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>> Nace la asociación Valldigna Accesible para aumentar la calidad de vida de las personas  
19-04-2007 

Valldigna Accessible és una associació nascuda fruit d’un moviment social que ha comptat amb un ampli suport dels 
ciutadans i ciutadanes de Tavernes de la Valldigna. Les prop de 7000 firmes i les 22 associacions que reclamaven un 
Tavernes sense barreres arquitectòniques no han caigut en l’oblit i com a resposta hem creat l’associació. Vos explique 
perquè hem triat aquest nom. Comença per Valldigna perquè volem que la iniciativa s’estenga per tota la comarca; i 
acaba en Accessible perquè pretenem fer de la nostra vall un lloc accessible per tothom.  
Els principals objectius de l’associació són vetllar pel compliment de la normativa en matèria d’accessibilitat, facilitar 
informació i orientació a les persones que tenen algun tipus de discapacitat, bé siga temporal o permanent, contribuir a la 
mentalització de la societat sobre la plena integració de les persones amb mobilitat reduïda i col·laborar amb altres 
associacions amb finalitats anàlogues.  
Després de la iniciativa “Per un Tavernes Accessible”, algú pot pensar que les coses estan millor i que s’han fen 
progressos, però la realitat és que estem en abril i a peu de carrer tot continua igual. Tots tenim dret a passejar pel carrer, 
anar a l’escola o entrar a una tenda a comprar un regal per a un familiar. I això, a hores d’ara, resulta impossible per a 
moltes persones de la Valldigna.  
En els últims mesos hem estat en contacte directe amb l’actual govern municipal i, de moment, sols hem rebut promeses i 
no el que nosaltres voldríem, és a dir, fets concrets. Vos recorde que el plenari valler, per unanimitat, va aprovar un 
compromís de fer Tavernes un poble millor per tots. Esperem que açò no s’esfume en passar les eleccions.  
Deixeu-me ara fer un xicotet balanç del que han siguts el últims mesos, de totes aquestes promeses que encara no s’han 
complit:  
En primer lloc el pla d’accessibilitat de Tavernes de la Valldigna no és una realitat ni està acabat. Quant a les obres, sols 
s’ha fet una xicoteta reforma als voltants del CP Magraner que ha sigut retocada en el mateix moment de l’execució a fi 
que complira amb la normativa d’accessibilitat. L’Ajuntament i la biblioteca continuen sent inaccessibles ja que han posat 
una rampa que malauradament sols està disponible quan estem citats per reunir-nos al consistori, la resta del temps 
sembla que tenim prohibida l’entrada.  
El centre Dolors Almel·la, seu actual de la casa de la gent gran del nostre poble, després de sol·licitar-ho en repetides 
ocasions, se’ns ha promès que abans de que acabe abril serà accessible encara que siga d’una forma provisional fins 
que s’execute l’obra definitiva. Vos convide a que comproveu la veracitat d’aquesta promesa.  
També està previst reformar 19 antigues rampes que acaben amb un xicotet escaló d’uns 3 o 4 centímetres. Hi ha un total 
de 90 rampes d’aquesta mena sols en els itineraris principals del poble, Passeig Colom, Avinguda de Germanies, 
ambulatori... i altres 90 on directament les rampes es fan notar pel fet que no existeixen.  
Ens han dit que per a les persones amb deficiències visuals de Tavernes es reformaran els semàfors de tal forma que 
quan una persona amb deficiència visual necessite creuar disposarà d’un dispositiu que alertarà el semàfor de la seva 
presència i li indicarà amb senyals sonors quan pot creuar. És un sistema idèntic al que va a instal·lar-se a Gandía, així 
que el mateix comandament valdrà per a les dos poblacions. No obstant, això, encara forma part d’un futur que esperem 
que no caiga en l’oblit passades les eleccions municipals.  
Per acabar, solament donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat fins ara. Esperem que el moment que 
estem vivint no siga només un procés de llavat d’imatge preelectoral, i que governe qui governe Tavernes, passat el 28 de 
maig, continue executant tot allò que es va aprovar per unanimitat el passat 4 de desembre de 2006, amb motiu de la 
moció sobre accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Perquè un problema, si existeix i no es soluciona, 
seguirà essent un problema abans, durant i després d’unes eleccions.  
Francisco Javier Chordà Sancho.  
E-mail: valldigna.accessible@gmail.com 
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