UN PASSATGE DE LA CIUTAT, FOCUS DE QUEIXES PER PROBLEMES AMB UNA
SORTIDA D’EMERGÈNCIA I PER MANCA D’UN SENYAL DE PROHIBIT FUMAR
Barcelona, 9 de setembre del 2020 – Dues queixes ciutadanes, referents a problemes amb
una sortida d’emergència i a la inexistent prohibició de fumar, han posat de manifest
denúncies sobre possibles greuges a l’interior del Passatge Arcàdia, ubicat al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi i format per unes galeries interiors que enllacen els carrers Tuset i
Balmes.

Possibles problemes de seguretat per esdeveniments nocturns
Una de les queixes exposa que un comerç ubicat al carrer Tuset organitza esdeveniments a
la nit, quan el Passatge Arcàdia ja és tancat. El problema rau en el fet que la sortida
d’emergència d’aquesta empresa és al Passatge Arcàdia i per tant, aquesta queda
anul·lada. El promotor de la queixa afegeix que succeeix la mateixa situació amb la sortida
d’emergència d’un edifici ubicat al carrer Balmes.
En l’informe municipal s’evidencia que l’actuació municipal ha estat suficient quant a la
verificació d’acompliment de les condicions d’evacuació i protecció contra incendis, però no
pas quant a la comprovació de les activitats nocturnes denunciades, ja que no se’n fa cap
esment. El ciutadà va denunciar que en aquest comerç s’hi organitzaven actes fora de
l’horari comercial, fet que pot generar situacions perilloses. “El Districte no ens ha
especificat si ha executat alguna inspecció nocturna per comprovar els fets descrits”, ha
lamentat la síndica de greuges de Barcelona, Maria Asssumpció Vilà. Per aquest motiu, la
defensora ha recomanat al Districte de Sarrià-Sant Gervasi que comprovi si en el local
objecte de la queixa es duen a terme esdeveniments en horari nocturn que puguin
comprometre la seguretat dels assistents.

Prohibició de fumar no senyalitzada als accessos
Una altra queixa denuncia que la gent accedeix i creua el Passatge Arcàdia mentre fuma, ja
que no hi ha cartells que ho prohibeixin ni a l’entrada del carrer Balmes ni a la del carrer
Tuset. Alhora també manifesta que la temperatura a l’interior del Passatge Arcàdia
augmenta considerablement a l’estiu a causa de l’existència de 20 ventiladors condensadors
d’aire condicionat.
El Districte ha constatat que els aparells de climatització, dels quals es queixava la persona
interessada, estan correctament legalitzats. Però en la documentació municipal facilitada
no es fa cap referència a la prohibició de fumar en aquest passatge privat d’ús públic. Per
aquest motiu, i en compliment de la Llei 42/2010 de Tabaquisme, la Síndica de Greuges de
Barcelona ha recordat al Districte de Sarrià-Sant Gervasi l’exigència d’instal·lar rètols de
prohibició de fumar en els accessos del Passatge Arcàdia.

