
14 COMARQUES | SÁBADO 23 DE JUNIO DE 2018

Els comerços del centre 
de Mollerussa no registren 
pèrdues malgrat les obres
Les reformes obliguen a traslladar la nit 
de rebaixes ‘Open Night’ a nous llocs 
Els comerciants de 
Mollerussa asseguren que 
les reformes que fa uns 
mesos han començat a 
diferents carrers i places de 
l’eix comercial de la ciutat 
no els estan provocant 
pèrdues en vendes.

Mollerussa
ORIOL BOSCH (ACN)
Així ho va assenyalar ahir el presi-
dent de l’associació Mollerussa 
Comercial, Àlex Català, que va 
afegir que aquests són els ‘’im-
puts’’ directes que els arriben 
dels botiguers que tenen el seu 
establiment just als punts on hi 
ha més moviment de maquinària. 
Enguany serà el vuitè que aques-
ta entitat organitza una obertura 
nocturna de botigues coincidint 
amb el primer dia de les rebai-
xes d’estiu, el que es coneix com 
‘Open Night’ i Català va remarcar 
que en cap moment s’han arribat 
a plantejar la supressió d’aquest 
esdeveniment per les obres que 
encara s’allargaran uns mesos 
més. Això no obstant, la festa 
haurà de canviar alguns punts 

FOTO: ACN / Obres a la plaça de Manuel Bertrand i comerços al costat

com el de la cèntrica plaça de 
Manuel Bertrand on s’hi feia una 
desfilada que ara es farà a un nou 
aparcament que hi ha al carrer 
Crist Rei.

L’alcalde de la capital del Pla 
d’Urgell, Marc Solsona, va asse-
nyalar que l’Open Night d’aquest 
any està ‘’condicionat’’ per les 
obres del centre i per això s’ha 
plantejat fer-lo igualment ‘’des-

cobrint nous espais de la ciutat’’ 
sense deixar de fer-lo al centre de 
la mateixa. En aquest sentit, va 
agrair l’actitud dels comerciants 
perquè s’han agafat sempre les 
obres que els afecten directament 
amb una actitud ‘’en positiu’’ que 
en aquest cas, permet que la festa 
de l’inici de les rebaixes a la capi-
tal del Pla d’Urgell continuï sent 
de ‘’referència’’.

Tècnics de la Generalitat i in-
vestigadors de la Universitat 
de Lleida han col·locat dispo-
sitius emissors GPS a dos polls 
de trencalòs en llibertat per pri-
mer cop a Catalunya. Així, van 
accedir ahir als nius, situats en 
penya-segats de la comarca del 
Pallars Jussà als Pirineus, per 
agafar mostres de sang als polls i 
col·locar-los el dispositiu. El polls 
que es van marcar, d’uns 90 dies 
d’edat, van ser retornats al niu, 
situats a dalt d’un penya-segat, 
després de prendre’ls mesures, 
i treure’ls mostres de sang, que 
serviran per a determinar el sexe 
i comprovar el seu estat de salut. 
El seguiment permetrà conèixer 
el moment en què el polls aban-

donin el niu, així com els seus 
moviments pels Pirineus. L’ob-
jectiu és aprofundir en el conei-
xement de l’ecologia de diverses 
espècies, de manera que el pro-
jecte comprèn marcar diversos 
tipus d’ocells, com ara l’aufrany, 
el voltor comú i el voltor negre. 
Les dades recollides permetran 
conèixer amb detall l’ús de l’es-
pai que fan totes aquestes es-
pècies, que són cabdals en els 
ecosistemes agro-ramaders, pel 
seu paper en l’eliminació de les 
carronyes del bestiar domèstic 
que mor a la muntanya, i en la 
prevenció de la propagació de 
malalties. La població en lliber-
tat de trencalòs al Pirineu arriba 
a les 48 parelles.

Seguiment amb GPS de dos 
polls de trencalòs en llibertat, 
per primer cop a Catalunya

FOTO: TES  / El moment de la col·locació d’un collar a un trencalòs

L’Ajuntament d’Albesa ha des-
tinat més de 100.000 euros a 
l’asfaltatge i l’arranjament dels 
camins. Enguany, a més de l’ar-
ranjament anual, s’ha pogut as-
faltar el camí de la vil·la romana 
del Romeral gràcies a una sub-

venció d’uns 50.000 euros ator-
gada per la Generalitat per asfal-
tar camins que connecten amb 
llocs d’especial interès turístic. 
També s’ha comptat amb un al-
tre ajut de 30.000€ per distribuir 
àrids pels camins.

Albesa destina 100.000€ 
    a l’arranjament de camins

FOTO: Aj. Albesa / Un dels camins que s’han reformat d’Albesa

El pou que s’ha trobat en unes 
obres a la plaça de Manuel Ber-
trand de Mollerussa podria datar 
de l’any 1700, és a dir que es trac-
taria d’un vestigi del segle XVIII. 
Així ho va assenyalar ahir l’alcalde 
Marc Solsona segons documen-
tació consultada que situarien en 
el punt on s’ha trobat aquest pou 
que de fet donava antigament 
nom a la plaça ja que es deia la 
plaça del Pou. Aquesta troballa 
que ahir va poder ser captada 
pels mitjans de comunicació ha 
quedat al descobert per les obres 
que s’estan fent al centre de la 
ciutat i que comporten l’aixeca-
ment de diverses places i carrers. 

El consistori ja havia previst 
una partida per si sortia alguna 
resta i calia investigar-la i catalo-
gar-la. Ara s’ha avisat al Depar-
tament de Cultura, que enviarà 
tècnics i estudiaran aquest pou, 
que una vegada recuperat del 
tot es vol senyalitzar i fer visible 
amb algun tipus d’il·luminació de 

manera que quedi integrat amb 
la reforma de la plaça. L’alcalde 
Marc Solsona va explicar la inver-
sió és per ‘’modernitzar la ciutat i 
al mateix temps la seva història’’. 
En aquest sentit, va remarcar que 
encara que no ho sembli, la capi-
tal del Pla té la seva carta de po-
blació datada a l’any 1102.

El pou trobat a 
la plaça Manuel 
Bertrand de 
Mollerussa podria 
datar del 1700

FOTO: ACN / Les obres de la plaça al punt on s’ha trobat el pou 
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