
VILÀ INSTA L’AJUNTAMENT A SALVAR EL GIMNÀS 

SANT PAU DEL RAVAL  

La síndica destaca la impagable tasca social de l’equipament, que atén unes 700 

persones en risc d’exclusió, i considera que seria molt positiu que continués en 

funcionament 

La defensora planteja que s’estudiïn totes les possibilitats existents per garantir 

el projecte, valorant també l’oportunitat d’ampliar, en aquest emplaçament, el 

parc públic d’habitatges en una zona molt necessitada de lloguer social 

Barcelona, 22 de novembre de 2016. --  La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, insta l’Ajuntament a salvar el gimnàs Sant Pau i evitar, així, que  

tanqui. Segons Vilà, la tasca social que fa l’equipament és impagable i seria molt 

positiu pel barri del Raval que continués en funcionament. El gimnàs atén uns 700 

ciutadans i ciutadanes en risc d’exclusió, que no paguen cap quota, entre els quals hi 

figuren persones sense sostre, persones en situació irregular i uns 400 nens i nenes 

del Casal d’Infants. 

El gimnàs, molt arrelat al barri i amb 75 anys d’història, és actualment una cooperativa, 

amb 17 treballadors i treballadores, que es troba en una precària situació econòmica. 

Acumula un important deute, sobretot per l’impagament del lloguer de l’edifici, i és 

previst que, si no es troba una solució ben aviat, el desnonament es porti a terme el 9 

de gener de 2017.   

Aquesta setmana, la síndica ha visitat la instal·lació i s’ha entrevistat amb diferents 

treballadors i treballadores. Ernest Morera, el portaveu dels cooperativistes, ha explicat 

a Vilà que la solució és que el consistori compri l’edifici de dues plantes, per garantir la 

continuïtat del gimnàs, i que destini la resta de la superfície a construir pisos socials.  

Vilà farà arribar avui una carta a l’alcaldessa Ada Colau en la qual li transmet el seu 

suport al gimnàs Sant Pau i li demana que faci tot el possible per conèixer la realitat de 

l’espai de primera mà i per garantir la continuïtat del projecte.  

La síndica és del parer que, donada la important tasca social que desenvolupa el 

gimnàs, l’Ajuntament ha d’intentar arribar a un acord amb la propietat per salvar el 

Sant Pau. Vilà també demana al consistori que estudiï totes les possibilitats existents, 

valorant l’oportunitat d’ampliar, en aquest emplaçament, el parc públic d’habitatges en 

una zona molt necessitada de lloguer social com és Ciutat Vella. 


