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L’àrea de Lleida arriba als 9 milions de
viatgers anuals amb 429.000 nous viatgers
El Consell d'Administració de l'ATM de l'Àrea de Lleida, reunit avui, ha
presentat les dades d’utilització dels diferents serveis, que s’ha
incrementat un 5% en un any, fins arribar als 9 milions de viatgers. L’ATM
ha avaluat també les diferents actuacions en curs com l’elaboració del Pla
de serveis de la Segarra i el Pla de Mobilitat de l’àrea industrial de Lleida
que estan a punt de finalitzar. D’altra banda, s’ha aprovat una nova
zonificació a la Segarra i l’Urgell per tal d’incorporar-les a la integració
tarifària.
Increment del 5% de viatgers
L’ATM ha fet balanç del desplegament del sistema tarifari integrat i les millores
en els serveis de transport públic, que han comportat un increment interanual
d’usuaris del 5% fins al maig del 2010. D’aquesta manera, s’ha arribat ja als 9
milions de viatgers en els últims 12 mesos, 429.000 viatgers més que en el
mateix període de l’any anterior.
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Gràfics d’evolució de la demanda interanual per servei

SERVEI

JUN 09

JUL 09

AGO 09

SET 09

OCT 09

NOV 09

DES 09
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MAI 10
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En l’àmbit de l’ATM, diàriament es fan més de 37.000 desplaçaments en
transport públic, un 31% d’aquests es produeixen entre les 7 i les 10 hores del
matí i cada vegada són més els que es beneficien del sistema tarifari integrat.
En aquest sentit, més de 26.000 persones tenen i utilitzen per als seus
desplaçaments abonaments integrats. El 49% dels usuaris utilitzen la T-10, el
25% la T-10/30, el 14% la T-12, el 7% la T-Mes i el 5% la T-50/30.
Pel que fa al grau d’intermodalitat, es manté en el 9% del total i la major part
d’aquest viatges intermodals són entre el servei urbà de Lleida i l’autobús
interurbà o Ferrocarrils de la Generalitat.
Pla de serveis a la comarca de la Segarra
D’altra banda, l’ATM i el DPTOP tenen molt avançats els treballs de redacció
del Pla de millora de Serveis per a la comarca de la Segarra. Actualment, es
troba en fase d’estudi de les propostes, fruit de les aportacions de tots els
municipis, coordinats pel Consell Comarcal de la Segarra, que participa
activament en aquest procés. Es preveu que estigui finalitzat el proper mes de
setembre.
Aquest pla s’afegirà als ja finalitzats de les comarques del Pla d’Urgell, la
Noguera, les Garrigues i l’Urgell i que ja s’estan aplicant per tal de donar
compliment al previst al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 20082012, i amb l’objectiu de garantir l’accés amb transport públic de totes les
poblacions, optimitzant els recursos disponibles en cada cas i atenent, també,
la demanda existent als municipis més dispersos.
Nova zonificació amb la Segarra i l’Urgell
Dins del procés d’ampliació de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat, el Consell
d’Administració ha aprovat també la nova zonificació que inclou les comarques
de la Segarra i l’Urgell i que incorpora aquestes comarques en l’actual zona 2.
Així, per exemple, un viatger de Tàrrega podrà anar a Lleida per 1,17 € amb
una T-10, i un de Cervera a Mollerussa per 0,60 € amb una T10/30, després de
l’estiu, quan entri en funcionament el sistema tarifari integrat en aquestes
comarques.
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Zona 1
Zona 2

Mapa de zonificació del Sistema tarifari Integrat amb la incorporació de les comarques de l’Urgell i la Segarra.

Pla de Mobilitat de l’Àrea Industrial de Lleida
L’ATM ha fet també balanç del procés d’elaboració del Pla de Mobilitat de
l’Àrea Industrial de Lleida, formada pels polígons el Segre, el Camí dels Frares,
la CIM i les zones confrontants. El pla, en el que participen activament els
diferents agents implicats, està en la seva fase final i es preveu que s’aprovi
després de l’estiu.
Finalment, s’han presentat les diferents accions de promoció del transport
públic i del sistema tarifari integrat, especialment les diferents activitats
previstes per la propera Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2010 i
altres accions per promocionar l’ús del transport públic.
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