
 

 

 

LA SÍNDICA REP UNA QUEIXA CIUTADANA QUE DENUNCIA PROBLEMES 

D’ACCESSIBILITAT EN UN INSTITUT BARCELONÍ DURANT LES ELECCIONS 

GENERALS DEL 10-N 

Barcelona, 21 de novembre del 2019 – Una queixa ciutadana rebuda a la Sindicatura 

de Greuges de Barcelona ha denunciat problemes d’accessibilitat a l’IES Maragall, 

ubicat al carrer Provença, durant la celebració de les eleccions generals el darrer 10 de 

novembre. Concretament, fa incís en les múltiples dificultats d’accessibilitat en aquest 

centre, “que ja eren conegudes d’anteriors processos electorals, i no s’ha fet res per 

solucionar-les”.  

El ciutadà ha explicat que va acompanyar la seva germana, amb mobilitat reduïda i 

usuària de cadira de rodes, per exercir el seu dret a vot. Quan van arribar al col·legi van 

trobar-se amb uns esglaons, que només podien superar-se amb un elevador “molt poc 

accessible i que durant les primeres hores ja havia estat sense funcionament o fent-

ho intermitent, com van comentar altres persones amb mobilitat reduïda que no 

havien pogut accedir al primer pis a votar”.  

La persona promotora de la queixa ha afegit que la seva germana va accedir a 

l’elevador gràcies a l’ajuda d’agents dels Mossos d’Esquadra i els interventors dels 

partits polítics, que va permetre superar un petit esglaó no adaptat de l’entrada 

principal del carrer. D’aquesta manera va poder arribar a l’elevador, que el ciutadà 

denuncia que “està ubicat en un extrem de les escales, sense espai per girar i 

maniobrar amb una cadira de rodes”.  

Per últim, la queixa ciutadana denuncia que la persona usuària de cadira de rodes va 

quedar bloquejada dins la plataforma d’accessibilitat, de manera que no podia baixar 

ni sortir, ja que “una barra protectora ho impedia”. Finalment, i “gràcies a la 

perseverança d’una interventora”, l’elevador va tornar a funcionar i va poder baixar i 

sortir de la plataforma. D’altra banda, l’escola compta amb una rampa d’accessibilitat 

que permet cobrir el trajecte dels esglaons, però aquesta rampa té un pendent 

extremadament pronunciat i de difícil ús per una persona amb mobilitat reduïda que 

es mou de manera autònoma.  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat informació al 

Consorci d’Educació i investiga les causes dels problemes d’accessibilitat en aquest 

centre electoral, que segons el promotor de la queixa “ja s’han repetit en altres 

ocasions”.  


