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Les obres de la nova estació de busos de
Tàrrega es licitaran abans de l’estiu vinent
per un valor de prop de 3,5 MEUR


El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, es reuneix
amb l’alcaldessa, Alba Pijuan, i representants municipals per a
tractar sobre el projecte, coincidint amb l’inici de la informació
pública



La nova instalꞏlació s’ubicarà davant de l’estació del tren, al carrer
Santes Espines i es complementarà amb la construcció d’un nou
pas inferior d’accés

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha presentat avui a
l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, i representants municipals, el projecte de la
nova estació d’autobusos del municipi, coincidint amb la publicació al DOGC de
l’anunci d’informació pública del projecte. La nova instalꞏlació s’ubicarà a la
banda nord de les vies del tren, davant de l’estació de tren, al carrer Santes
Espines. El secretari Gavín ha explicat que les obres de la nova estació es
licitaran abans de l’estiu vinent, per un import de 3,4 MEUR.
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Gavín ha posat en valor que “aquesta és una de les importants
infraestructures previstes per la Generalitat al nou Pla de Rodalies de
Lleida, atès que es potencia la intermodalitat bus-tren”. En aquest sentit,
construir “l’estació de bus al costat de l’estació de tren i l’increment de
freqüències de ferrocarril de 6 a 12 potencien la connectivitat de Tàrrega i
l’oferta de transport públic”. El projecte de la nova estació s’ha aprovat
tècnicament aquest mes i ara se sotmet al tràmit d’informació pública i
d’audiència, que finalitzarà el maig vinent. D’aquesta manera, “encarem la recta
final”, ha assenyalat el secretari.

Nou pas inferior
Paralꞏlelament a la nova instalꞏlació, el Departament està treballant en la
redacció del projecte per a la construcció d’un pas inferior d'accés i una zona
d’aparcament, amb una inversió prevista de 2,8 MEUR. Aquest pas inferior per
a vianants connectarà els àmbits de l’estació de tren amb la futura estació
d’autobusos, situada a l’altra banda de les vies d’ADIF i estarà adaptat a
Persones de Mobilitat Reduïda (PMR). Es preveu que el projecte estigui redactat
durant aquest any i les obres s’executin durant l’any vinent.
Aquesta estructura, a més de servir com a pas per a les persones usuàries del
transport públic, també esdevindrà una nova connexió per a la ciutadania. Aquest
projecte va en la línia d’altres que la Generalitat ha executat en els últims anys a
Cervera i a Mollerussa.

Gabinet de Comunicació i Premsa
Departament de Territori i Sostenibilitat
premsa.tes@gencat.cat
93 495 82 34

 Comunicat de premsa 
Així mateix, es definirà un nou vial urbà, que inclou un espai per aparcament,
entre el carrer de Sant Pelegrí i el carrer del Mestre Amigó, que anirà paralꞏlel a
les vies i ocuparà la superfície compresa entre la parcelꞏla de l’estació
d’autobusos i el límit de la zona de domini públic d’ADIF. Es preveuen rampes i
ascensors per a garantir l’accessibilitat.
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