
 

LES PERSONES USUÀRIES DE CADIRES DE RODES TENEN MOLTS 

PROBLEMES PER A TROBAR BÀSCULES ADAPTADES A BARCELONA  

Barcelona, 19 de juny de 2018 – La síndica de greuges de Barcelona ha estimat la 

queixa d’una ciutadana que denuncia les dificultats que pateix per pesar-se en una 

bàscula adaptada. Després de l’estudi del cas, Vilà ha constatat que el servei és gairebé 

inexistent a la ciutat i la manca d’orientació i assessorament dels organismes públics 

envers aquesta usuària.  

Maria Assumpció Vilà ha recomanat a la comissionada de Salut, com a presidenta de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona i vicepresidenta del Consorci Sanitari de 

Barcelona, valorar que l’antiga seu del PAMEM (edifici amb nous usos vinculats a 

l’atenció sanitària) pugui disposar d’una bàscula adaptada i que insti al Departament 

de Salut a dotar els diversos centres d’atenció sanitària de bàscules adaptades.  

També ha reclamat a la comissionada i a l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat (IMPD) “un treball de manera coordinada entre els dos organismes per 

solucionar aquesta problemàtica i la creació d’un registre dels diferents centres i 

serveis que ofereixen aquest servei”. Per últim, la síndica ha fet èmfasi en “la 

necessitat que tots els CAP disposin de bàscules adaptades per a persones usuàries 

de cadira de rodes”.  

La queixa 

Davant la necessitat de controlar-se el pes de manera regular, la promotora de la 

queixa ha copsat el dèficit de bàscules adaptades d’ús públic per a persones amb 

cadira de rodes. “Pesar-se és una acció corrent i habitual i crec que hauria d’estar a 

l’abast  del conjunt de la població i dur-se a terme de manera integrada en qualsevol 

centre de salut”, ha manifestat. Després de diverses consultes en diferents serveis de 

salut i farmàcies, va comprovar que l’única manera de pesar-se – descomptant el pes 

de la tara de la cadira – és a les bàscules de la zona d’embalatges d’uns establiments 

de mobiliari als afores de Barcelona. Posteriorment, va explicar que l’Institut Guttmann 

disposa de bàscules adaptades però que hauria de desplaçar-se fins a les seves 

instal·lacions, que estan fora de la ciutat comtal (camí de can Rutí, Badalona). 

La promotora de la queixa també va dirigir-se telefònicament a l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat per exposar la seva problemàtica i cercar una orientació, 

però no li van donar resposta a la seva demanda ni li van oferir cap alternativa ni 



assessorament. També va contactar amb el seu centre d’atenció primària per trobar 

una solució, però la van dirigir al Servei Català de Salut.  

Des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ens han facilitat informació 

sobre una proposta que va realitzar-se fa anys (2004-2006) per a instal·lar bàscules per 

a persones amb mobilitat reduïda a 4 farmàcies de la ciutat de Barcelona. Finalment 

van instal·lar tres bàscules, de les quals actualment només està operativa una, ubicada 

en el Passeig Zona Franca 226. L’IMPD també ha confirmat que no es disposa d’aquest 

servei en centres de salut d’atenció primària (CAP). 

La valoració de la Síndica  

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha manifestat el seu desacord: 

“Sorprèn que una ciutat com Barcelona, capdavantera i referent en matèria 

d’accessibilitat, no pugui donar resposta a una problemàtica tan bàsica per al control 

i prevenció de la salut com és el coneixement del pes d’un mateix”. La defensora del 

poble barceloní també ha estès aquesta situació de desigualtat a “persones grans o 

amb problemàtiques que les obliguin a estar assegudes”.  

El fet que només hi hagi una farmàcia a Barcelona que compti amb bàscules per a 

persones amb mobilitat reduïda “és absolutament insuficient per a la ciutadania 

barcelonina. A aquest fet, cal afegir el desconeixement institucional de la seva 

existència”, ha detallat Vilà.  

Alguns ciutadans amb mobilitat reduïda ens han explicat que fa temps utilitzaven les 

bàscules del port, fins a la seva desaparició. També resulta inaudit que oficiosament es 

conegui, fins i tot en entitats i organismes consultats, que les persones usuàries de 

cadira de rodes fan ús de les bàscules de la zona d’embalatges d’uns establiments de 

mobiliari als afores de Barcelona per pesar-se. “Més enllà de considerar que no és el 

lloc idoni, apropiat ni digne, resulta paradoxal que els professionals i centres de 

recursos disposin d’aquesta informació i no es treballi per cercar una alternativa que 

resolgui aquesta problemàtica”, ha conclòs la síndica.  

Els diferents contactes efectuats han permès conèixer que l’Hospital Vall d’Hebron, 

l’Hospital de Bellvitge, el Centre Fòrum i el CAP Passeig Maragall compten amb 

bàscules adaptades, entenent que es destinen a usuaris dels respectius serveis. Les 

recerques i investigacions de la Sindicatura de Greuges de Barcelona han permès 

conèixer algun model de bàscula adaptada (plataforma a la qual s’accedeix per una 

rampa amb lleuger desnivell) i s’ha constatat que poden oscil·lar entorn dels 1.000 € i 

3.000 € d’import.  

Per a més informació, podeu contactar amb: 

Pablo Monfort – Premsa i Comunicació – 93 413 29 00 


