
 

BRUNCH-IN THE PARK, UN ESDEVENIMENT QUE GENERA MOLÈSTIES 

ENTRE EL VEÏNAT I UNA PRIVATITZACIÓ ENCOBERTA DE L’ESPAI PÚBLIC  

 S’acosta el Brunch-in the park, que té lloc els diumenges d’estiu en els Jardins 

de Joan Brossa de 13 a 22 h, i que concentra les queixes de la ciutadania. 

 Els promotors de les queixes manifesten que han d’estar amb les finestres 

tancades a ple estiu i que hi ha problemes de civisme quan baixen pels camins 

del parc i els carrers del barri. 

Barcelona, 25 d’abril del 2018 – La Síndica de Greuges de Barcelona ha copsat la 

preocupació dels veïns i veïnes del Districte de Sants-Montjuïc per les celebracions 

multitudinàries anomenades Brunch-in the park. El veïnat de la zona expressa les seves 

queixes, principalment, per dos motius: les molèsties acústiques i cíviques, i la 

privatització encoberta d’un espai públic.  

Què és el ‘Brunch electrònic’? 

La ciutat comtal acull dos esdeveniments sota el paraigua del Brunch-in Barcelona o 

Brunch electrònic: el Brunch-in the city, que se celebra durant els mesos de primavera 

en el Poble Espanyol i en l’Amfiteatre del Mar (novetat d’aquest any), i el Brunch-in the 

park, que té lloc els diumenges del període estival en els Jardins de Joan Brossa de 13 a 

22 h i que concentra les queixes de la ciutadania. 

De què es queixen els veïns i les veïnes?  

Ma Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha rebut diverses peticions dels 

residents de la zona en què reclamen solucions a les molèsties causades per 

l’esdeveniment Brunch-in the park, que consideren “un problema que es repeteix 

estiu rere estiu”. Els promotors de les queixes han manifestat que la música té un 

volum especialment alt a partir de mitja tarda, i que han d’estar “amb les finestres 

tancades a ple estiu”. Afegeixen que, quan finalitza la festa, “moltes persones, sota 

els efectes de l’alcohol o altres substàncies, baixen pels camins del parc i els carrers 

del barri cridant, barallant-se, llençant llaunes, orinant, etc.” La ciutadania també 

defensa que el Brunch-in the park suposa una privatització encoberta de l’espai públic, 

ja que els Jardins de Joan Brossa queden tancats tots els diumenges d’estiu i s’ha de 

pagar per accedir-hi. A més, els dissabtes ja comencen amb els preparatius i el parc 

està ple de cotxes dels treballadors i operaris encarregats de la logística.  



La resposta de la Síndica 

Vilà ha considerat que la informació rebuda evidencia que l’actuació de l’Ajuntament 

ha estat insuficient, ja que no consta garantit el dret al descans dels veïns. “Tot i que la 

Sindicatura té constància de denúncies de veïns afectats, en l’informe que ens facilita 

el Districte de Sants-Montjuïc no es fa cap esment”, segueix la síndica, que ha conclòs 

que “entenem que possiblement no s’ha fet cap comprovació de les molèsties que 

aquests ciutadans pateixen i podrien estar vulnerant els seus drets”.  

Pel que fa a la ubicació escollida per dur a terme el Brunch-in the park, els Jardins de 

Joan Brossa, l’Administració Pública és qui selecciona l’emplaçament entre diferents 

opcions, totes elles possibles i legítimes. La Sindicatura de Greuges de Barcelona 

recomana fer una anàlisi i valoració de l’impacte mediambiental que suposa aquesta 

activitat per a la muntanya de Montjuïc. Ma Assumpció Vilà ha explicat que “des del 

Districte no se’ns han indicat els motius que justifiquen la realització de 

l’esdeveniment en aquest indret determinat”.   

Un altre aspecte que també cal tenir en compte és l’impacte econòmic. La Síndica de 

Greuges de Barcelona ha detallat que s’està privatitzant un espai públic gairebé tots 

els diumenges de l’estiu, al qual només es permet l’accés a canvi d’una contraprestació 

econòmica que no sabem a qui o a què va destinada, ni si la ciutat n’obté algun 

benefici d’aquesta activitat.  

Per a més informació, podeu contactar amb: 

Pablo Monfort – Premsa i Comunicació – 93 413 29 00 


