
 

LA SÍNDICA RECOMANA INICIAR LES OBRES PER FER 

ACCESSIBLE L’ESTACIÓ DE METRO DE LA PLAÇA DE 

SANTS 

Vilà ha emès aquesta resolució arran de la queixa d’un veí que no pot utilitzar el 

servei per problemes de salut   

Cal adaptar el més aviat possible totes les estacions de metro de la ciutat 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat l’Ajuntament de Barcelona 

que insti la Generalitat, l’Administració competent, a iniciar les obres per fer accessible 

l’estació de metro de la plaça de Sants.  

Vilà ha emès aquesta resolució arran d’una queixa d’un ciutadà per la manca 

d’ascensor i escales mecàniques en la citada parada. Té problemes de salut. Ha de 

portar una màquina d’oxigen i li resulta impossible poder utilitzar aquest servei. Relata 

que ha de desplaçar-se freqüentment a l’Hospital Clínic i que ho ha de fer en taxi. 

Segons la defensora, el consistori ha d’actuar de forma més proactiva per tal de 

garantir els drets de la ciutadania de Barcelona, especialment l’accessibilitat. Vilà 

opinió que la possibilitat o no de poder utilitzar plenament el transport públic 

condiciona, en bona part, l’autonomia i l’autogestió de la vida de les persones amb 

diversitat funcional, evitant la dependència de terceres persones i esdevenint un dels 

pilars de la igualtat, especialment en un entorn urbà. 

La síndica és del parer que cal adaptar el més aviat possible totes les estacions del 

metro de la ciutat. Vilà reconeix que el transport públic de Barcelona presenta un alt 

percentatge d’adaptació, però que encara hi ha millores a realitzar. La xarxa de busos 

està adaptada en la seva totalitat (tot i que ara apareixen nous reptes, com l’accés dels 

scooters a la xarxa pública de transport), mentre que al metro es treballa per a 

l’adaptació de les instal·lacions i els accessos, però resten encara algunes estacions 

estratègiques sense adaptar, com Urquinaona o plaça d’Espanya. 

  

A la fi de 2015, Vilà va obrir una actuació d’ofici per avaluar la implementació a 

Barcelona de la nova Llei d’accessibilitat, aprovada l’octubre de 2014. 


