
Què és l’ATM? L’ATM de l’Àrea de Lleida és el Consorci creat per la  

Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià 

i l’Ajuntament de Lleida per impulsar i promocionar l’ús del 

transport públic i fomentar la mobilitat sostenible i segura en 

l’àmbit del Segrià.

Durant l’any 2006 l’ATM de l’Àrea de Lleida va dur a  

terme diferents actuacions, com ara l’increment de fins a 

45 expedicions diàries en els diferents serveis interurbans,  

la creació de la línia dels polígons del bus urbà a Lleida, 

els Serveis de Transport a la Demanda i el Servei  

de Bus Nocturn.

 

SERVEIS DE L’ATM

Us volem donar a conèixer tot el ventall de serveis de transport públic que teniu disponibles 
en el vostre municipi i en tota l’àrea d’influència de l’ATM.
Hem donat forma i color a tots els serveis actuals, i també hem asignat un número a les línies, així, 
a partir d’ara, anomenarem:

ELS SERVEIS DIURNS 
D’AUTOBÚS URBÀ DE LLEIDA 

CIUTAT, LÍNIES DE LA L1 A L14 
I ELS SERVEIS INTERURBANS  
LÍNIES DE LA 101 A LA 114

ELS SERVEIS NOCTURNS,  
LÍNIES NL1, NL2, NL3 I NL4

EL SERVEI DE TRANSPORT A LA  
DEMANDA, LÍNIES BD1,  

BD2 I BD3

A més, trobareu tota la informació sobre el servei de 
 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

ENTRE LLEIDA I BALAGUER

Benvolgut veí/veïna,

Lleida, novembre de 2007

Que fa l’ATM?



GUIA DE MOBILITAT DE 
L’ÀREA DE LLEIDA 

Guia general que  
inclou TOTS els serveis  
de l’Àrea de Lleida

GUIA DE MOBILITAT DE 
BUTXACA 

Una guia de petites dimensions 
per portar a sobre amb TOTS els 
serveis del vostre municipi

Adjunt a aquesta carta trobareu:

Aplicacions

Marquesina 
i pal de parada

A més, a la MARQUESINA del BUS trobareu aquesta  
mateixa informació

Desitgem que aquestes eines us aportin la informació suficient per acostar encara més el transport públic als 
clients actuals i en especial a aquells usuaris de vehicle privat que puguin trobar en aquest mitjà una alterna-
tiva eficaç, segura, econòmica i sostenible.

Des de l’ATM treballem també en importants millores que facilitaran encara més l’ús del transport públic. 
En concret, la Integració Tarifària, que permetrà a tots els usuaris de l’àmbit de l’ATM utilitzar diferents 
mitjans de transport, el servei urbà, els serveis interurbans i el tram Lleida-Balaguer de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya amb una única targeta de transport, un sistema fàcil d’utilitzar amb importants 
avantatges econòmics.

I a l’últim la informació més personalitzada  
la tindreu al 902 106 848, el telèfon de l’ATM, 
on us atendrem per resoldre els vostres dubtes  
i donar-vos la informació que ens sol·liciteu de  
dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00

També la podreu consultar a www.atmlleida.cat, 
el portal de l’ATM on trobareu tot el referent a la 
nostra entitat i tota la informació dels serveis que hi 
ha al nostre àmbit.


