
La creació fallida de l’Autoritat
del Transport a la Catalunya Cen-
tral, organisme que havia de tenir
la seu a Manresa amb la finalitat de
gestionar el transport públic a les
comarques centrals, va ser motiu
de controvèrsia durant el ple mu-
nicipal.

En en debat del punt de l’ordre
del  dia  del conveni d’adhesió al
sistema tarifari integrat de l’Auto-
ritat del Transport Metropolità de
l’Àrea de Barcelona (ATM), el re-
gidor de la CUP, Adam Majó, va vo-
ler fer notar que el conveni supo-
sava «la defunció definitiva» del
projecte de constituir una Autori-
tat del Transport a la Catalunya

Central, «que va ser aprovat però
no va veure mai la llum».

Majó va explicar que un dels fets
que posa de relleu la integració de
la Catalunya central dins de l’Au-
toritat Metropolitana del Transport
és que la Catalunya central «com
una unitat amb personalitat prò-
pia i autocentrada potser és més fe-
ble del que nosaltres volem pen-
sar i que, en canvi, hi ha una re-
alitat de la que també formem
part, que és l’àrea metropolitana de
Barcelona que aquesta sí que està
forta i consolidada i de la que
cada vegada en som més part i avui
en som una mica més aprovant
aquest dictamen». El regidor de
Mobilitat, Ramon Bacardit (CiU),

va voler aclarir que «aquest con-
veni no és la certificació de de-
funció de res més que de que ha-
guem de contribuir amb un import
màxim de 43.350 euros a aquesta

mena de caixa comuna per a la
compensació a les companyies
per la integració tarifària». Lo de
l’autoritat del transport «és un al-
tre debat», va dir. 
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CiU i CUP discrepen sobre la «defunció»
de l’ens de gestió del transport públic

L’organisme de coordinació que havia de tenir seu a Manresa no ha acabat materialitzant-se
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Per unanimitat de tots els grups
polítics municipals es va aprovar
posar en marxa l’expedient ad-
ministratiu previ a l’atorgament de
la medalla de la ciutat al mèrit cí-
vic a la Fundació Ampans, pels
seus 50 anys de trajectòria a favor
de les persones amb discapacitat
intel·lectual.

L’Associació Manresana de Pa-
res de Nens Subdotats va ser crea-
da l’any 1965 com una associació

sense afany de lucre per un grup de
pares i mares de la comarca del Ba-
ges preocupats per l’educació i la
integració dels seus fills amb dis-
capacitat intel·lectual. 

Un dels primers serveis que va
oferir va ser l’atenció escolar a
nens i nenes amb necessitats edu-
catives especials, juntament amb
la creació dels primers tallers d’in-
tegració sociolaboral. 

L’any 2010, l’associació es va
transformar en Fundació Ampans

que, segons el dictamen aprovat,
segueix la mateixa trajectòria ini-
cial fidel al compromís de servei a
les persones amb discapacitat de
la comarca del Bages.

La voluntat de l’Ajuntament és
reconèixer la feina feta i premiar el
que es considera un mèrit extra-
ordinari per l’impacte positiu que
ha tingut en els propis afectats i les
seves famílies durant el darrer
mig segle així com en l’entorn on
ha desenvolupat aquesta tasca.
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Medalla de la ciutat per a Ampans

S’ampliarà l’espai dedicat als
vianants al carrer dels Infants

El ple va aprovar, amb l’absten-
ció del PP i PxC, la proposta del
grup municipal de la CUP d’am-
pliar l’espai per a vianants al car-
rer Infants.

La CUP va fer notar que la vo-
rera del carrer Infants és «estretís-
sima» i això obliga els vianants a
caminar per la calçada i ocupar
l’espai destinat a la circulació de ve-
hicles. Un perill al que cal afegir

que en aquest vial hi ha la sortida
d’una escola municipal.

Les obres haurien d’estar en-
llestides coincidint amb finalit-
zació de les reurbanitzacions de la
Pujada dels Drets i del Joc de la Pi-
lota.

Totes tres formen part de l’iti-
nerari per a vianants que fan ser-
vir molts veïns de les Escodines i
del Barri Antic per arribar fins al
carrer de Guimerà.
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La moció de la CUP recorda
que pròximament es durà a

terme la reurbanització de la Puja-
da dels Drets, gràcies a l’acord amb
La Caixa, que és propietària de la
Fàbrica Nova, i que l’Ajuntament
també té previst ampliar les vore-
res del Joc de la Pilota. Atès que
aquestes dues intervencions for-
men part d’un mateix itinerari, con-
sidera que és lògic millorar també
el carrer Infants.



Reurbanització del
Joc de la Pilota

L’Autoritat del Transport a la
Catalunya Central va ser creada so-
bre el paper el 2006 –mitjançant un
acord entre la Generalitat de Ca-
talunya, l’Ajuntament de Manresa
i Consell Comarcal del Bages–
però mai no es va arribar a mate-
rialitzar. 

L’acord es va signar el setembre
del 2006 amb tota solemnitat al
saló de plens de l’ajuntament de
Manresa. Ho van fer el llavors se-
cretari de Mobilitat del Govern,
Manel Nadal; l’alcalde de Manre-
sa, Josep Camprubí, i Josep Ba-
lasch, aleshores president del Con-
sell Comarcal del Bages.
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Una autoritat
comuna per a la
Catalunya Central
creada només
sobre el paper
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