
 

 

LA SINDICA DE BARCELONA HA SUPERVISAT UNA QUEIXA 

PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CIUTAT MERIDIANA I 

L’ASSOCIACIÓ ECO-VEÏNAL VALLBONA VIU  EN QUE DENUNCIAVEN 

L’ESTAT DE DEIXADESA DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN 

CUIÀS 

 

Vilà diu que tot i que  l’Institut Barcelona Esports ha realitzat inversions 

econòmiques importants pel manteniment del centre esportiu , com a 

responsable del control i seguiment de la gestió no ha estat prou amatent per 

vetllar pels drets de les persones abonades a gaudir d’un centre esportiu en 

condicions. 

La síndica ha recomanat a l’Institut Barcelona Esports (IBE) que estudiï la 

possibilitat d’assumir directament la gestió de determinats centres esportius  de 

la ciutat. 

Barcelona, 4 de desembre del 2017. La plataforma veïnal Ara Zona Nord del Districte 

de Nou Barris, s’han adreçat a la Sindicatura per denunciar l’estat de deixadesa en 

què es troba el Centre Esportiu Municipal Can Cuiàs, que dona servei als barris de 

Ciutat Meridiana, Torre Baró, Can Cuiàs i Vallbona. 

Segons expliquen els promotors de la queixa, havien fet palès a l’Ajuntament la 

reducció d’activitats que oferia el Centre sense explicacions ni rebaixa en la quota i, 

sobretot, la manca de manteniment de les instal·lacions.  

Els centres esportius municipals són uns equipaments la majoria dels quals depenen 

de l’Institut Barcelona Esports. Aquest organisme municipal es va fer càrrec del CEM 

Can Cuiàs l’any 2008, després d’haver estat sota la gestió del Districte de Nou Barris 

durant 19 anys, però la seva construcció prové de la iniciativa d’una cooperativa de 

pares de l’escola Ginesta, els anys setanta. Des de l’any 2001 forma part, juntament 

amb el CEM Can Dragó, d’un únic contracte de concessió a l’empresa Jump 2001 SL 

fins a l’any 2042.  

L’informe municipal rebut a la Sindicatura diu que el conveni de gestió del Centre 

inclou que serà l’empresa concessionària la que assumirà el manteniment del centre 

esportiu, però el  dèficit econòmic que genera és tan important que ha obligat l’IBE a 

invertir molts recursos econòmics en diferents partides. Malgrat aquesta inversió, 

l’estat d’aquest Centre no s’ha mantingut en el temps com un centre esportiu equipat i 

ben cuidat com la majoria de les instal·lacions municipals.  

L’Ajuntament de Barcelona té previst dins del projecte Pla de Barris-Zona Nord millorar 

la xarxa d’equipaments que inclou la zona d’equipaments esportius de Can Cuiàs, per 

al qual compten amb la implicació i col·laboració veïnal.  



Mentre no es dissenya i s’executa aquest projecte, l’IBE i l’empresa gestora s’han 

compromès a realitzar un seguit d’actuacions que estaran finalitzades quan acabi 

aquest any. Aquesta setmana els veïns han informat a la Sindicatura que els 

compromisos adquirits per l’empresa gestora de millorar la sala més utilitzada del 

pavelló no s’han acomplert. 

La síndica considera que l’Ajuntament ha de facilitar la participació activa en l’esport i 

fer possible que les instal·lacions necessàries per a la pràctica esportiva estiguin per 

igual a disposició de tota la ciutadania. Tenint en compte que els barris de la Zona 

Nord estan allunyats del centre de la ciutat i la seva renda per càpita és la més baixa 

de Barcelona la inversió de recursos i mitjans hauria de ser molt major que la que es 

destina als barris més cèntrics, fet que en aquests moments no és així. 

Les persones que viuen a la Zona Nord i volen exercir el seu dret a practicar esport, no 

han de quedar mal ateses i amb uns serveis minsos i de mala qualitat perquè el 

complex esportiu sigui deficitari i no rendeixi econòmicament com s’havia previst.  

 

La síndica demana a l’Institut Barcelona Esports com a responsable del control i 

seguiment de la gestió del CEM Can Cuiàs que comprovi que els compromisos 

adquirits per l’empresa gestora es compleixin, i estigui amatent per vetllar pels drets de 

les persones abonades a gaudir d’un centre esportiu en condicions.  

 

Ma Assumpció Vilà ha recomanat a l’Ajuntament que  es plantegi la possibilitat que 

determinats centres esportius, per la seva ubicació i les característiques econòmiques i 

socials de la població a la qual van dirigits, haurien de gestionar-se de forma diferent,  

directament des de l’Institut sense delegar-se en empreses gestores privades que, 

com a tals, esperen un benefici del contracte, que en aquest cas, mai s’ha produït.  


