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LA CIUTAT ESTRENA
ONZE NOUS
AUTOBUSOS, UN
TERÇ DE LA FLOTA
DE LLEIDA

Autobusos de Lleida-Grup Sarbus ha
posat en marxa onze nous autobusos que
reemplacen els vehicles més antics de la
flota. La renovació de la tercera part del
parc d'autobusos suposa una inversió
global d'1.983.744 euros, que aporten
millores importants per donar un servei
de transport de qualitat, modern, ràpid,
confortable i sostenible. Les principals
novetats que presenten els nous vehicles
són, a més d'un disseny interior, una millor
accessibilitat i confort, una rampa d'accés
per a persones amb mobilitat reduïda, el
paviment interior completament pla des
de la 1a fins a la 2a porta i un espai per
a dues cadires de rodes amb cinturó de
seguretat. Així mateix, els nous autobusos
redueixen l'impacte ambiental i estan
preparats per incorporar el sistema
d'informació a temps real (SAEI) i del nou
sistema de validació i venda que Sarbus
implantarà properament.
Un 65% de la flota, adaptada
Amb la integració dels 11 nous autobusos,
l'antiguitat de la flota es reduirà d'11,71
a 6,4 anys i un 65% dels vehicles estarà
adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda.

El paer en cap, Antoni Siurana, visitant l’interior d’un autobús el dia de la seva presentació
pública (foto superior); imatge de les noves unitats (foto central); i portada de la nova
guia de butxaca dels transports urbans de Lleida (foto inferior).

Aquesta acció per part d'Autobusos de
Lleida-Grup Sarbus coincideix amb la
renovació del disseny de la informació
que hi ha a les parades i a les marquesines.
Els 170 punts informatius presenten
indicadors nous, de color taronja en
substitució del groc, en els quals a més
s'incorporen els temps intermedis entre
les diferents parades.
La nova imatge, fresca i més pràctica per
a l'usuari, es complementa amb l'edició
de la nova guia de serveis. Es tracta d'un
desplegable que inclou el recorregut de
les 16 línies dels autobusos urbans i les
parades que fan, com també informació
relativa al temps aproximat de pas per les
diferents parades. També hi apareix un
plànol de Lleida en el qual s'indiquen els
recorreguts i tots els punts amb parada.
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