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Estudiants universitaris reclamen l’augment de 

trens entre el nord de la província i Castelló y 

València 
Les associacions universitàries Més llibertat de la UJI i Unió d’Estudiants Valencians de 

la UV també demanen una rebaixa del preu del bitllet 

Les associacions d’estudiants Més llibertat de la Universitat Jaume I (UJI) i Unió 

d’Estudiants Valencians de la Universitat de València (UV) han denunciat públicament, “la 

retallada sense cap tipus de raonament lògic de les freqüències de trens regionals que 

connecten les comarques del nord de la província amb Castelló i València”. 

Des de aquestes dues associacions d’estudiants es recorda que “som molts els estudiants que 

utilitzem aquest servei per poder arribar a les universitats i per això és fonamental poder tindre 

una oferta de trens digna, tant en freqüències com en preu”. 
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Així, es recorda que “abans de l’arribada del Covid-19 eren 12 els trens diaris amb els que 

contàvem. Ara, a pesar de la nova normalitat i de l’inici de curs, encara no s’han restablert totes 

les freqüències i estem lluny dels 12 trens aprovats. Si ens volen convèncer que estem en una 

nova normalitat volem tindre la normalitat dels 12 trens diaris”. 

Saturació als trens 

Aquesta reducció només afegeix dificultats als joves del nord de la província de Castelló, segons 

aquestes associacions estudiantils. 

La primera d’elles es que “a menys trens més saturació de gent en els mateixos i, per tant, més 

dificultats per mantenir la distància de seguretat necessària. Si les autoritats demanen que 

mantinguem la distància entre persones el que deurien fer és recuperar tota l’oferta de trens per 

evitar aglomeracions al transport públic i que no siguen les polítiques de mobilitat les 

perjudicades”. 

Per altre costat, la retallada en les freqüències i els canvis d’hora que ha 

decidit Renfe, “perjudiquen els estudiants que veuen retallat un servei públic essencial per a 

desplaçar-se a la seua facultat, abocant a molts joves a agafar a pisos de lloguer a Castelló i 

València amb el cost addicional que representa per a les famílies en aquests moments de crisis”. 

Rodalies a preu de Regionals 

Ja per últim, estes dues associacions demanem una rebaixa del preu del bitllet, “encara que 

siguen trens regionals, el servei és de rodalia i, per això, deurien ser tarifes de rodalia amb 

possibilitat d’abonaments a preus de rodalia i no a preus de regional”. 

 


