de la Pedrera i que denuncien 

que això genera una sobreocupació de la vorera per part dels visitants i problemes de 

contaminació, soroll i vibracions perquè els conductors deixen el motor en marxa. 

 

 

 

 

 

 


