
 

TALLER DE INDEPENDENCIA 

VALÈNCIA, UNA CIUTAT PER A la 
INDEPENDÈNCIA 

 
 

LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Igualtat en Comú Projecte amb Trajectòria 

 

DESCRIPCIÓ: 

L'usuari de cadira de rodes no té una formació i entrenament específics en 
les habilitats i capacitats necessàries per al correcte desenvolupament en 

entorn urbà, açò fa que es produïsquen caigudes, poc ús del transport 
públic i en general, poca integració. 

L'entitat Taller d'Independència és l'única entitat d'Europa que es dedica 

exclusivament a la millora de la independència d'usuaris de cadira de rodes, 
ja portem més de 3 anys a València i amb resultats excel·lents en tots els 

casos, ens agradaria seguir canviant les coses i que la integració total anara 
el més normal. 

Per a açò Taller d'Independència realitza una sèrie de tallers de formació i 
perfeccionament de la cadira de rodes i del propi cos per a un ús correcte, 
segur i funcional de la cadira, evitant l'aïllament social i fomentant la vida 

activa, la participació, la iniciativa i la inclusió real. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Població usuària de cadira de rodes de València (Estimada en 4000-4500 
persones) per les causes o patologia que siga, bé per lesió medul·lar, 

amputacions, espina bífida, malalties degeneratives, osteoarticulars, 
seqüeles de poliomielitis... 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

Taller d'Independència té la seua seu, i per tant el seu lloc de formacions i 

treball en el carrer Els Lleons 39, sota Esquerra, 46022, València. Local en 
plata totalment adaptat i en entorn urbà ben comunicat per transport 

públic. 

 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

Perquè es tracta d'un projecte innovador que cerca un canvi social necessari 
com és la total normalització social d'usuari de cadira de rodes. No existeix 

gens semblat en tota Europa, i el fet que València es preocupe per formar 
en la funcionalitat amb seguretat i professionalitat als seus ciutadans amb 
discapacitat aporta un valor molt important, situant a l'usuari de cadira de 

rodes en un paper actiu, és a dir, les rampes són un element passiu 
necessari, però de poc valen si ningú les usa. Taller d'Independència va 

nàixer per a donar solució a aqueixa necessitat existent, per a ajudar i que 
tots puguem gaudir de la ciutat i els seus serveis al 100%. 


