
 

EL VEÏNAT DEL PARC OBERT URBÀ UBICAT EN EL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

PRESENTA UN PROJECTE DE TANCAMENT NOCTURN PER EVITAR MOLÈSTIES  

 Després d’uns primers contactes amb l’Ajuntament i de la mediació de la 

síndica de greuges, els veïns han entregat el projecte i estan en espera de les 

revisions que els pugui fer el consistori.  

 Els promotors de la queixa relaten que en aquest espai es produeixen 

continuats comportaments incívics consistents en: consum col·lectiu d’alcohol, 

sorolls, aldarulls, defecacions a les zones comunes i públiques, agressions 

verbals i presència de persones que dormen al ras. 

Barcelona, 2 de maig del 2018 – Arran de les queixes dels veïns de Sant Martí, la 

síndica de greuges de Barcelona va reclamar a l’Ajuntament solucions a una zona 

afectada per l’oci nocturn: el parc urbà i obert ubicat entre els carrers Zamora, Tànger, 

Pamplona i Sancho d’Àvila. 

Els promotors de la queixa relaten que en aquest espai es produeixen continuats 

comportaments incívics consistents en: consum col·lectiu d’alcohol, sorolls, aldarulls, 

defecacions a les zones comunes i públiques, agressions verbals i presència de 

persones que dormen al ras. Defensen que aquests fets han estat exposats en diverses 

ocasions als responsables municipals sense obtenir cap resposta ni veure cap actuació 

dirigida a esmenar la situació. 

Per aquests motius, els veïns s’han organitzat i han concretat els detalls del tancament 

a les nits d’aquest parc urbà per evitar les molèsties derivades de la proximitat amb la 

zona d’oci nocturn del Poblenou. Després d’uns primers contactes amb l’Ajuntament i 

de la mediació de la síndica de greuges, els veïns han entregat el projecte i estan en 

espera de les revisions que els pugui fer el consistori. Estan disposats a pagar l'obra per 

tenir-la enllestida abans de l'estiu, quan els problemes augmenten.  



 

El Districte de Sant Martí va informar que l’espai públic delimitat pels carrers Zamora, 

Tànger, Pamplona i Sancho d’Àvila està urbanitzat provisionalment mentre no es dugui 

a terme la construcció d’un equipament en subsòl previst en el planejament. “En el 

seu moment, i de forma verbal, vam respondre que atès el caràcter provisional de la 

urbanització d’aquell espai no es faria el tancament per part de l’Ajuntament”, han 

afirmat fonts del consistori, que també han afegit que els veïns sí que poden dur a 

terme el tancament de les porxades de l’edifici, ja que és propietat privada.  

Vilà va considerar que la resposta municipal quant a la manca d’aprovació definitiva 

del projecte d’urbanització de l’interior de l’illa és “negativa” per dues raons. La 

primera és que aviat farà tres anys de la data d’aprovació i, si la solució resta 

condicionada a l’aprovació definitiva i aquesta encara no s’ha produït ni s’ha anunciat, 

“els terminis resulten excessius”. La segona és que l’Ajuntament no ofereix una 

solució alternativa que faciliti el consens i la pacificació.  

La síndica de greuges de Barcelona va recomanar als responsables municipals del 

Districte de Sant Martí que “mentre no s’executi la urbanització definitiva d’aquest 

espai, es consideri la possibilitat de dur a terme un tancament perimetral de l’illa 

pública i permetre el seu ús únicament en hores diürnes”.  

El consistori no tenia previst tancar l’espai fins que no es construeixin els equipaments 

que han d’anar al mig de l’interior d’illa, una inversió que no està prevista per aquest 

mandat municipal.  Els veïns han proposat pagar ells mateixos la intervenció en aquest 

parc, que és de titularitat municipal.  


