
 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA APLICA LES RECOMANACIONS DE LA SÍNDICA 

DE GREUGES I FINALMENT NO TANCA ‘LA PLATJA DE L’EIXAMPLE’ 

 L’Ajuntament va anunciar que tornaria a obrir la instal·lació amb algunes 

mesures correctores: reduir l’aforament, limitar l’horari de funcionament i no 

acceptar grups de persones, com ara casals d’estiu o celebracions concretes.  

Barcelona, 26 de juny del 2018 – Després d’anunciar durant el mes de maig que ‘La 

Platja de l’Eixample’ romandria tancada aquest estiu i la consegüent allau de queixes 

dels usuaris d’aquesta instal·lació, l’Ajuntament ha fet marxa enrere i ha decidit 

aprofundir en les recomanacions genèriques de la Síndica de Greuges de Barcelona, 

que en cap moment va aconsellar el seu tancament.  

Què és ‘La Platja de l’Eixample’? 

És un referent a la ciutat de Barcelona que fa més de 25 anys que compleix una funció 

social en el Districte i que ofereix una àrea d’esbarjo controlada ideal per a famílies i 

grups com a alternativa a les vacances. Fins el dia d’avui, l’horari era de 10 a 20.30 h 

cada dia de la setmana des de finals de juny fins a inicis de setembre. L’aforament 

màxim permès era de 375 persones i es destinava un 50% de l’aforament a grups amb 

reservà prèvia. Durant el 2016 hi van passar 52.000 usuaris en 77 dies. Els matins 

s'omplia d'uns 330 banyistes de mitjana, i molts eren públic infantil provinents de 

casals. En canvi, la xifra era menor a la tarda, amb 280 banyistes de mitjana. 

La queixa ciutadana  

Durant l’any 2017, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va rebre una queixa d’una 

veïna que viu en un pis amb sortida a l’interior d’illa en què es troba l’equipament 

anomenat ‘Platja de l’Eixample’. La promotora de la queixa denunciava problemes de 

soroll, especialment quan es posa en marxa el xuclador (8.30 h) i quan està ple de 

banyistes (12.30 – 14 h).  

El consistori va revisar el sistema de neteja de la piscina i va deixar d’utilitzar-se el 

xuclador per reduir al màxim el soroll a les 8.30 hores del matí. També estava previst 

fer una campanya comunicativa per sensibilitzar del problema als usuaris que 

finalment no va produir-se.  

 



La valoració de la Síndica  

Arran de la queixa d’aquesta veïna, Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, va recomanar al Districte de l’Eixample dur a terme mesures 

sonomètriques per tal de conèixer els nivells de soroll que suportaven els veïns. 

També va recordar que cal garantir el dret al descans dels veïns i que per aquest 

motiu, estudiés totes les possibilitats per reduir les molèsties.  

Sorprenentment, a finals de maig d’aquest any l’Ajuntament va anunciar el tancament 

definitiu de ‘La Platja de l’Eixample’, fet que va generar indignació entre els milers 

d’usuaris que cada estiu fan ús d’aquesta instal·lació.  

Gràcies a la intervenció de la Síndica, que en cap moment contemplava el tancament 

de la ‘La Platja de l’Eixample’, pocs dies després l’Ajuntament va anunciar que tornaria 

a obrir la instal·lació amb algunes mesures correctores: reduir l’aforament a un màxim 

de 200 persones (reducció del 45% respecte de les 375 persones que tenien cabuda 

fins ara), limitar l’horari de funcionament del servei de dimarts a diumenge de 10.30 a 

18 hores (reducció de més d’un 35% de les hores respecte de la temporada anterior) i 

no acceptar grups de persones, com ara casals d’estiu o celebracions concretes.  

Des d’avui dimarts 26 de juny i fins al 7 de setembre s'obre al públic ‘La Platja de 

l'Eixample’ (c/ Roger de Llúria, 56) per tal que la ciutadania de Barcelona pugui gaudir 

d’aquest espai d’esbarjo ideal a l’època d’estiu.   

 

Per a més informació, podeu contactar amb: 

Pablo Monfort – Premsa i Comunicació – 93 413 29 00 / 697 408 760 

 


