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COMUNICACIONS TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA ■

H.C.
❘ LLEIDA ❘ La conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat va assegurar
ahir que ja estudia la implan-
tació d’un títol de deu viatges
amb promoció (T-10) entre les
comarques del Pirineu i Lleida
ciutat. Fonts del departament
van concretar que el que s’ana-
litza és la posada en marxa d’un
servei d’aquestes característi-
ques entre laVal d’Aran i Llei-
da, cosa que implicaria també
aturades a l’Alta Ribagorça, i en-
tre l’Alt Urgell i Lleida. En can-
vi, en els Pallars la conselleria
considera que els actuals abona-
mentsT-10/60 iT10/120 per vi-
atjar a Lleida ja inclouen aquests
descomptes.

Aquesta mesura, encara sen-
se data, respon a una reivindi-
cació del territori ja que alcal-
des com el de la Seu d’Urgell,
Albert Batalla, van reclamar re-
centment la implantació d’aquest
títol, del qual sí que es disposa
de la versió que enllaça totes les
comarques del Pirineu amb Bar-
celona. La falta d’abonaments
com aquest pot encarir el bitllet
d’autobús fins a set vegades i
obliga els viatgers a comprar una
T-10 per cobrir el trajecte dins
de la zona de l’Autoritat Terri-
torial de la Mobilitat (entre Llei-
da i la Seu, fins a Ponts) i un al-
tre per a la resta. Els descomp-
tes per als trajectes entre Lleida
i els Pallars (fins a Esterri) es re-
munten a fa dos anys, quan el
Govern català va eliminar dos
de les tres freqüències de la lí-
nia de tren de la Pobla.

D’altra banda, el PP presen-
tarà davant del ple de la Dipu-
tació divendres una moció per
demanar la implantació de laT-
10 a la Ribagorça,Aran i l’Alt
Urgell, però també als dos Pa-
llars i Solsona.

La Generalitat ja estudia una T-10
des d’Aran i l’Alt Urgell fins a Lleida
Després de la reivindicació d’alcaldes del Pirineu, que tenen descomptes només
fins a Barcelona || Als Pallars, la conselleria limita l’oferta a les T10/60 i 120

■ L’alcalde del Pont de Suert,
AlbertAlins, que també és de-
legat de la Generalitat al Piri-
neu, va confirmar que l’execu-
tiu català estudia la implanta-
ció d’aquests abonaments per
enllaçar les comarques de mun-
tanya amb Lleida i va admetre
que aquesta és una de les rei-
vindicacions que més fan els
usuaris. En paral·lel, també de-
manen comunicacions en trans-
port públic per carretera en-
tre les comarques del Pirineu
per l’Eix Pirinenc (C-260). Ac-
tualment, va explicarAlins, no-
més hi ha trajectes en autobús

entre la Seu d’Urgell i Sort, pe-
rò a partir de Sort s’acaben, de
manera que no hi ha enllaços
amb el Jussà, la Ribagorça o la
Val d’Aran. En aquest cas,
l’oferta està directament rela-
cionada amb la demanda, que
implicaria menys usuaris.

A la resta de Catalunya, les
queixes sobre el transport pú-
blic se centren en l’encariment
progressiu dels bitllets, que a
l’àrea metropolitana es van tra-
duir al gener en un 7% més de
cost mitjà.

Això ha derivat en nombro-
ses protestes i manifestacions
ciutadanes, a les quals Lleida
es podria afegir, segons els sin-
dicats. No obstant, el cas llei-
datà se centraria més en la re-
clamació de millors serveis. El
preu mitjà a Lleida ha pujat un
3,5% als bitllets que gestiona
l’ATM.

Les comarquesdemuntanya, senseenllaços interns

REIVINDICACIÓ

A la N-260 només hi ha
transport públic entre la
Seu i Sort però no a la
Ribagorça ni Aran

L’autocar que fa el trajecte de l’estació de tren de Lleida a Esterri per suplir el tren de la Pobla.

AMADO FORROLLA

El PSCdemana
al Congrés la
gratuïtatde
l’AP-2aLleida
■ La diputada socialista
per Lleida al Congrés,Te-
resa Cunillera, va presen-
tar ahir conjuntament amb
el diputat Joan Ruiz una
proposició no de llei per
demanar al Govern cen-
tral que alliberi el peatge
de l’AP-2 en el tram de 58
quilòmetres entre Mont-
blanc i Lleida com a alter-
nativa a la construcció de
l’autovia. D’aquesta for-
ma, els diputats es van afe-
gir a la declaració institu-
cional de dilluns, que va
reunir nombroses institu-
cions i agents socials amb
la mateixa reivindicació.

Els socialistes van recor-
dar ahir que el Parlament
ja va aprovar una petició
al Govern d’aquestes ca-
racterístiques.

La líniade
Manresa i les
de la costa,
forade l’ATM
■ La línia de Manresa i les
de Lleida a Barcelona per
la costa no formen part del
sistema tarifari integrat de
l’ATM de Lleida, al qual
només pertany, en ferro-
carril, el tren de la Pobla.
Aquesta línia és propietat
de la Generalitat, mentre
que les altres tres són del
Govern central, encara que
la gestió està traspassada.
Això comporta que no tin-
guin els mateixos des-
comptes. D’altra banda, el
conseller deTerritori, San-
tiVila, va assegurar en res-
posta a preguntes del di-
putat Josep Cosconera
(ERC) que la “definició de
l’oferta de serveis (de Ro-
dalies) es durà a terme a
partir de les dades de de-
manda existent”.
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