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Èxit de la nova targeta T-Temps

•El servei gratuït de bus beneficia uns 26.000 veïns
La nova targeta T-Temps va entrar en
funcionament el passat 2 de gener,
amb una gran acceptació dels ciutadans i ciutadanes que tenen dret a
obtenir-la.
El carnet bus permet viatjar gratuïtament i de manera il•limitada en
la xarxa d’autobusos urbans a totes
les persones de 65 anys o més grans
que estiguin empadronades a Lleida.
S’espera que aquest servei gratuït beneficiï 26.000 veïns.
Per a una gestió còmoda i per evitar
aglomeracions, del 2 al 23 de gener es
van assignar dies per tramitar el document d’acord amb la primera lletra del
cognom de l’usuari. En aquest sentit,
una mitjana de 700 persones van obtenir la targeta diàriament.
Per a qui encara no ha pogut gestionar la nova targeta, des del 26
de gener pot adreçar-se quan li
vagi bé a l’oficina d’atenció al client
d’Autobusos de Lleida, sense necessitat d’anar-hi un dia concret.
El passi dóna dret a gaudir d’un
nombre il·limitat de trajectes sense
cost. Per tant, els autobusos urbans
passen a ser gratuïts a Lleida per als
usuaris de 65 o més anys, de mane-

L’oficina d’atenció al client d’Autobusos de Lleida és a la plaça Espanya, 1, baixos 4. © H. Sirvent

El títol de transport es
pot tramitar a l’oficina
d’atenció al client
d’Autobusos de Lleida
ra universal, independentment de la
seva capacitat econòmica.
També els menors, de 4 a 12 anys
Cal recordar que també viatgen gratuïtament als autobusos urbans els

La xarxa d’autobusos guanya viatgers

La gratuïtat del bus per als majors
de 65 anys és un dels punts més importants inclosos en les Ordenances
Fiscals 2015 aprovades en el ple de
l’Ajuntament de Lleida d’octubre. •••

Com tramitar la targeta

La reestructuració de la xarxa
d’autobusos que va tenir lloc el setembre passat ha estat força positiva i ha suposat un increment de
viatgers d’un 4%. Aquest augment
s’ha registrat en el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de
desembre de 2014 respecte als mateixos mesos del 2013.
L’ascens en el nombre d’usuaris, a
més, trenca la tendència constatada
entre gener i agost del 2014, període en què el servei va experimentar
una pèrdua de viatgers.

menors de 4 a 12 anys amb la T-12 i
que hi ha descomptes per a famílies
nombroses i monoparentals, com
també per a aturats. La T-Estudiant és
per a escolars de fins a 25 anys matriculats en centres de la ciutat de Lleida
o empadronats a Lleida, i la T-Jove, per
a nois i noies de 12 a 16 anys empadronats a Lleida, amb 4 viatges gratuïts els dies escolars.

El paer en cap, Àngel Ros, ha valorat positivament els darrers canvis
introduïts en la xarxa, els quals s’han
fet “amb la voluntat de millorar el
servei i adaptar-lo a les noves necessitats dels usuaris”. •••

Lloc: a l’oficina d’atenció al client
d’Autobusos de Lleida (plaça Espanya, 1, baixos 4, amb entrada des
de l’avinguda de Madrid).
Horari: de dilluns a divendres, de
a 8 a 19.45 h.
Què cal portar: El DNI i la l’antiga
targeta T-Nostra A o T-Nostra B (la
fotografia es fa al moment).
Quan es lliura: la T-Temps es tramita al moment i es pot utilitzar
de manera immediata.
Cost d’emissió: 2 € (en efectiu).
Vigència: 2 anys.
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