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Presentació de la campanya de comunicació per
explicar el canvi a LA NOVA targeta de bus

El passat 23 de gener l’ATM i la Paeria van presentar la campanya
divulgativa per informar la ciutadania del canvi de targetes a partir
de l’1 de febrer. L’objectiu de la mateixa és el d’informar la ciutadania
del canvi, que comporta un nou model integrat i que, principalment,
afavoreix els usuaris més habituals del transport públic.

Les targetes integrades de l’ATM presenten una major flexibilitat i la
campanya explica els avantatges que comporten i assessora en
l’elecció de quina modalitat de targeta s'adapta més a les necessitats de cada viatger. Es tracta d’una campanya de gran abast amb el
missatge “La Nova targeta d’autobús”, que des de la data i encara
avui es pot veure als mitjans de comunicació (premsa, televisió,
xarxes socials) i mupis, 150.000 tríptics, retolació d’autobusos, de marquesines i pals de parada. Els usuaris també es
poden informar a través dels serveis d’informació telefònica de l’ATM 900 10 68 48 o al 010 de la Paeria.

Les dades
del Sistema
Tarifari Integrat
al detall
Nombre de targetes
integrades:

45.721

Percentatge de viatges
intermodals:

10,28%

Índex d’integració del
conjunt del sistema:

20,25%

Viatgers
interanuals:

9.215.573 M
(Balanç any 2011)

El nou de model de gestió en el transport públic de la ciutat de Lleida ha comportat la desaparició de la targeta T-10
municipal, que fins ara es podia recarregar i utilitzar per viatjar de forma indefinida. Des de l’1 de febrer ja no es
pot recarregar (tot i que es poden acabar de gastar els viatges fins el 30 de juny de 2012) i els usuaris del transport
públic podem triar la targeta ATM que més s’avingui amb les seves necessitats.

Balanç de la primera quinzena de bescanvi

El centre d'atenció al client de l'ATM ha efectuat 5.800 canvis de T-10 a la NOVA targeta de l'ATM, dada que suposa
una mitjana de 386 targetes bescanviades cada dia. El 66% dels usuaris han carregat títols fidelitzadors enfocats a
l'estalvi per ús habitual del sistema, aquests són la T-MES, la T-50/30 i la T-10/30; i el 24% restant, hi ha carregat la T-10
títol destinat a un ús més esporàdic per la no caducitat mensual d'aquest títol.

Nou servei el dia de mercat al municipi de Bellpuig
Aquest servei funciona de forma setmanal tots els dimarts, des del passat 7 de febrer i connecta deu municipis
de l’Urgell i un municipi del Pla d’Urgell amb Bellpuig, coincidint amb el mercat setmanal. El servei millora les
possibilitats de mobilitat de 7.642 habitants d’aquests municipis.
Les poblacions que es beneficien ja d’aquest servei són Preixana, Belianes, Maldà, Sant Martí de Maldà, Vallbona de les
Monges i els Omells de na Gaia, que agrupen un total de 2.364 habitants.

Nova campanya de descompte amb el carnet universitari
fins al 31 de maig de 2012!
Fins al 31 de maig podeu gaudir del 15% de descompte en les
càrregues i recàrregues de tots els títols de transport de l'ATM
que feu en el Carnet UdL, adreçant-vos al SIAU (al Campus de
Cappont, c. Jaume II, 67 bis) o al Centre d'atenció al client de l'ATM
(Pl. Espanya, 1 baixos, entrada per Av. Madrid) i pagant amb el xip
moneder del carnet.

Imatges campanya LA NOVA targeta de bus

Enllaços d’interès:
Cercador de serveis de transport integrats per municipi: http://www.atmlleida.cat/serveis-per-poblacio
Cercador de punts de venda i recàrrega de títols integrats: http://www.atmlleida.cat/xarxa-recarrega
Informació sobre LA NOVA targeta de bus: http://www.atmlleida.cat/lanova
Més informació: 900 106 848 · www.atmlleida.cat
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