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Lleidaesmou
LA GENERALITAT HA DOTAT LES COMARQUES LLEIDATANES D’UNA XARXA DE TRANSPORT

PÚBLIC INTEGRAT (AUTOBÚS-TREN) QUE ARRIBA FINS ALS NUCLIS MÉS AÏLLATS

MONOGRÀFIC
MOBILITAT I LOGÍSTICA

ELS INFANTS VIATGEN GRATIS.

Milers de nens i nenes de 4 a 12 anys es poden

moure gratuïtament per Lleida gràcies a la

targeta T-12, operativa des del setembre.
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Millor transport

públic a Lleida

El Pla de Transport de
Viatgers 2008-2012,
aprovat pel Govern de la
Generalitat al gener
d’enguany, ha vingut a
tancar els principals
eixos d’actuació per
millorar els serveis de
transport públic
interurbà, tant ferroviaris
com per carretera, que a
Lleida ja s’havien
engegat el 2008 amb la
integració tarifària i la
coordinació d’horaris
d’autobusos amb els
dels serveis ferroviaris.
Aquest any la integració
tarifària s’ha estès a
bona part del pla de
Lleida, la qual cosa
suposa que el gruix de
la població lleidatana
disposa de serveis
combinats de bus i tren
amb un cost realment
baix. Això, juntament
amb el pla per a dotar
Lleida de trens de
rodalies tipus tramvia, el
nou Eix Transversal
Ferroviari i la millora de
les línies existents, farà
que els lleidatans
puguem viatjar amb
comoditat per un
territori que també es
prepara per ser un
important pol logístic.
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Viatjarperquatre

comarquesdel plade

Lleida, còmode i barat

El Consorci delTransport
Públic de l’Àrea de Llei-
da, més conegut com a

AutoritatTerritorial de la Mo-
bilitat (ATM), va posar en fun-
cionament, el 31 de març del
2008, el SistemaTarifari Inte-
grat, amb l’objectiu de poten-
ciar l’ús del transport públic,
la intermodalitat, l’eficiència
del servei i l’estalvi econòmic.

En principi es va aplicar en
quaranta-un municipis, tots els

de la comarca del Segrià i tres
de la Noguera, i va permetre
als usuaris utilitzar les xarxes
de bus urbà de Lleida, els ser-
veis interurbans i el servei de
Ferrocarril de la Generalitat
fins a Balaguer amb una única
targeta i una gamma de títols
adaptats a les diferents neces-
sitats de mobilitat.

Lleida es va convertir així
en el primer territori on es po-
sa en marxa la integració ta-

rifària després de la regió me-
tropolitana de Barcelona en el
camí per assolir la integració a
tot Catalunya el 2012.

El SistemaTarifari Integrat
ha estat molt ben acollit pels
ciutadans. Des de l’inici de la
integració tarifària s’han regis-
trat 1.345.790 viatges dins de
tot l’àmbit de l’ATM (a data 30
de setembre de 2009), dels
quals un 43% realitzats amb
tarjetaT-10 i un 30% amb tar-

SEGRIÀ

GARRIGUES

PLA D’URGELL

NOGUERA

... UN TRANSPORT

PÚBLIC ADAPTAT A LES

NECESSITATS DELS CIUTADANS
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DADES DE VENDA I RECÀRREGA DE TÍTOLS INTEGRATS DES DE L’INICI DE LA INTEGRACIÓ
TARIFÀRIA, AL MARÇ DEL 2008, I A DATA 30 DE SETEMBRE DE 2009:

T-MES

T-10

T-10/30

T-50/30

TÍTOL

937

8.680

2.963

654

13.234

VENDA

3.492

49.127

19.693

2.197

74.509

RECÀRREGA

4.429

57.807

22.656

2.851

87.743

TOTAL OPERACIONS

18

163

64

9

254

MITJANA/DIA

5%

66%

26%

3%

DISTRIBUCIÓ PER TÍTOL

TOTAL OPERACIONS VENDA·RECÀRREGA

398.610

578.070

226.560

142.550

1.345.790

TOTAL VIATGES

VIATGES

DEMANDA PER TIPUS DE SERVEI I L’EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INTEGRACIÓ DELS DIFERENTS SERVEIS:

Serveis interurbans

Servei urbà

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

TOTAL

661.959

5.057.833

132.634

5.852.426

GENER-SETEMB.

SERVEI 2007 2008 2009 ÍNDEX D’INTEGRACIÓ

GENER-SETEMB. % INC. GENER-SETEMB. % INC. VIATGERS ATM %

730.653

5.306.114

156.628

6.193.395

10,38%

4,91%

18,09%

5,83%

777.995

5.425.375

139.009

6.342.379

6,48%

2,25%

-11,25%

2,41%

424.899

106.311

15.112

546.322

54,61%

1,96%

10,87%

8,61%

Mésde8milionsdeviatgers

transportats ennomésany imig
... SIS DE CADA 10 USUARIS DE TRANSPORT PÚBLIC JA UTILITZEN

TARGETES INTEGRADES HI HA MÉS DE 200 PUNTS PER RECARREGAR-LES

L’extensió del sistema
tarifari integrat a les
comarques de la No-

guera, les Garrigues i el Pla
d’Urgell, que es va fer efecti-
va el 14 de setembre, ha ge-
nerat un increment del nom-
bre de vendes de targetes de
transport públic a l’Àrea de
Lleida en poc més d’una set-
mana,passant de les 500 a les

1.000 setmanals. En total,
des de l’inici de la integració,
el març del 2008 i fins a 30
de setembre de 2009, s’han
venut 13.300 targetes i s’han
comptabilitzat 74.500 recàr-
regues (hi ha més de 200
punts per a fer-ho), assolint
els 8,65 milions de viatgers
en els serveis de transport pú-
blic urbans, interurbans i

FGC, la qual cosa suposa un
increment del 2,5 % entre el
gener i el setembre del 2009,
respecte al mateix període
del 2008.Així, 6 de cada 10
usuaris del transport públic
ja utilitzen targetes integra-
des als serveis interurbans.

La clau de l’èxit es deu, en
bona mesura, a les actuaci-
ons desenvolupades durant

els últims anys, que han con-
tribuït a generar nous fluxos
de mobilitat cada cop més
sostenible, gràcies a la intro-
ducció de millores en els ser-
veis de transport públic, amb
noves línies per respondre a
les necessitats en els corre-
dors amb més demanda i ga-
rantir l’accessibilitat als punts
d’especial interès.

També a la nit
El bus nocturn funciona des

del 2006 en quatre línies que

operen divendres i dissabte

entre les 22.30 h. i les 7.00h. a

tot el Segrià. Eviten riscos en el

desplaçament dels joves que

van de festa a la nit.

ÓSCAR MIRÓN

Dos grans zones
La primera zona d’integració

tarifària inclou 31 municipis:

Lleida, 26 municipis més del

Segrià, Albesa i Torrelameu de

la comarca de la Noguera així

com Bell-lloc d’Urgell i

Torregrossa, del Pla d’Urgell,

per la seua relació amb

l’àmbit funcional de la capital

(centres sanitaris, educatius,

laborals...). Aquesta zona

concentra 186.900 habitants.

Tots els municipis d’aquesta

zona tenen una distància

mitjana de 15,1 quilòmetres

de Lleida per carretera. La

segona zona inclou tota la

resta de municipis de les tres

comarques, en total 77. La

distància mitjana a Lleida és

de 40 quilòmetres.

jetaT-MES, de manera que la
utilització dels dos títols és
molt superior a la dels títolsT-
10/30 (17%) iT-50/30 (10%).

Del total de validacions, un
63,81% s’han realitzat a la Zo-
na 1, i un 36,19% a la Zona 2
(vegeu mapa).

Però el revulsiu a aquesta
integració tarifària ha estat
l’extensió del sistema a les co-
marques de la Noguera, les
Garrigues i el Pla d’Urgell, que
es va fer efectiva el 14 de se-
tembre passat (vegeu més in-
formació a les pàgines 4 i 5).

BENEFICIS PER A ALUMNES
DE LA UDL I ESCOLARS

A més, el Sistema Tarifari
Integrat ha permès a l’ATM de
l’Àrea de Lleida iniciar altres
actuacions dirigides a fomen-
tar la mobilitat sostenible i l’ús
del transport públic, on la tar-
geta integrada és el fil conduc-
tor.Accions com la col·labora-
ció en la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible, les campanyes
de promoció del bus nocturn
(amb una mitjana de més de
700 viatges mensuals entre els
pobles del voltant de Lleida)
i accions singulars com el Con-
veni signat l’octubre del 2008
amb la Universitat de Lleida
que permet als 15.000 usuaris
de la targeta universitària car-
regar títols de l’ATM, un fet
únic i pioner a l’Estat espanyol.
O la posada en servei, també
el 14 de setembre, de laT-12,
el nou títol de transport gratu-
ït per a nens d’entre 4 i 12 anys
a l’àmbit de Lleida.

Un usuari mostra una targeta del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM de l’Àrea de Lleida quan es va posar en funcionament.
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El sistema tarifari

integrat s’esténal

Plad’Urgell, la

Noguera i les

Garrigues
... LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE

MILLORA DE SERVEIS EN EL TRANSPORT

PÚBLIC BENEFICIA ELS 96.000 HABITANTS

D’AQUESTES TRES COMARQUES

El passat 14 de setembre es van
incorporar al sistema tarifari in-
tegrat de l’ATM de Lleida, el

conjunt de línies que es van posar en
servei el dia 8 del mateix mes en el
marc del Pla de millora del transport
per carretera a les comarques de la No-
guera, el Pla d’Urgell i les Garrigues,
així com la resta de serveis d’autobu-
sos interurbans existens. Els serveis in-
tegrats són:
–16 expedicions entre les capitals de
les Garrigues, el Pla d’Urgell i la No-
guera,que es concreten en els nous ser-
veis de transport entre les Borges Blan-
ques - Mollerussa i Mollerussa - Bala-
guer:

• Les Borges Blanques - Mollerus-
sa: 8 expedicions, 4 d’anada i 4 de tor-
nada, de dilluns a divendres feiners.
Les sortides des de les Borges Blanques
són a les 8.00, les 13.00, les 17.30 i les
19.00 hores, mentre que en sentit con-
trari, surten a les 8.30, les 13.35, les
18.00 i les 19.35 hores.

• Balaguer - Mollerussa: 8 noves ex-
pedicions, 4 d’anada i 4 de tornada, de
dilluns a divendres feiners. Les sorti-
des des de Balaguer són a les 8.10, les
13.00, les 17.30 i les 20.20 hores,men-
tre que des de Mollerussa surten a les

La primera fase d’implantació del
pla de millora de serveis de les
comarques de la Noguera, el

Pla d’Urgell i les Garrigues comprèn,
en total, la introducció de 55 noves
expedicions, 2 ampliacions de servei
i 2 millores en els horaris dels Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC). Aquestes millores del trans-
port públic interurbà, que és compe-
tència del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (DPTOP)
de la Generalitat i que comportaran
un cost anual de 786.500 euros, s’es-
tàn implantant des del passat estiu, en
paral·lel a l’extensió del sistema tari-
fari integrat a les tres comarques, ini-
ciada el 14 de setembre.

Aquesta millora de serveis bene-
ficiarà més de 95.900 habitants dels
70 municipis que integren les tres co-
marques d’acord amb les directrius i
objectius del Pla deTransports deVi-
atgers 2008-2012 aprovat pel Govern.
Aquest pla de serveis aposta per:
– Garantir l’accés en transport públic
de tots els municipis de la comarca a
la capital comarcal
– Estendre altres serveis regulars per
arribar a noves àrees
– Garantir 3 expedicions per sentit als
municipis de més de 500 habitants per
accedir a la capital comarcal o subca-
pital a les hores punta
– Garantir l’accés als centres de salut
i altres punts d’especial interès que
concentren un volum de desplaça-
ments més important
–Aprofitar la xarxa de serveis esco-
lars, sempre que el nombre de places
buides ho permeti i tenint en compte
que també s’ha de garantir el servei
fora del període lectiu
– Establir serveis a demanda que en-
llacin amb serveis regulars i cobreixin
les necessitats de desplaçaments dels
nuclis de població més dispersos.

El pla de millora de serveis s’anirà
desplegant progressivament, a mesu-
ra que es concretin amb el DPTOP,els
ajuntaments i els operadors del trans-
port les diferentes actuacions.

UN PLA DE SERVEIS QUE
MILLORA EL TRANSPORT PÚBLIC
EN TRES COMARQUES:
La Noguera: s’hi implanten 10 actu-
acions de millora del transport públic
que consisteixen en el reforçament de
les expedicions, l’adequació dels ho-
raris a les necessitats de mobilitat i la
creació de noves línies i serveis a de-
manda d’acord amb cada cas concret.
Així:

• S’ofereixen 26 sortides addicio-
nals en dia feiner i 4 els dissabtes

• Es crea una nova línia per enlla-
çar Balaguer i Mollerussa amb 8 sor-
tides els dies feiners

• Es potencia la intermodalitat amb
els trens AVANT a l’estació de Llei-
da Pirineus, des de Balaguer, amb ex-
pedicions addicionals coordinades
amb la sortida de les 8.05 hores del
tren de Lleida i l’arribada del tren de
les 21.20 hores a Lleida, que també
beneficiarà els estudiants de la UdL.

• S’aprofita els serveis escolars per
transportar altres usuaris i es creen
serveis a demanda els dies no lectius,
als nuclis més dispersos.
El Pla d’Urgell: s’introdueixen 7 ac-
tuacions de millora del transport pú-
blic per carretera, que consisteixen en
la implantació de noves sortides que
complementaran l’oferta existent i la
creació de noves línies per arribar a
més nuclis urbans i àrees disperses.
En aquest sentit:

• Es creen 15 expedicions addicio-
nals els dies feiners

• Es crea un nou servei entre Mo-
llerussa i Balaguer amb 8 sortides els
dies feiners

• S’implanten dues noves línies cir-
culars a l’entorn de Mollerussa, per
donar servei a Golmés, Miralcamp, el
Palau d’Anglesola i Fondarella, que
sumen 20.000 habitants, amb fre-
qüències de 30 minuts

• Es potencia la intermodalitat amb
els trensAVANT des de Mollerussa,
amb noves expedicions coordinades
amb la sortida de les 8.05 hores del
tren de Lleida i l’arribada del tren de

les 21.20 hores a Lleida, que també
beneficiarà els estudiants de la UdL.
Les Garrigues: s’estableixen 9 actua-
cions de millora que comporten la mi-
llora de l’accessibilitat al transport pú-
blic, el reforçament de les freqüènci-
es de pas i l’ampliació de la cobertu-
ra territorial dels serveis, per arribar
a punts més desatesos.Així:

• Es creen 23 expedicions addicio-
nals els dies feiners

• S’implanta una nova línia entre
les Borges Blanques i Mollerussa amb
dos itineraris diferents, un per June-
da i un altre per Puiggròs, amb 8 sor-
tides els dies feiners

• Es promou la intermodalitat amb
els trens AVANT des de les Borges,
amb dos correspondències diàries
amb els trens que surten i arriben a
Lleida a les 8.05 i les 19.20 hores, res-
pectivament.Aquesta última també
beneficia els estudiants de la Univer-
sitat de Lleida que volen tornar a Mo-
llerussa a la tarda.

• Es creen nous serveis coordinats
bus-tren, que beneficiaran els muni-
cipis deVinaixa, les Borges Blanques,
Arbeca, Castelldans, la Pobla de Cér-
voles, elVilosell, l’Albi i Cervià de les
Garrigues.
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RAÜL RAMIREZ

Balaguer,Mollerussa i les

Borges, unidesperautocar

sensepassarperLleida
...DES DEL SETEMBRE HI HA 16 EXPEDICIONS ENTRE LES TRES

CAPITALS DE COMARCA 15 MÉS LES CONNECTEN AMB EL TAV

– 17 expedicions entre diversos mu-
nicipis de la Noguera, les Garrigues i
el Pla d’Urgell, que es materialitzen en:

•Almenar - Balaguer: 8 expedicions
de dilluns a divendres feiners, quatre
en direcció Balaguer a les 7.45, les
11.30, les 16.00 i les 17.55 hores, i qua-
tre en sentit contrari, a les 8.40, les
15.00, les 17.00 i les 18.50 hores.A
més, s’ha habilitat una nova parada a
Ivars de Noguera a les expedicions ja
existents,per apropar el servei a aquest
nucli.Així mateix, amb la millora del
servei es facilita la connexió amb la
línia d’Alfarràs-Lleida i l’alta veloci-
tat.Aquestes noves expedicions són
gestionades per l’empresa Miguel Ga-
món, SL.

• Balaguer - Ponts: 4 noves expedi-
cions connecten aquests dos municipis
de dilluns a divendres feiners. Des de
Ponts hi ha sortides a les 8.00 i les
15.00 hores i des de Balaguer, a les
12.30 i les 18.30 hores.Aquests hora-
ris estan coordinats amb els serveis
d’FGC de Balaguer.Aquestes noves ex-
pedicions són gestionades per l’empre-
saAlsina Graells.

•Agramunt - Balaguer: 4 sortides de
dilluns a divendres feiners, dos des
d’Agramunt, a les 11.30 i les 17.30 ho-
res, i dos més fan el trajecte contrari,
amb sortida a les 7.00 i les 18.30 ho-
res.Aquests serveis estan coordinats
amb els serveis de FGC de Balaguer i
tenen parada a l’estació de ferrocarril
de Balaguer.Aquestes noves expedici-
ons són gestionades per l’empresaAl-
sina Graells.

• Castelldans - Lleida: Una nova ex-
pedició comunica aquests dos munici-
pis de dilluns a divendres feiners, amb
sortida a les 19.00 hores des de Cas-
telldans.Aquesta expedició és gestio-
nada per l’empesa Marfina Bus, SA, i
completa el servei que s’oferia fins ara.

• L’Espluga Calba - Lleida: El servei
s’ha perllongat fins a Tarrés amb dos
expedicions en dies feiners. La sortida
és a les 14.45 hores des deTarrés i l’ar-
ribada a aquest municipi des de Llei-
da és a les 14.15 hores.Aquest perllon-
gament és realitzat per l’empresaAlsi-
na Graells.

•Tàrrega - Balaguer: S’ha modificat
l’horari d’una de les expedicions que
fa aquesta línia, per tal d’adaptar-la a
les necessitats de mobilitat durant l’ho-
rari laboral i lectiu.Així, el servei que
fins ara sortia a les 9.15 hores deTàr-
rega, ara surt a les 7.55 hores.
– Millores al servei entreAlbesa i Llei-
da: S’han modificat 5 expedicions
d’aquesta línia, 2 d’anada i 3 de torna-
da. En aquest sentit, l’expedició de les
17.45 hores amb sortida des d’Albesa,
ha ampliat el seu servei als dissabtes
feiners.Així mateix, s’ha avançat l’ho-
rari de l’expedició que sortia a les
16.05 hores d’Albesa, de manera que
surt a les 16.00 hores, tots els feiners
de dilluns a dissabte. Pel que fa a les
sortides des de Lleida, s’ha ampliat a
tots els dies feiners les expedicions de
les 8.30 i les 16.45 hores i s’ha avan-
çat 15 minuts la sortida de l’expedició
que fins ara s’iniciava a les 20.15 ho-
res.Aquestes noves expedicions són
gestionades també per l’empresa Mi-
guel Gamón, SL.

7.10, les 12.00, les 16.50 i les 21.00
hores.

Aquestes expedicions són gestiona-
des per l’empresaAlsina Graells i per-
meten la comunicació entre les capi-
tals de comarca de les Garrigues i el
Pla d’Urgell; i de la Noguera i el Pla
d’Urgell.
– 15 expedicions entre les capitals de
comarca amb Lleida ciutat, en coor-
dinació horària amb el ferrocarril i el
TAV, en direcció Barcelona i Madrid.
Per tal de garantir aquesta connexió,
l’autobús té parada a la mateixa esta-

ció del tren a Lleida.Aquestes sortides
es concreten en:

• Borges Blanques - Lleida: 7 expe-
dicions, 3 d’anada i 4 de tornada, que
comuniquen aquests municipis, de di-
lluns a divendres feiners. Les sortides
des de les Borges Blanques són a les
6.00, les 6.50 i les 8.40 hores, i en sen-
tit contrari, són a les 8.15, les 19.50,
les 21.50 i les 22.35 hores, coordina-
des amb les sortides i arribades dels
trens d’alta velocitat en direcció Bar-
celona, Saragossa i Madrid.

• Mollerussa - Lleida: 4 expedicions,

2 d’anada i 2 de tornada, de dilluns a
divendres feiners. Les sortides des de
Mollerussa són a les 6.00 i les 7.00 ho-
res i des de Lleida, a les 20.00 i les
21.50 hores, també coordinades amb
els trens d’alta velocitat en sentit Bar-
celona i Madrid.

• Balaguer - Lleida: 4 expedicions,
2 d’anada i 2 de tornada, de dilluns a
divendres feiners.Des de Balaguer, són
a les 5.55 i les 6.55 hores, mentre que
de Lleida surten a les 20.00 i les 21.50
hores, coordinades amb els trens de
Barcelona, Saragossa i Madrid.

Alcaldes de les tres comarquesi el director

de Transport Terrestre, Manel Villalante,

quan es va presentar el nou sistema integrat
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TargetaT-12:Autobúsgratis

per a infantsde4a12anys
... MILERS DE NENS I NENES DE LLEIDA PODEN UTILITZAR EL

TRANSPORT PÚBLIC DE FRANC TOTES LES VEGADES QUE VULGUIN

La posada en funcionament, el
passat 14 de setembre, de la tar-
getaT-12, el nou títol de trans-

port públic per a infants, permet als
nens d’entre 4 i 12 anys viatjar de for-
ma gratuïta i il·limitada en els diferents
mitjans de transport de l’àmbit del Sis-
tema Tarifari Integrat de Lleida, tant
urbans com interurbans.

El nou abonament és vàlid per a una
zona que es correspon amb l’àrea de
residència del titular del títol de trans-
port i té caducitat anual, tot i que en la
primera emissió la targeta funcionarà
durant 16 mesos.

LaT-12 ve a substituir a Lleida ciu-
tat (des del passat 1 d’octubre es po-
den bescanviar) l’anomenada T-Jove
Escolar, que des del setembre del 2008
permetia viatjar de forma gratuïta,qua-
tre vegades al dia, als escolars de 3 a
16 anys amb l’objectiu de traslladar-se
al respectiu centre educatiu.Ara, fins
als 4 anys es pot viatjar completament
gratis al transport públic.

L’objectiu de laT-12 és afavorir la
mobilitat dels infants i promoure uns
hàbits d’utilització quotidiana del
transport públic, tant dels nens com
dels pares i adults que els acompanyen,
per aconseguir una mobilitat més sos-
tenible. La sol·licitud de la nova targe-
ta es pot realitzar al Centre d’Aten-
ció al Client (CAC) de l’ATM de Llei-
da, o bé als ajuntaments dels munici-
pis i als consells comarcals implicats.

L’ATM de l’Àrea de Lleida va engegar
aquest estiu una campanya informati-
va en col·laboració amb els principals
sindicats agraris de Ponent i els sindi-
cats majoritaris, amb l’objectiu de pro-
moure l’ús del transport públic entre els
treballadors que vénen a Lleida per la
campanya de la fruita. La iniciativa va
comprendre la distribució de 6.000 díp-
tics en 6 idiomes diferents, amb infor-
mació sobre el funcionament i l’estalvi
econòmic que suposa el sistema tarifa-
ri integrat, així com de les principals lí-
nies d’autobús que enllacen els muni-
cipis de l’entorn. L’objectiu era facilitar
l’accessibilitat a la xarxa de transport
públic als prop de 3.000 treballadors
que s’esperaven durant la campanya.
D’altra banda, el secretari per a la Mobi-
litat, Manel Nadal, i la presidenta de la
Federació Provincial de Comerç (FE-
COM), Maria Rosa Eritja, van signar un
conveni, el passat mes d’abril, amb l’ob-
jectiu d’establir els principis de col·la-
boració per potenciar accions conjun-
tes de promoció del transport públic als
comerços. Entre aquestes accions es
contempla que els comerciants puguin
lliurar targetes de transport integrat en-
tre els seus clients, com ja ho fan amb
els tiquets d’aparcament.

L’ATMpromouel

transport públic

entre els temporers

Des del passat mes d’abril, les famílies
nombroses es beneficien de nous des-
comptes en el transport públic a Cata-
lunya. L’ordre de la Generalitat, que ha
estat debatuda amb representants de
l’Associació de Famílies Nombroses de
Catalunya (FANOC), estableix un des-
compte de fins al 50% a tots els seus
membres en les targetes integrades
personalitzades T-MES,T-Jove i T-Fami-
liar, així com en el bitllet senzill. Abans
de final d’any, també s’estudiarà la via-
bilitat d’aplicar aquests descomptes a
la resta de títols integrats de la xarxa.
Les empreses concessionàries de ser-
veis regulars de transport de viatgers
per carretera i ferroviaris competència
de la Generalitat hauran d’aplicar els
descomptes, que seran del 20% per a
tots els membres de les famílies nom-
broses dins la categoria general, i del
50% a tots els integrants de les famílies
nombroses amb categoria especial (que
inclou aquelles amb més de 5 fills, o 4
en cas de fills amb minusvalidesa, o ren-
da familiar per sota del límit establert,
entre altres supòsits).

Descomptespera

famíliesnombroses

LLEONARD DELSHAMS

El Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i el consorci de transport
públic de l’Àrea de Lleida (ATM de Lleida)
van posar en marxa aquest estiu nous ser-
veis d’autobús per enllaçar Santa Maria de
Gimenells i Lleida, passant per Gimenells,
el Pla de la Font, Sucs, Almacelles i Raimat.
Els nous serveis ofereixen 4 expedicions di-
àries per connectar aquestes poblacions, 2
d’anada i 2 de tornada, els feiners de dilluns
a divendres. Les sortides des de Santa Ma-
ria de Gimenells són a les 7.00 i les 15.10
hores, i la tornada des de Lleida, a les 14.00
i les 19.30 hores.
Els nous serveis s’afegeixen a les 14 expe-
dicions, entre anades i tornades, que s’ofe-
reixen actualment tots els dies feiners en-

tre Alpicat i Lleida.També s’ofereix una ex-
pedició d’anada i una de tornada entre Rai-
mat i Almacelles passant per Santa Maria
de Gimenells, Gimenells, Pla de la Font i
Sucs, cada dijous per tal de facilitar l’accés
al mercat d’Almacelles. La sortida, de Rai-
mat, és a les 9.30 hores i la tornada surt
d’Almacelles les 12.30 hores.
El servei el gestiona l’empresa Autocars
Morell d’Alpicat. Aquesta actuació, que
comporta una inversió anual de prop de
80.000 euros, va a càrrec de l’ATM de Llei-
da, i forma part del seu sistema tarifari in-
tegrat, de manera que els usuaris es bene-
ficien de la possibilitat de fer ús del conjunt
de títols integrats d’una zona, amb impor-
tants descomptes en el preu.

Nous serveis debusentreSanta

MariadeGimenells i Lleida

La nova targeta s’ha de validar ca-
da cop que s’utilitzi un servei de trans-
port públic, i ha d’anar acompanyada
del DNI o passaport,per a la seua iden-
tificació i acreditació.

DESCOMPTE PER ALS ALUMNES
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Els alumnes de la Universitat de Llei-
da ténen també més avantatges des
d’aquest mateix mes d’octubre amb el
sistema tarifari integrat.Amb el carnet
universitari disfrutaran del 10% de
descompte en tots els títols (tipus de
targetes) i recàrregues. Els estudiants
poden carregar el carnet al servei d’in-
formació i atenció universitària, al
Campus de Cappont, o a les oficines i
punts d’atenció de l’ATM de Lleida.
Per a més informació: www.udl.cat/ser-
veis/seu/carnet.html.

10% menys
Els 15.000 titulars

del carnet de la

UdL tenen, des

d’aquest mes, un

10% de descompte

en les targetes de

transport públic i

recàrregues, una

iniciativa pionera a

tot l’Estat.
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PladeMobilitat de laCiutat Sanitàriade

Lleida, queutilitzen500.000persones
...ALS HOSPITALS I EL CAMPUS DE SALUT DE LA UDL HI HA EXCÉS DE VEHICLES PRIVATS

Les autoritats assisteixen, als jardins de l’hospital Santa Maria, a la presentació del pla.

El Consell d’Administració de
l’ATM de Lleida va aprovar al ju-
liol el Pla de Millora de l’Acces-

sibilitat i la Mobilitat de la Ciutat Sa-
nitària de Lleida (la zona dels hospi-
talsArnau i Santa Maria i el Campus
de Salut de la UdL), amb l’objectiu
d’introduir un conjunt de mesures per
facilitar l’accessibilitat i la mobilitat
sostenible en aquesta àrea, que con-
centra un volum molt important de
desplaçaments, tant de treballadors o
estudiants, com de pacients i visitants.

El Pla neix a partir de l’anàlisi, va-
loració i planificació dels fluxos de mo-
bilitat a l’entorn d’aquest àmbit de la
ciutat sanitària, que dóna servei a unes
500.000 persones, tenint en compte la
futura ampliació prevista amb el nou
edifici de consultes externes en el re-
cinte de l’Hospital UniversitariArnau
deVilanova, i el futur CAP entre l’avin-
guda Onze de Setembre i l’avinguda
Marimunt. D’acord amb les dades ob-
tingudes durant l’elaboració d’aquest

–Vehicle privat: Remodelació i re-
gulació de zones d’aparcament, així
com la promoció del vehicle compar-
tit i la millora de la seguretat viària.

–Transport públic: millora de l’ofer-
ta d’autobusos urbans, el serveis de ta-
xi i les parades, així com campanyes
de promoció i difusió entre treballa-
dors i usuaris.

–Vianants i bicicletes: Millora de la
seguretat per als vianants i bicicletes,
amb passos i encaminaments segurs,
així com nous aparcaments per a bi-
cis i campanyes de promoció per a es-
tendre’n l’ús.

Per garantir la implantació d’aquest
pla, es crearà una Mesa de Mobilitat,
integrada per l’ATM de Lleida, la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Lleida, les entitats involucrades
(HUAV, HPSM, UdL), i els sindicats i
les entitats vinculades a aquet àmbit,
que s’hauran de reunir periòdicament
i fer un balanç de les accions dutes a
terme i els seus resultats.

ÒSCAR MIRÓN

pla, gran part de la mobilitat a l’entorn
de la ciutat sanitària prové de la ciutat
de Lleida, i utilitza el vehicle privat
(més del 50%). El bus urbà és més uti-
litzat per estudiants i pacients (10%)
que pels treballadors dels centres sa-
nitaris (3%).A més, l’ús del bus inter-

urbà i el ferrocarril és força baix
(1,5%), similar al de la bicicleta (1%).
Per potenciar l’ús del transport públic
i facilitar l’accés a la ciutat sanitària de
Lleida, el Pla inclou les actuacions se-
güents, amb una inversió de prop d’un
milió d’euros:
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El Pla deTransport deViatgers de
Catalunya (PTVC) 2008-2012,
aprovat pel Govern de la Gene-

ralitat el 7 de gener d’enguany i que
preveu una inversió de 840 milions
d’euros, vol garantir l’accessibilitat al
conjunt del territori i millorar la co-
hesió social i territorial, entenent el
transport públic com un servei social
essencial.Així, a més de la nova con-
nexió directa Lleida-Barcelona (un
autobús cada 30 minuts en hores pun-
ta) que crea el PTVC, s’implementen
noves connexions i se’n reforcen al-
tres ja existents en corredors de
menys demanda. En àmbits territori-
als més concrets, el Pla detalla les co-
marques on es considera que cal dur
a terme una anàlisi més detallada de
les necessitats de mobilitat. Preveu,
doncs, el desenvolupament d’estudis
de plans comarcals fins a l’any 2010,
perquè les actuacions resultants es pu-
guin implantar abans del 2012. En-
guany s’han posat ja en marxa els de
les Garrigues, el Pla d’Urgell i la No-
guera (vegeu les pàgines 4 i 5), es fa
el de l’Urgell, mentre que el 2010 es
faran els de la Segarra, Cerdanya,Alt

Unaxarxaque

arribaa tots els

poblesdeLleida
... CAP MUNICIPI SENSE TRANSPORT

AMB EL PLA DEL GOVERN INVERTEIX 840

MILIONS PER GARANTIR L’ACCESSIBILITAT I

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL L’actual estació d’autobusos de Mollerussa, que serà traslladada al costat de la de Renfe.

Transport a lademanda
El departament de Política Territorial i
Obres Públiques ha continuat durant
aquest any amb el desplegament de les
millores a les xarxes de transport co-
marcals de Lleida en el marc dels con-
venis formalitzats amb els consells co-
marcals per tal d’atendre especialment
les demandes de mobilitat en nuclis de
baixa densitat. Aquest conjunt de ser-
veis inclouen tant alguns serveis que
funcionen prèvia demanda telefònica
com d’altres que suposen un reforç de
les línies regulars existents, com també
d’altres serveis específics per atendre
les persones amb mobilitat reduïda.

IMPORTS DELS CONVENIS FORMALITZATS
A AQUEST EFECTE I LES INVERSIONS
REALITZADES EN EL PERÍODE 2008-2009:

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Garrigues

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Segarra

Solsonès

TOTAL

CONSELL COMARCAL

161.887,35 €

60.434,22 €

77.428,99 €

54.033,94 €

147.700,00 €

11.419,83 €

101.907,64 €

614.811,97 €

IMPORTS 2008

198.975,00 €

65.000,00 €

100.000,00 €

57600,00 €

182.000,00 €

19.489,00 €

114.100,00 €

737.164,00 €

IMPORTS 2009

Pel que fa al transport regular, i en com-
pliment del Pla de Transports de Viat-
gers de Catalunya 2008-2012, durant
l’any 2008 es van fer les següents millo-
res a la demarcació de Lleida:Torrebes-
ses-Bovera, el Llor-Guissona i Florejacs-
Guissona (a Ponent) i Espluga de Serra-
Tremp, Puigverd-Tremp, Montenartró-
Sort, Àreu-Sort, Barcelona-Les i la Seu
d’Urgell-Alàs (a l’Alt Pirineu i Aran). En-
guany, les millores han afectat el serveis
la Seu-Puigcerdà, Berga i Barcelona; Llei-
da-Àger-Pobla-Esterri (millora de con-
nexió bus-tren) i Les-Vielha-Aeroport
del Prat-Barcelona.

El departament de Política Territori-
al i Obres Públiques de la Generali-
tat va posar en marxa l’agost passat
el perllongament de la línia d’auto-
bús que actualment enllaça l’estació
del ferrocarril de Lleida i Vielha fins
a Les. L’actuació millora l’accessibili-
tat als serveis ferroviaris d’alta velo-
citat des de diferents municipis de la
Val d’Aran i promou la intermodali-
tat. Per això, ofereix 4 expedicions di-
àries, 2 d’anada i 2 de tornada, en co-
ordinació amb les sortides i arriba-
des dels trens d’altes prestacions
que connecten amb Madrid i Barce-
lona. Així, la línia d’autobús arriba ara
fins a la població de Les, i no només
fins a Vielha, i passarà també per les
poblacions de Vilac, Aubèrt, Arròs, Es
Bòrdes, Era Bordeta i Bossòst.
Les sortides s’afegeixen a l’oferta de
transport públic ja existent, de ma-
nera que suposen una millora nota-
ble en les possibilitats de comunica-
ció entre la Val d’Aran, Lleida, Barce-
lona i Madrid a través del TAV.

LaVald’Aran,més

connectadaamb

l’estaciódelTAV

Urgell, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
El Pla també pretén reduir a un mà-

xim de 10 minuts l’espera dels usuaris
que vulguin fer transbord entre un tren
i un autobús. Per aquest motiu, es co-
ordinaran els horaris i freqüències dels
dos serveis públics, igual que entre el
transport urbà i l’interurbà. En la ma-
teixa línia, es potenciarà la implanta-
ció d’intercanviadors que facilitin els
transbords, amb una distància de 100
a 300 metres entre parada d’autobús
i estació de tren.

LES NOVES ESTACIONS
D’AUTOBUSOS, PROP DEL TREN
En aquesta línia, es construirà una no-
va estació d’autobusos a la Pobla de
Segur i es resituaran les estacions de
Lleida i Mollerussa. La de la Pobla es-
tarà situada al costat oest del final de
la línia del ferrocarril de la Pobla de Se-
gur, on es rehabilitarà un magatzem de
l’estació de tren propietat dels Ferro-
carrils de la Generalitat (FGC) per
allotjar el nou vestíbul.El nou complex
tindrà 4.600 metres quadrats i dispo-

sarà de places per a 3 autobusos i 14
automòbils. El pressupost és de
940.000 euros.

La nova estació d’autobusos de Mo-
llerussa se situarà al costat nord de l’es-
tació de ferrocarril. Un pas inferior
connectarà les dos estacions.Tindrà
una superfície de 3.000 metres qua-
drats, capacitat per a 5 autobusos i cos-
tarà 1,8 milions d’euros. Pel que fa a la
de Lleida, es traslladarà al costat i so-
ta el nou pont de Príncep de Viana,
també a prop de l’estació de Renfe.

Un dels autobusos de l’Alsina Graells que cobreix el servei de transport públic als municipis de la Val d’Aran.

ARXIU

ARXIU
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LaGeneralitat

estudia connectar

Lleida iBalaguer

ambun tramvia
... EL TREN-TRAM OBLIGARÀ A FER ANDANES A DOBLE ALTURA

PER FER-LO COMPATIBLE AMB LA LÍNIA DE LA POBLA

Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya (Ifercat) ha adjudicat a l’em-
presa CICSA,per encàrrec de la Di-

recció General delTransportTerrestre
del DPTOP, la redacció d’un projecte
de tren-tramvia entre Lleida i Balaguer,
que comprèn estudis informatius i
d’impacte ambiental que s’haurà de
sotmetre a informació pública en breu.
El pressupost estimat de l’actuació és
de 25 milions d’euros i l’estudi infor-
matiu analitza les actuacions neces-
sàries per adaptar la línia ferroviària
dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya a la circulació de trens-tram-
via i permetre un increment de la fre-
qüència dels serveis. L’estudi és el pas
previ per a la redacció dels projectes
constructius.

ElTrenTramvia és un vehicle ferro-
viari que dins de la ciutat circula com
un tramvia, i fora ho fa com un tren
convencional. En terreny urbà conviu
amb els vianants i la resta de vehicles
sense interferir en el trànsit metropo-

lità habitual. Es desplaça a velocitats
moderades (50 km/h per carrers i 30
km/h per cruïlles) i s’adapta als senyals
semafòrics.

Fora de les zones poblades, el ve-
hicle utilitza la infraestructura ferrovi-
ària convencional: vies, electrificació,
senyalització i andanes. Circula a ve-
locitats de fins a 100 km/h, convivint
amb els trens de rodalies i regionals
dins de la mateixa via.

Es tracta d’un sistema polivalent que
permet un major aprofitament de les
infraestructures existents, així com un
increment significatiu de l’oferta de
transport públic.

L’1 de gener del 2005, la Generali-
tat de Catalunya va assumir la titulari-
tat i la gestió de la línia Lleida-la Pobla

de Segur. El mateix any van començar
les obres de renovació de la via en el
seu tram més deteriorat, entre Bala-
guer i la Pobla de Segur.

Malgrat que els orígens de la plani-
ficació de la línia es remuntin a finals
del segle XIX, no se’n va col·locar la
primera pedra fins a l’any 1907, inici-
ant així les obres entre Lleida i Bala-
guer.Aquest primer tram de la línia, de
26 quilòmetres, es va inaugurar el 1924
després d’un llarg procés de construc-
ció. Finalment, el 1951, la línia va ar-
ribar a la Pobla de Segur completant
el traçat de 88 quilòmetres des de l’es-
tació de Lleida.

El tram inicial de la línia, comprès
entre Lleida i Balaguer, és el de més
demanda. El nombre de viatgers

El pla de transport de viatgers 2008-2012
preveu la creació de tres línies de rodalies
al voltant de la capital del Segrià: Almace-
lles-Lleida-Cervera (per les actuals línies de
Binèfar i Manresa), Lleida-Balaguer (per la
de la Pobla) i Lleida-les Borges Blanques
(per la deTarragona). La freqüència de pas
serà de dos combois per sentit i hora en els
moments de més afluència de viatgers,
igual que la nova línia de bus entre Lleida
i Barcelona. Lleida tindrà en tres anys una
xarxa de rodalies amb dos trens en hora
punta i sentit que connectarà la ciutat amb
les principals poblacions del pla: Mollerus-
sa,Tàrrega, Cervera, Almacelles, Balaguer i
les Borges Blanques, segons figura al pla de
transport de viatgers 2008-2012.
Aquests trens utilitzaran les actuals línies
de Manresa,Tarragona, la Pobla i Binèfar,
però amb un servei millorat que permetrà
augmentar-ne les connexions. A la resta de
franges horàries, la freqüència serà d’un vi-
atge en els dos sentits cada hora.

Tres líniesde rodalies

al voltantdeLleida

RESUM DE MOBILITAT, FREQÜÈNCIES I OCUPACIÓ RESULTANT PER TRAMS I PROJECCIÓ AL 2012

Lleida Cervera 1.507 1.841 18 1 2 16% 20%

Lleida Balaguer 1.121 1.371 18 1 2 12% 15%

Lleida Almacelles 1.353 1.654 18 1 2 15% 18%

ÀMBIT TRAM FLUX MITJÀ CORREDOR FFCC FREQÜÈNCIA PROPOSADA OCUPACIÓ OCUPACIÓ
(VIATGERS/DIA) 2006 2012

2006 2012 EXP/DIA/ EXP/H/ EXP/HP/
SENTIT SENTIT SENTIT

d’aquest tram ha augmentat des de la
transferència de la línia a la Generali-
tat de Catalunya gràcies a l’increment
de l’oferta i a la millora de les corres-
pondències amb Lleida.

L’encàrrec a Ifercat per part de la di-
recció general delTransportTerrestre
del departament de PolíticaTerritori-
al i Obres Públiques se centra en el
tram de més demanda, comprès entre
Lleida i Balaguer.

UN RECORREGUT DE 30 MINUTS:
Traçat de 26,10 km (travessa camps de
conreu i algunes zones industrials):

• Radis de revolt suaus.
• Pendents limitats (1 mm/m).
• Recorregut de 30 min.
• Línia sense electrificar.
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ESMERALDA FARNELL

Adif ha licitat aquest mateix mes d’octubre
la redacció de l’estudi d’alternatives i del
projecte constructiu per a la supressió de
cinc passos a nivell situats a la província de
Lleida, a la línia d’ample convencional Bar-
celona-Manresa-Lleida.
La redacció d’aquests projectes s’inscriu en
la licitació per part d’Adif d’un contracte
d’assistència tècnica per a la redacció dels
estudis per a la supressió de 14 passos a ni-
vel de la xarxa d’ample convencional de les
províncies d’Osca, Lleida i Barcelona amb
un pressupost de 362.068,9 euros.
En concret, els projectes definiran les actu-
acions necessàries per suprimir cinc passos
en l’àmbit del tram Barcelona-Manresa-
Lleida, 2 dels quals situats al terme munici-
pal de Fondarella, als punts quilomètrics
203/910 i 204/390; i als punts quilomètrics
196/245, a Bell-lloc d’Urgell; 200/535, a Si-

damon; i 209/408, a Golmés.
Aquest projecte per suprimir cinc passos a
nivell a la línia de Manresa se suma a l’ad-
judicat el passat mes de juliol per Adif per
a la supressió de dos passos a nivell més a
les Borges Blanques. Amb una inversió de
més de 2,3 milions d’euros, els treballs con-
sistiran en la construcció d’un pas superior
per a vehicles, un pas inferior per als via-
nants i dos vials.

Pla de millora
Aquestes actuacions formen part del Pla de
Supressió i Millora de Passos a Nivell posat
en marxa pel ministeri de Foment el 2005,
amb un pressupost total de 1.320 milions
d’euros. En virtut del Pla de Supressió i Mi-
llora de Passos a Nivell, l’any 2012 s’hauran
eliminat un total de 1.931 d’aquestes inter-
seccions.

Adif suprimeixenguany7passos

anivell a laprovínciadeLleida

El Ministeri de Foment, a través d’Adif, va
adjudicar el passat mes de juliol a l’empre-
sa Sedesa Obras i Servicios les obres per a
la urbanització dels accessos a l’estació de
Renfe i al complex Vialia a Lleida. L’import
de l’adjudicació ascendeix a 2.205.143,4
euros.
Les obres consisteixen en la prolongació
del carrer Príncep de Viana des de la plaça
Ramon Berenguer IV cap al nord-est, sobre
l’aparcament subterrani de nova construc-
ció del centre comercial Vialia, fins a con-
nectar amb el nou pont sobre el riu Segre,
la construcció del qual entra ja en la recta
final per finalitzar el 2010. El vial tindrà una
amplada de 12 metres i estarà format per
dos carrils de 3 metres en cada direcció. Els
treballs es completaran amb la remodela-
ció de la plaça Ramon Berenguer IV per fa-

cilitar els accessos a Vialia i a l’edifici de l’es-
tació.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el
compromís permanent d’Adif per oferir un
servei de major qualitat als seus clients i te-
nen com a objectiu fonamental donar les
prestacions necessàries al futur centre Via-
lia, on s’ubicaran els serveis propis de l’es-
tació d’atenció als viatgers, així com locals
comercials i de lleure. El complex Vialia, el
primer de les seues característiques a Ca-
talunya, disposarà de tres plantes i ocupa-
rà una superfície de 12.000 metres qua-
drats.
El futur aparcament subterrani del centre
Vialia tindrà una superfície de 18.974 me-
tres quadrats i disposarà d’espai per a 600
vehicles, amb places reservades per a per-
sones amb discapacitat.

Fomenturbanitza l’entornde

l’estació i el complexVialia

LES INVERSIONS EXECUTADES PER FGC A LA LÍNIA LLEIDA-LA POBLA DES DEL SEU
TRASPÀS, QUE CORRESPONEN AL PERÍODE 2005-2009:

Renovació de via Balaguer-la Pobla

Consolidació de talussos

Rehabilitació de túnels

Rehabilitació de ponts

Millores i supressió de passos a nivell

Rehabilitació edificis i estacions

Auditories i estudis

Senyalització estacions

Altres actuacions de millora

TOTAL

INVERSIÓ

21,83

1,84

2,27

2,50

0,04

1,16

1,02

0,11

0,23

31,0

IMPORT (MILIONS €)

EVOLUCIÓ DE VIATGERS A LA LÍNIA LLEIDA-LA POBLA DES DE L’ANY 2004:

2004 (previ traspàs línia a la Generalitat de Catalunya)

2005

2006

2007

2008

2009 (acumulat a mes d’agost)

ANY

121.583

138.544

204.920

244.334

256.745

163.621

VIATGERS /ANY

InversionsdeFerrocarrils de laGeneralitat

Evoluciódeviatgers alsFGC

El Govern de la Generalitat ha
encarregat un estudi informatiu
per analitzar les possibilitats
tècniques pel que fa a la
integració a la trama urbana de
Balaguer de la línia de ferrocarril
Lleida-la Pobla de Segur dels
FGC. L’estudi, que en aquests
moments es troba en fase de
redacció, podria sortir a
informació pública ben aviat.

L’empresa adjudicatària, Taller
d’Enginyeria Ambiental, està
treballant en aquest moment
en dos alternatives d’integració
de la línia de la Pobla a la trama
urbana de Balaguer, basades
una en el soterrament de les
vies i l’altra en la conversió a
tren-tramvia, mantenint les vies
a la seua cota actual. D’aquesta
manera la via del tren deixaria
de segmentar la ciutat en dues
parts, integrant-se al conjunt de
la trama urbana de Balaguer.

LaGeneralitat

vol integrar a la

tramaurbanade

Balaguer la línia

de laPobla

Actualment el servei es realitza mit-
jançant trens automotors dièsel que
donen servei entre Lleida, Balaguer i
la Pobla de Segur.

El propòsit del Govern és adaptar la
línia existent a la circulació de trens
tramvia i dur a terme la seua inserció
urbana (vegeu desglossament en
aquesta mateixa pàgina).

Això permetrà oferir un servei de
transport públic de gran qualitat i ele-
vada freqüència. L’estudi contempla:

—Adequació urbanística de les qua-
tre estacions intermèdies (Alcoletge,
Vilanova de la Barca,Térmens iVallfo-
gona de Balaguer).

— Desdoblar les vies en certs punts
per augmentar les freqüències.

— Implantació de tallers i cotxeres
per al nou material rodador.

Per compatibilitzar el pas delsTren-
Tram (pis baix) amb el pas de trens cap
a la Pobla (pis alt) s’han previst també
noves andanes de doble alçada.
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Elsnous trens regionalsposar

Lleida iBarcelonaanomés70
... ELS NOUS SERVEIS D’ALTES PRESTACIONS APROFITARAN LA LÍNIA DEL TREN D’ALTA VELOCITAT (TA

CIRCULARAN A UNA VELOCITAT COMERCIAL ALTA, DE FINS A 220 KM/H HI HAURÀ UN MÍNIM D’UN TREN A

En l’àmbit del transport ferrovi-
ari, el Pla deTransports deViat-
gers 2008-2012 també preveu

l’aprofitament de la línia d’alta veloci-
tat per connectar les principals ciutats
AVE amb trens directes i semidirec-
tes que circulin amb velocitat comer-
cial alta, és a dir, fins a 220 quilòme-
tres per hora.Aquests combois enlla-
çaran Lleida, l’Aldea,Tarragona,Vila-
franca del Penedès, Barcelona, Girona
i Figueres a través de cinc línies dife-
rents i d’altres prestacions amb al-
menys un servei a les hores punta.Com
a exemple, s’ha de destacar que entre
Lleida i Tarragona s’habilitarà una lí-
nia amb 12 expedicions per sentit i dia

i que la que connectarà Lleida i Barce-
lona ho farà en 70 minuts.

La implantació d’aquestes mesures
queda supeditada al fet que es faci efec-
tiva la transferència de competènci-
es, prevista a l’Estatut, en relació amb
els serveis de rodalies de Renfe. En
principi, el traspàs s’espera per a aquest
proper any 2010.

REFORMA DE LES VIES
L’àmbit territorial del servei de regio-
nals convencionals abasta tot Catalu-
nya, resseguint la xarxa d’ample ibè-
ric existent, i comparteix infraestruc-
tura amb els serveis de rodalies, llar-
ga distància i mercaderies.

Actualment, els corredors conside-
rats estan connectats amb servei de re-
gionals i, a l’escenari 2012; a més a
més, les ciutats principals disposaran
de servei de trens de llarga distància i
de regionals d’altes prestacions.

Segons el Pla d’Infraestructures de
Transport de Catalunya 2006-2026
(PITC), l’objectiu principal dels trens
regionals convencionals és comple-
mentar i servir d’aportació i reparti-
ment dels sistemes d’alta velocitat i de
regionals d’altes prestacions, aprofi-
tant la creació d’intercanviadors entre
tots dos tipus de serveis, convencional
i alta velocitat.

El PITC planteja una reforma de les

vies de connexió regional, que preveu
les actuacions següents:

1. Supressió dels passos a nivell de
la xarxa d’Adif (vegeu la pàgina 11).

2. Millora de la senyalització ferro-
viària d’Adif.

3. Rehabilitació de la línia Lleida–la
Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC).

4. Noves instal·lacions de canvi
d’amplada dels eixos de Perafort i

la Sagrera.
5.Rehabilitació de la línia Reus–Ro-

da de Barà.
A l’escenari de referència conside-

rat (2012), s’assumeix que les prime-
res quatre estaran realitzades.

Els serveis regionals convencionals seguiran funcionant
El mapa que es pot veure sota aquestes línies representa un quadre sinòptic amb els serveis que proposa el pla

(línies i freqüències). Cal assenyalar que en aquells àmbits on hi ha una confluència de serveis regionals

convencionals i serveis de rodalia, caldrà estudiar amb més detall les formes d’explotació dels dos serveis, buscant

una complementarietat entre ells. Aquesta complementarietat ha de permetre optimitzar la xarxa i el material

mòbil disponible, tot ajustant-lo a les necessitats de la demanda existent.

A 220 per la línia del TAV
Al mapa de sota es pot veure el servei de

trens regionals d’altes prestacions que

proposa el Pla de Transport de Viatgers. Per

la línia del Tren d’Alta Velocitat, els combois

podran circular fins a 220 km/h.
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ran

0minuts
AV) ELS COMBOIS

LES HORES PUNTA

Tots els serveis

milloren l’oferta

Per definir els serveis mínims de trens
regionals complementaris sobre les lí-
nies convencionals (una vegada efectu-
ada la reforma de les vies), en general
s’ha adoptat el criteri d’oferta mínima
que indica el Pla d’Infraestructures de
Transports a Catalunya (PITC), que pre-
veu almenys dos serveis en hora punta
de matí i dos en hora punta de tarda, i
una freqüència acumulada que no em-
pitjori mai l’actual.
Respecte de l’interval de servei, es pro-
posa ampliar-lo fins a les 19 hores dià-
ries, entre 6.00 i 23.00 h, per tal de per-
metre l’arribada a la destinació a les
12.00 de la nit, aproximadament.

El futurEixTransversal

Ferroviari connectaràels

aeroports deLleida iGirona
...APOSTA PEL REEQUILIBRI TERRITORIAL COSTARÀ 7.000 MILIONS

El futur EixTransversal Ferrovi-
ari impulsarà de manera decisi-
va el transport de passatgers i

mercaderies per ferrocarril i significa
una aposta per al reequilibri territori-
al, atès que prioritzarà la transversa-
litat en lloc de la radialitat. Es tracta,
doncs, d’un dels projectes ferroviaris
més importants per al futur de les co-
municacions ferroviàries i per a la mo-
bilitat general del país.

L’Eix Transversal Ferroviari serà
una línia de trànsit mixt de mercade-
ries i de viatgers en alta velocitat que
unirà Lleida,Mollerussa,Tàrrega,Cer-
vera, Igualada, Manresa,Vic i Girona,
i connectarà, així mateix, amb la línia
d’alta velocitat a Lleida i a Girona.A
més, un ramal des d’Igualada a Mar-
torell connectarà amb les línies de
mercaderies cap al Port i les de viat-
gers cap a Barcelona. En total, la re-
serva per a l’EixTransversal Ferrovi-
ari és de l’ordre de 300 kilòmetres de
traça considerant els diferents ramals
i enllaços.Aquest eix serà d’ample in-
ternacional i dissenyat per a trens de
viatgers a 250 km/h i de mercaderies
a 120 km/h. Es preveu crear 7 noves
estacions de passatgers i diverses ter-
minals de càrrega. Es preveu que un
40% de la futura línia sigui en túnel
i un 14% en viaducte. En les prime-
res estimacions, preveu que l’execu-
ció d’aquest projecte comporti una in-
versió d’uns 7.000 milions d’euros.

UNA LÍNIA CONSENSUADA AMB
EL TERRITORI
El Pla director urbanístic és el resul-
tat de les aportacions en les consultes
fetes a ajuntaments i institucions.Ai-
xí, respecte del document presentat
l’any 2007, s’ha incrementat en bona
mesura el grau de concreció i s’han re-
alitzat certes modificacions de traçat:
– Definició de l’accés a l’aeroport de
Lleida-Alguaire: es fa possible l’accés
ferroviari al futur aeroport de Lleida-
Alguaire mitjançant una connexió fer-
roviària amb la xarxa actual

– Nou traçat a Lleida: a l’àmbit de
Lleida es planteja un by pass exterior
per a les mercaderies i una connexió
amb la xarxa delTren d’alta velocitat,
per accedir al centre de la ciutat.
– Nou traçat entre Lleida i Cervera:
s’ha concretat un nou traçat molt més
cenyit a l’actual corredor de l’autovia
A-2 per tal d’evitar la creació d’una
una nova barrera a les planes del Se-
grià i l’Urgell i les afectacions als po-
lígons existents. En aquest sentit es
proposa soterrar el pas per Mollerus-
sa i s’evita el pas per Bellmunt.
– Estacions al Pla d’Urgell, l’Urgell i
la Segarra: a conseqüència dels ajus-
tos de traçat s’ha modificat la ubica-
ció de l’estació del pla d’Urgell (prò-
xima a Mollerussa), i es manté la de
la Segarra (pròxima a Cervera) i la de
l’Urgell, on s’hi preveu una estació in-

termodal al terme municipal deVila-
grassa, prop deTàrrega, on hi coinci-
diran els del nou eixTransversal i els
de l’actual línia Lleida - Manresa.
– Nova àrea logística amb servei fer-
roviari al nord d’Igualada: s’ha ajus-
tat el traçat d’acord amb les previsi-
ons del Pla director de la Conca
d’Òdena. D’aquesta manera, les mer-
caderies passaran pel nord d’Iguala-
da, mentre que els trens de viatgers
entraran soterrats dins la ciutat, amb
una nova estació.
– Entre Igualada i Martorell s’ha con-
cretat el ramal: amb un túnel per sal-
var el coll del Bruc.Aquest ramal con-
verteix l’ETF en la línia ferroviària
que posarà les comarques de l’Ano-
ia, la Segarra, l’Urgell i el Pla d’Urgell
en connexió directa amb la Regió Me-
tropolitana de Barcelona.

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

MES

2.803

37.163

39.212

40.486

30.025

39.507

46.748

43.771

41.079

2008

VIATGERS LLEIDA-BCN ALS AVANT

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

MES

40.177

41.343

45.752

42.678

45.266

42.839

42.747

26.080

40.739

2009
Mésdemil viatgersdiaris entre

Lleida iBarcelonaambelsAvant
El mes d’abril del 2008 es posaven en servei
entre Lleida i Barcelona els anomenats trens
Avant, que ofereixen una velocitat molt simi-
lar als TAV (els AVE, en l’argot comercial), pe-
rò a meitat de preu. Els Avant ofereixen un
sistema de preus personalitzable, assequible
i molt versàtil. En aquests moments Renfe
Operadora ofereix connexions en alta velo-
citat entre Lleida, el Camp de Tarragona i Bar-

celona. Aquests serveis es veuran ampliats
segons el Pla de la Generalitat quan es faci
efectiva la transferència de competències
(vegeu la pàgina anterior).
Des de la posada en servei el mes d’abril del
2008 fins al mes setembre del 2009, el volum
de viatgers Avant del corredor Lleida – Bar-
celona ha estat de 688.415 (amb un mitjana
de 38.246 viatgers mensuals):

A sobre, el traçat geogràfic de l’ETF. A sota, les

connexions amb altres infraestructures.
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ElGovernplanifica

300hectàreespera

la logística aLleida
... L’INCASÒL DESENVOLUPARÀ POLÍGONS A L’ENTORN DE

L’AEROPORT D’ALGUAIRE I AL VOLTANT DE L’EIX DE L’AUTOVIA A-2.

L’Institut Català del Sòl (Incasòl),
l’ens públic de la Generalitat que
planifica i promou les àrees in-

dustrials i logístiques, té en aquests mo-
ments en projecte i en tramitació un to-
tal de 1.690 hectàrees de sòl industri-
al i logístic (unes 300 hectàrees) a les
comarques del pla de Lleida. D’aques-
tes, 700 corresponen al futur polígon
deTorreblanca-Quatre Pilans que, situ-
at al peu de la carretera deTarragona,a
la sortida dels Magraners, serà el més
gran de Lleida.El polígon deTorreblan-
ca,que es vol executar l’any que ve, tin-
drà una zona industrial i una altra de
logística.Aquesta disposarà d’una es-
tació de tren que està previst que con-
necti amb l’aeroport d’Alguaire i el fu-
tur EixTransversal Ferroviari.

EL NUCLI DEL CIM-LLEIDA
Pel que fa als polígons logístics,no hi ha
dubte de que la Central Integrada de
Mercaderies (CIM) de Lleida, amb 24
hectàrees de superfície logística, és la
gran plataforma de Lleida i la que acull
el Mercat Central de Fruites iVerdures,
el gran rebost de la ciutat i el seu entorn.
La CIM Lleida, que al tancar el 2008
tenia 36 empreses instal·lades amb 450
treballadors directes, generarà fins a
2.100 llocs de treball quan estigui en
funcionament al cent per cent de la se-
ua capacitat total.

LA VARIANT SUD SERÀ VITAL
La perllongació de la variant sud de
Lleida, que ja ha estat adjudicada a un
grup d’empreses de la província amb

El Pla director urbanístic de la Val d’Aran con-
templa l’habilitació d’un centre logístic per
a mercaderies a la boca nord del túnel de Vi-
elha, entre moltes altres infraestructures de
mobilitat que indicativament ja preveu el Pla
territorial de l’Alt Pirineu i Aran, amb la vo-
luntat de potenciar l’accessibilitat i la conne-
xió de l’Aran amb les comarques veïnes del
Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aquitània.
Entre aquestes infraestructures trobem la mi-
llora de la N-230, que inclou el condiciona-
ment entre la boca nord del túnel de Vielha
i França com a via integrada; traçat comple-
mentari segregat per l’oest de Vielha i el ves-

sant esquerre de la Garona; nou traçat per
l’oest de Bossòst, i nou traçat per l’oest de
Les; la transformació de la C-28, des de Vie-
lha fins a Baquèira, per a millorar l’accessibi-
litat i permetre fluxos de circulació més in-
tensos; la previsió del túnel de la Bonaigua
com a prioritat estratègica a mitjà termini;
l’ampliació i millora de l’heliport de Vielha i
el foment de les connexions amb els aero-
ports de Tolosa, Bagnères-de-Luchon i la Seu
d’Urgell; la millora del transport col·lectiu i
facilitar l’accés en transport col·lectiu a l’es-
tació d’esquí de Baquèira Beret augmentant
la capacitat del corredor de mobilitat.

Undipòsit per amercaderies a la

bocanorddel túnel deVielha
Pel que fa al Pla del Pallars Sobirà es
planteja com un dels objectius princi-
pals la diversificació i enfortiment de
l’activitat econòmica de la comarca i per
això propasa impulsar el sòl per activi-
tats econòmiques. Identifica cinc àrees
on podrien implantar-se nous polígons
industrials d’interès supramunicipals i
equipaments turístics, d’entre 3 i 6 hec-
tàrees cadascuna:
• Salancons, a Sort
• Bastida, a la Bastida de Sort
• Rialp Nord, a Rialp
• Ribera de Cardós, a Valls de Cardós
• Salito, a Esterri d’Àneu.

Polígons industrials

al Pallars Sobirà

Desenes de camions celebren, el passat 4 de juliol, l’estrena d

de previst de 187 hectàrees al costat de
la futura presó i a Bell-lloc d’Urgell, 59
hectàrees que ja s’estan urbanitzant.

A Balaguer s’ampliarà en 30 hectà-
rees el polígon de Campllong, alsAla-
mús se’n farà un,de polígon,de 33 hec-
tàrees i a Corbins un de 52.

– Canalitzen els fluxos de transport i
eviten la multiplicació de moviments.
– Concentren l’ocupació de sòl per a
usos logístics en nodes comunicats
amb vies d’alta capacitat, evitant la dis-
persió i controlant l’impacte territorial.
– Generen serveis complementaris
(clústers): hotels, restaurants, oficines,
gestories, serveis financers, aules de for-
mació, transitàries, tallers, comerços, ad-
ministració, vigilància, manteniment,
I+D+i, etc...
– A més, la intermodalitat ferroviària re-
quereix nodes logístics amb prou mas-
sa crítica.

La important funció

dels espais logístics

El plànol del polígon de Torreblanca, mixt industrial-logístic, que s’iniciarà el 2010.

POLÍGONS INDUSTRIALS
Lleida disposa en aquests moments
d’un total de 165 polígons industrials,
tant públics com privats, amb una su-
perfície útil de 2.036 hectàrees. Molt
d’aquest espai està ocupat ja per acti-
vitats econòmiques,però gairebé en to-
tes les comarques hi ha parcel·les dis-
ponibles per a futures iniciatives em-
presarials. Com és lògic, la concentra-
ció de polígons és més alta a les comar-
ques del pla.Així, el Segrià encapçala
el rànquing amb 59 polígons i 1.010
hectàrees, seguida de l’Urgell, amb 19
polígons i 354 hectàrees, i del Pla dUr-
gell, amb 26 polígons i 208 hectàrees
industrials. La Noguera, les Garrigues
i la Segarra segueixen per aquest ordre
a la llista de polígons.
L’Incasòl facilita la compra de parcel·les
en aquests polígons mitjançant el llo-
guer amb opció a compra i l’ajornament
dels pagaments, entre altres mesures
per afavorir la indústria local.

Vista aèria de la CIM-Lleida, l’espai

logístic més gran, ara per ara.

PAERIA

CIM LLEIDA

un pressupost de 50 milions d’euros,
proporcionarà a la CIM una via d’accés
molt més operativa,connectant-la a una
anella viària d’alta capacitat que unirà
les carreteres L-11 (antiga carretera N-
II) i L-12 (l’actual accés a l’autopista
AP-2). Per aquesta raó la nova via s’ha
atansat 25 metres més a la CIM en els
replantejamens posteriors. La futura
autovia farà de separació entre la zo-
na urbanitzada de la CIM i la ZEPA de
Torre-ribera.

Així mateix, l’Incasòl té previst al-
tres 10 superfícies per a indústries a
l’entorn de l’aeroport, així com a l’eix
de l’autoviaA-2 i en municipis com Ba-
laguer i Corbins. Entre els primers es
preveu un polígon de 250 hectàrees a
Almacelles, un altre d’unes 100 hectà-
rees al terme d’Almenar i altres 123 a
Alguaire, al peu de la N-230, a l’altre
costat d’Indulleida.ATàrrega n’hi ha un
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de l’ampliació de l’aparcament de vehicles pesants al polígon industrial del Segre.

AMADO FORROLLA

El Departament de PolíticaTerri-
torial i Obres Públiques ha po-
sat en servei, aquest passat mes

de juliol, l’ampliació de l’aparcament
de vehicles pesants ubicat al polígon
industrial del Segre de Lleida. L’actu-
ació ha permès doblar pràcticament la
capacitat i superfície del pàrquing exis-
tent fins a arribar a les 272 places, 126
més que abans. Les obres han consis-
tit en l’arranjament de l’espai de
18.655 metres quadrats contigu a
l’aparcament existent, per a crear una
àrea de més de 34.500 metres quadrats
de superfície total. En aquest sentit,
s’ha pavimentat, s’ha col·locat un nou
enllumenat, una tanca perimetral, no-
va senyalització i s’ha urbanitzat l’en-

torn.Tot plegat, ha comportat una in-
versió de 2 milions d’euros.

El pàrquing, que és titularitat de
l’ajuntament de Lleida, continuarà sent
gestionat per l’Associació Provincial
Empresarial deTransports de Merca-
deries per Carretera.

D’altra banda, el DPTOP ha encar-
regat també el projecte constructiu del
nou aparcament de camions deTàrre-
ga, que amb una inversió de 2,1 mili-
ons d’euros ha d’habilitar una superfí-
cie d’aproximadament 15.000 metres
quadrats, amb capacitat per a 102 ve-
hicles pesants i 16 automòbils. Per la
seua banda, Mollerussa ja va estrenar
el seu nou aparcament per a camions
el desembre del 2007.

Nousaparcaments

per a camionsa

Mollerussa, Lleida

ciutat iTàrrega
... EL DE LLEIDA HA DUPLICAT LA

CAPACITAT EL DE TÀRREGA ESTÀ PREPARANT-SE




