
LA SÍNDICA S’ENTREVISTA AMB REPRESENTANTS 

DE LA PLATAFORMA ENS PLANTEM, CONTRÀRIA A 

LA MASSIFICACIÓ TURÍSTICA AL POBLENOU 

Per a la plataforma, algunes conseqüències del turisme massiu són un 

encariment del preu dels habitatges, la substitució del comerç de proximitat per 

una oferta orientada al turista i una privatització de l’espai públic 

Ens Plantem no ha presentat de moment cap queixa formal, ja que la qüestió l’ha 

d’abordar primer en assemblea 

Al setembre, és previst que la síndica faci una visita al Poblenou, per conèixer de 

primera mà la problemàtica, i organitzar una xerrada amb el veïnat   

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, s’ha entrevistat avui amb 

representants de la plataforma Ens Plantem, Pere Mariné i Francisco Aroca, contrària 

a la massificació turística al Poblenou. Els representants han exposat a la defensora la 

situació, que es concreta en més de 700 pisos turístics, 12.000 places d’hotel –i 3.500 

més en construcció-- i una ocupació massiva de l’espai públic, segons Ens Plantem. 

Per a la plataforma, algunes de les conseqüències d’aquesta massificació turística són 

un encariment del preu dels habitatges d’ús residencial, tant de lloguer com de venda, 

la substitució del comerç de proximitat per una oferta orientada al turista i una 

privatització de l’espai públic, sobretot a causa de les terrasses. 

Una de les principals demandes que Ens Plantem ha traslladat a la síndica --i, 

prèviament, ho va fer amb el regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner— és que el 

barri del Poblenou sigui declarat Zona Específica 1, dins del Pla especial urbanístic per 

a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències 

col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic (PEUAT). 

La Zona Específica 1 no admet més establiments d’allotjament turístic ni l’ampliació de 

places en els allotjaments ja existents. A més, quan cessi una activitat d’allotjament, 

tampoc es podrà substituir per una altra. D’aquesta manera es busca anar cap a un 

decreixement. 

La reunió ha estat una primera presa de contacte entre la plataforma i la Sindicatura. 

De moment, Ens Plantem no ha formalitzat cap queixa, ja que abans la qüestió l’ha 

d’abordar en una assemblea. S’ha acordat, això sí, fer al setembre una visita al 

Poblenou, per conèixer de primera mà la problemàtica, i intentar organitzar una 

xerrada per explicar les funcions de la Sindicatura i atendre les consultes i queixes de 

la ciutadania.  


