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Imatge de la nova targeta V1 taronja de transport.

L’Ajuntament presenta la targeta V1 taronja de transport
adreçada a les persones amb diversitat funcional

Dimecres 22 de febrer

Com la targeta V1 rosa adreçada a gent gran, aquest nou títol, de 10 viatges, es
podrà obtenir un cop cada dos mesos, aportant una targeta V1 ja utilitzada

L’Ajuntament de Castellar del Vallès posarà en marxa el proper dilluns, 27 de
febrer, la targeta de transport públic V1 taronja adreçada a les persones
empadronades al municipi d’entre 4 i 64 anys que disposin de la Targeta
acreditativa de la discapacitat i a terceres persones reconegudes com a
acompanyants d’aquest col·lectiu. Aquest nou títol, de 10 viatges, es podrà obtenir
una vegada cada dos mesos al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) d’El Mirador i a
la recepció de l’Espai Tolrà, aportant una altra targeta V1 verda ja esgotada.

Segons assenyala la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, l’objectiu
d’aquesta iniciativa “és promoure i facilitar l’accés al transport públic en els
desplaçaments propers de les persones amb diversitat funcional així com als
seus acompanyants, de la mateixa manera que ja existeix per a la gent gran”.
Creiem que és una bona mesura perquè “ofereix suport de manera específica a la
mobilitat d’aquest col·lectiu”.

La targeta V1 taronja tindrà la mateixa validesa que la de color verd. Es podrà
utilitzar per agafar els busos de les línies C1 Castellar- Sabadell, C4 per anar a Sant
Feliu del Racó, El Racó i El Balcó de Sant Llorenç i C3 per anar de Castellar a Sant
Llorenç Savall o viceversa.

El funcionament per accedir a la targeta V1 taronja serà idèntic al de la targeta V1
rosa adreça a gent gran major de 65 anys. Per obtenir-la caldrà acudir
presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador (de dilluns a divendres,
de 8.30 a 20 h) o a la recepció de l’Espai Tolrà (de dilluns a divendres de 9 a 13 h).
L’usuari haurà de lliurar-hi una targeta de bus V1 verda esgotada, adquirida per
compra als punts establerts. La primera vegada que es faci el tràmit, el SAC
verificarà els requisits d’accés de la persona sol·licitant, de manera que es
comprovarà si està empadronada a Castellar del Vallès i si compta amb la Targeta
acreditativa de la discapacitat. En cas favorable, s’afegirà la persona sol·licitant en
un registre de persones beneficiàries de la targeta taronja.

Així, per cada targeta V1 verda utilitzada, els usuaris podran adquirir-ne una de
franc de color taronja, que serà d’ús personal i intransferible ja que durà anotat el
nom de la persona beneficiària. D’altra banda, el registre del SAC també controlarà
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les dates de lliurament de la targeta taronja V1, ja que l’ajut d’intercanvi està limitat
a un cada dos mesos, amb un màxim de sis targetes anuals.

Segons dades de l’IDESCAT, Castellar del Vallès compta en l’actualitat amb 1.684
persones reconegudes legalment amb discapacitat. Amb la nova mesura, totes elles
disposaran d’algun tipus d’ajut per a la mobilitat, ja que de 0 a 3 anys el transport és
gratuït, de 4 als 64 anys es podrà optar a la targeta V1 taronja i les de més de 65
anys poden fer servir la targeta V1 rosa.
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