Regió7

10 DIJOUS, 18 D’ABRIL DEL 2019

SOCIETAT

BAGES
ERC SANT FRUITÓS

Sallent enllesteix l’ascensor
de la Rampinya, però no es
posarà en marxa ﬁns al maig

L’estructura i la instal·lació ja estan a punt, però queden pendents els treballs de
connexió a la xarxa d’Endesa, que no es completaran fins d’aquí a tres setmanes

OSCAR BAYONA

Els membres de la candidatura d’ERC de Sant Fruitós a les municipals

JORDI ESCUDÉ SALLENT

Les obres de construcció de
l’ascensor que ha de facilitar l’accés al barri de la Rampinya de Sallent ja estan acabades, però no
entrarà en funcionament com a
mínim ﬁns a la segona setmana
de maig. Abans, s’haurà de connectar la xarxa elèctrica que incorporen les noves instal·lacions
amb la d’Endesa, una feina que no
es podrà completar ﬁns al 7 de
maig, segons han explicat fonts de
la companyia. Després, ja només
quedarà pendent que l’Ajuntament li contracti el subministrament per poder donar d’alta el
comptador.
Les obres, que van començar el
mes de juliol passat, han transformat la imatge d’accés al nucli pel
sud, amb una torre de formigó
que salva els vint metres de desnivell que hi ha entre el carrer Estació, que transcorre en paral·lel a
la llera del riu, i el de la Concepció,
situat al capdamunt del barri de la
Rampinya. Tot plegat servirà per
millorar la comunicació entre el
barri i el nucli urbà, ﬁns ara complicada, especialment per a les
persones amb problemes de mobilitat o per als desplaçaments
amb cotxet o amb alguna càrrega.
D’altra banda, s’han aproﬁtat
els treballs per fer una nova urbanització del carrer de la Concepció, d’on s’han suprimit les voreres, i al seu extrem s’ha habilitat
una plataforma que serveix de mirador des de la part superior de la
torre, «amb unes vistes al poble i
al riu que ﬁns ara Sallent no tenia», destaca el seu alcalde, David
Saldoni.
D’altra banda, també s’ha condicionat la base de la torre perquè
serveixi de parada de bus en sentit
sud. S’ha fet una estructura «integrada amb l’entorn i que té continuïtat» des de l’ascensor ﬁns a

ERC Sant Fruitós presenta
una llista «continuista» amb
només quatre cares noves
J.E. SANT FRUITÓS DE BAGES

ERC aposta per una candidatura «de continuïtat» a Sant Fruitós de Bages de cara a les eleccions municipals del proper mes
de maig, que tornarà a encapçalar
Àdria Mazcuñan, tal com es va
anunciar fa uns mesos, i amb tan
sols quatre noves incorporacions
a la llista respecte als tretze noms
que ja la conﬁguraven el 2015.
ERC és actualment a l’oposició
a l’Ajuntament de Sant Fruitós
amb Mazcuñan i David Uró (que
es mantindrà de número 2) com
a únics representants. Darrere
seu situaran Laia Feliu (que anava
de número 4) i Ferran Molina, que

és una de les noves incorporacions a la llista. Els segueixen Rosa
Maria Vilanova, David Ferré,
Anna Roch i Josep Masjoan, que
ja eren candidats fa quatre anys,
Isabel Bahamontes (nova), Josep
Rosas, Isabel Monegal, Roc Grandia i Dolors González (els dos darrers també són cares noves).
Es tracta de perﬁls «plurals» en
una llista cremallera d’homes i
dones, «i que vol donar continuïtat al projecte engegat fa quatre
anys», apunta Mazcuñan, i parla
d’un equip de gent «que no hem
entrat en política per guanyarnos-hi la vida sinó per servir el poble».
JUNTS PER CASTELLNOU

El nou ascensor ha canviat la fisonomia d’un tram de la carretera

Toni Batista serà
l’alcaldable de Junts
per Castellnou a les
municipals del maig
REDACCIÓ CASTELLNOU DE BAGES

La base de la nova estructura
«s’ha integrat en l’entorn» i
servirà de parada de la línia
de bus en sentit sud
pràcticament a l’altura del restaurant l’Ospi, apunta l’alcalde, de
manera que la mateixa caixa de
l’ascensor té un espai sota cobert
per als usuaris del bus. De tota
manera, aquesta nova parada no

es preveu posar en marxa ﬁns que
ho faci l’ascensor, segons ha avançat el mateix Saldoni. Pel que fa a
la parada de l’altra banda de la carretera, es repintarà.
Les obres de construcció de
l’ascensor d’accés al barri de la
Rampinya de Sallent s’integren
dins el Pla de Barris, juntament
amb altres que s’han fet o encara
s’estan executant al poble, de manera que han tingut ﬁnançament
per part de la Generalitat.

Toni Batista Brisset serà el candidat de Junts per Castellnou a les
eleccions del 26 de maig, després
que ha estat ratiﬁcat per l’executiva comarcal del Partit Demòcrata i els associats del municipi.
Batista, que fa quatre anys anava de número 2 però no va aconseguir entrar, substituirà Carles
Claret al capdavant de la llista,
l’únic representant del partit a
l’Ajuntament aquest mandat.
Batista treballa de tècnic de la

Toni Batista

construcció, i destaca per la seva
vinculació al món associatiu, com
a membre que va ser, entre d’altres, de la Unió Esportiva Castellnou i com a expresident de la Junta de Veïns de Pinedes. Ara és
coordinador de l’ADF Castellnou.

