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Manolo Gomicia y Afredo Soldevilla en la presentación de las mejoras del STU

ESCÚCHALO EN

AUDIO Informativo comarcal (04/12/2018)

El Servicio de Transporte Universitario (STU) que la Mancomunitat presta a los estudiantes de la
comarca amplia sus usuarios e introduce la tarjeta personalizada de abono. Manolo Gomicia, presidente
de la Mancomunitat señala que el nuevo servicio se abre cualquier alumno de los municipios
mancomunados desde Muro, Cocentaina y Alcoy y que curse estudios oficiales. Los usuarios podrán
tomar el servicio de linea hasta Alicante con la tarjeta STU. "Hemos tenido distintas propuestas para poder
acoger alumnos de Formación Profesional, o de la Universidad de Elche, de tal manera que el STU pueda
ser utilizado por cualquier alumno de las poblaciones de la mancomunitat que este cursando estudios
oficiales"
Otra de las mejoras que comenzará a aplicarse a partir del de 2019, es la tarjeta personalizada y reutilizable
en sustitución de los abonos de cartón, que caducan el 31 de enero. En el mes de enero conviviran el

abono de cartón y la nueva tarjeta. Alfredo Soldevila director de Transporte Interurbano de Vectalia, la
empresa concesionaria, añade que esta puede ser incluso recargada desde el movil.
La nueva tarjeta puede solicitarse en el Centre Jove de Muro, la Casa de la Joventud de Cocentaina y en el
Centre Joventud de Alcoy

Tags: Mancomunitat, Stu,

Deja un comentario
Normas de uso:
> Esta es la opinión de los internautas, no de radioalcoy.com
> No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
> Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Escribe tu nombre
Escribe tu email
Deja un comentario...

Acepto la cláusula de privacidad
Publish

Load more content



ALCOIÀ



DESTACATS

EL COMTAT

INDUSTRIA

SOCIETAT

La MAC amplia el transport universitari a tothom i vol el polígon mancomunat en aquesta legislatura
By Nando Rico - 4 desembre, 2018
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L’aprovació dels pressupostos per a 2019 al sí de la MAC ha permès a l’ens mirar de front als seus principals projectes. D’una banda, la millora de les condicions per al transport
universitari cap a la Universitat d’Alacant que utilitzen 800 persones a l’any. D’altra, la recta de les obres de l’alberg mancomunat a Muro, però sobre tot l’aposta pel polígon mancomunat,
que es basarà en exemples actuals d’Euskadi.
Una de les nalitats d’ens com les mancomunitats és oferir als veïns de les poblacions que les integren uns millors serveis i, a poder ser, a un cost inferior a l’habitual. Gestionar diferents
recursos de forma mancomunada sol obrir possibilitats per a reduir els preus que es paguen. Però a banda, mancomunitats com la de l’Alcoià-Comtat tracten de dur endavant més accions per
a bene ciar a les poblacions que aglutinen, com la dinamització econòmica i turística o la prestació de serveis socials, especialment en el cas de les localitats més menudes.
L’ens supramunicipal de l’Alcoià-Comtat ha tancat ja els pressupostos per al 2019, incloent una millora en un dels serveis més utilitzats. Més de 800 persones utilitzen anualment el Servei de
Transport Universitari cap a la Universitat d’Alacant, que cara al proper any estarà a l’abast de qualsevol ciutadà de les poblacions mancomunades i no sols en horari universitari, sinó en les
línies regulars. A més, també ha canviat la targeta, que des de gener serà recarregable amb el mòbil per a estalviar tràmits en un servei que augmenta parades ns l’estació de busos d’Alacant.
La millora del servei coincideix amb l’aprovació del pressupost de la MAC per al 2019, on destaca la nalització de les obres a l’alberg d’animals mancomunat que està construint-se a Muro, i
que s’abastirà energèticament amb energies renovables. D’altra banda, l’ens treballa en la consolidació del seu projecte més ambiciós: el polígon mancomunat també a Muro, un projecte per al
que visitaran terres basques, on la gestió dels polígons barreja capital públic i privat. L’objectiu és aprendre per a, posteriorment, acabar en 2019 amb el procés burocràtic del polígon i passar a
la part urbanística. Es busca activar-lo abans de que acabe la present legislatura en l’ens supramunicipal.
La idea de la MAC és que la gestió de la nova superfície industrial siga totalment pública.

