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SOCIETAT!

El pla general de Sallent opta
pel traçat que farà entrar el
tramvia dins el nucli pel nord

"

L’OPCIÓ ESCOLLIDA

El recorregut del tramvia a Sallent
Berga
ca l’Arau

plaça de
Catalunya
ESTACIÓ FINAL
RECORREGUT

pont Nou

! El recorregut tindria un quilòmetre de llargada des de l’enllaç amb

NUCLI URBÀ

JORDI ESCUDÉ | SALLENT
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LA XIFRA

.

HABITANTS

És la població que podria assolir
Sallent l’any 2026 si es completés
l’escenari del parc d’habitatges que
preveu el pla general. Suposaria un
creixement d’entre 150 i 200 habitants anuals.

ficultats orogràfiques que s’haurien de salvar en una de les opcions, i el pas per una de les principals artèries d’entrada i sortida
del poble (l’antiga c-), en l’al-

Al sud, indústria i zona verda
El nou pla general de Sallent reserva la zona sud del nucli urbà a
àrea industrial, i en un espai encara
més allunyat, a zona verda. Una part
de l’àrea industrial es desenvoluparà
a l’actual barri de la Botjosa, just davant del polígon Illa sud, ja consolidat, però a l’oest de la C-.
És una àrea de . metres
quadrats, que ara es requalifica
com a zona industrial, comercial
i d’oficines. Tanmateix, és una
zona adjunta al Cogulló i el seu
desenvolupament està sotmès al
trasllat del runam de la Botjosa a
l’àrea d’abocament ampliada del
Cogulló, i aquest pas encara està
pendent d’un pla especial de la Generalitat que permeti aquesta actuació, tot i que amb el POUM
aprovat, es podria desencallar
«aviat», segons ha reconegut Arenas. Fet aquest pas, es preveu la
creació d’una planta de tractament de residus salins al Torrent
del Mas de les Coves, just al costat
de la Botjosa, també declarat zona
industrial.
Encara més al sud, es preveu
una àmplia àrea verda des de la
zona de la corbatera del riu i l’entorn de l’Hostal del Camp, amb un
corredor fins al Pont de Cabrianes.
D’altra banda, el barri de l’Estació
esdevindrà zona verda (tot i que no
s’hi farà cap actuació), un cop
n’hagin marxat els veïns.
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L’Ajuntament veu difícil el trasllat
de veïns al Puigbò abans de 4 anys
J. E. | SALLENT

El reallotjament de part dels veïns del barri de l’Estació de Sallent
al nou sector del Puigbò haurà
d’esperar uns quatre anys com a
mínim, segons els pronòstics que
es fan en aquests moments des de
l’Ajuntament.
Aquest sector s’inclou entre les
àrees residencials que preveu desenvolupar el nou pla urbanístic,
però són uns terrenys de propietat
privada que haurà d’adquirir l’Incasol mitjançant un sistema d’expropiació, i a l’hora, ha de tramitar un pla especial per poder desenvolupar aquest sector. Tot plegat,
es podrà allargar «un parell o tres
d’anys», explica la regidora d’Urbanisme de Sallent, Empar Arenas,

Cuida’t El ball de gitanes de Sant
menjant Vicenç, que arrenca avui,
. Dietes personalitzades
(sobrepès, proteïnades,
hipertensió arterial,
colesterol, diabetis, gestació,
menopausa, anorèxia
i bulímia i esport)
. Confecció i revisió de menús
. Conferències / Xerrades
. Tallers pràctics
. Assessorament i formació
d'empreses
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El nou pla general preveu
que Sallent creï habitatge als
solars que encara hi ha buits o que
hi quedaran a partir d’enderrocaments a l’interior del nucli, com ara
les àrees de l’Horta del Rector, la
Fàbrica vella i la plaça Generalitat.
Tanmateix, hi haurà àrees d’expansió a Cabrianes est i sud, a can Berenguer, a Roncaus, al Puigbò i a
les Granges. En total, es preveu la
creació de 1.682 habitatges nous
(sense tenir en compte les promocions per acollir els habitants traslladats del barri de l’Estació). Tanmateix, si es té en compte el baix
ritme de construcció que hi ha al
poble (5 habitatges per cada 1.000
habitants en la mitjana dels últims
17 anys), cal preveure que no se
superaran els 1.500 habitatges
nous d’aquí al 2026.
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Àrees residencials al
nord i a Cabrianes

PROPOSTA
DE TRAÇAT
ESCOLLIDA
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El futur tramvia del Bages al seu
pas per Sallent recorrerà la població per fora en paral·lel a la C-,
i enllaçarà amb el nucli urbà pel
nord, fins a arribar a la plaça Catalunya. Així ho preveu el nou pla
general de Sallent, que aquesta setmana ha rebut el vistiplau definitiu per part de la Generalitat, i
que finalment s’ha decidit per
aquesta opció d’entre les tres que
tenia sobre la taula.
El nou traçat donarà continuïtat
a la via actual, que continuarà en
direcció nord amb una parada a la
Rampinya, després travessarà la
C- per un pas inferior tot i que
hi continuarà en paral·lel fins a
l’antiga fàbrica tèxtil de ca l’Anau,
on farà un gir per entrar al nucli
urbà seguint l’antiga c- fins a
la futura rotonda d’enllaç amb el
pont Nou, el qual també travessarà per arribar a la plaça Catalunya,
on hi haurà l’estació d’inici i final
de trajecte.
En total, serà un quilòmetre de
recorregut des de l’enllaç amb la
via actual. Amb aquesta opció, en
principi quedarien descartades
dues altres propostes que es preveien. L’una, molt similar, només
variava de l’actual perquè s’estalviava el revolt de ca l’Arau, seguint
un traçat directe des de la Rampinya fins al pont nou però per una
zona de fort pendent. L’altra preveia una entrada pel sud i un ampli recorregut per l’interior del
nucli urbà, passant pel perímetre
oest del barri de l’Estació, i seguint en paral·lel la C- fins al
pont nou.
El trajecte escollit estalvia les di-

tra, però «no deixa de ser una
proposta» condicionada al projecte
que s’haurà d’elaborar en el seu
dia, per al qual no hi ha data definida, segons la regidora d’Urbanisme de Sallent, Empar Arenas.
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la via actual, i preveu parades a la Rampinya i a la plaça Catalunya

i després, encara s’haurà d’urbanitzar la zona abans de poder-hi
començar a construir.
El sector del Puigbò té una superfície de , hectàrees, i s’hi
permetrà una construcció màxima
de  habitatges. D’aquests, el ,
 seran de règim ordinari o especial, el ,  de preu concertat, i
la resta seran lliures. Les edificacions seran de cases unifamiliars,
i no se superarà la planta baixa i
dues plantes pis en tot el sector, exceptuant les parcel·les destinades
als veïns del barri de l’Estació que
ara viuen en parcel·les on s’admeten fins a quatre plantes. En
aquests casos, podran ser edificacions de planta baixa i tres pisos superiors.
ARXIU/JORDI LARGO

es constitueix en entitat
CARMINA OLIVERAS | MANRESA

Uns  dansaires repartits en
deu colles diferents tornaran a
ballar enguany per mantenir una
tradició centenària a Sant Vicenç
de Castellet: la Ballada Popular de
Gitanes, que arrenca avui a la tarda amb la ballada infantil i juvenil.
A partit d’aquesta edició, a més, la
festa comptarà amb la seva pròpia
entitat, que s’ha constituït per a assegurar el futur de les ballades.
Lluís Oliveras, mestre dansaire
i membre de la comissió del ball de
gitanes, ha explicat que la constitució de l’entitat, que s’anomenarà Associació de ball popular de gi-

LA DADA

Un conseller de Cultura presidirà
per primer cop la ballada popular
El conseller de Cultura, Joan
Manuel Trasserras, serà diumenge a Sant Vicenç per conèixer
de primera mà el ball de gitanes.
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Una desena de colles van ballar l’any passat durant més d’una hora

tanes de Sant Vicenç de Castellet
i que serà presidida per la balladora Carme Jiménez, té un doble
objectiu. Per una banda, «com a
associació tindrem dret a demanar
ajudes i subvencions tant a l’ajun-

tament com a la Generalitat» i, de
l’altra, «el fet de ser una entitat ens
obra més portes a l’hora de plantejar més activitats que es puguin
allargar durant tot l’any». Així, d’una festa tradicional que fins ara im-

pulsava l’Esbart Santvicentí s’ha
passat a una entitat. La ballada popular serà demà a les  del migdia a la plaça de l’Ajuntament i serà
presidia pel conseller de Cultura,
Joan Manuel Trasserras.

