
LA SÍNDICA DE GREUGES VALORA POSITIVAMENT 

RESTRINGIR L’ACCÉS DELS AUTOCARS TURÍSTICS A 

LA SAGRADA FAMÍLIA 

Vilà va proposar a l’Ajuntament a finals de setembre posar en marxa un pla de 

mobilitat a la zona per reduir el caos circulatori  

Ara, els voltants del temple s’estan degradant i són habituals els problemes de 

sobreocupació de l’espai públic, soroll i contaminació 

La síndica investiga també 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, valora positivament que 

l’Ajuntament hagi decidit restringir l’accés dels autocars turístics al voltant de la Sagrada 

Família a partir de la pròxima primavera. La mesura ha de servir per descongestionar el 

barri, afectat des de fa anys per un important caos circulatori.  Vilà ja va advertir al 

consistori a finals de setembre, arran de l’atropellament de tres vianants per un autocar, 

de la necessitat de posar en marxa “amb urgència” d’un pla de mobilitat a la zona.    

La prohibició d’accés als autocars a la Sagrada Família anirà acompanyada d’una 

ampliació dels passos de vianants i de les voreres dels carrers de Marina i de Sardenya,  

que rodegen la basílica, fins als 7,25 metres  També es crearan més places d’aparcament 

a la plaça de la Hispanitat i el seus voltants. La intenció de l’Ajuntament és habilitar 52 

places --enlloc de les 44 actuals— que inclouran espais d’aparcament de 10 minuts per 

deixar i recollir els viatgers, zona blava on es podrà estacionar dues hores i places sense 

limitació horària. 

Tot i que el pla suposa un pas endavant, la síndica es pregunta si les places que es 

crearan seran suficients per absorbir l’elevat flux d’autobusos a l’estiu, que, segons 

l’Ajuntament, pot arribar a 60 en les hores punta. La síndica suggereix a l’Ajuntament que 

estudiï també crear aparcaments a l’entorn de Glòries, molt poc utilitzat. 

Vilà considera que actualment els entorns de la Sagrada Família s’estan degradant per la 

presència massiva d’autocars. Ara, els vehicles poden arribar fins a la mateixa basílica 



Família. És força 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, amb el perill que això comporta. El caos circulatori 

també deriva en molts problemes de soroll i contaminació. La síndica demana a 

l’Ajuntament que mentre no s’apliqui la restricció faci complir la normativa i no deixi  

aparcar als autocars més temps dels 10 minuts permesos. 

Un altre problema que presenten des de fa anys els voltants del temple és la 

sobreocupació de les voreres. Moltes vegades el tram de Sardenya amb Provença està 

col·lapsat 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. A més d’ampliar algunes voreres, 

la defensora els barcelonins opina que també cal que la Junta del temple incrementi l’ús 

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

sobreocupació. 

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 de veïns que han manifestat la seva disconformitat amb 

la reserva d’estacionament per a autocars turístics al voltant de la Pedrera. Els residents 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


