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Territori i el Consell Comarcal del Segrià 
acorden crear un grup de treball que fomenti 
la millora del transport públic a la comarca 
 

• El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, es reuneix 
amb representants del Consell Comarcal del Segrià per a tractar 
sobre el projecte de Rodalies de Lleida 
 

 
 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, juntament amb el Delegat 
del Govern a Lleida, Ramon Farré, s’ha reunit amb el president del Consell 
Comarcal del Segrià, David Masot, i el seu gerent, Sergi Fo, amb l’objectiu 
d’exposar i analitzar el projecte de Rodalies Lleida dins l’àmbit comarcal del 
Segrià i el sistema de transport públic actual. La reunió, que s’ha celebrat de 
forma telemàtica, també ha servit per tractar sobre les afectacions que tindrà, 
principalment les millores a la R12 en el tram Manresa-Cervera i com quedarà 
estructurada aquesta línia amb la nova configuració de Rodalies encarregada a 
FGC. 
 
Durant la reunió, Isidre Gavín ha destacat les millores realitzades en els serveis 
de transport públic, com per exemple, la recent inaugurada nova línia de bus 
exprés Almacelles-Lleida, i han compartit les dades dels diferents serveis amb la 
voluntat d’analitzar la mobilitat a tota la comarca, així com també la xarxa viària 
d’infraestructures i la connexió amb l’Aragó. Sobre aquest últim punt, el secretari 
ha explicat les converses mantingudes amb el Govern de l’Aragó sobre la línia 
de Montsó. També han exposat en quina situació es troba la futura estació de 
busos de Lleida i el nou abaixador d’FGC al Polígon el Segre i han acordat crear 
un grup de treball entre el Consell Comarcal i el Departament per analitzar 
detalladament el sistema de mobilitat a la comarca i compartir agendes de treball 
per millorar els serveis de transport públic. 
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Aquestes reunions s’emmarquen en les reunions de treball que està realitzant el 
Departament amb cadascuna de les comarques del territori de les Rodalies de 
Lleida per analitzar amb tots ells les afectacions 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 comarca. 
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