
 

LA SÍNDICA INSISTEIX EN LA REVISIÓ DELS CATÀLEGS DE PATRIMONI MUNICIPAL PER 

A PRESERVAR EL CARÀCTER SINGULAR DELS BARRIS DE BARCELONA 

 Vilà insisteix en una recomanació reflectida en l’informe anual del 2017: cal 

que es revisin, perfeccionin i completin els catàlegs de patrimoni municipal. 

Barcelona, 9 de novembre del 2018 – Arran de la mobilització veïnal d’avui al carrer 

Encarnació per evitar l’enderroc de dues cases centenàries que inclouen una gran 

alzina que té més de 200 anys, la síndica de greuges de Barcelona ha mostrat la seva 

preocupació per la pèrdua de valor històric i identitat pròpia dels barris i ha insistit 

en una reclamació al consistori que ja va fer en l’informe anual del 2017: que dugui a 

terme una revisió dels catàlegs de patrimoni municipal per a preservar el caràcter 

singular dels barris. 

A Gràcia aquesta setmana va començar la tala d'arbres i el buidatge dels immobles, 

que tot i el seu caràcter històric no estan inclosos en el catàleg de patrimoni 

municipal. Una mobilització veïnal formada per més de 100 persones s'ha manifestat 

al jardí i a l'interior de les cases per tal d’evitar que els operaris hi puguin treballar. Eloi 

Badia, regidor de Presidència, Aigua, Energia de Barcelona i del Districte de Gràcia, ja 

ha informat que “s’ha aturat la tala de l'alzina centenària del carrer Encarnació i hem 

tancat una reunió amb els promotors per tal d'estudiar alternatives i paralitzar 

temporalment l'enderroc”.  

“Tot i això, serà difícil desfer l’operació perquè no estaven catalogats i les llicències 

d'enderroc i d'obres estan reglades i no es poden denegar si compleixen tots els 

requeriments”, han afegit des del consistori. 

La valoració de la Síndica 

Durant el 2017 part de les queixes rebudes en referència al Patrimoni Arquitectònic, 

Històric i Artístic de Barcelona han estat vinculades a la concessió de llicències d’obres 

en espais en què es qüestionava que les obres fossin compatibles amb la conservació 

adequada d’aquests béns. El Pla especial del Patrimoni arquitectònic, històric, artístic 

de la ciutat de Barcelona, en els diferents Districtes, recull a través  de les fitxes de 

protecció  les actuacions permeses en el patrimoni protegit.  

Aquesta Sindicatura va advertir a l’Ajuntament de la necessitat de revisar, 

perfeccionar i completar, quan sigui necessari, el contingut de les fitxes de protecció 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2017.pdf


del catàleg del patrimoni arquitectònic de Barcelona per tal de conèixer 

adequadament el règim i l’abast de la protecció de què disposen aquests béns, 

elements o conjunts per evitar que les interpretacions posteriors contradictòries i/o 

extensives de les fitxes per part del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i 

Artístic.   

Per aquest motiu, i com ja vam demanar en el nostre informe del 2017, la síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, reitera a l’Ajuntament que “revisi els 

catàlegs de patrimoni municipal amb l’objectiu de conservar la identitat i el 

patrimoni històric dels barris de la nostra ciutat. D’aquesta manera, podran evitar-se 

situacions com la del carrer Encarnació, o altres que hi ha a la ciutat”.  

 

Per a qualsevol gestió de premsa, podeu contactar amb: 

Pablo Monfort – Premsa i Comunicació – 678 553 006 


