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En la línia 1, des de Paterna fins a Llíria tenim 34 servicis/dia, amb 11 
intervals de 45 minuts, 8 de 15 minuts i la resta de 30 minuts.  
FGV ens va prometre que en 2008 començaria a millorar-se la 
freqüència en el servici de Metro, amb l'objectiu d'arribar en 2010 als 
15 minuts en tots els intervals. Però no sols no s'ha produït esta millora, 
sinó que no ens han donat un pla amb dates, de les millores de 
freqüència previstes d'enguany al 2010.  

Exigim: 
La incorporació immediata de combois que permeten millorar la 
freqüència de servici: eliminant els intervals de 45 minuts. I 
incrementant els intervals de 15 minuts. 

Estació de LLÍRIA:  Tren de les 9.31  h. Estació de L´ELIANA:  Tren de les 9.42 h. 

Estac. LA CANYADA: Tren de les 9,51 h.  Estac. STA. RITA: Tren de les  9,56 h.  

Horaris per a arribar a XÀTIVA a les 10:30, amb trasbordament a Àngel Guimerà  
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