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FGC i autobusos HIFE connecten la línia
Lleida-La Pobla amb Tarragona, Castelló,
València, Saragossa i Terol


FGC i HIFE signen un conveni de col·laboració per a la
comercialització de bitllets combinats que combinin el transport amb
tren i autobús



Els nous bitllets permetran enllaçar els trens de la línia Lleida – La
Pobla i diferents ciutats de fora de Catalunya

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, i el
conseller delegat de La Hispano de Fuente en Segures (HIFE), Jose Maria
Chavarria Homedes, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de
promoure i comercialitzar bitllets combinats que connectin els trens de la línia
Lleida - La Pobla amb diverses ciutats, tant de Catalunya com de fora, mitjançant
el servei d’autobusos que ofereix HIFE.
El conveni pretén millorar la mobilitat dels usuaris de la línia Lleida-La Pobla
mitjançant la coordinació del servei de trens i de busos, connectant la línia de
Ferrocarrils amb les següents destinacions:
 Lleida – Caspe – Alcañiz – Teruel
 Lleida – La Pineda – Salou – Cambrils – L’Hospitalet – Vinaròs – Benicarló
– Peñíscola – Oropesa – Benicassim – Castelló amb Connexió a València
 Lleida – Flix – Ascó – Mora La Nova – Mora d’Ebre – Tortosa – Amposta –
Sant Carles de la Ràpita – Alcanar
FGC i HIFE posaran a la venta en els seus punts habituals, així com en els canals
informàtics corresponents, aquest nou bitllet combinat, promovent la utilització del
transport multimodal i ampliant les opcions de viatges dels usuaris d’ambdues
empreses.
Així, el conveni mostra la voluntat d’FGC i d’HIFE de donar un millor servei als
usuaris i fer possible mitjançant acords amb altres operadores un sistema de
transport multimodal amb els avantatges que proporciona als ciutadans la
possibilitat de combinar diversos tipus de transport per la millora de la seva
mobilitat i de les condicions tarifaries.
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El conveni permet a més impulsar l’oferta turística i de lleure associada a la xarxa
de Ferrocarrils a Lleida, una oferta coneguda com a Turistren dels Llacs i que
compta amb un tot un seguit de bitllets combinats per gaudir dels atractius
turístics lleidatans.
Entre les múltiples possibilitats que ofereix aquest entorn, els usuaris del Turistren
podran, entre d’altres:
 buscar or al riu Segre;
 visitar l’Epicentre (Centre de Visitants del Pallars Jussà);
 fer amb bicicletes les rutes que proposa el Centre BTT Pallars Jussà per
descobrir pedalejant una geografia plena de contrastos;
 passar una dia realitzant una activitat de piragües en el Pantà de Camarasa
i un dinar a l’antiga estació d’Àger;
 allotjar-se en els antics vagons d’Àger totalment remodelats;
 recórrer el centre històric de Tremp per conèixer el llegat cultural de la
ciutat, com la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors o les torres de
defensa de l’època medieval, i visitar el Casal Manyanet, ubicat a la casa
on va néixer Sant Josep Manyanet.
Totes les característiques dels bitllets combinats del Turistren dels Llacs es poden
consultar a www.turistren.cat.
Una línia per potenciar la intermodalitat i l’accessibilitat

El conveni signat amb HIFE confirma l’aposta per la intermodalitat a la línia LleidaLa Pobla. Des del mes de juliol de 2016, quan FGC es va fer càrrec de la gestió
integral de la línia, la coordinació modal ha estat un fet prioritari en el
desenvolupament del nou servei. Així, els horaris de la línia estan dissenyats
d’acord amb les sortides i arribades del tren convencional, l’AVE i Avant entre
Lleida i Barcelona, i entre Lleida i Madrid, per optimitzar i ajustar l’oferta a les
necessitats de mobilitat.
L’oferta de transport públic en aquest corredor queda reforçada amb serveis
d’autobús que serveixen per cobrir les franges amb menys demanda de mobilitat.
D’aquesta manera, es facilita l’accessibilitat a altres poblacions i la intermodalitat.
L’impuls que FGC ha donat a la línia s’ha vist traduït en la confiança dels usuaris
en el nou servei. D’aquesta manera, la línia Lleida – la Pobla ha crescut un 200%
els primer sis mesos de 2017. Entre gener i juny ha transportat 91.969 usuaris,
61.329 més que el mateix període de l’any anterior, en què van fer servir aquest
servei 30.640 persones.
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Els horaris de connexió de la línia Lleida-La Pobla es poden consultar al web
lleidalapobla.fgc.cat i a través de l’aplicació oficial per a mòbils de Ferrocarrils.

07 de setembre de 2017
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