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Les obres del Pont s'han vist aturades perquè l'empresa adjudicatària s'ha declarat en concurs de 
creditors. 

Aquest fet està generant un problema important en el funcionament ordinari de la població, per 
això des de l'Ajuntament s'està treballant en diversos fronts per tal que es puguin reprendre les 
obres com més aviat millor. 

En aquest moment estem a l'espera que l'administrador concursal, tal com marca la normativa, 
pugui cedir el contracte a una altra empresa per tal de poder continuar amb les obres.

Sallent s'està obrint al riu. La voluntat és guanyar 
tots aquests espais com a zona de lleure per la 
població, i gaudir de l'artèria principal del muni-
cipi de Sallent, com és el riu Llobregat.

En aquests moments s'està portant a terme 
l'enjardinament del camí, la pròxima col·locació 
de mobiliari urbà, així com l'enllumenat d'aquesta 
zona. 

A més, també s'ha realitzat un mural creat i ela-
borat per la pintora d'art urbà Anna Taratiel, que 
representa la força, la història i la importància del 
riu en el municipi de Sallent. 

Es preveu que pròximament l'Anna Taratiel faci 
un taller per a joves per pintar els elements del 
mobiliari urbà que formaran part del parc. 

El parc de la Muralla també serà enjardinat pròxi-
mament. Al mateix temps, es construirà una es-
cala que connectarà el pàrquing amb el carrer 
Muralla, per acostar l'aparcament al centre de la 
població. 

La zona d'aparcament del parc de la Muralla, 
també es reordenarà per tal que els vehicles hi 
puguin aparcar de forma ordenada.

RENOVACIÓ DEL PONT PERE OTGER

LLERA DEL RIU LLOBREGAT



Aquest espai s'ha finalitzat amb la urbanització 
de l'entorn i la connexió amb el proper parc de 
l'entorn de la Torre del Gas. 

S'ha fet una urbanització limitada, ja que en el 
futur s'haurà de connectar amb la plaça que 
quedarà entre la nova residència i l'espai cul-
tural. Es preveu enderrocar la torre existent en 
l'espai que ocuparà la residència.

Aquestes obres inclouen el canvi de les cana-
litzacions d'aigua antigues, així com la previsió 
de serveis perquè quan es consideri oportú es 
puguin anar soterrant. 

S'està fent la vorera de nou amb unes dimen-
sions que permetin poder mantenir la línia 
d'aparcaments, sense haver d'aparcar sobre la 
vorera.  

Es renovarà la il·luminació i, al mateix temps, 
es construiran dos passos elevats; un d'ells a 
l'encreuament del Pont vell amb la carretera i 
l'altre a la meitat del tram entre els dos ponts, 
per tal de minorar la velocitat dels vehicles en 
aquesta via urbana.

El carrer Concepció ha estat renovat en la seva 
totalitat. 

S'han tret les voreres i s'ha fet un espai de pla-
taforma única, ja que a causa de les dimensions 
del carrer, no permetia poder fer unes voreres 
amb les amplades necessàries i reglamentàries. 
Es renova l'enllumenat i el mobiliari urbà de la 
zona. 

Al final hi haurà un mirador, des d'on s'agafarà 
l'ascensor per poder baixar fins a la Carretera. 
Un cop asfaltat el carrer, quedarà pendent la 
connexió del carrer amb el mirador per quan es-
tigui col·locada la plataforma de l'ascensor.

ENTORN DE L’ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA

VORERA DE LA CARRETERA

CARRER CONCEPCIÓ

Les obres de la Carretera comporten aixecar i renovar tot l'espai de la vorera dreta direcció Berga.



Dins el pla de millora i adaptació de les vore-
res del municipi a les normatives i necessitats 
actuals, s'ha començat les obres de reforma 
de la vorera del carrer de l'Om. Amb aquesta 
actuació, la vorera quedarà amb una amplada 
suficient per garantir-ne l'accessibilitat i poder 
mantenir les línies d'aparcament. Així mateix, 
s'adaptarà la vorera del costat esquerre del ca-
rrer a l'haver enderrocat la casa que no estava 
alineada al que marca el planejament.

VORERA CARRER DE L’OM

MILLORA ASFALTAT DEL MUNICIPI
Durant les properes setmanes es procedirà a re asfaltar un tram del carrer Verge del pilar, entre la 
rotonda i el pavelló, i la intersecció del carrer Mestre Vilar amb Maria Freixau i Mestre Benet. Tam-
bé s'han reparat petits trams de paviment del camí de la Maiola, el carrer ponent de Cabrianes, el 
carrer Bisbe Valls i el pàrquing del costat de la plaça Santa Maria.

En aquest espai, gairebé enllestit, s'ha urbanitzat 
l'entorn del pavelló de Cabrianes, connectant-lo 
amb l'espai del Centru, mitjançant unes grades.  
Aquest espai que era de terra, i provisional fa 
anys, ha estat urbanitzat, asfaltat i il·luminat de 
nou, així com també s'ha reordenat la zona de 
contenidors, per tal que aporti comoditat als 
usuaris, i una visió molt més bonica de l'entorn.

PLAÇA DEL PAVELLÓ DE CABRIANES

En aquest espai s'està construint la torre que ha d'encabir l'ascensor que pujarà al barri de la 
Rampinya. Aquest ascensor elimina la barrera que suposa la forta pendent del carrer del Pont. 
Amb aquesta actuació s'està rascant un tros de la muntanya per tal de poder ampliar la vorera i 
fer una zona àmplia i agradable a l'entrada del poble. Es farà una capa de formigó a la muntanya, 
per garantir-ne la seguretat, així com un muret i una nova paret de ferro corten, que generarà una 
bonica visió de la zona amb un nou espai més ampli i còmode per la parada d'autobús.

ASCENSOR A LA RAMPINYA i ZONA CARRETERA


