
L’AJUNTAMENT COMENÇA LES OBRES PER 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA D’ACCESSIBILITAT DEL 

PASSATGE ROURA A SANT MARTÍ, GRÀCIES A LA 

PETICIÓ DE LA SÍNDICA 

Vilà ha supervisat aquests darrers mesos una queixa d’una veïna del passatge,  

amb molt pendent, que va en cadira de rodes, té una discapacitat del 76% i no 

pot entrar a casa seva sense ajuda 

L’Ajuntament tenia previst a llarg termini convertir el passatge Roura en un 

carrer de plataforma única, i gràcies a la recomanació de la síndica hi ha hagut 

un avançament en les obres. 

Barcelona, 25 d’octubre  del 2017. -- L’Ajuntament de Barcelona ha començat les 

obres per a solucionar la problemàtica actual d’accessibilitat que té el passatge Roura, 

situat al Districte de Sant Martí. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, va resoldre fa uns mesos que l’actuació municipal havia estat insuficient, ja que 

no s’havia pres cap mesura amb caràcter d’urgència per tal d’adequar la rampa que hi 

ha. Ara les persones amb discapacitat no la podien utilitzar.  

Vilà va supervisar una queixa d’una veïna del passatge, que va en cadira de rodes i té 

una discapacitat del 76%. Va demanar adequar el carrer i les voreres del passatge, ja 

que li era gairebé impossible poder accedir al seu habitatge sense ajuda.  

A la reclamació, la persona reclamant exposava que el pendent de les rampes 

instal·lades feia que se li bolqués la cadira de rodes. La veïna havia caigut tres 

vegades en el moment de presentar la queixa, el 7 de juny del 2016. 

El Districte de Sant Martí tenia previst convertir el passatge Roura en un carrer de 

plataforma única, la qual cosa suposava una solució definitiva al problema 

d’accessibilitat. Vilà ho va valorar molt positivament, però va considerar que mentre no 

es dugués a terme l’obra calia buscar una solució provisional per prevenir possibles 

accidents i aconseguir que la rampa pogués ser utilitzada per les persones amb 

discapacitat. Així ho va advertir a l’Ajuntament el 14 de juny, una setmana després de 

la presentació de la queixa.  

Segons ha comunicat a la Sindicatura la promotora de la queixa , l’Ajuntament ja ha  

començat les obres per convertir el passatge Roure en carrer de plataforma única, 

avançant així les previsions inicials. 


