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Reunió per analitzar les actuacions previstes 
i l’adaptació de les noves Rodalies de Lleida 
a les necessitats de la Segarra 
 

• El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el delegat del 
Govern a Lleida, Ramon Farré, es reuneixen amb representants del 
Consell Comarcal  
 

 
 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el delegat del Govern a 
Lleida, Ramon Farré, s’han reunit aquest dijous amb el president del Consell 
Comarcal, Francesc Lluch, i el conseller comarcal i alcalde de Cervera, Joan 
Santana, per exposar i analitzar el projecte de Rodalies de Lleida en l’àmbit de 
la Segarra i el sistema de transport públic actual. A la trobada, presencial i 
telemàtica, també ha assistit la presidenta del comitè executiu de l’ATM de 
Lleida, Dolors Tella.  
 
Durant la reunió, Gavín ha remarcat les actuacions previstes a la comarca en el 
marc del projecte de Rodalies de Lleida i de quina manera s’aniran implementant 
al territori, així com els possibles canvis de freqüències o propostes en les que 
està treballant el Departament de Territori i Sostenibilitat a la línia Lleida-Cervera-
Manresa. 
 
Així mateix, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat ha exposat les actuacions 
realitzades en els últims anys en els serveis de transport públic i ha compartit les 
dades de demanda dels diferents serveis, per analitzar la mobilitat a tota la 
comarca.  
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Aquesta reunió s’emmarca en les trobades de treball que està portant a terme el 
Departament amb cadascuna de les comarques del territori de les Rodalies de 
Lleida per a tractar les actuacions i propostes concretes de cada territori, amb la 
voluntat d’adaptar les propostes de transport públic a les necessitats dels 
municipis i de la mobilitat de cada àmbit. 
 
 
22 de gener de 2021 
 
 


