
 

EL VEÏNAT DE TRINITAT VELLA DENUNCIA EL DÈFICIT DE NETEJA 

DE RESIDUS I LA MANCA DE CIVISME QUE PATEIX EL BARRI 

Barcelona, 16 de novembre del 2019 – En el marc de la Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus, la Síndica de Greuges de Barcelona recorda la investigació 

d’ofici en curs arran de les queixes del veïnat del barri de Trinitat Vella en matèria de 

neteja dels residus que produeixen els veïns i veïnes de la zona. 

Durant aquesta trobada entre la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, i les representants veïnals de l’AAVV Trinitat Vella, aquestes darreres van 

denunciar la brutícia que pateix el barri. Concretament, van posar de manifest la 

disconformitat amb el sistema i forma de recollida de la brossa; amb la manca de 

contenidors, i amb el fet que sovint la brossa és dipositada sobre la vorera al carrer 

Mare de Déu de Lorda i al carrer Ausona, fet que genera brutícia i males olors.  

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat estableix que les 

autoritats municipals han d’adoptar polítiques de prevenció de la contaminació i de 

gestió, reciclatge, reutilització i recuperació dels residus. “Ens consta que l’Ajuntament 

ha treballat en campanyes de civisme amb l’objectiu d’evitar comportaments 

inadequats de la ciutadania”, ha afirmat la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà. 

La defensora Vilà ha assenyalat que també demanarà informació al Districte de Sant 

Andreu i a la Segona Tinència d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, per 

tal de conèixer: l’eficàcia en la gestió del servei de neteja en l’espai públic del barri 

(especialment la recollida de cartó); els protocols relatius a la recollida de brossa (fent 

incís en les bosses dipositades al carrer); l’abast i eficàcia de la campanya de civisme 

impulsada amb els agents cívics; el volum de procediments sancionadors, i per últim, el 

sistema d’atenció ciutadana i la gestió de queixes relatives a la neteja. Per tots aquests 

motius, la Síndica de Greuges de Barcelona va obrir una actuació d’ofici envers la 

neteja del barri de Trinitat Vella. 

El programa de visites als barris de Barcelona 

La síndica va copsar aquest reclam dels veïns i veïnes de Trinitat Vella arran d’una visita 

del ‘Programa de visites als barris de la ciutat de Barcelona’, que té la finalitat de 

conèixer de primera mà la realitat dels barris en allò que afecta l’ocupació i el 



manteniment de l’espai públic, els equipaments públics, o el trànsit i l’accessibilitat, 

entre altres. D’aquesta manera, la defensora de la ciutadania barcelonina 

contextualitza les queixes rebudes que tenen a veure amb l’estat i l’ús de l’espai públic 

i que afecten directament la qualitat de vida dels seus i les seves habitants. 

  


