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LA SÍNDICA INSTA A L’AJUNTAMENT A REPRENDRE 

AMB URGÈNCIA LES NEGOCIACIONS PER BUSCAR LA 

PAU SOCIAL EN EL CONFLICTE DE CAN VIES 

 
Vilà fa una crida a totes les parts perquè s’imposi el seny i la responsabilitat i no es 

repeteixi cap mena d’incident 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, insta a l’Ajuntament de 

Barcelona a reprendre les negociacions, amb caràcter d’urgència, en el conflicte que ha 

obert el desallotjament i l’enderrocament de l’edifici conegut com a Can Vies en el 

Districte de Sants-Montjuïc, per buscar la pau social i evitar que es repeteixin de nou uns 

enfrontaments i actes vandàlics tan greus com els que s’han viscut a Sants i en d’altres 

punts de la ciutat. 

 

Vilà condemna enèrgicament qualsevol acte de violència i defensa el compliment de les 

ordres judicials. Però, davant la gravetat dels fets succeïts, demana al consistori barceloní 

que reprengui de nou les negociacions amb representants de Can Vies per evitar més 

danys personals i materials, i ofereixi a Can Vies un espai alternatiu on poder 

desenvolupar les seves activitats cíviques. Després de dues nits d’incidents, la situació 

s’ha descontrolat i Vilà fa una crida a totes les parts perquè s’imposi el seny i la 

responsabilitat i no es repeteixi cap mena d’incident. 

 

La síndica intentarà parlar, al llarg del dia d’avui, amb l’alcalde Xavier Trias i amb els 

líders dels diferents grups municipals per transmetre’ls-hi la seva preocupació, conèixer 

de primera mà el seu relat dels fets i saber què pensa fer l’Ajuntament a partir d’ara. 

Alhora, Vilà vol dialogar amb representants veïnals i de Can Vies perquè li expliquin el seu 

punt de vista. 

  

D’altra banda, la síndica demanarà oficialment al consistori conèixer les negociacions 

prèvies que s’han portat a terme amb els ocupants de l’edifici, situat als números 40-42 

del carrer dels Jocs Florals i propietat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), 

les actuacions fetes per l’Ajuntament en l’immoble, si s’havia proposat que les activitats de 
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Can Vies es podien portar a terme en altres espais, si s’havia valorat suficientment 

l’impacte que podia tenir el desallotjament i l’enderroc, i què pensa fer l’Ajuntament amb el 

solar. 

 

Finalment, la síndica recorda que el seu àmbit d’actuació és el municipal i que, per tant, 

no té competències sobre els Mossos d’Esquadra, la policia de la Generalitat. 

   

 


