
  

LA SÍNDICA RECOMANA CONVERTIR LA ZONA D’OCI 

NOCTURN D’ALMOGÀVERS EN UN ESPAI DE BAIXA 

INTENSITAT ACÚSTICA I PROGRAMAR UNA SOLUCIÓ 

DE FUTUR PER A LES AGLOMERACIONS INCÍVIQUES  
 

Aquesta part del Poblenou és una àrea amb predomini de sòl industrial amb 

activitats diverses i la normativa permet que es pugui declarar una zona acústica de 

règim especial per protegir els veïns en casos de soroll elevat 

 

L’indret atrau cada cap de setmana fins a 9.000 noctàmbuls, alguns dels quals 

causen molts problemes de soroll i actes vandàlics 

  

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament que estudiï 

declarar l’entorn de la zona d’oci nocturn del carrer d’Almogàvers en una àrea de baixa 

intensitat acústica per intentar reduir les moltes molèsties de soroll i incivisme que els 

veïns pateixen per l’elevada concentració de locals d’oci a l’anomenat Triangle Golfo del 

Poblenou. Aquests establiments es troben en una àrea amb predomini de sòl industrial, 

amb activitats diverses, i la normativa preveu que es pugui declarar una zona acústica de 

règim especial (ZARE) per protegir els veïns quan es produeixen casos de soroll elevat a 

causa de la presència d’activitats de diferent naturalesa. Vilà, a més, suggereix programar 

una solució de futur per a les aglomeracions incíviques. 

 

Al llarg del darrer any, Vilà ha tramitat diverses reclamacions de veïns de la zona, 

especialment del carrer d’Almogàvers, que es queixen de les conductes incíviques i 

vandàliques ocasionades per clients de diferents locals a la sortida dels establiments. Els 

residents han manifestat a la defensora que els problemes es repeteixen cada cap de 

setmana, s’allarguen fins a les vuit de la matinada i els signes de l’incivisme (vòmits, orins, 

preservatius i ampolles i llaunes tirades a terra) es mantenen la resta del dia. En la 

imatge, enviada per un veí afectat, que acompanya aquesta informació es pot veure una 

important aglomeració de joves al carrer ben entrada la matinada.  

 



Les investigacions de la síndica posen en relleu que cada cap de setmana aquesta zona  

del Poblenou atrau entre tres mil i nou mil persones, de les quals entre cent i dues-centes 

causen problemes de convivència. L’Ajuntament ha assegurat a la síndica que han 

augmentat els controls policials –el darrer cap de setmana de gener de 2012, per 

exemple, se’n va fer un-- i que la discoteca Razzmatazz compleix amb les lleis. També 

han intensificat la neteja els caps de setmana i han fet desenes d’inspeccions a locals. 

 

Tot i els esforços evidents, l’informe de la síndica conclou que l’actuació municipal ha 

estat insuficient per resoldre un problema que ja fa anys que dura. De fet, durant l’anterior 

mandat de la Sindicatura ja es van estimar altres queixes i es va concloure que el 

consistori no actuava amb prou rigor davant els perjudicis que ocasionava als veïns la 

concentració de diversos locals d’oci en un mateix punt. En aquell moment, l’Ajuntament 

va informar la síndica que tenia previst no autoritzar noves activitats de pública 

concurrència al Triangle Golfo.  

 

Cases noves a tocar de la discoteca 

 

Ara, alguns dels veïns més afectats per les molèsties són les 102 famílies que viuen en 

uns edificis de protecció oficial situats al carrer d’Almogàvers, 107-115, a dues illes de la 

discoteca Razzmatazz, i a mig camí de l’estació de metro. Els problemes han obligat la 

comunitat a demanar permís a l’Ajuntament per envoltar l’immoble amb una gran tanca 

metàl·lica per evitar l’entrada dels incívics a les zones comunitàries.  

 

Aquestes finques de nova construcció es van fer sense tenir en compte que, en aquesta 

demarcació del Poblenou, ja hi havia una alta i consolidada oferta de locals d’oci i era 

força probable que es generarien problemes de convivència. 

 

Els edificis es van aixecar en el marc del planejament Districte d’activitats 22, conegut 

popularment com 22@, en una àrea amb predomini de sòl industrial, i que pretén la 

renovació del Poblenou per a la creació d’una zona moderna d’activitats econòmiques, 

amb unes infraestructures i una urbanització adequades a les necessitats i els 

requeriments de les empreses, així com la creació d’habitatges. 

  

L’Ordenança del medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona permet per a les zones de 

predomini de sòl d’ús industrial, com és el cas del Triangle Golfo, una percepció elevada 

del soroll. Però la mateixa normativa preveu la possibilitat de declarar com a zones 

acústiques de règim especial (ZARE) aquelles àrees en què es produeix una 

contaminació acústica alta a causa de la presència de nombroses activitats, de la 

naturalesa que siguin. L’objectiu és aconseguir una progressiva disminució del soroll 

exterior mitjançant diferents instruments legals, normatius i de control. 

Vilà creu que, davant els múltiples problemes d’incivisme, convivència i soroll que 

pateixen els veïns, estaria justificat elaborar un estudi que reculli dades objectives i que 

tingui per finalitat avaluar la possibilitat de declarar com a zona ZARE aquesta àrea del 

Poblenou per garantir el dret al descans i a l’habitatge digne. També creu que cal posar 



sobre la taula una solució de futur que acabi amb unes aglomeracions incíviques que fa 

anys que duren. 


