■ Comunicat de premsa ■

FGC adapta el servei de la línia Lleida-La
Pobla als requeriments contra el coronavirus


La demanda aquests dies ha baixat un 80% respecte una jornada
habitual



A partir d’aquest dissabte, 21 de març, s’oferirà el 50% del servei
habitual a la línia

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reestructurarà el servei de trens
a la línia Lleida-La Pobla a partir de demà dissabte, 21 de març, per fer front als
requeriments del Govern en la lluita contra el coronavirus. D’aquesta manera, la
companyia adequa l’oferta d’acord a la demanda i a les indicacions rebudes per
part del Govern respecte a l’obligació per part de la població de limitar la mobilitat
si no és imprescindible.
Així, el servei a la línia Lleida-La Pobla es redueix en un 50% del servei habitual:
-

Entre les estacions de Lleida-Pirineus i Balaguer: circularan el 50% dels
trens.
Entre les estacions de Balaguer i La Pobla de Segur: circularan el 50% dels
autobusos (cal recordar que en aquest tram el servei es fa amb autobús
com a conseqüència de les tasques de reparació que s’estan fent en una
unitat de tren arran de l’impacte amb un bloc de pedra durant el temporal
‘Gloria’).

En la configuració d’aquest servei, i davant la situació de crisi sanitària actual,
FGC ha mantingut els trens en els quals es desplaça habitualment el personal
laboral dels centres sanitaris propers a la línia.
Tot i aquestes modificacions, FGC desaconsella viatjar excepte per raons
inajornables i, per aquest motiu, recomana als clients que es vegin obligats a
desplaçar-se que s’informin sobre les possibles afectacions al servei a través dels
missatges de megafonia d’estacions i d’interior de tren, que consultin les vitrines
informatives, els horaris al web lleidalapobla.fgc.cat, l’app d’FGC, el tuiter @FGC
o truquin al telèfon d’informació 012.

Caiguda de la demanda superior al 80%
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Pel que fa al comportament de la demanda a la línia Lleida-La Pobla, des de la
setmana passada l’evolució ha estat clarament a la baixa, arribant a haver-hi un
83% menys de passatge a la línia.
Dia
9 de març
10 de març
11 de març
12 de març
13 de març
14 de març
15 de març
16 de març
17 de març
18 de març
19 de març

Viatges
658
742
613
530
385
150
90
121
103
106
118

Percentatge
decrement
-8,6%
-1,7%
-19,1%
-23,2%
-55,0%
-70,0%
-76,1%
-83,2%
-83,1%
-81,7%
-77,0%

Increment de les mesures higièniques
En el marc de la resposta de la pandèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, FGC ha
realitzat un seguit de mesures de caire informatiu i organitzatiu dirigides als clients
i al conjunt del personal amb l’objectiu de minimitzar el risc d’infecció i assegurar
alhora la prestació del servei, preveient l’evolució de la situació.
En aquest sentit, FGC ha elaborat un Pla de contingència pel coronavirus SARSCoV-2 i ja des de començaments de setmana passada ha activat diverses
mesures higièniques, seguint els protocols sanitaris, per evitar tant com sigui
possible els contagis. Així, perquè els clients no hagin de tocar les botoneres dels
trens, els maquinistes obren i tanquen les portes. També es netegen amb
producte desinfectant diàriament barres, agafadors, botoneres, tauletes,
mampares, endolls i marcs de finestres de l’interior de trens a totes les línies.
En l’aplicació de totes les mesures, FGC actua en tot moment atenent a allò que
dictamina el Govern en el marc del PROCICAT per compatibilitzar el
funcionament del transport públic amb l'emergència sanitària.

20 de març de 2020
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