
LA PLATAFORMA CIUTADANA DE LLÍRIA  HA ACONSEGUIT MÉS FREQÜÈNCIES 

Llíria, en dos anys de reivindicacions ciutadanes i 

després de montar la plataforma “15 minuts”, ho ha 

aconseguit i ja compten amb esta freqüència horaria. 

Disposen d’11 trens diaris més que nosaltres.  Membres 

de Compromís per Bétera també han participat 

activament en esta Plataforma per reivindicar esta 

freqüència per al nostre poble. Cal ser agraïts amb els 

veïns de Paterna i Llíria que han donat suport a Bétera 

en totes les reunions mantingudes amb els 

representants de FGV. En Bétera calen iniciatives 

ciutadanes en este sentit; Compromís continuarà 

donant suport a la millora d’este mitjà de transport. 

HORARIS LLIRIA  

4-CANVI DE NOM  DE LA  
PARADA “PSIQUIATRIC” 
PER “HORTA VELLA”    

BÉTERA: UNA ESTACIÓ BRUTA I MAL APROFITADA  

2– LA REBAIXA SIGNIFICATIVA 
DELS BILLETS A  ESTUDIANTS I 
PARATS I JUBILATS 

3-AMPLIACIÓ DEL PÀRQUING 
I ZONES VERDES, NETEDAT I 
ORDENACIÓ DE L’ESPAI 

 

1– LA FREQUÈNCIA DE 15 
MINUTS EN TOTES LES 
FRANGES HORÀRIES.  

L’Estació de Bétera està en ple centre del nostre poble i el 

seu tamany supera els 12.000 m2.  És un lloc amb molt de 

trànsit: d’ella partixen els veïns i veïnes de Bétera, Nàquera 

i Serra. Per contra, el seu estat sempre és lamentable. Està 

plena de brutícia i el 50% de l’espai són vies mortes i llocs 

on FGV acumula material d’obres. Des de Compromís hem 

reivindicat la millora de l’estació durant esta legislatura. 

Vies mortes a l’esquerra de l’andana 

Espai desaprofitat al final de l’estació i 

del pàrquing 

 

el metro que volem: 
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L’any 2008 Marisa Gracia, directora gerent de FGV, anunciava als diaris que Bétera tindria servici de 
metro cada 15 minuts en hores punta per a l’any 2009. Este anunci encara que insuficient , pareixia un 
avanç cap a una reivindicació històrica de Compromís per Bétera des de l’any 1997. 
La infraestructura necessària perquè els convois puguen arribar cada 15 minuts és el desdoblament de la 
via en la parada de Psiquiàtric. La Conselleria no va acomplir l’anunci que anava acabar les obres en 2009. 
En més de 7 ocasions, els nostres diputats a les Corts Valencianes, Enric Morera I Mònica Oltra, han 
traslladat les nostres preguntes al Conseller de Transports Mario Flores. La seua resposta  a Enric Morera 
(Candidat de Compromís a la Generalitat), a finals de 2009, va ser clara: “les infraestructures per poder 
millorar la freqüència de metros a Bétera es retarden, però començaran a fer-se durant el segon semestre 
de 2010.”  
En el segon semestre de 2010 i després de vore que no s’iniciaven les obres, hem continuat preguntant al 
Conseller. L’ última resposta seua ha estat que per problemes tècnics no sabien quan començarien. 

El treball dels regidors de Compromís, Cristina Alemany i José 
Rodado, ha estat veritablement positiu, encara que no ha 
rebut el suport de l’equip de govern municipal. No sols han 
estat en contacte amb els nostres diputats a les Corts 
Valencianes, sinó que també han presentat mocions al Plenari 
de L’Ajuntament i constantment han preguntat sobre 
l’execució de les obres.  
El PP ha rebutjat les mocions on solicitàvem que la 
Generalitat Valenciana acomplira les seues promeses. El PP 
sols s’han entrevistat amb FGV quan han vist la nostra 
insistència, però mai per propia voluntat o pel seu compromís 
amb els ciutadans. 

Entrevista entre Joano Baudés i Enric Morera 

 en les Corts  per parlar del Metro  09/2009 

COMPROMÍS S’HA  MOGUT PER ACONSEGUIR-HO 
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