
Adjudicada la nova estació 
d’autobusos de Mollerussa
Les obres tenen un pressupost de 872.000 euros 
i començaran al primer trimestre de 2017
El Govern adjudica les 
obres de la nova estació 
d’autobusos de Mollerussa, 
que s’iniciaran a principis 
del 2017.

Mollerussa
REDACCIÓ
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha adjudicat les obres 
de la nova estació d’autobusos de 
Mollerussa, que el Departament 
construirà davant de l’estació de 
tren, a la banda nord de les vies, i 
que substituirà l’actual estació de 
busos. Les obres, amb un pressu-
post de 872.000 euros i un ter-
mini d’execució de sis mesos, co-
mençaran al primer trimestre de 
2017, un cop acabades les obres 
del pas inferior per a vianants so-
ta el ferrocarril que també està 
construint el Departament.

L’estació d’autobusos tin-
drà una andana lineal, amb una 
capacitat d’estacionament per 
a quatre autobusos en bateria i 
disposarà d’una zona per a un au-
tobús addicional i tres places per 
a taxis. L’andana principal, la zona 
d’espera exterior i l’edifici de ser-
veis de l’estació estaran protegi-
des amb una coberta metàl·lica.

La nova estació d’autobusos 
connectarà amb el municipi a tra-
vés del pas inferior per a vianants 
just davant de l’estació del tren. 
Les obres, amb un pressupost de 
855.000 euros, acabaran aquest 
desembre. El pas inferior dona-
rà continuïtat a la trama urbana i 
millorarà la permeabilitat i la mo-
bilitat d’aquesta zona, fins ara di-
vidida per les vies del tren.

L’estructura tindrà una longi-
tud de 15,5 metres i 4 d’amplada, 
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amb una alçada lliure a l’interior 
de 2,75 metres. Estarà adaptat a 
persones amb mobilitat reduïda 
mitjançant rampes i ascensors. 
El pas inferior s’executa a base de 

peces de formigó armat prefabri-
cat i l’estructura dels accessos es 
realitza mitjançant murs pantalla 
i lloses de formigó armats en el 
mateix lloc mentre es fa l’obra.

ANC Garrigues es 
posiciona en contra 
de la planta de 
Tracjusa de Juneda
L’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) a les Garrigues es mostra 
en contra, a través d’un comu-
nicat, a la construcció d’una in-
cineradora de residus de Trac-
jusa de Juneda. Segons l’ANC 
de les Garrigues, l’anomenada 
vall de la Femosa pateix “una 
forta contaminació atmosfèrica 
on diverses indústries de com-
bustió alliberen grans quanti-
tats de contaminants”.

Solsona convoca 
els professionals 
catalans de l’atenció 
a la gent gran
Solsona torna a convocar, per 
segon any, els professionals de 
l’àmbit social i d’atenció a les 
persones grans de tot Catalu-
nya a la segona edició de les 
Jornades amb Tracte, que tin-
dran lloc el 17 de novembre. 
Enguany, les jornades oferiran 
eines pràctiques per al dia a dia 
del sector posant l’accent en el 
vessant més emocional.

L’Ajuntament de Tàrrega inicia 
les obres de remodelació de     
la Rambla del Canalet
La intervenció esta finançada per la Diputació de Lleida
Tàrrega
REDACCIÓ
L’Ajuntament de Tàrrega desen-
volupa aquests dies les obres de 
remodelació de la Rambla del 
Canalet entre els carrers del Mes-
tre Güell i dels Bombers. Es trac-
ta d’un segment de 976 metres 
quadrats que voreja el barri del 
Sol Ixent i una zona comercial de 
serveis. Els treballs contribuiran a 
deixar endreçat aquest indret de 
la perifèria est i alhora deixaran 
habilitat un espai de passeig da-
munt el vas de reg del Canalet. 

Aquesta canalització quedarà 
coberta sota una capa de sauló. 
La materialització del projecte 
també permetrà disposar d’una 
connexió de ferm asfaltat entre 
la Rambla del Canalet i el car-
rer del Mestre Güell, situat en 
perpendicular. El pressupost de 
l’obra ascendeix a 109.615 eu-
ros, quantitat es finança íntegra-
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ment a través d’una subvenció de 
la Diputació de Lleida. L’execució 
de les obres ha obligat a tallar al 
trànsit el tram afectat de la Ram-
bla del Canalet. La reforma de la 
Rambla del Canalet també respon 

a la voluntat de millorar la mo-
bilitat en aquest sector, on d’un 
temps ençà s’estan implantat 
nous negocis. De fet, l’obra coinci-
deix amb la construcció d’un nou 
vial lateral.

L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, va explicar ahir que en-
cara no s’ha pogut publicar el 
concurs d’idees per remodelar 
l’església Sant Pere d’aquest mu-
nicipi del Segrià. Estava previst 
que aquest concurs es publiques 
durant el mes de setembre, però 
“com la Diputació de Lleida, el 
Bisbat de Lleida i la Generalitat 
encara no ha presentat els seus 
tres candidats, tal i com es va 
acordar, no s’ha pogut fer public 
el concurs”, va afegir Abad.

L’alcalde espera que en unes 
setmanes es pugui fer públic el 
concurs i un cop passat 15 dies 
puguin dir a qui adjudiques el 
projecte de reconstrucció del 
temple, el qual contempla tam-
bé reconstruir el campanar. A 
més, Abad va dir que com està 
previst que s’iniciïn les obres en-
tre gener i febrer “encara tenim 
marge de temps”.

Cal recordar que el campa-
nar de l’església es va esfondrar 
el passat 29 de gener. No hi va 

haver ferits ni persones atrapa-
des perquè el consistori havia 
desallotjat l’edifici del costat i 
havia acordonat la zona en de-
tectar que havia caigut una llosa 
de “mides considerables” que 
havia aixecat totes les alarmes. 

Paralitzat el concurs 
d’idees per decidir com 
serà la reconstrucció de 
l’església de Rosselló 

Es preveu 
que les obres 
s’inicïn entre 
gener i febrer

El campanar 
del temple es 
va ensorrar el 
gener passat
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