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Canvis a la xarxa d’autobusos a Pardinyes
• E ntra en servei la línia 11, que connecta el barri amb el centre i la Zona Alta
L’Ajuntament de Lleida ha posat en
funcionament una línia nova, l’11, que
enllaça el barri de Pardinyes amb la
Zona Alta i el centre de la ciutat passant per Prat de la Riba, Ricard Viñes,
Hisenda i la UdL i fent la volta a la font
de la rambla d’Aragó. La nova línia
(Plaça Catalunya-Pardinyes Baixes)
només circularà de dilluns a divendres, amb freqüències d’entre 15 i 30
minuts, de les 7.00 fins a les 20.00 h.
Farà el recorregut per la part vella de
Pardinyes, que fins ara cobria la línia
5 (Doctora Castells-Arnau de Vilanova). D’altra banda, els busos d’aquesta
darrera línia ja no circularan per
aquesta zona del barri.
D’altra banda, s’han fet ajustos a
d’altres línies. Així, a la 2 hi ha serveis
nous per reforçar la primera hora del
matí; la 4 té més expedicions per donar més cobertura al Parc Científic; a
la 5, hi ha més freqüències de pas al

La xarxa d’autobusos de la ciutat s’amplia a les 11 línies. © H. Sirvent

Més ajustos a les línies 2,
4, 5, 6 i 7 per reforçar el
servei a primera hora del
matí i al migdia i donar més
cobertura al Parc Científic

migdia; a la 6 s’ha ampliat el servei per
arribar al tanatori els dissabtes, i la 7
es reforça amb un autobús a la franja
de primera hora del matí. Tot i el canvi
de la xarxa d’autobusos del passat 15
d’abril, es mantenen els viatges, que
són entre 23.000 i 24.000 diaris. •••
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