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LA SÍNDICA DE BARCELONA ATENDRÀ CONSULTES I 

QUEIXES AL POBLENOU EL 25 D’OCTUBRE 
 

La xerrada tindrà lloc a l’Associació de Veïns del barri, a la Rambla del Poblenou, 49 

 

Barcelona, 6 d’octubre de 2016. --  La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, farà 

una xerrada i atendrà consultes i queixes al barri del Poblenou el proper 25 d’octubre 

L’acte, organitzat conjuntament amb l’Associació de Veïns del Poblenou, tindrà lloc a la 

seu de l’entitat veïnal, a la Rambla del Poblenou, 49.   

En la conferència, Vilà explicarà les funcions que té encomanades pel Consell Plenari de 

l’Ajuntatment de Barcelona per defensar els drets de la ciutadania davant de 

l’Administració municipal i en quines situacions pot intervenir. En finalitzar la xerrada, la 

síndica i el personal tècnic que l’acompanya atendran les consultes i queixes del veïnat. 

Regularment, la defensora es desplaça als barris de Barcelona per donar a conèixer la 

Sindicatura i apropar-se a les problemàtiques veïnals. A banda de les xerrades i atendre 

consultes i queixes, Vilà sol visitar cada barri acompanyada d’associacions i/o entitats. 

De fet, la síndica va fer una visita al barri del Poblenou el passat 27 de setembre amb la 

plataforma Ens Plantem, contrària a la massificació turística de la zona. Durant la 

passejada, es van detectar diferents problemes. El principal és la impossibilitat d’accedir a 

habitatges de lloguer a un preu raonable com a conseqüència de la derivació de l’oferta 

privada cap a l’allotjament turístic. 

Vilà va emetre un informe en el qual recomanava treballar, en el conjunt de la ciutat, per 

limitar i controlar el preu del lloguer per garantir l’accés de tothom a un habitatge digne, i  

declarar el Poblenou com Zona Específica 1 en el Pla especial urbanístic d’allotjaments 

turístics (PEUAT). La Zona 1 no admet més establiments d’allotjament turístic ni 

l’ampliació de places en els allotjaments existents. 


