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DIJOUS, 12 FEBRER DE 2015
CANVI D' APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOVILITAT REDUIDA

Valldigna accessible demana canviar la ubicació de la reserva
d’aparcament per a persones amb movilitat reduida del parc caní.
Recentment s’ha fet una reserva d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda al carrer Constitució, front al parc caní. Aquesta
reserva, té un pendent transversal de 5º, es a dir, del 8.75%, cosa
que dificulta enormement i posa en perill el poder realizar la
maniobra d’accedir al vehicle de forma autónoma, segura i cómoda
per part dels usuaris. (1)
La normativa que parla dels itineraris peatonals (1,2), tant per a
nivell adaptat com per a practicable, limita el pendent transversal,
que està acceptat com a màxim del 2% en les voreres, per la qual
cosa, s’obvia que per damunt d’aquest pendent passa alguna
cosa, es a dir, que no es pot circular de forma segura i autónoma
amb cadira de rodes. “Es com a caminar en un peu en la vorera i
l'altre per l’asfalt carregat amb un sac de 50 quilos o seure en un
cadira en les 4 pates desiguals i mantindre l'equilibri” afirma
Vicente Valero, velador pel compliment de la Convenció de l’ONU
sobre els drets de les persones amb diversitat funcional.
Valldigna Accessible considera necessari, per tal que la reserva
d’aparcament puga ser utilitzada amb seguretat, reubicar-la, per
exemple, abans d’arribar al creuament del carrer Monestir de la
Valldigna amb el de la Constitució, on es podria fer la
transferència, des de la cadira de rodes al vehicle, sense cap
desnivell i de forma segura, accedint a la vorera per un pas de
vianants que està al costat, o a la zona nord del parc caní, al cantó
del carrer la Dula.
Valldigna Accessible sempre ha col·laborat amb l’Ajuntament quan
se li ha demanat opinió. L’actual ubicació incompleix, no sols la
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normativa, sinó també qualsevol raonament llògic perquè l’accés al
vehicle no es pot realitzar d’una forma còmoda i segura.
Esperem que prompte es facen les modificacions oportunes, així
com també que se sol·lucionen les mancances d’accessibilitat
detectades a l’accés al quiosquet de la placeta del Tio Julio del
carrer Calvari.
(1) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. (Artículo 35.2 y 5) - http://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2010-4057
(2) ORDRE de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i
Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004, de 5 de
març, del Consell de la Generalitat,en matèria d’accessibilitat al
medi
urbà.
[2004/X6309].
(Article
3)
- http://www.docv.gva.es/datos/2004/06/24/pdf/2004_X6309.pdf

Nota de premsa remesa per l' Associació Valldigna Accessible
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