
Mollerussa en xifres 
 

          Actuacions a la via pública 

           Novembre-Desembre 2018 

 

346 
Av. del Ca-

nal- S’ha 

aplicat un 

tractament a l’alzina que presi-

deix els jardins d’aquesta avin-

guda amb l’objectiu de recupe-

rar-la de la malaltia que pateix 

 

347 
Av. de Catalunya- 

S’ha reparat un em-

bornal que presenta-

va desperfectes i mal 

funcionament a l’extrem nord d’aquesta avin-

guda  

348 
C / 

d e l 

Firal

- S’ha reparat un senyal 

de trànsit que havia que-

dat inutilitzat per una 

topada d’un vehicle 

349 
Crta. de Miralcamp a 

Fondarella- S’ha re-

pavimentat alguns trams d’aquesta via que 

presentaven desperfectes 

350 
Av. Del Canal- S’ha 

instal·lat un sistema 

per foragitar els es-

tornells en aquesta zona de pins de la ciutat així 

com també al recinte de les piscines d’estiu 

 

351 
Zona de l’Eixample- 

S’ha reparat els des-

perfectes que presen-

taven alguns jocs in-

fantils del parc ubicat 

en aquesta zona  

 

352 
Av. Del Canal- S’ha dut a terme reparaci-

ons en diferents trams d’aquesta avingu-

da.  Així, a 

més de renovar les rajoles que 

estaven malmeses de les vore-

res també s’ha repavimentat la 

calçada just a l’alçada d’un dels 

passos de vianants elevats 
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353 
C/ de Ferrer i Bus-

quets- S’ha pintant 

senyalització horit-

zontal en aquesta 

via on s’han recuperat també algunes places 

de zona blava al eliminar el carril lateral 

355 
Pista de patins - S’ha 

instal·lat una nova 

estructura en aquest 

espai dedicat a la pràctica del patinatge amb pa-

tinet i que complementa les peces que ja hi havia 

354 
Travessera de Do-

mènec Cardenal- 

S’ha condicionat el 

solar que hi ha en 

aquest carrer per tal d’habilitar-lo com a 

espai d’aparcament públic 

356 
Plaça de Joan Capri- 

S’ha reparat les rajo-

les de les voreres 

que presen-

taven des-

perfectes en 

els trams 

propers a la 

zona verda 

357 
Plaça de Josep Pané- 

S’ha reparat un ele-

ment de senyalització 

vertical que es trobava 

malmès per una topada d’un vehicle 

358 
Plaça de Manuel Ber-

trand– S’ha instal·lat 

les llums de Nadal en 

aquesta cèntri-

ca plaça així 

com  en la res-

ta de carrers 

comercials 

359 
Estació d’autobusos- 

S’ha instal·lat el sis-

tema de reg per als 

arbres de la zona en-

jardinada d’aquest nou espai públic 

360 
Av. d’Ermengol V- 

S’ha reparat les rajo-

les d’algunes de les 

voreres que presentaven desperfectes  


