
 

L’ACTUACIÓ DE LA SÍNDICA ACONSEGUEIX QUE L’INSTITUT BARCELONA ESPORTS I 

L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA TREBALLIN EN UN PROTOCOL PER LA CONSERVACIÓ 

DE LES PISCINES EXTERIORS DELS CENTRES ESPORTIUS MUNICIPALS 

 Vilà espera que “la coordinació entre ambdós organismes sigui el més diligent 

possible, que el protocol pugui instaurar-se a la tardor i que els criteris per 

determinar el model d’hibernació siguin tant tècnics com de respecte al 

veïnat”.  

Barcelona, 8 d’agost del 2018 – Arran d’una queixa del veïnat pròxim al Centre 

Esportiu Municipal Guinardó pels problemes generats a causa de la manca de 

manteniment de la piscina exterior, la síndica de greuges de Barcelona ha intervingut i 

ha aconseguit que l’Institut Barcelona Esports i l’Agència de Salut Pública considerin la 

conveniència d’establir un protocol que permeti el tractament unitari a tota la ciutat 

d’aquest tipus d’instal·lacions. 

La queixa  

Segons relata el veïnat pròxim al CEM Guinardó, la piscina exterior d’aquest centre 

només està oberta al públic i abonats durant els mesos d’estiu, mentre que la resta de 

l’any roman tancada. La queixa fa referència al fet que tots els mesos en què no 

s’utilitza, segueix plena d’aigua però no s’hi fa cap tipus de manteniment. Això 

provoca que l’aigua s’embruti, es torni verda i, com que està completament estancada, 

origini males olors, així com que hi puguin niar mosquits i altres insectes.  La proximitat 

de la finca esmentada fa que els seus residents pateixin directament aquestes 

molèsties. El promotor de la queixa explica que van adreçar-se al Consell Municipal del 

Districte d’Horta-Guinardó per exposar el problema que tenien, però la resposta 

rebuda “va ser del tot insatisfactòria”.  

La intervenció de la Síndica  

Existeixen diverses opcions per mantenir un vas exterior durant l’època en què no 

s’utilitza. L’escollida pels gestors del CEM Guinardó és la que suposa més despesa de 

manteniment i molèsties per al veïnat: sense recirculació ni tractament de l’aigua pot 

protegir-se l’estructura davant glaçades i provocar que l’aspecte desagradable de 

l’aigua eviti possibles intrusos. Malgrat aquestes raons, el cert és que el clima temperat 

de Barcelona fa gairebé impossible pensar en glaçades que puguin afectar les piscines 

d’exterior, i en canvi, és més probable la presència de mosquits durant els mesos de 



primavera i tardor. A més a més, les fonts consultades coincideixen que la manca de 

tractament químic durant l’època de clausura provoca que la instal·lació ofereixi un 

aspecte desagradable i de deixadesa, i que difícilment pugui aprofitar-se la massa 

d’aigua. 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha valorat positivament que 

“la petició d’informació a l’Institut Barcelona Esports hagi posat de manifest la 

manca d’unes directrius municipals comunes per tractar aquest tipus de recurs i, més 

encara, que l’Institut i l’Agència de Salut Pública creguin en la conveniència d’establir 

un protocol que permeti un tractament unitari a tota la ciutat”. 

Vilà també espera que “la coordinació entre ambdós organismes sigui el més diligent 

possible, que el protocol pugui instaurar-se a la tardor i que els criteris per 

determinar el model d’hibernació siguin tant tècnics com de respecte al veïnat que 

conviu amb aquestes instal·lacions tot l’any”.  


