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L’ascensor de Sallent
opta a un prestigiós
premi arquitectònic

L’elevador del barri de la Rampinya és candidat

a obra de l’any de Plataforma Arquitectura
DAVID BRICOLLÉ SALLENT

L’ascensor públic que permet
l’accés al barri de la Rampinya de
Sallent és una de les obres nominades als prestigiosos premis que
convoca el portal web Plataforma
Arquitectura. Són uns guardons
que es lliuren a obres fetes en països de parla hispana amb un total
de 17 categories, i en aquest cas
competeix en l’àmbit d’infraestructures. L’ascensor sallentí, obra
de la ﬁrma manresana Santamaria Arquitectes, competeix amb
sis candidatures més: un baixador
d’autobusos de Puerta de Moguer,
un pont ﬂexible de Monterrey
(Mèxic); una marquesina de bus

de Palafolls; una àrea d’intercanvi
de transports de Palma; i una seu
d’operacions portuàries a Motril.
Les votacions es tancaran a ﬁnal
de mes.
L’ascensor es va posar en servei el
juliol de l’any passat. Es tracta
d’una instal·lació que salva els
disset metres de desnivell que hi
ha entre el tram urbà de l’antiga
carretera de Manresa a Berga (carrer Estació), a l’altura del parc de
Bombers, i el de la Concepció, situat al capdamunt del barri de la
Rampinya. La infraestructura es
va fer per millorar la comunicació
entre el barri i el nucli urbà, especialment per a les persones amb

Transports introdueix
diferents millores en les
línies de bus del Moianès
Les modificacions
consisteixen essencialment
en la incorporació de més
serveis i en ajustos horaris

REDACCIÓ MOIÀ

La Generalitat ha posat en marxa aquest mes de març diferents
millores al servei de transport públic del Moianès. De dilluns a divendres feiners s’incrementa
l’oferta entre l’Estany, Moià i Barcelona a primera hora.
L’expedició que sortia des de
Moià a 2/4 de 7 surt ara des de l’Estany a les 6 i 12 minuts i fa connexió amb el servei Sentmenat–UAB
a Palau-Solità i Plegamans, cosa
que permetrà l’arribada a la zona
universitària a 2/4 de 9 del matí.
Així mateix aquesta millora permet connectar a primera hora del
dia amb Manresa i Vic. També
s’afegeix una nova expedició al
vespre des de Moià cap a Barcelona, a 2/4 de 9.
Així mateix s’afegeixen dues
noves expedicions, una de tornada a la tarda des de Moià cap a
l’Estany i Santa Maria d’Oló, a 2/4
de 7 de la tarda, i una altra expedició que surt a les 7 i 5 de la tarda
de Santa Maria d’Oló i ﬁnalitza a
les 8 i 20 a Caldes de Montbui, fent
parades a l’Estany, Moià i a Sant
Feliu de Codines. A més a més,
aquesta darrera expedició coordinarà amb la línia Manresa–Avinyó.
Els dissabtes feiners es modiﬁca l’horari i el recorregut de l’expedició que sortia de Moià a 1/4

Els diumenges i festius
s’afegeix una expedició al
vespre de Moià a Caldes i una
altra de Barcelona cap a Moià
Els canvis s’han començat a
aplicar aquest mes de març i
afecten tant serveis de dies
feiners com festius
de 6 de la tarda per una a les 6 i 10
minuts, i a més a més aquesta expedició surt a 3/4 de 6 de Santa
Maria d’Oló, i fa parada a l’Estany
a les 6. També es perllonga el recorregut de l’expedició que surt a
2/4 de 4 des de Barcelona ﬁns a
Santa Maria d’Oló, i es modiﬁca
l’horari de l’expedició actual de la
1 i 10 minuts que surt de Santa
Maria d’Oló, per les 2 de la tarda,
de manera que arriba a Barcelona
a les 4 de la tarda.
Pel que fa als diumenges i festius, s'ha modiﬁcat l’horari i el recorregut de l’expedició que sortia
de l’Estany a 2/4 de 2 i s’endarrereix una hora, i a més a més aquesta expedició surt a 1/4 de 3 de Santa Maria d’Oló. També es perllonga el recorregut de l’expedició que
surt a 2/4 de 12 des de Barcelona
ﬁns a Santa Maria d’Oló.
Així mateix s’afegeixen dues
noves expedicions, una des de
Moià a les 9 i 40 minuts del vespre
per arribar a Caldes de Montbui,
i una altra que surt a les 8 del vespre des de Barcelona i que arriba
a Moià a les 9 i 40 minuts. Tots
aquests canvis ja s’han fet efectius
aquest mateix mes.

L’ascensor que connecta el barri de la Rampinya amb el nucli de Sallent es va estrenar el juliol passat

problemes de mobilitat i per a
desplaçaments amb cotxet o amb
alguna càrrega.
A més a més, es van aproﬁtar els
treballs per fer una nova urbanització del carrer de la Concepció,
del qual se’n van suprimir les voreres, i al seu extrem es va habilitar

una plataforma que serveix de mirador des de la part superior de la
torre de l’ascensor, que ofereix
unes magníﬁques vistes al poble i
al riu.
D’altra banda, també es va condicionar la base de la torre perquè
fes les funcions de parada de bus

en sentit sud. Es va projectar i
realitzar una estructura integrada
amb l’entorn i que té continuïtat
des de l’ascensor ﬁns a pràcticament a l’altura del restaurant l’Ospi, de manera que la mateixa caixa
de l’ascensor té un espai sota cobert per als usuaris del bus.

