CAL UNA MILLORA DE L’ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS TEIXONERA VALL D’HEBRON
Barcelona, 12 de març del 2019 – Arran d’una queixa ciutadana, la Síndica de Greuges de
Barcelona ha recomanat al Districte d’Horta-Guinardó que iniciï, amb la brevetat més gran
possible, una actuació d’urgència que homologui els vestuaris prefabricats amb la normativa
tècnica d’equipaments esportius dictada per la Generalitat de Catalunya, i la revisió dels
protocols de manteniment de la gespa artificial. Davant el mal estat de la instal·lació Teixonera
Vall d’Hebron, la defensora de la ciutadania també ha recomanat a l’Institut Barcelona Esports
que elabori un informe tècnic sobre les mancances d’aquest equipament.
La queixa ciutadana
En el text de la seva queixa descriu que els vestuaris estan obsolets i no reuneixen les
condicions higièniques esperades en una instal·lació esportiva municipal. Es refereix a uns
barracons que havien de ser provisionals però segueixen utilitzant-se, amb elements metàl·lics
rovellats i trencats. També informa que algú havia cremat zones de gespa artificial que no
havien estat substituïdes i que una d’elles afectava una porteria de rugbi, sense que
aparentment s’haguessin pres mesures per valorar l’afectació dels pals, amb el perill que això
comportava. A la zona de les banquetes, les cadires i la coberta de metacrilat estaven fets
malbé, amb arestes que ningú havia retirat.
La valoració de la Síndica
El mes d’agost del 2018 el ciutadà promotor de la queixa va denunciar el mal estat de la
instal·lació. Durant el mes de setembre els serveis tècnics del Districte van explicar que era una
infraestructura molt gran i que suposava una gran inversió que l’empresa gestora i el mateix
districte no podien assumir de forma immediata, malgrat que anirien fent millores.
La Instal·lació Esportiva Municipal Teixonera Vall d’Hebron pertany al grup d’equipaments de
la ciutat de Barcelona considerats com a instruments de cohesió social al voltant de la pràctica
esportiva de proximitat. Aquest tipus de recursos esportius depenen bàsicament del districte
on estan ubicats i, en menor mesura, de l’Institut Barcelona Esports (IBE).
“En el cas que ens ocupa no tenim coneixement, perquè l’informe del Districte no fa cap
referència sobre quin és el grau d’informació que té l’IBE de l’estat del Complex Esportiu
Municipal Teixonera Vall d’Hebron”, ha manifestat la síndica. L’IBE ha d’estar representat en
la Comissió Tècnica de Gestió i en el Consell d’Equipament, i són aquests dos òrgans qui
identifiquen els problemes de manteniment dels camps de gespa artificial, els vestuaris, i en
definitiva, els aspectes més alarmants i urgents a intervenir. Aquesta Sindicatura de Greuges és
coneixedora que en altres districtes, quan s’han detectat mancances importants en alguna

instal·lació municipal, l’IBE ha elaborat un informe tècnic en el qual s’identifiquen cada una de
les deficiències detectades i la qualificació que mereix. “Aquesta absència de referència de
l’IBE encara és més sorprenent quan aquest complex esportiu està pendent de rebre
l’homologació d’un dels seus camps per poder acollir partits oficials de rugbi i les deficiències
que presenta estan endarrerint aquesta homologació”, ha detallat Maria Assumpció Vilà,
síndica de greuges de Barcelona.
A principis de febrer d’enguany, uns mesos després de rebre l’informe municipal on s’exposava
una actuació immediata per resoldre problemes i deficiències pendents, aquesta Sindicatura
ha visitat les instal·lacions per observar les millores que s’hi ha fet. La gespa dels dos camps de
futbol-11 sembla estar en millors condicions però s’ha pogut comprovar que el camp de futbol7, del qual no se’n parla a l’informe, té la gespa aixecada en molts llocs de la seva superfície,
estat que el fa impracticable. Les banquetes del camp que també s’utilitza per als
entrenaments de rugbi tenen la coberta de metacrilat nova i les graderies del darrere
presenten un estat de conservació adequat. L’altre camp de futbol té el metacrilat d’una
coberta de la banqueta trencat de fa temps i no s’ha substituït ni apedaçat.
El més preocupant d’aquestes instal·lacions són els vestuaris. Són un conjunt de mòduls
prefabricats amb l’aspecte exterior molt deixat, amb la pintura escrostonada i les inscripcions
que identifiquen la instal·lació gairebé inexistents. La part interior també pateix deficiències i
no reuneix les condicions adequades per a una persona que practica esport. Segons la
informació facilitada pel Districte, els mòduls són de lloguer i, amb la previsió de substituir-los
per uns d’obra en un període de dos anys, no seria rendible canviar-los per uns de nous, motiu
pel qual s’aplicaran millores per condicionar-los fins a la seva substitució.
Entre moltes altres qüestions, es vol destacar aspectes bàsics que ha de complir qualsevol
equipament esportiu, com per exemple els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als
edificis d’habitatge, la mida de les dutxes no ha de ser menor de 0,80x0,80 m amb un pas
d’accés mínim de 0,80 m, els paviments que es puguin trepitjar amb els peus descalços amb
presència d’aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de caigudes. També diu que
s’informarà del seu aforament, situant en un lloc de l’accés un rètol indicador fàcilment visible.
Disposaran d’un mínim de 50 cm útils de banc per plaça, d’una zona de canvi, serveis higiènics i
dutxes en nombre proporcional al seu aforament: 1 dutxa per a cada 5 persones i 1 WC i 1
rentamans per a cada 25 persones.
“L’equipament esportiu motiu d’aquest expedient no està, actualment, a l’alçada del que
s’espera d’una instal·lació municipal, tot i l’esforç que el Districte diu estar abocant”, ha
conclòs la defensora de la ciutadania barcelonina.

