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Creix un 8,14% el nombre d’usuaris del
transport públic a l’àrea de l’ATM de Lleida
el primer semestre de 2015


La demanda interanual se situa en 7,8 milions de viatges i acumula
10 mesos de creixement continuat de viatgers



Per primer cop des de maig de 2009, creixen els tres modes de
transports en termes interanuals



Actualment 8 de cada 10 usuaris del transport públic utilitza títols
integrats

L'ATM de Lleida ha fet balanç de les últimes xifres de l’ús del transport públic.
Així, durant el primer semestre de 2015 ha continuat la tendència positiva i
s’han realitzat 4.131.867 viatges, el que suposa un augment del 8,14% (més de
300.000 viatgers) respecte el mateix període del 2014.
En el darrer quadrimestre de l’any passat es va trencar la tendència a la
davallada de viatgers en el sistema de transport públic. Des de l’estiu de 2014
s’han recuperat prop de 400.000 usuaris, de manera que la demanda interanual
al mes de juny de 2015 s’ha situat en 7.790.695 viatgers.
Per primer cop des de maig del 2009, els tres modes de transport integrats a
l’àrea de Lleida creixen en termes interanuals. Aquest fet manifesta una
recuperació de la demanda a la xarxa de bus urbà de Lleida ciutat, als serveis
de bus interurbans i a la xarxa ferroviària, produïts per la remodelació de la
xarxa de busos de la ciutat de Lleida, la incorporació de nous serveis com el
bus exprés entre Lleida i Cervera i la integració de les Rodalies de l’àrea de
Lleida.
Així, el servei de bus urbà creix un 6,51% en el darrer any, recuperant 360.180
viatgers des de juny del 2014; els serveis de bus interurbans creixen un 0,19%,
guanyant 3.508 viatgers en el darrer any i per últim, els serveis ferroviaris
guanyen 8.652 usuaris, xifra que suposa un increment del 16,25%.
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