LA SÍNDICA INVESTIGARÀ LES REPERCUSSIONS DE
LA MASSIFICACIÓ TURÍSTICA A LA SAGRADA
FAMÍLIA
Vilà s’ha reunit avui amb representants de la FAVB que, en propers dies, faran
arribar a la defensora una queixa formal
Entre les demandes veïnals hi figuren que l‘Ajuntament faci un pla de mobilitat a
la zona i un estudi de la capacitat de càrrega de visitants en el temple i en el barri
La defensora recalca la necessitat de prendre mesures per garantir l’accés de la
ciutadania als habitatges de lloguer a un preu assequible i evitar una nova
bombolla immobiliària
Barcelona, 20 de desembre de 2016. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, investigarà les repercussions de la massificació turística a la Sagrada
Família. I ho farà a partir de les demandes que li han exposat avui en una reunió
representants de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i
de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Segons els i les representants veïnals, que en pocs dies enviaran a la síndica una
queixa per escrit amb les seves peticions, el barri pateix els efectes negatius del
turisme i que són una massificació de l’espai públic, problemes de mobilitat i una
pèrdua del comerç de proximitat, entre d’altres aspectes.
A grans trets, la FAVB i l’associació de veïns i veïnes han plantejat a Vilà la necessitat
que l’Ajuntament faci un pla de mobilitat a la zona i un estudi de la capacitat de càrrega
de visitants en el temple i en el barri, i porti a terme un pla d’usos d’establiments de
pública concurrència a la Sagrada Família.
A més a més, els i les representants veïnals han demanat que es convoqui una taula
de negociació amb tots els agents implicats, inclòs el Patronat del temple, i han
proposat la modificació del Pla General Metropolità per evitar que s’enderroquin els
pisos afectats pel projecte de construcció del temple.
A la reunió també s’ha tractat la problemàtica d’accés a l’habitatge a causa dels
elevats preus del lloguer. De fet, aquest és un dels temes que més preocupa a la
síndica, tant a la Sagrada Família com en altres barris. Vilà ha recalcat la necessitat de
prendre mesures per garantir l’accés de la ciutadania als habitatges de lloguer a un
preu assequible per evitar una nova bombolla immobiliària.

Un cop rebi la queixa formal i la documentació, la síndica iniciarà la tramitació de
l’expedient per avaluar l’actuació municipal i emetre, si cal, recomanacions de millora.
L’estiu de 2015, la síndica va fer pública una actuació d’ofici sobre el turisme a la
ciutat, on suggeria l’Ajuntament compensar els barris més afectats per la massificació
turística http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_801438168510.pdf.
Per part dels veïns i veïnes, han assistit a la reunió el vicepresident segon de la FAVB,
Joan Balañach; el vocal i responsable d’urbanisme, Camilo Ramos; l’advocada Laura
de Paoli, i el responsable d’urbanisme, mobilitat i medi ambient de l’AVV Sagrada
Família, Joan Itxaso. La síndica ha estat acompanyada pel seu adjunt, Marino Villa, i
l’assessora Montse Saltó.

