Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Lleida - Número 15, març-abril de 2012

Viatjar en autobusos urbans, interurbans i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

L’ATM, Ensenyament i Territori i Sostenibilitat convoquen
la primera edició del concurs escolar ‘Parada literària’
El passat 23 d’abril els directors dels serveis territorials dels
dos departaments, Miquel Àngel Cullerés i Ma. Dolors Tella,
van donar a conèixer la iniciativa, en el marc de celebració de
la diada de Sant Jordi, en un acte en el que també hi van estar
presents el gerent de l’ATM Lleida, José Luis Cunillera, i els
presidents de FAPAES i FAPAC, Pere Mazarico i Ismael Alfaro.

La iniciativa pretén fomentar la mobilitat sostenible i segura
entre tota la comunitat educativa. Els participants poden
concórrer amb redaccions, composicions poètiques, cartes al
director, articles d’opinió i expressions plàstiques al voltant de la
mobilitat sostenible. Els treballs es poden lliurar a cada centre
educatiu fins el proper 21 de juny.

Les dades
del Sistema
Tarifari Integrat
al detall
Nombre de targetes
integrades:

60.379

Percentatge de viatges
intermodals:

10,25%

Índex d’integració del
conjunt del sistema:
Viatgers
interanuals:

45%
9.183.137 M
(Balanç març 2012)

El jurat deliberarà i seleccionarà els guanyadors de cada categoria durant el mes de juliol. El lliurament dels premis es
durà a terme durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, al setembre. Els guanyadors de cada categoria es
difondran a les xarxes socials de l’ATM i es publicaran a www.atmlleida.cat/paradaliteraria.

Balanç del primer trimestre de bescanvi de la targeta T-10 municipal
El centre d'atenció al client de l'ATM ha efectuat 12.300 canvis de T-10 a
la NOVA targeta de l'ATM, dada que suposa una mitjana de 4.000
persones ateses cada mes. El 58% dels usuaris han carregat títols fidelitzadors enfocats a l'estalvi per ús habitual del sistema, aquests són la T-MES, la
T-50/30 i la T-10/30; i el 42% restant, hi ha carregat la T-10 títol destinat a un
ús més esporàdic per la no caducitat mensual d'aquest títol.

60.000 targetes venudes i 400.000
recàrregues realitzades en 4 anys
d’integració tarifària
El passat 31 de març, el sistema tarifari integrat de l’Àrea de Lleida va
complir 4 anys. Des de la posada en servei de la integració tarifària, s’han
venut més 60.000 targetes i s’han realitzat prop de 400.000 operacions
de recàrrega.
El 89% dels desplaçaments són monomodals i l’11% bimodals, d’aquests
la major part entre l’interurbà i l’urbà. La xarxa de venda i recàrrega de
l’ATM ja disposa de més de 300 punts en tot el seu àmbit d’actuació.

Acord de col·laboració entre la Fundació del Teatre la Llotja i l’Autoritat Territorial
de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida
La Fundació del Teatre de la Llotja i l’ATM han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’establir
un marc comú que, mitjançant les diverses activitats culturals, permeti fer difusió i promoure les
actuacions relacionades amb la mobilitat sostenible. Aquest marc comú de treball conjunt entre les dues
institucions pretén posicionar la unió de dos valors: sostenibilitat i cultura.
La primera acció promocional que s’ha dut a terme dins d'aquest conveni, ha consistit en la realització
d’un sorteig de 6 entrades dobles entre usuaris de targetes ATM per a tres espectacles diferents:
Operetta, Antología de la Zarzuela i Grease.
Properament us convocarem per treballar plegats en l’organització de la

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012.

124 dies restants!

Enllaços d’interès:
Cercador de serveis de transport integrats per municipi: http://www.atmlleida.cat/serveis-per-poblacio
Cercador de punts de venda i recàrrega de títols integrats: http://www.atmlleida.cat/xarxa-recarrega
Informació sobre LA NOVA targeta de bus: http://www.atmlleida.cat/lanova
Més informació: 900 106 848 · www.atmlleida.cat

Segueix-nos a:

AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

El Segrià

Les Garrigues

El Pla d’Urgell

La Noguera

L’Urgell

La Segarra

