
 

CAL REDEFINIR ELS USOS I EL DISSENY D’UN INTERIOR D’ILLA QUE GENERA 

MOLÈSTIES EN EL VEÏNAT D’UNA FINCA DEL CARRER CALÀBRIA 

 El promotor de la queixa ha explicat que l’interior d’illa d’un edifici ubicat en 

el carrer Calàbria genera molèsties entre el veïnat a causa de les accions 

incíviques que s’hi duen a terme. 

 Actualment, l’espai està temporalment tancat per rehabilitació.  

Barcelona, 16 d’octubre del 2018 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

ha estimat la queixa d’un ciutadà perquè s’ha pogut constatar que davant l’ús inapropiat que 

s’estava donant a l’interior d’illa, l’Ajuntament no ha implementat mesures efectives per 

solucionar la problemàtica. Vilà ha recomanat al Districte de l’Eixample que valori la 

possibilitat de definir nous usos i la modificació del disseny de l’espai.  

La queixa 

L’interessat manifesta que Pro Eixample va adquirir el cinema Waldorf (als baixos del 

c/Calàbria 38) fa uns anys, i va ubicar allà una oficina municipal i l’arxiu del Districte de 

l’Eixample. En aquella obra va planificar-se i construir un parc a l’interior de l’illa, al qual 

s’accedeix per la façana de la finca.  

Segons explica, el veïnat va manifestar reticències respecte de l’ús que es faria d’aquell parc i 

l’Ajuntament els va assegurar que la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) hi patrullaria per 

tal d’evitar problemes de seguretat, ja que queda completament resguardat de la vista. Així 

mateix, els van assegurar que es prohibiria l’accés als animals; que es disposaria d’una zona 

de jocs infantils; que se’n limitaria l’ús a les hores de llum, i que es tancaria als vespres. 

Assenyala que cap d’aquestes condicions s’acompleix i que el parc no es tanca, fet que ha 

convertit l’espai en una zona d’inseguretat. El llarg passadís d’accés s’utilitza per orinar; hi ha 

pintades a la façana; a la nit l’ocupen persones que pernocten amb gossos i drogodependents 

que duen a terme les seves necessitats a l’espai de joc infantil, i a la tarda l’ocupen persones 

que tenen conductes incíviques i que utilitzen aparells de música amb total impunitat.  

La valoració de la Síndica 

En la informació facilitada pels serveis municipals es comprova que, amb data 12 d’abril del 

2018 i per tant posterior a la petició d’informació de la síndica, va elaborar-se l’informe de 

l’agent de la Policia Comunitària en què es recollien aspectes relatius a la manca de 

conservació i manteniment de l’interior de l’illa derivats del seu ús inapropiat. 



La Sindicatura, en desconèixer la previsió d’intervencions en aquell espai per part del Districte, 

va creure convenient dur a terme una visita en la qual va comprovar-se que no s’havien 

adoptat mesures prou efectives per a resoldre la problemàtica denunciada pel veí. Ara bé, en 

aquests moments a l’interior d’illa s’estan realitzant algunes actuacions puntuals i roman 

tancat l’accés al públic. 

    

En el marc de la referida visita, l’equip assessor de la Sindicatura de Greuges de Barcelona va 

mantenir contacte amb treballadors dels equipaments municipals ubicats als baixos de 

l’immoble, que van informar que l’espai no es tancava a la nit, fet que generava actes incívics 

que incidien en l’horari diürn: olors d’orins; presència de persones que accedien a un dels 

equipaments a través de les finestres de les quals havien sostret els elements metàl·lics de 

protecció; brutícia que dissuadia qualsevol ús de l’espai, etc.   

Arran de la visita també s’han pogut constatar que certs aspectes relatius al disseny de l’espai 

no potencien un ús socialitzador del veïnat. A títol d’exemple, la part destinada a jocs infantils 

és insuficient i presenta moltes deficiències, tant de manteniment com d’elements que facin 

atractiu el seu ús a les famílies amb menors. 

“Des d’aquesta Sindicatura pensem que calen definir nous usos per a aquest espai i, en 

funció d’aquests nous usos, procedir a modificacions en el disseny de la plaça. Seria oportú 

valorar la incorporació d’aquell espai a les activitats ordinàries dels equipaments públics 

existents a la finca, amb la finalitat de fomentar un ús cívic per al veïnatge”, ha conclòs Maria 

Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona.  

 


