
A  l’atenció  de  l’Honorable  Sr.  Arcadi  España,  Conseller  de  Política

Territorial, Obres Publiques i Mobilitat

i  Ilma  Sra.  Anaïs  Menguzzato,  Directora  Gerent  de  Ferrocarrils  de  la

Generalitat Valenciana.

Els Verds de l’Eliana ha tingut coneixement de l'escrit que els han adreçat la

Plataforma  “15  minuts”  Línia  2  Metrovalencia   i  la  plataforma  per  l'Emergència

Climàtica de Paterna, l'Eliana i Sant Antoni de Benageber en relació amb la construcció

del nou baixador de la Vallesa i desitja transmetre-li el nostre ple acord amb el seu

contingut i mitjançant el present

EXPOSEM

En el seu moment varem poder felicitar-nos per l'anunci del 'Pla de Millores de

Freqüències de la xarxa de Metrovalencia', reduint el temps de pas a 12 minuts en el

tram Paterna  –  l'Eliana  i  a  24  entre  l'Eliana  -  Llíria,  una  antiga  aspiració  de  les

poblacions d'aquesta comarca, confirmada per molts dels seus ajuntaments. Aquesta

reducció i el consegüent increment en l'ús d'aquest transport públic tindrà indubtables

conseqüències  positives  sobre  el  medi  ambient  i  el  servei  que  es  presta  a  la

ciutadania.

A tal objecte, el projecte anunciat en els mitjans de comunicació descrivia el

desdoblament  de  vies  i  la  construcció  de  dos  punts  d'encreuament  en  el  Polígon

Fuente del Jarro i en la Vallesa. En relació amb aquest últim, notes de premsa de

dates 18 de maig, 4 de juny i 27 de novembre de 2021, encara hui publicades en la

web d'FGV, esmentaven

“En La Vallesa està prevista la construcció d'una nova andana en cada sentit, a

uns  200  metres  de  l'actual  en  direcció  a  Paterna” (18  de  maig  2021)

“....  les  actuacions  previstes  en  La  Vallesa  contemplen la  construcció  d'una  nova

andana  en  cada  sentit,  a  uns  70  metres  de  l'actual  en  direcció  a  Paterna  i  el

condicionament d'uns 200 metres de via doble.” (4 de juny i 27 de novembre 2021)

Ara  sabem,  no  obstant  això,  que  l'Informe  de  Necessitat  que  justifica

aquesta inversió, redactat per FGV a l'agost de 2021 situa el nou baixador en

direcció Llíria, endinsant-se almenys 300 metres al Parc Natural del Túria en

una  zona  boscosa  sense  població  circumdant  i  sense  possibilitat  d'accés

convencional. 



Aquesta  ubicació,  pot  esdevenir,  a  la  nostra  manera  de  veure,  en  una

irresponsabilitat  sociambiental,  tant  per  la  desfeta  de  bosc,  com  per  trobar-se

totalment allunyada de vies d’accés segures i de població propera, per a les possibles

persones  usuàries,  sobre  tot  en  les  hores  amb  poca  llum natural  el  que  a  més

perjudicaria més a les dones i  xiques amb un impacte negatiu de gènere que no

entenem es trobe justificat per guanyar alguns minuts en el temps de pas.

A més a més,  es perd una oportunitat rellevant des de la  perspectiva de la

utilització  del  transport  públic  com a mitjà  de transport  sostenible,  ja  que el  seu

posicionament en un altre punt més adequat en direcció Paterna permetria l'accés de

nombrosa població de les urbanitzacions de la Vallesa i El Plantío de La Canyada en el

municipi de Paterna i sobretot, de Sant Antoni de Benageber, un municipi en creixent

expansió i notablement infradotat de transport públic.

En vista de tot l’exposat, 

SOL.LICITEM, respectuosament  que  considere  revisar  la  ubicació  del  nou

baixador de la Vallesa en el procés de licitació d'aquestes obres atesos els anteriors

raonaments i identifique altre punt més adequat a la fi prevista de reducció de temps. 

Al propi temps li manifestem la nostra disposició a participar en qualsevol intercanvi

d'informacions  i  opinions  juntament  amb  els  representants  de  la  Plataforma  “15

minuts” i altres entitats interessades en l'assumpte.

Javier Soria (Coordinador local Els verds de l’Eliana)
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