
 

LA SÍNDICA INTERVÉ PER A EVITAR L’ÚS PRIVAT D’UNES PISTES DE 

PETANCA UBICADES EN EL PASSEIG SANT JOAN 

 Un grup de ciutadans va fer-se seva una instal·lació municipal de pistes de 

petanca i hi havia posat un tancat amb clau per restringir l’accés. 

Barcelona, 12 de setembre del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha estimat la queixa d’una ciutadana perquè ha constatat que unes 

pistes de petanca a la part alta del Pg. Sant Joan van ser privatitzades durant unes 

setmanes per part d’un grup d’usuaris sense autorització del Districte de Gràcia.  

La queixa 

La promotora de la queixa va explicar que a principis d’any van instal·lar-se dues pistes 

de petanca amb portes d’accés en el Passeig Sant Joan. Durant unes setmanes, les 

portes estaven tancades i només hi accedien un grup de persones que disposaven de 

la clau.  La ciutadana va trucar a l’Ajuntament per preguntar les condicions i requisits 

per fer ús de les pistes de petanca i la resposta va ser que la instal·lació estava a 

disposició de tota la ciutadania i no hi havia cap obstacle per accedir-hi.  

Atenent que la resposta no s’adia amb la realitat, va presentar 7 reclamacions a 

l’Ajuntament. No obstant això, la situació seguia sent la mateixa i no havia rebut cap 

explicació convincent sobre l’actuació del Districte davant d’aquesta anomalia ni li van 

detallar quan estarien les pistes de petanca a disposició de tot el veïnat. 

La valoració de la Síndica 

Segons Vilà, la informació que va facilitar el Districte de Gràcia dona a entendre que el 

grup d’usuaris habituals de les pistes, que s’havien hagut de traslladar per la ubicació 

provisional del mercat de l’Abaceria, havien aprofitat la construcció de la nova 

instal·lació per posar-hi tanques i restringir-ne l’accés només a qui disposava de la 

clau. 

“L’Administració local no pot permetre l’apropiació indeguda d’un espai públic 

d’accés lliure per a qualsevol persona que en vulgui gaudir”, ha manifestat la síndica, 

que ha afegit que “no entenem com la instal·lació d’una tanca tan vistosa va passar 

desapercebuda per al personal del Districte de Gràcia”.  



La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha considerat que la informació rebuda 

evidencia que l’actuació del servei municipal ha permès recuperar l’ús de les pistes de 

petanca per a tot el veïnat. Però, cal destacar que s’ha fet amb retard i s’ha permès 

que un grup d’usuaris cregués que la instal·lació era seva, fet que ha generat en la 

resta de veïnat un sentiment de vulneració del dret a l’ús de l’espai públic i alhora una 

errònia imatge de permissivitat i impunitat.  

Vilà ha recomanat al Districte de Gràcia que sigui més amatent a fer respectar l’ús 

públic de les instal·lacions municipals i que les respostes que donin a la ciutadania 

siguin correctament contrastades.  


