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EL GRAN SALT D’AMPANS

A

mpans ha desenvolupat una trajectòria en l’atenció als
discapacitats intel·lectuals que l’ha convertit, des de fa
temps, en una de les entitats més reconegudes del sector
a Catalunya. Amb aquests fonaments, està preparant un
salt endavant que preveu invertir gairebé onze milions d’euros durant els propers quatre anys amb l’objectiu de disposar de cent noves places de residència i de renovar i ampliar les seves instal·lacions per tal de fer front al canvi d’escala que aquesta expansió suposarà. És un pla ambiciós que té com a guinda el fet que el projecte principal, el de la residència de la Parada, està sent preparat des
del punt de vista arquitectònic per l’estudi RCR, l’única ﬁrma catalana (i la segona de l’Estat) que ha obtingut el premi més important de l’especialitat al món, el Pritzker. El creixement d’Ampans,
que a hores d’ara ja té un camp d’acció que depassa de molt el dels
discapacitats intel·lectuals, és un exemple del que es pot fer en
aquest territori si es posa el llistó amunt. Ampans és un gran actiu
del Bages, i el salt que es prepara per fer ens ho conﬁrma.
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PEATGES PER NO SORTIR DE CASA
Els preus de les autopistes, juntament amb les nefastes comunicacions de transport de la Catalunya
Central, fan que aquests dies de calor sigui ideal no moure’s del sofà de casa amb l’aire condicionat

A

la Catalunya Central tenim els
millors ingredients per no sortir casa. I tot gràcies als peatges
i, bé, a unes comunicacions terrestres més que deﬁcients, perquè d’aèries no en tenim. I tenim uns peatges que
són tan cars que ens impedeixen anar
gaire lluny sense quedar amb les butxaques buides. Per anar cap al nord -amb el
permís dels veïns de la Cerdanya-, toca
pagar el túnel del Cadí, que té el trist rècord de ser el peatge per quilòmetre més
car de tot l’Estat espanyol i, per extensió,
de tot Catalunya. Per anar cap a Barcelona per la via ràpida no es pot dir que la

cosa millori gaire. Primer cal passar pel
temut peatge de Sant Vicenç de Castellet,
el tercer del rànquing, però els afeccionats a completar podis poden estar tranquils, que si no es queden al Vallès i van
ﬁns a Barcelona, poden seguir pels túnels
de Vallvidrera, on tindran el privilegi de
passar pel segon peatge per quilòmetre
més car de tot l’Estat. Or, plata i bronze. I
si no es volen peatges, tenim la sempre
perillosa C-55, els autobusos de Monbus
que tenen problemes un dia rere l’altre o
els trens. Uns ferrocarrils que per arribar
a Barcelona necessiten més temps ara
que quan els van inaugurar i amb els

quals és impensable, però no impossible,
plantejar-se l’objectiu d’arribar a alguna
població de la costa. Des de Manresa es
podria fer sense arribar a baixar del tren.
Recordin que la R4 arriba ﬁns a Sant Vicenç de Calders, on l’estació és a tan sols
15 minuts de la platja (10 a un pas lleuger), ben poca estona si es té en compte
que per arribar-hi cal sortir de Manresa
«La R4 arriba fins a Sant Vicenç de Calders,
i l’estació és a 15 minuts de la platja, ben
poca estona, perquè per arribar-hi cal
sortir de Manresa dues hores i mitja abans»

més de dues hores i mitja abans. Més l’estona que es necessita per tornar, que és la
mateixa que per anar-hi, fan que l’excursió sigui quasi impossible. Anar-hi per
carretera és més ràpid. L’alternativa gratuïta són l’eix Diagonal i la N-340, no pas
menys perilloses que la C-55. I si es va per
peatge, aquí hi ha el paquet dos en un:
C-55+barrera de Martorell.
Per anar terra endins, el panorama no
és gaire més encoratjador. El tren en direcció a Lleida només passa tres cops al
dia, i, siguem sincers, el mes d’agost i en
plena onada de calor, la capital de la terra
ferma tampoc és el millor destí.
Tot plegat, és un farciment de peatges i
males comunicacions terrestres que fan
que el més atractiu en plena onada de calor sigui canviar la inversió a aixecar barreres i gasolina per l’electricitat que farà
funcionar l’aire condicionat mentre tenim la frescor i la tranquil·litat d’estar asseguts al sofà amb una bona lectura.
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Enguany es compleixen 50 anys de la proclamació de la primera
pubilla de Manresa, l’any 1968, i se celebrarà amb un acte de record impulsat per la comissió organitzadora del pubillatge manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.

Actual explotadora del col·lector de salmorres. La canonada
que transporta les aigües salobres del Bages fins al mar ha vessat
fins a sis vegades en dues setmanes. Cal reclamar a la gestora que
tingui molta més cura, i a l’ACA que acceleri el nou col·lector.

Compositor. El santjoanenc estrenarà el juny
la seva primera òpera a Chicago, per commemorar el centenari de La història d’un soldat,
d’Stravinsky. Exportant talent de casa.
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