
JUNTS PODEM ACONSEGUIR UN TRANSPORT PÚBLIC MILLOR PER A THOTHOM! 

 

 

Qui som? 
Som una plataforma que reclama millores per la línia R12 (L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona – Manresa 

– Cervera – Tàrrega – Mollerussa – Lleida). 

Què reclamem? 

Des de Trens Dignes a Lleida reclamem: 

1. Un augment de freqüències. Entre Lleida i Barcelona només circulen tres trens per sentit. Demanem almenys 

tres freqüències més per sentit per tal d’ajustar l’oferta a la demanda amb la incorporació de trens 

semidirectes. També és molt necessari establir un veritable servei de Rodalies entre Lleida i Cervera amb 

noves freqüències. 

 

2. Una reestructuració dels horaris. El primer tren del dia amb destinació Barcelona surt massa tard de Lleida. 

Això provoca que viatgers potencials com treballadors i escolars no el puguin fer servir. Exemple: un 

treballador que viu a Tàrrega ha d’arribar a les 9:00 h del matí a Barcelona per anar a la feina. Actualment 

és impossible. 

 

3. Una infraestructura decent. Actualment la línia presenta unes infraestructures obsoletes. Cal destacar el 

mal estat de la via entre Mollerussa i Lleida que obliga els trens a circular a 70 km/h quan abans ho feien a 

140. Volem que Adif faci les obres necessàries per resoldre els problemes de la línia. 

Com ens pots ajudar? 

Per fer realitat aquestes millores hem iniciat una recollida de firmes dirigida a la Generalitat de Catalunya i a 

Adif a través del Síndic de Greuges. Trobaràs informació sobre com enviar la firma a la nostra pàgina web: 

 

 

També pots firmar virtualment a través de la plataforma Change.org: 

  

 

A més a més ens pots enviar les teves queixes sobre la línia i estar informat de les novetats entrant a les nostres 

pàgines de Facebook i de Twitter: 

 

 

 

 

https://goo.gl/wKm6j6 

 

https://goo.gl/pTCraV 

 

https://goo.gl/mt8Bnt 

 

 

 

TRENS DIGNES A LLEIDA 

https://goo.gl/wsFNr7 
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