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LA SÍNDICA DIU QUE CAL MÉS GUÀRDIA URBANA AL 

PORT OLÍMPIC PER GARANTIR ELS USOS CÍVICS DE 

L’ESPAI PÚBLIC 
 

Vilà ha visitat la Vila Olímpica amb l’associació de veïns i ha observat també la 

necessitat de millorar la intervenció municipal amb les persones sense llar i el 

manteniment de l’enllumenat públic 

 

La defensora planteja al Districte de Sant Martí fer la previsió dels equipaments 

públics necessaris en funció de l’evolució demogràfica del barri, com espais per a 

la gent gran, i millorar el disseny de la part elevada del Parc de Carles I amb 

l’objectiu de recuperar l’espai per al veïnat 

 

Barcelona, 13 de setembre de 2016. -- Cal més Guàrdia Urbana a la zona d’oci del Port 

Olímpic i entorns per garantir els usos cívics de l’espai públic. Aquesta és una de les 

recomanacions que la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha inclòs 

en una resolució després de visitar aquest estiu el barri de la Vila Olímpica amb 

l’associació de veïns. 

 

Així mateix, Vilà proposa en el seu informe millorar la intervenció municipal amb les 

persones sense llar i el manteniment de l’enllumenat públic, fer la previsió dels 

equipaments públics necessaris en funció de l’evolució demogràfica del barri, com espais 

per a la gent gran, i millorar el disseny de la part elevada del Parc de Carles I, amb 

l’objectiu de recuperar l’espai per als veïns i veïnes de la zona. 

 

La resolució, tancada el passat 3 d’agost, ja és a mans del Districte de Sant Martí perquè 

tingui present les consideracions de la síndica a l’hora de definir l’acció de govern i 

millorar aquesta aspectes del barri. 

 

Com ja ha informat en altres ocasions, la síndica té un programa de Visites al barris de la 

ciutat de Barcelona, que fa amb associacions i entitats, per conèixer de prop les 

problemàtiques ciutadanes de cada territori i atendre les consultes i queixes del veïnat. La 

visita a la Vila Olímpica forma part d’aquest programa.  

 

Podeu consultar l’informe sobre la Vila Olímpica en l’enllaç següent 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_731473244226.pdf 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_731473244226.pdf

