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El PSPVPSOE exigeix al PP que solucione els
problemes d'inaccessibilitat del CP Divina
Aurora
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Pitjor 

TAVERNES.- El PSPV-PSOE exigeix al PP que solucione els
greus problemes d’accessibilitat del C.P. Divina Aurora de
Tavernes de la Valldigna que, després d’haver-se demanat
diverses vegades i sense resposta alguna, continua sent
totalment inaccesible per la desídia del govern del PP que no ha
fet la xicoteta obra per millorar l’accés al centre.
Cal remarcar que aquest centre públic, situat a la part alta del
poble, és un centre totalmet inaccesible en la seua distribució
interior perque esta plena de desnivells que difícilment es poden
solucionar, però el seu accés principal sí que pot millorar-se per
accedir a la planta baixa del centre fent una xicoteta obra a
l’entrada.

Estat actual de l'entrada principal del
CP Divina Aurora

Recordem que aquest centre va patir un enfonsament del porxo d’entrada ara fa uns 3 anys, que va
ser arrregrat per l’ajuntament i que en el seu moment es va demanar que es fera accesible l’entrada.
La contestació de la petició va ser que s’havia d’eixamplar la vorera i quan s’executara l’obra
d’adequaria l’entrada. La vorera s’ha examplat, ara fa dos anys i l’obra d’accés no s’ha fet.
Este estiu es va canviar la porta d’entrada al centre amb els diners del pla E2 i tampoc s’arreglat
l’entrada. Actualment s’estan adequant els carrers Pizarro, Bona Vista i el calvari, però tampoc està
prevista la millora descrita.
També és important saber que el CEIP Divina Aurora és un col·legi electoral i per tant segons la llei
ha de ser accesible, cosa que no ho és.
Per tot això des del PSPV-PSOE exigim que s’adequen els espais públics i que el govern municipal
tinga més sensibilitat amb l’accessibilitat i dedique més inversions a esta matèria.
• Enviada pel PSPV-PSOE Tavernes
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