
 

UNA QUEIXA CIUTADANA SIGNADA PER 38 PERSONES MOSTRA LA PREOCUPACIÓ 

DEL VEÏNAT DEL CARRER MARQUÉS DE CAMPO SAGRADO  

 Segons el veïnat, l’estada d’un grup de persones sensellar a la cruïlla entre Marqués 

de Campo Sagrado i Ronda Sant Pau genera problemes d’higiene i convivència.  

 

 La Sindicatura de Greuges de Barcelona té constància que el Districte de l’Eixample 

està abordant la situació i ja ha introduït algunes modificacions. 

Barcelona, 21 de setembre del 2018 - Una queixa ciutadana signada per 38 persones ha 

exposat que el veïnat del carrer Marqués de Campo Sagrado es veu perjudicat per un grup de 

persones sensellar que des de fa uns mesos estan instal·lats en la cruïlla amb la Ronda Sant 

Pau. Segons els promotors de la queixa, “aquest grup té comportaments incívics, fet que 

altera la convivència amb els veïns i les veïnes”.  

El veïnat també ha expressat que aquesta estada contínua a la vorera ha comportat 

l’augment de la brutícia a la zona i que fins i tot hi ha hagut una plaga de rates. Els 

subscriptors de la queixa han manifestat la seva preocupació, tant per la situació d’aquestes 

persones, com per l’afectació que les seves circumstàncies puguin tenir en els veïns de la zona.  

Com és aquesta zona 

L’espai ubicat a la confluència de la Ronda Sant Pau amb el carrer Marqués de Campo Sagrado 

ha estat objecte d’altres queixes a la Síndica de Barcelona. D’una forma o altra, totes elles fan 

referència a la presència d’un grup de persones que duen a terme el seu dia a dia en aquest 

indret. Aquest grup, que va començar a fer ús d’aquesta zona a partir de la remodelació de la 

plaça Josep Maria Folch i Torres, també va incidir en l’activitat dels comerços i els locals de 

pública concurrència, que en alguns moments veien com restava interferida la seva tasca 

quotidiana. 

En aquest carrer també hi ha un edifici d’apartaments municipals per a gent gran, els i les 

residents del qual assumien com els resultava pràcticament impossible poder sortir a seure 

davant de casa seva i gaudir d’un espai lliure. 

La valoració de la Síndica 

Aquesta situació també es produeix a altres punts de la ciutat i la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona és conscient que els recursos municipals són limitats, ja que s’ha d’atendre una gran 

multiplicitat de fets i circumstàncies. Tota la ciutadania té dret a fer ús de l’espai públic, que ha  

d’estar degudament mantingut i conservat, però cal aconseguir uns estàndards mínims de 

convivència per tal de millorar la qualitat de vida a l’espai públic. “Aquesta no és una tasca 



senzilla, ja que s’ha de conciliar amb el suport i l’atenció a les necessitats més bàsiques de 

persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, com estableix la Llei 12/2007”, ha informat 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona. Aquest grup de persones fa ús del seu 

dret a l’espai públic, encara que no de la forma cívica i ordenada que caldria. Una intervenció 

únicament policial no pot aportar resultats definitius, motiu pel qual resulta imprescindible 

l’actuació dels Serveis d’Inserció Social (SIS) 

 “És difícil compatibilitzar les tasques de control amb les de suport, requereix el treball 

coordinat de tots aquells serveis municipals que treballen a l’espai públic”, ha manifestat la 

defensora de la ciutadania barcelonina. En aquest sentit, es té constància que des del Districte 

de l’Eixample s’aborda la situació de forma periòdica en una taula de coordinació tècnica en 

què es decideixen, implementen, avaluen i ajusten estratègies d’intervenció. El Districte de 

l’Eixample també va encarregar un exhaustiu estudi a l’equip de treball a l’espai públic, en el 

qual es detallaven els aspectes continguts a les queixes veïnals. “Tanmateix, atès que la 

situació es mantenia, vam optar per dur a terme un seguiment més acurat i vam començar a 

mantenir reunions i coordinar-nos amb els representants del Districte”, ha explicat Vilà.  

Per part del Districte ja s’han introduït alguns canvis: modificació de la ubicació de cadires, 

tancament de zones enjardinades, i modificació d’horaris i freqüència de la neteja de les dues 

cantonades, incloent-hi els parterres. Aquests fets, junt amb l’actuació dels SIS i la Guàrdia 

Urbana, han generat, de manera progressiva, canvis en la dinàmica de l’espai. A més, des del 

Districte s’ha establert contacte directe amb el veïnat que havia presentat queixa a la 

Sindicatura i que va autoritzar la cessió de les dades de contacte. 

“Malgrat que hi ha una millora substancial de l’espai des que van arribar les primeres 

queixes, se segueixen produint usos inapropiats de l’indret, ja que s’observa brutícia i 

nombroses peces de roba estesa a les zones enjardinades”, ha conclòs la síndica.  

Les recomanacions de la Síndica de Barcelona al Districte de l’Eixample han estat les següents: 

- Recomanar al Districte de l’Eixample que segueixi liderant la coordinació i el seguiment 

periòdic de l’estat de l’espai. 

- Recomanar al Districte de l’Eixample que mantingui la interlocució amb el veïnat per 

tal de garantir un traspàs d’informació adequada en ambdós sentits. 

- Recomanar al Districte de l’Eixample que vetlli per tal que els serveis de neteja actuïn 

diàriament, com a mínim, en les dues cantonades. 

- Recomanar al Districte de l’Eixample, la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana de 

l’Eixample i serveis de l’espai públic de l’IMSS que persisteixin en l’actuació a l’espai. 

- Suggerir al Districte de l’Eixample que ubiqui les cadires de la cantonada de nombres 

parells del carrer Marqués de Campo Sagrado orientades cap a la calçada. 

 


