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El DPTOP presenta el pla de millora de
serveis de transport públic a l’Urgell

• Avui es posen en marxa tres actuacions d’aquest pla per a reforçar 

les comunicacions de diferents municipis amb Tàrrega

El director general de Transport Terrestre, Manel Villalante, ha presentat avui el 
Pla de millores a la comarca de l’Urgell, elaborat pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques amb l’objectiu de reforçar les connexions amb 
transport públic en els corredors amb més demanda. Precisament, avui entren
en funcionament tres d’aquestes actuacions de millora incloses al nou pla, que 

comportaran l’increment de freqüències de pas entre Tàrrega i Balaguer,
Tàrrega i Artesa de Segre, i Tàrrega i Lleida per Bellpuig. Les millores que 

s’inicien avui comportaran una aportació anual de 112.000 euros, a càrrec
íntegrament del DPTOP.

Un nou pla per a la millora dels serveis de transport públic a l’Urgell

El DPTOP ha enllestit l’elaboració del pla de millora de serveis a la comarca de 

l’Urgell, que té per objectiu concretar un seguit d’actuacions per a potenciar l’ús 
del transport públic en aquesta àrea.

Aquest pla ha estat elaborat tenint en compte les directrius del pla de transports 
de viatgers Catalunya 2008-2012 aprovat pel Govern amb l’objectiu de

potenciar el transport públic arreu del territori.

L’objectiu és millorar les connexions dels municipis de la comarca amb Tàrrega, 
la seva capital, amb Lleida, així com amb els centres hospitalaris existents, per 
tal de dotar la comarca d’una millor oferta de transport públic en autobús. 

Concretament, el nou pla pretén:

• Assegurar que tots els municipis de la comarca tinguin un servei

mínim de transport públic
• Millorar la connexió entre municipis i la capital de comarca

• Assegurar una connexió mitjançant transport públic entre tots els 

municipis i els seus CAPs.
• Millorar freqüències i horaris en línies de transport públic regular
• Detectar i diagnosticar la necessitat de nous serveis per cobrir

demanda potencial
• Detectar i diagnosticar la necessitat de noves parades, ampliant la 

cobertura territorial
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• Coordinar en la mesura del possible els serveis de transport regular 

i el transport escolar per estudiar el seu aprofitament i la seva

utilització

Les actuacions previstes en el nou pla comprenen la millora de freqüències de 
pas, l’ampliació de recorreguts, la creació de nous serveis i la coordinació amb 

serveis escolars. Concretament:

• Millores d’ampliació de freqüència: a banda de les millores que 

s’introdueixen avui entre Tàrrega i Balaguer, Artesa de Segre i Lleida, 
també es reforçaran les expedicions entre Tàrrega i Vallfogona de 

Riucorb, i entre Tàrrega i Verdú, amb 4 expedicions diàries més en cada 
línia.

• Millores d’ampliació de recorregut: es perllongaran les línies Barbens-

Lleida i Barbens-Tàrrega fins a Seana (EMD de Bellpuig).

• Creació de nous serveis: els dies de mercat a Bellpuig des d’Omells de 

na Gaia, Rocallaura, Vallbona, Maldà, Belianes i Preixana. També es
crearan nous serveis a la demanda entre la Vall del Corb i Tàrrega, entre 

la Vall del Corb i Bellpuig, i entre Preixana-Bellpuig i Preixana-Tàrrega,
on es pot enllaçar cap a Lleida i Barcelona.

• Coordinació del servei escolar: s’aprofitarà el servei de transport

escolar entre Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt i Agramunt perquè la 

resta d’usuaris el puguin utilitzar

Tres millores del pla, en marxa des d’avui

D’altra banda, avui, 7 de juny, el Govern ha posat en marxa tres de les

actuacions incloses en el nou pla de millora de serveis de l’Urgell.
Concretament, es tracta del reforçament de les freqüències de pas a tres línies 

de bus que connecten diferents municipis amb Tàrrega, per tal de donar
resposta a les necessitats de mobilitat detectades. En aquest sentit, ha reforçat 
les comunicacions entre la capital de comarca i Balaguer, Artesa de Segre (per

Agramunt) i Lleida (passant per Bellpuig).

La gestió d’aquestes línies és a càrrec de l’empresa Alsina Graells, SA i
comportaran una aportació anual de 112.000 euros, a càrrec íntegrament del 
DPTOP.

En total, el reforç dels serveis que avui comencen es traduirà en 10 expedicions

més que connectaran Tàrrega amb diversos municipis de Ponent.
Concretament, les millores introduïdes en les diferents línies són les següents:
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• Tàrrega – Balaguer: s’introdueixen dues noves expedicions de dilluns a 

divendres, una d’anada i una de tornada. Els horaris quedaran de la 

següent manera:

• Tàrrega – Artesa de Segre: s’oferiran 6 expedicions més de dilluns a 

divendres, 3 d’anada i 3 de tornada. Els diumenges s’oferiran també 2 

expedicions més, una d’anada i una de tornada. Així, els horaris
quedaran de la següent manera:
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• Tàrrega – Bellpuig - Lleida: es reforça el servei actual amb dues 

expedicions diàries, a les 8.45 hores des de Tàrrega, i a les 22.00 hores 

des de Lleida.
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