■ Comunicat de premsa ■

Primera reunió de la Comissió d’Usuaris i
Promotors de la línia Lleida-La Pobla d’FGC
•

La Comissó neix amb l’objectiu de treballar propostes per a la millora
del servei de mobilitat en el corredor i reforçar els vincles amb els grups
d’interès per conèixer de primera mà les necessitats de mobilitat del
territori

Avui ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió d’Usuaris i Promotors de la línia
Lleida-La Pobla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquest òrgan,
que es va constituir el passat dijous 12 de novembre en el marc de la Comissió de
Seguiment de la línia, neix amb l’objectiu de treballar propostes per a la millora del
servei de mobilitat en el corredor, ja sigui en el transport ferroviari com en el
transport per carretera, atès que la mobilitat en el corredor es gestiona de manera
combinada tren + bus.
A la vegada, aquest òrgan servirà per reforçar els vincles d’FGC amb els grups
d’interès del territori i conèixer de primera mà les necessitats de mobilitat dels
diferents sectors econòmics, a més de recollir els seus interessos, suggeriments i
propostes de millora.
La Comissió, que es reunirà dues vegades a l’any, està formada per representants
de diferents entitats com Alba Jussà, ALSA, Aspid, les associacions de comerciants
d’Isona, La Pobla, de Tremp, l’Associació de Taxistes del Pirineu, la Federació
d’Hosteleria de Lleida i Pirineus, IDAPA (taula de senderisme), els instituts de La
Pobla, de Sort, de Tremp, Pallars Actiu, Patronat del Geoparc Orígens, PTP, RACC
i Regió Sanitària de Lleida (Hospitals de Tremp i Arnau de Vilanova).
Amb la creació d’aquesta Comissió, FGC reforça el seu compromís amb les
persones, empreses i institucions que tenen interessos amb l’activitat de
Ferrocarrils, donant-los veu i mantenint un diàleg permanent, fomentant la
participació i donant compte amb transparència del resultat de l’activitat d’FGC.
Aquesta voluntat de compromís amb la societat forma part del marc estratègic
d’FGC i és un dels eixos vertebradors de l’actual Agenda Estratègica 10/30 i dels
principis d’actuació que regeixen en l’organització.
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