
LA SÍNDICA DE GREUGES FINALITZA LA INTERVENCIÓ D’OFICI SOBRE L’ESTAT DEL PLA DE 

PALAU I EMET UNA SÈRIE DE RECOMANACIONS  

 Ma Assumpció Vilà ha conclòs que cal impulsar un pla integral que reordeni, 

dignifiqui, valori l’espai, i posi a l’abast de la ciutadania informació sobre els 

elements que configuren el Pla de Palau i la seva història.  

Barcelona, 28 de febrer del 2018 – La Síndica de Greuges de Barcelona ha culminat l’actuació 

d’ofici sobre l’estat de l’espai Pla de Palau i ha emès una sèrie de recomanacions a 

l’Ajuntament amb l’objectiu de reordenar, dignificar i valorar aquesta zona de la ciutat comtal. 

Durant la intervenció s’ha pogut constatar que és un espai destinat a cobrir un conjunt de 

necessitats de serveis, però que no posseeix una visió de conjunt ni un tracte de consideració 

adient dels elements existents i la seva vàlua.  

 

Pla de Palau, una zona amb història 

Hi conflueixen una agrupació de finques amb diferents nivells de protecció que li confereixen 

una singularitat específica, generada a través del seu procés històric. El Pla de Palau, que havia 

estat un dels nuclis comercials més importants de Barcelona, és un espai molt transitat i amb 

usos molt diferenciats, en què es poden trobar múltiples elements públics i privats. L’estat de 

conservació i manteniment d’algun d’ells és la principal preocupació de la Síndica de Greuges 

de Barcelona i el motiu pel qual va iniciar la intervenció d’ofici. El Pla de Palau compta 

actualment amb nombrosos edificis, entre els quals trobem la Llotja, la Duana o l’Escola de 

Nàutica, i amb components destacats com la Font del Geni Català o les quatre falques de 

l’escultor Ulrich Rückriem. Ma Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha remarcat 

que “la vàlua històrica i de contingut d’aquests edificis i elements, recollida en el Catàleg de 

Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament, ha de ser representada i mostrada a la ciutat, amb 

l’objectiu de poder recuperar-la i vetllar pel seu valor”. 

 

L’estat del Pla de Palau 

Arran de l’actuació d’ofici de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, queda patent que alguns 

components presenten un manteniment insuficient: el pintat dels bancs, tapes de serveis 

malmeses i la caixa ferroviària d’agulles està molt deteriorada.  

Pel que fa a les zones enjardinades, la informació municipal exposa que Parcs i Jardins efectua 

tasques de manteniment de l’arbrat, però no fa referència a la gespa, que ocupa bona part de 

l’espai i que pateix una cobertura irregular en alguns punts.  



Preocupa especialment que no existeixin elements identificadors o informatius dels diferents 

edificis o escultures que es troben en el Pla de Palau. L’informe municipal defensa l’ús de 

l’aplicació per a suports intel·ligents, Art Públic Barcelona, i exposa que no hi ha cap previsió 

immediata de retolació dels monuments. La Síndica de Greuges de Barcelona ha manifestat, en 

reiterades ocasions, que cal tenir en compte l’escletxa digital i oferir la mateixa informació en 

altres formats per tal de garantir l’accés a tota la ciutadania.  

 

La intervenció de l’Ajuntament  

La Sindicatura de Greuges ha destacat algunes de les millores que l’Ajuntament de Barcelona ja 

ha implementat en el Pla de Palau, com la restauració dels fanals singulars ubicats davant la 

façana de l’antic edifici del Govern Civil i la intensa tasca de neteja (matí i tarda diàriament i 

neteja nocturna bisetmanal) que s’hi desenvolupa al llarg de tota la zona. També es consideren 

encertades les actuacions previstes pel futur: el trasllat del WC al perímetre; l’ampliació de la 

vorera, la possibilitat d’ampliar els jocs infantils i el desenvolupament de l’”armari únic”, que 

pretén integrar els subministraments a diversos serveis municipals en un espai molt reduït.  

 

La introducció d’aquests canvis han de comportar millores substancials en el Pla de Palau, però 

tot i això, seguirà sense comptar amb una visió integral que promogui suficientment el 

patrimoni de l’indret. Per aquest motiu, Vilà ha reclamat la importància de “dur a terme un pla 

integral que reordeni, dignifiqui i valori l’espai des d’una visió global”. La síndica de 

Barcelona ha afegit que cal “posar a l’abast de la ciutadania i els visitants la informació sobre 

els elements que configuren el Pla de Palau i la seva història, de forma plenament 

accessible”.  

 

 

 

 


