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Francisco Javier Chorda replica los informes municipales de accesibilidad de
Tavernes de la Valldigna
20-12-2006

El joven Francisco Javier Chordà ha remitido una misiva al alcalde de Tavernes rebatiendo los informes
municipales de accesibilidad. El texto dice así:"Tot i que el passat dia 4 de desembre es va aprovar una moció
sobre l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, m’agradaria matitzar l’informe que m’ha arribat el
passat 16 de desembre, per registre d’eixida de l’Ajuntament núm. 26.697, en contestació als registres
d’entrada núm. 15.364 de 30/10/2006 i núm. 16.190 de 16/11/2006, presentats en referència a la iniciativa "Per
un Tavernes accessible". L´esmentat informe es limita a indicar actuacions realitzades, sense contestar cap
dels punts no accessibles fotografiats que han motivat la nostra queixa. La primera part de l´informe és un
“còpia i apega” de reglaments i lleis vigents que caldria haver referenciat, sobretot per tractar-se d’un informe
oficial. Sobre paper queda molt bé la paraula “accessible”, repetida una i mil vegades en les obres i
instal·lacions fetes per l´Ajuntament, però després es constata (em remet una vegada més a les proves
presentades en registre d´entrada) que el que era suposadament accessible no ho és i que el que no era
accessible, seguix sense ser-ho. No entenc massa bé què es pretén explicar amb l´informe del Sr. Tormo. Per
descomptat, alguns punts que el tècnic qualifica com accessibles realment no ho són. Reconec que s’han fet
actuacions, però el saldo final en el tema de l’accessibilitat és molt pobre per a dotze anys de govern
ininterromput. Estem cansats de paraules buides, d’excuses i “d´autobombo”, que queda demostrada a la
reunió a la que se’ns convocà el passat 20 de novembre. Es hora d’incloure als pressupostos de 2007 la
quantitat necessària per donar solució a tots els punts acordats al Ple del 04/12/2006 el més ràpid possible, tal i
com s’ha acordat. Quan travessem un carrer en cadira de rodes, el fet que un paper diga que aquella rampa és
accessible no facilita el problema amb què ens trobem quan comprovem que no ho és. En l’informe posen com
a exemple d’actuació en favor de l’accessibilitat l’elevació de passos de vianants i precisament el no haver-ho
acabat correctament els fa inaccessibles en cadira de rodes. Un altre exemple, el del carrer Ramon i Cajal, es
pot comprovar com la vorera del Mercat acabada de fer “NO” té rampes. O l’entrada a l’edifici de l’Ajuntament
on, no obstant afirmar el Sr. alcalde que era accessible, ha hagut de posar una rampa provisional per a
permetre el meu accés en cadira de rodes el dia de l’entrevista. L’escrit del Sr. regidor d’Urbanisme acaba dient
que “es demostra clarament la preocupació d’este Ajuntament per garantir l’accessibilitat”. Si realment
l’Ajuntament s’havera preocupat de les nostres peticions no hauríem molestat les quasi 7000 persones, i
tampoc hauríem pogut fer el dossier fotogràfic ajuntat, perquè les fotos és evident que no estan trucades.
L’informe més bé es preocupa de la pròpia imatge que de retratar la realitat de la nostra ciutat. Finalment, hem
de recordar-li que la iniciativa mampresa i recolzada per vora 7.000 ciutadans i 22 associacions i entitats locals
no té data de caducitat i continuarà sense alterar-se per causa de campanyes o convocatòries electorals
sempre que l´Ajuntament, tinga el color polític que tinga, descuide els drets que tenim tots els ciutadans i
ciutadanes. Adjunt poden trobar els comentaris a l’informe que s’ens ha fet arribar. Aprofite per aclarir-los que
les nostres peticions, contràriament al que ha anat declarant algun responsable municipal, en cap moment
suposen l’eliminació de places d’aparcament, donat que es basa en fer accessible allò que suposadament,
sobre el paper, ho es. Agraïsc la seua col·laboració i espere vore prompte els resultats de l’acord adoptat, ja
que entre d’altres, l’aparcament reservat al costat del mercat, continua a data d’avui ocupat per materials de les
obres, i cal tenir en compte que els 2 del Passeig no es poden utilitzar."
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