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La revolució de Metrovalencia impulsa 
la mobilitat sost~enible 
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Metrovalencia. esta experjmentant una autentica revoluciló que 

esta facil~tarnt i1 augment.ant l'ús del transport públic en la capital 
valenciana~ en tata la seua área metropol~tana. A la imm~nent 
inau~gur.ació de l'esp·erada. Línia 1 O se suma la gratuitat del serve1i 
dura.nt el.s diumenges de~ ~ s próx~ms tres mesos., 

En la primera jornada de posada en marxa d'aquest serv~ei graturt, 
l'increment de persones respecte a un diumeng.e normall ha 

sigut del29%, ~ sent 110.670 les persones qu~e han vi~atjat gratis 

en Metrovalencia aquest passat 1 de ~maig .. 

Tot un "éxitu peral president de la G~ener.alitat J Ximo PuigJ, que 
destaca que es tracta €funa mesura "absolutam~ent nova a 

Espanyan que persegue1iix tant potenciar ll~.a tran.sici.d eco~ógica com 

ajud.ar a pal-iliar els efect~es de la inf~ació en les famíl ies 
valencianas. 

runa iniciativa que, per a'l pres~dent,, 11Contr~buira a guanyar nous 

usuaris i usuaries en la xarxa de lla ~General itat ~en !'.aposta que 

est~em fent des ~6el c.onsel~ per potenciar el transport púlblic i 
facilitar una mobilitat més sostenible, en aquests moments on 
prima ~'eficiencia "ener~getica, sen se oblidar la necessitat de pal liar 

els efecies tan negatius d~e la canta mi nació- i ~el canv~ cfim.a1ic". 

Fiins al 31 de .iuliol tots ~els diumenges seran gratu}'ts e·lls 

passatges de IM~etrovalencia , així com els de· TRAM ~cfAiacant i 
TRAM de c .astelló, que també han e~xperi mentat un aug.me·nt 
d'usuaris en ~el seu pr~mer di a, d ~el 35°/o 1 41 °/o, respectivament. 

Dues persones entren en una de les ~estacions de Metrov.alencia 

A dues setm.anes de I'L10 

A aquest incentiu se suma una de les noUcies més esp·erades deis 

últims .anys. 1 é~s que ~en només 13 dies s'obrira al Rúbl ic ~a Línia 1 O 

de Metrovaleneia. IEI16 de maig és la data fixada p~er la 

C~ons~eU ·er~a d·e Política Territoria~ , Obres Prúbliques ¡, IMobillitat 
perqué v~eja la Uum una infraestruct.u ra el a u per all futur de l.a 
ciutat, qu~e ajudara a esmenar un deute historie amb ell barri de 
Natzaret, ja que amb la se~ua posada en marxa es eonnect.ara 
aquesta zona, ajxí oom la Ciutat de, les Art.s i les Ciencias,, amb el 
centre de la ci utat. 

La nova línia 1ramviar~a té un recorregut total de 5,3 quiló~metres i 
huit estacions dividides ern tres subterran ~es (.A~acant, Russafa i 
Amado Graneii-IMonto~ivet) ii c~nc en superfici~e (Qu.atre Carreres, 
Ciutat Arts i Ciencies-Jus:tícia, Oceanografic, Moreres i Natzaret) i 
c:om1ptara amb cinc tr~ens que ~i permetra tindre· una freqüenc.ia de 
pas similar a la resta, entre 5 i 1 O m1inuts en hora punta:, i entre 15 i 
20 milnuts en funció del tram i l'hor.a. 

En aquest senti't, en ~es próxímes setmane.s s'aplicara una nova 

regulació horaria en la xarx.a d~e Metrovalencia pera poder 
adaptar el conjunt de trrajectes al nou itinerari i facilitar~ ai'xí, els 

transbords fins a l'estacjó d'Aiaca nt, l''estació on part~eix I'L 1 O. 
Aquesta parada estara unida amb Bailén, utilitzant ll'accés per als 
vian.ants que estava en de·s·ús de la Gran Via de les Germani~es, 

perm1etent ~·enl llav amb la~ resta de les connexions de Metrovalencia 

a través ·de I''L?. 

Vagó de I'L 1 O de Me·trovalencla 1 Foto: @Arcad~ SO 

Nova targeta SUMA 

runa altra ~de les grans novetats de les últimes setmanes referent a 
la m1obilitat és !''arribada de la integració tarifaria gracies a la 
posada en circulaci~ó de !la Targeta SU.MA. Amb eUa s'integren en 
una sola targeta i amb ell mat~eix preu el transport p1úb,lic de l'ar~ea 

m·etropolitana de Valenc~a (Metrovalencia, Metrobús, EMT i Renfe

Rod.alia), suposant un avantatg~e pera les persones usu.aries 
d'aquests serveii.s per facilitar el se u ús i rebaixar-s.e les tarifes. 

c .oncretament, SUMA 1 O té una rebaixa entre 11''11% .i el 55°/o; 
SUMA mensua~ reba~xa els. preus entre e~ 23% i el40%; j SUMA 
mensual jove ap~ica un 15°Yo addic~onal sobre els descompies de~ 
SUMA mensuaL Amb aquests nous títols es fomenta l.a 
intermodalitat amb transbord gratuTt durant 90 minuts en una zona i 
11 O minuts. en dues. 


