
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA RECLAMA QUE EL VEÏNAT AFECTAT PER LES 

CURSES ESPORTIVES SIGUI ADEQUADAMENT INFORMAT DE LES VIES 

ALTERNATIVES PER A DESPLAÇAR-SE PER LA CIUTAT 

Barcelona, 22 de març del 2019 –  Malgrat les mesures preses per l’Ajuntament de 

Barcelona per informar a la ciutadania sobre la celebració de curses esportives, la 

Síndica de Barcelona creu que aquestes no són suficients per no alterar la lliure 

circulació d’algunes persones. “Caldria més concreció sobre les vies alternatives per 

desplaçar-se per la ciutat i per accedir i sortir de les zones pròximes al recorregut de 

la cursa”, ha manifestat la síndica, Maria Assumpció Vilà. 

Durant els anys 2017 i 2018, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut queixes 

que fan referència al greuge que pateix el veïnat afectat pels talls de carrers ocasionats 

per la celebració d’alguna cursa esportiva. “Sabem que aquestes activitats comporten 

talls de trànsit, però els veïns i veïnes que cada any ens veiem afectats no rebem  

suficient informació”, explica el promotor d’una de les queixes. Un altre ciutadà que 

va acudir a la Sindicatura ha detallat que “el fet de treballar els caps de setmana 

suposa haver de preveure amb temps si s’han programat activitats d’aquestes 

característiques i esbrinar quines són les vies alternatives”.  

Les dades facilitades per l’Institut Barcelona Esports, organisme autònom creat per 

l’Ajuntament amb l’objectiu de gestionar l’esport a la ciutat,  donen a entendre que el 

desplegament publicitari dut a terme les setmanes anteriors a esdeveniments 

esportius hauria d’haver estat suficient per posar en avís a la ciutadania  i als visitants 

de la celebració d’aquesta cursa.  Pel que fa a la part de la població afectada 

directament pel recorregut dissenyat, informen que en dues ocasions havien col·locat 

20.000 avisos d’escala a les porteries de les finques dels carrers de la ciutat per on 

havia de transcórrer la cursa. 

En tot aquest desplegament publicitari de la cursa, es troba a faltar la informació sobre 

les  vies alternatives per desplaçar-se per la ciutat i, sobretot, per accedir i sortir de les 

zones pròximes al recorregut. Organitzar un acte d’aquestes característiques requereix 

una gran capacitat logística i de coordinació entre els diferents serveis intervinents, 

però no pot oblidar-se que la ciutat és de tothom que hi viu, tant si comparteixen i 

participen en aquests macroesdeveniments, com els qui no hi tenen gens d’interès. Cal 

connectar i unir les informacions que produeixen tots els agents que intervenen en 

l’organització i gestió d’aquestes curses (Guàrdia Urbana, Districtes i Institut Barcelona 



Esports).  “L’Ajuntament ha de vetllar perquè l’impacte en la mobilitat de la ciutat 

sigui el menor possible, i facilitar per endavant als barris afectats els horaris de pas 

de la cursa, el temps que cada carrer estarà tallat al trànsit i quines són les vies 

d’evacuació previstes per accedir o sortir dels aparcaments de la zona”, ha conclòs la 

defensora de la ciutadania barcelonina. 

 


