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OBERTA UNA INVESTIGACIÓ D’OFICI PER ESTUDIAR 

ELS POSSIBLES CASOS DE LIPOATRÒFIA A L’ESCOLA 

BRESSOL EL ROURE 
 

La síndica considera que un dels aspectes bàsics és una ràpida reubicació dels 

infants en benefici de les seves famílies, aspecte en què el municipi diu que ja 

treballa  

 

Vilà demana conèixer els avenços de la investigació que està portant a terme 

l’Ajuntament per valorar la gravetat de la situació i les mesures que es prendran per 

evitar aquests trastorns de salut en altres persones 

 

La defensora ha rebut la carta d’una mare en què li agraeix la decisió de supervisar 

el cas pel “bé del ciutadà i, sobretot, de la salut dels nens” 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha decidit obrir una actuació 

d’ofici per investigar els possibles casos de lipoatròfia semicircular que, en les darreres 

setmanes, han afectat a alguns infants i personal de l’escola bressol municipal El Roure. 

L’escola es troba situada en l’equipament municipal Teresa Pàmies, situat al carrer del 

Comte d’Urgell, 145, i inclou altres serveis educatius i de lleure, com una biblioteca, un 

centre cívic i un casal infantil. Precisament, l’Ajuntament ja va haver de tancar la 

biblioteca, fa uns mesos, perquè es va detectar el trastorn en diferents treballadors. 

 

En una petició directa al regidor de l’Eixample i d’Educació, Gerard Ardanuy, la defensora 

demana conèixer l’abast dels trastorns de salut que pateixen –o han patit— els 

treballadors i escolars per saber si cal tancar o no la resta d’equipaments que continuen 

oberts, el casal i el centre cívic. Vilà també vol saber els avenços en la investigació que 

l’Ajuntament està portant a terme per valorar la gravetat de la situació i les mesures que 

es prendran per evitar aquests trastorns de salut en altres persones.   

 

Després de conèixer la decisió municipal de tancar preventivament l’escola bressol, la 

síndica va visitar, el passat 17 d’abril, l’edifici afectat. La síndica va poder comprovar que 

al centre educatiu encara s’hi atenia una desena de nens i nenes. També va parlar amb 
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els responsables de l’escola i les educadores, i els treballadors i treballadores de la resta 

dels equipaments. 

 

La síndica també ha contactat amb pares i mares de l’escola bressol per conèixer de 

primera mà com estan vivint la situació, i considera que uns dels aspectes bàsics que cal 

resoldre és la reubicació dels nens i nenes de l’escola el més aviat possible, aspecte en 

què l’Ajuntament ha assegurat a la síndica que ja treballa. Vilà ha rebut la carta d’una 

mare en què li agraeix que hagi decidit investigar el cas pel ―bé del ciutadà i, sobretot, de 

la salut dels nens‖. 

 

La síndica també demana al regidor que l’Ajuntament mantingui ben informats a tots els 

treballadors i usuaris dels diferents serveis ubicats en l’edifici per evitar incerteses i 

malentesos.   

 

 


