MOCIÓ
PRESENTADA PEL VOCAL PEP MARTÍ MAICAS, EN NOM PROPI I EN EL DEL
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS
AL PLE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS

Assumpte:

Pas de vianants per a creuar el Passeig de la Petxina en
l'embocadura del carrer Túria,
Túria, al Barri de Botanic.

El passeig de la Petxina com ben bé savem discorre per la vorera dreta del riu considerant
el sentit de les aigües en el seu camí a la mar, per tant perteneix a la nostra Junta de
Districte i li dona nom a un dels mes caracteristics barris del nostre Districte,
Districte peró el pas
de vianants que estem demanant es trova situat al barri de Botanic.
Botanic
Creuar el passeig de la Petxina a l’embocadura del carrer Turia es un vertader problema,
no només perque hi ha que creuar tres carrils de circulació de vehiculs i un que s’utilitza
com a via de serveis, sinó que també presenta un problema molt serios la bionda
b
metálica
i el desnivell que existeixen al llarc de tot eixe tram de passeig al costat més proper del riu.
Recopilant els motius que ens porta a fer la proposta son:
- Evitar la necessitat de donar un rodeo de vora 350m. per accedir des de el C/Túria al
baixador al Jardi del Túria situat front al n.2 del Passeig de la Petxina, evitant la barrera
arquitectònica dels esglaons del pas de vianants situat davant de la Casa de la Caritat, al
Passeig de Petxina n.9 (objecte de una correcció també).
- Evitar situacions de risc de atropellament de vianants que creuen indegudament els 3
carrils del Passeig i deuen botar la bionda metàlica per accedir a la marge dreta del riu.
- Facilitar el accés des del riu a la parada de la EMT situada a Petxina n.2 i viceversa.
És per això que presentem a la Junta de districte d’Abastos , per al seu debat i votació, la
següent:

PROPOSTA D’ACORD
1. Que el Ple del Consell
Con
de la Junta de Districte d’Abastos trasllade a les
Regidories corresponents la necesitat urgent de practicar un pas de vianants
per creuar el Passeig de la Petxina a l’altura de l’embocadura del carrer Turia i
construir aixi mateix el pas necessari per accedir a la marge dreta del riu,
modificant la bionda metálica que enfronte al pas de vianants i a més puga
salvar comodament el desnivell existent entre l’alzada del nivel de carrils i la
marge citada.
València, 19 desembre 2014

