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Nova targeta Ilerna Alumni que permetrà la recàrrega 
de tota la gamma de títols integrats de l'ATM 
 
L’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida (ATM), i el Centre 
de Formació Ilerna (Ilerna) han presentat avui el nou carnet Ilerna Alumni 
que   permetrà incorporar tota la gamma de títols de transport que ofereix 
el Sistema Tarifari Integrat de l’Àrea de Lleida. L’objectiu és facilitar 
l’adquisició dels títols i promoure l’ús del transport públic, en tota la 
comunitat Ilerna. 
 
Carnet Ilerna Alumni per moure’s en transport públic 
 
Ilerna posa en marxa una nova targeta multiserveis que permetrà a tota la comunitat 
d’alumnes i exalumnes, estudiants que es matriculen per primera vegada al centre i el 
personal docent i administratiu, disposar d’una targeta identificativa amb xip sense 
contacte, que els permetrà accedir a una gran varietat de serveis interns i externs al 
centre. 
 
Per tal de potenciar l’ús del transport públic, l’ATM i Ilerna, han acordat adaptar el 
carnet Ilerna Alumni, per poder incorporar els diferents títols de transport del Sistema 
Tarifari Integrat. 
 
Així, la directora dels serveis territorials a Lleida de Territori i Sostenibilitat i presidenta 
del Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Maria 
Dolors Tella, i la directora del Centre de Formació Ilerna, Maria Teresa Llorens, han 
signat avui un conveni, a partir del qual s’incorporen els diferents títols integrats al 
carnet Ilerna Alumni, de manera que els titulars d’aquest carnet podran utilitzar-lo per 
accedir a la xarxa del transport públic de l’Àrea de Lleida. 
 
D’aquesta manera, es vol contribuir a potenciar i fomentar una mobilitat sostenible i 
segura, facilitant als usuaris l’accessibilitat al transport, i millorant l’oferta existent per a 
animar a la comunitat Ilerna a desplaçar-se per la xarxa de transport públic de l’àmbit 
de l’ATM de l’Àrea de Lleida. 
 
 
Avantatges: Estalvi i accessibilitat al transport públic 
 
Aquesta acció beneficiarà actualment prop de 1.000 persones, entre estudiants, 
personal administratiu i professorat de Ilerna, que disposaran d’una nova targeta 
identificativa que podran utilitzar també com a targeta de transport a tota la xarxa 
integrada de l’Àrea de Lleida, que actualment abasta un total de 149 municipis a les 
comarques de Ponent. La idea és estendre-ho a tota la comunitat d’Ilerna que al llarg 
dels 50 anys d’història és d’unes 20.000 persones. 
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Per fer-ho, s’adaptarà el sistema actual perquè els nous usuaris puguin recarregar 
qualsevol dels diferents abonaments de transport al seu carnet, que suposaran un 
important estalvi econòmic, per donar resposta a les seves necessitats de mobilitat 
amb una oferta de qualitat i competitiva. 
 
Les recàrregues es podran a qualsevol dels 8 centres d’atenció al client i dels prop de 
250 punts de recàrrega repartits per tot el territori integrat que integren la xarxa de 
venda i recàrrega de l’ATM.  
 
La directora del Centre de Formació Ilerna ha destacat la usabilitat i la promoció de la 
sostenibilitat com als elements diferenciadors i potenciadors d'aquesta targeta. A més 
els usuaris podran gaudir d’un 10% de descompte sobre el preu del títols, gràcies a 
l’aplicació d’una campanya promocional finançada pel propi centre Ilerna. Els preus 
amb descompte només s’aplicaran als centres d’atenció al client. 
 
 
Tecnologia: La validació sense contacte 
 
La incorporació dels títols de transport al carnet Ilerna serà possible gràcies a la 
tecnologia de validació sense contacte. Aquest sistema, capdavanter en l’aplicació de 
les noves tecnologies, permet utilitzar el transport públic amb una targeta recarregable 
que es valida mitjançant un xip i uns aparells de lectura incorporats en els mateixos 
vehicles.  
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