
Solsona va acollir el cap de set-
mana passat l’edició més exitosa 
de la Fira del Trumfo i la Tòfona i 
la que més vendes de productes 
ha obtingut des de la seva crea-
ció, amb 25.000 quilos de pata-
tes. Aquesta és la valoració que 
han fet els paradistes d’enguany 
i la pròpia organització del cer-
tamen, que ha reconegut que 
aquest 2018 les ventes han estat 

molt superiors a les dels altres 
anys, així com una afluència de 
públic també més nombrosa. El 
canvi de format i espai de la fi-
ra, segons els assistents, ha estat 
part de l’èxit. Tot i els bons resul-
tats, la tòfona s’ha vist perjudi-
cada aquesta temporada degut 
a les condicions meteorològi-
ques i petites quantitats es van 
vendre a un preu molt elevat.

La Fira del Trumfo i la 
Tòfona de Solsona ven fins 
a 25.000 quilos de patates

FOTO: C.C. Solsonès / Una de les parades de patates d’aquesta edició

El tram de línia Lleida-La Pobla 
de Ferrocarrils de la Generalitat 
que va des de la Pobla de Segur 
fins a Balaguer va quedar in-
terromput ahir per treballs de 
millora i manteniment de l’es-
tructura. Per substituir el tren la 
companyia va posar a disposició 
dels usuaris un servei d’autobu-
sos entre els dos municipis.

El tram tornarà a quedar in-

terromput el proper cap de set-
mana, els dies 11 i 12 de març. 
Seguint el protocol que es va dur 
ahir, l’autobús substitutori s’atu-
rarà a totes les estacions del re-
corregut a la parada de busos 
més propera. No obstant, a les 
estacions de Gerb, Sant Llorenç 
de Montgai, Vilanova de la Sal i 
Santa Linya l’autobús s’aturarà 
sota demanda dels usuaris. 

FGC habilita autobusos 
per la interrupció de la 
línia del tren de la Pobla 

Mollerussa posa en 
funcionament la nova 
estació d’autobusos
S’esperen 165.000 passatgers l’any
Mollerussa va estrenar ahir al matí la nova estació 
d’autobusos, ubicada al costat de l’estació de trens i que 
compta una segona parada a la carretera de Torregrossa.

Mollerussa
REDACCIÓ
També va entrar en funcionament 
el pas soterrat que uneix el car-
rer de Prat de la Riba amb el nou 
equipament, amb capacitat per a 
6 vehicles i que compta amb una 
sala d’espera i informació tanca-
da i amb serveis. Les dues instal-
lacions, que sumen una inversió 
d’1,7 MEUR, han estat construï-
des pel Departament de Territo-

ri i Sostenibilitat i substitueixen 
l’actual estació, ubicada al carrer 
de la Forestal, la qual un cop ha-
gi revertit al municipi, servirà per 
ampliar les dependències de l’Ofi-
cina Jove del Pla d’Urgell, segons 
l’alcalde de la ciutat, Marc Solso-
na. El primer edil confia que la 
ciutadania, a qui va demanar pa-
ciència els primers dies de funcio-
nament del nou equipament per 
l’enrenou que pugui suposar el 

canvi d’hàbits,  valori la utilitat de 
concentrar el servei de transport 
en una estació modal que ha de 
permetre millorar la mobilitat de 
l’usuari. L’alcalde també va recor-
dar que des de l’Ajuntament s’ha 
demanat i ha estat concedit per 
Territori i Sostenibilitat el fet de 
poder mantenir una segona pa-
rada a la carretera de Torregrossa 
per la majoria de línies de mane-
ra que es pugui prestar un millor 
servei al conjunt de la població. 

A la nova estació, que es pre-
veu que registri un volum de 
165.000 viatgers a l’any.

FOTO: Aj. Mollerussa / Amb la nova instal·lació compta amb un pas soterrat cap al carrer Prat de la Riba
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