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Cada butlletí inclourà una entrevista que es farà a 
una persona que pugui parlar d’un tema d’interès 
per al municipi i un reportatge d’actualitat.

Una altra novetat és una secció on 
coneixereu qui són les persones que 
estan al servei del ciutadà i quines 
són les seves tasques. 

També podreu consultar-hi l’agenda cultural, esportiva 
i turística, així com notícies d’actualitat sobre la feina 
feta des de l’Ajuntament. Finalment, trobareu els 
articles d’opinió dels partits polítics de Sallent.

La comunicació, transparència i participació 
són unes tasques que ens hem pres amb la 
màxima serietat. 

Estem d’estrena! Teniu a les mans el nou butlletí municipal de Sallent, 
Cabrianes i Cornet que es publicarà trimestralment i que compta amb
una nova proposta gràfica i noves seccions. 

Per això, hem treballat amb diferents fórmules 
per arribar a tothom: estrenem pàgina web, 
butlletí, pantalla de LED i seguim apostant per 
l’App municipal Sallent i el contacte a través de             
la missatgeria instantània a través de WhatsApp. 

No ens oblidem de les trobades
amb els barris.

A més, donem la possibilitat que els sallentins i 
sallentines puguin enviar cartes dels lectors per ser 
publicades al butlletí. Per saber-ne més, mira la 
contraportada.

Pots consultar tots els números del Butlletí Som 
Sallent en format digital a l’apartat: T’informem > 
Butlletí Som Sallent a www.sallent.cat
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Malgrat tot, no podem renunciar 
a mirar el futur amb esperança i 
optimisme. 

Hem de continuar lluitant perquè el nostre 
municipi es recuperi d’aquest sotrac i ens 
puguem refer tot el que hem patit aquest any.

Per tot això, l’Ajuntament de Sallent, Cabrianes 
i Cornet, ha començat un any amb una política 
econòmica expansiva. Una política que té la 
voluntat d’invertir diners públics, introduir diners 
a l’economia i ajudar a frenar les conseqüències 
econòmiques derivades de la crisi.

I això ho fem amb les ganes i l’objectiu de 
tirar endavant molts projectes engrescadors.

Projectes que ajudaran a millorar 
Sallent i la vida de totes i tots els 
que hi vivim. 

El projecte principal és la construcció de la 
nova residència. Una obra tan necessària com 
ambiciosa.

Us assegurem que treballem perquè el 
2022 puguin començar els treballs per 
fer-la realitat. 

Comptem ja amb el projecte aprovat per unanimitat 
dels tretze regidors del plenari i, ara mateix, 
estem acabant de valorar diverses  opcions de 
finançament.

Benvolgudes i benvolguts,

Hem encetat un 2021 ple d’incerteses i en una situació molt complicada. Fins i tot alguns l’hem encetat 
amb tristesa, amb la tristesa d’haver perdut algun ésser estimat per la maleïda covid-19 que tants estralls 
ha fet en la nostra gent. També, amb el patiment que molts teniu de no poder obrir els vostres negocis o 
d’obrir-los parcialment, amb les dificultats que això suposa.

Cal trobar la que més s’adeqüi a la nostra capacitat 
econòmica i que, alhora, no hipotequi les futures 
inversions que, com a poble, puguem necessitar.     

Els projectes que començaran a ser una realitat 
ben aviat són el passatge de les Vinyes i el passeig 
Guillem Viñas, ja que són unes obres que es 
finançaran amb una subvenció específica i concreta. 

Sense perdre el temps, també 
iniciarem el projecte del nou gimnàs 
municipal polivalent i la millora de la 
zona esportiva. 

Per últim, però no menys important, hem planificat 
una actuació integral al barri Verge de Fussimanya 
i una altra al Poble Nou per tal d’adequar les 
voreres i els vials i aconseguir, així, la millora de 
l’entorn i l’accessibilitat per a tothom. 

Més enllà de les inversions, des de 
l’Ajuntament seguim apostant per la 
cultura, mantenint la programació de 
Fàbrica Vella. 

També vull apuntar que les obres i el projecte 
de museïtzació de la casa Torres Amat van a 
bon ritme i esperem que aviat aquest tresor 
que tenim a Sallent es pugui obrir perquè 
totes i tots el puguem gaudir.

M’agradaria acabar parlant de civisme aprofitant 
que la setmana del 22 de març es va realitzar una 
campanya a les xarxes socials per fomentar-lo.

“ “
ORIOL RIBALTA

Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet

L’ALCALDE
Editorial



D’ençà del confinament, hem vist com es produïen 
més actes incívics i vandàlics a la nostra Vila: 
mobles i altres andròmines als contenidors en lloc 
de la deixalleria, gran quantitat de brutícia al 
carrer, el Parc Municipal molt malmès, excrements 
de gossos a la via pública, etc.  

Hem de ser conscients que el Sallent que 
volem, el construïm entre totes i tots.

L’Ajuntament no pot arribar a tot arreu i mantenir la via 
pública neta, ni mantenir el Parc en bones condicions, si 
es produeixen accions incíviques cada dia.  

No és voluntat de l’equip de govern haver 
d’incrementar la presència policial i generar 
despesa extra. 

Us demano un esforç compartit. Un esforç i 
una responsabilitat que hem de ser capaços de 
transmetre a les noves generacions. Hem de fer 
dels carrers, les places i els parcs llocs on tothom li 
vingui de gust conviure.

Salut per a tothom i seguim al vostre 
costat. A disposar.

“

“

MIQUEL ESTRUCH
Regidor d’Urbanisme i Obres públiques, 

Serveis i manteniment municipals, 
Patrimoni, Sostenibilitat i Habitatge

REGIDORIA D’URBANISME
Editorial

Fa gairebé dos anys, vaig aparcar 
la feina d’arquitecte i de mestre per 
formar part d’un nou projecte al 
servei de Sallent.

L’Ajuntament compta amb un equip de treball que 
puc garantir que té la il·lusió des del primer dia 
per treballar per a les persones i per implementar 
els projectes que vam prometre. És un grup unit i 
cohesionat, eficaç a l’hora de solucionar problemes i, 
en definitiva, un equip que sempre hi és. I les meves 
sensacions són bones: algunes coses les hem fet bé i 
d’altres de ben segur que es podrien haver fet millor. 

Seguirem treballant perquè, tot i la maleïda 
Covid-19, puguem complir tot allò que ens 
hem proposat.

Tenim projectes aturats, que no pas aparcats, 
projectes de present i de futur. Res s’atura perquè 
no perdem temps i treballem sempre amb una 
actitud positiva i engrescadora.

“ “El temps no el podem comprar ni parar, 
i és el que tenim, o el gestionem bé o el 
perdem.

Sabem que tenim coses a millorar en la via 
pública: entenem la molèstia i desengany de 
moltes persones quan veuen trastos al mig del 
carrer o plàstics i porqueria al mig del bosc. Fer 
el que volem i on i quan volem no és llibertat, 
sinó llibertinatge. La meva llibertat acaba quan 
comença la de l’altre. Perquè en dos anys hem fet 
molta feina. I la que farem!

Salut, molta, moltíssima salut a tothom, 
i un record per als que ja no hi són.
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d’urbanisme
Notícies 

El desembre del 2020 es va dur a terme la 
instal·lació de noves teulades al centre 
d’acollida d’animals SEPROAN de Sallent, 
una petita protectora formada per voluntaris 
que acull gossos i gats perduts, abandonats o 
maltractats.

L’Ajuntament de Sallent vol donar suport a la 
important tasca que fa aquesta associació, i 
per això cada any s’intenta fer alguna 
actuació de millora de les instal·lacions. 
Amb el canvi de la coberta, els animals ja no es 
mullen i estan a una temperatura més agradable.

Segueix-los a Instagram @seproansallent

S’instal·len noves teulades
A la protectora SEPROAN

A la Font de Sant Antoni s’ha habilitat un 
nou aparcament i s’ha fet el trasllat de la 
viabilitat per unificar aquest espai amb el 
de la capelleta. Una altra de les millores 
destacades és la reparació del torrent dels 
Enamorats a la desembocadura del riu 
Llobregat.

Coneixes el mirador de la Costa Gran? S’hi ha 
habilitat un espai lúdic per gaudir de la natura 
que té unes vistes impressionants de Sallent. Pocs 
metres abans hi ha l’espai del gronxador. Pots 
arribar-hi seguint la senyalització o consultant la 
ruta de Wikiloc “Del Gronxador de la Costa Gran 
al Mirador”. La trobaràs a l’aplicació mòbil 
Sallent o a www.sallent.cat

Reformes a diferents àrees
naturals del municipi 

Torrent dels Enamorats

Mirador de la Costa Gran
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Treballs de millora de la via urbana 
S’han realitzat treballs de millora als 
carrers Maria Freixau, Secretari Bonet, 
Circumval·lació i Trenta-Sisena. Concretament, 
s’ha fet la senyalització per a vianants 
horitzontal per al reordenament de la vialitat.

Als carrers Avinyó i Unió s’han fet millores en el 
ferm i s’ha fet un pas elevat al carrer Secretari 
Bonet. Una altra de les obres destacades és la 
construcció d’una nova zona d’aparcament al 
centre del poble, a la plaça Anselm Clavé, entre 
els carrers Sant Víctor i Avinyó. També s’ha fet el 
reordenament de la plaça de la Verdura.

Nou aparcament plaça Anselm Clavé

Millores als carrers Avinyó i Unió

Senyalització per a vianants

Continuen les obres al Pont de Cabrianes
Des del passat estiu del 2020, s’està duent a terme 
l’eixamplament del pont de Cabrianes, un projecte a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya que està previst 
que finalitzi l’agost del 2022.

L’objectiu és millorar la seguretat i fluïdesa de la conducció, ja 
que l’amplada permetia tan sols el pas d’un vehicle per cada 
sentit de manera simultània. L’amplada prevista és de dotze 
metres, el doble que l’anterior, i ha d’incloure una vorera per al 
pas de vianants i també de ciclistes.

Ampliació del pont de Cabrianes

Notícies  d’urbanisme
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Sallent engega una campanya per 
fomentar el civisme al municipi

Horari deixalleria de Sallent

Recordem que l’Ajuntament disposa del 
servei de recollida gratuïta a domicili de 
mobles i objectes voluminosos que han 
d’anar a la deixalleria.

Per  sol·licitar  el  servei  cal trucar 
al telèfon  93 837 02 00.

També es pot anar presencialment 
a la deixalleria en horari d’11:00 
a 14:00 h els dilluns, dimarts i 
dissabtes i de 16:00 a 19:00 h els 
dimecres, dijous i divendres. Està 
situat al camí de Cabrianes, al 
sector el Guix.

Des de l’Ajuntament apostem per 
una valoració més sostenible que 
només és possible amb l’esforç de 
tota la ciutadania.

Entre  tots  i  totes,  sumem!

“ “

“ “

Durant la setmana del 22 al 28 
de març, Sallent va celebrar la 
Setmana del Foment del Civisme 
amb l’eslògan:

El  que  fas  a  Sallent,  t’ho  fas  a  tu.

Durant els últims mesos, al municipi de Sallent 
han incrementat els actes incívics i vandàlics, i és 
per això que l’Ajuntament vol posar atenció en 
aquesta problemàtica i demanar la col·laboració 
ciutadana per a una actitud cívica.

Per fer-ho, a través de les xarxes 
socials Som Sallent es van mostrar 
els actes que més es repeteixen.

Paral·lelament, des d’Educació s’ha enviat 
una carta als centres educatius per tal 
que les famílies estiguin al cas d’aquesta 
problemàtica.

Durant les pròximes setmanes es col·locaran 
cartells en punts estratègics del municipi amb 
l’objectiu de dissuadir les persones a cometre 
aquestes accions. “

“

POTS SOL·LICITAR LA 
RECOLLIDA GRATUÏTA 
AL TELÈFON: 

O PORTA-HO A
LA DEIXALLERIA
(camí de Cabrianes)

93 837 02 00

Dilluns - Dimarts - Dissabte
11 h a 14 h

Dimecres - Dijous - Divendres
16 h a 19 h

1 2

RECOLLIDA GRATUÏTA
A LA PORTA DE CASA

RECOLLIDA GRATUÏTA
A LA PORTA DE CASA
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Notícies  d’urbanisme

LA LLERA DEL RIU DEL LLOBREGAT
RECUPERA EL SEU ASPECTE ORIGINAL

Recuperació de la llera del riu Llobregat al seu pas per Sallent

Després del temporal Glòria el 
gener del 2020, la llera del riu 
Llobregat al seu pas per Sallent 
va quedar molt afectada i calia 
recuperar la zona.

Per això, l’Ajuntament de Sallent i l’Agència 
Catalana de l’Aigua van aprofitar l’ocasió 
per plantejar l’embelliment de l’espai i 
que pogués ser una zona on dur a terme 
activitats de lleure i esport.

Així doncs, a part de reforçar la llera per prevenir 
possibles desperfectes, les obres han estat 
pensades amb l’objectiu d’obrir Sallent al riu.

Tram de via verda del Passeig de l’Estació

FINALITZA LA URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ 

Des de finals del 2020, el nucli urbà 
de la vila i l’Institut Llobregat estan 
connectats amb un tram de via 
verda que enllaça amb el futur Parc 
de l’Estació.

A més, des de la zona del parc hi ha la 
via verda que connecta amb La Botjosa i 
Cabrianes i és possible anar a peu fins a 
Manresa, Santpedor o Sant Fruitós només 
trepitjant via verda.

A més, s’han incorporat bancs i una zona verda. Les 
obres van començar a finals del 2019, però degut a 
la pandèmia van haver d’aturar-se temporalment; en 
total, la urbanització ha durat sis mesos.

S’hi ha instal·lat un plafó commemoratiu sobre la 
història del Camí de la Via, un camí inaugurat l’any 
1885 que unia la línia de tren entre Manresa i Sallent.

El tren era conegut popularment com 
a “El Carrilet” i una de les parades 
s’anomenava “L’Estació”, la qual va donar 
nom al desaparegut barri.

URBANISME I Equipaments

“ “
URBANISME I Equipaments
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S’APROVA EL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA RESIDÈNCIA
I FINALITZEN LES REFORMES AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DEL TÈXTIL I A L’ESCORXADOR

S’ha aprovat el projecte executiu de 
la nova residència a la Fàbrica Vella. 
Compta amb un pressupost de vuit 
milions d’euros i està previst que 
l’obra s’iniciï a principis del 2022.

La residència tindrà capacitat per noranta 
usuaris residents i trenta usuaris de 
centre de dia. Comptarà amb una planta 
soterrània, una planta baixa i tres plantes 
per a residents.

Al soterrani hi haurà l’aparcament, la zona de 
manteniment i vestidors; a la planta baixa hi haurà 
l’accés general, l’atenció a l’usuari i una zona de 
treball intern.

La resta de plantes estaran destinades 
als usuaris, i cadascuna d’elles tindrà 13 
habitacions dobles i 4 individuals amb bany 
propi, una sala d’estar i menjador comuns i 
una terrassa.

Al finançament d’aquest projecte s’hi 
suma la venda de la subhasta de pis de 
Barcelona per valor de 200.000 €. 

L’obra del Centre d’Interpretació del Tèxtil es 
troba a la recta final i, pel que fa a l’Escorxador, 
segueixen les reformes per convertir-lo en un espai 
lúdic i cultural.

Al costat, s’ha habilitat una nova zona 
d’aparcament destinada a tots els 
propietaris o llogaters d’horts, i d’aquesta 
manera s’allibera espai al Camí de 
Cabrianes.

“ “

Projecte executiu de la nova residència, vista des del Pont Nou
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S’aproven subvencions per a instal·lacions
fotovoltaiques i per a la millora de l’accessibilitat
S’han aprovat subvencions 
per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, per a la millora 
de l’accessibilitat i la de pública 
concurrència per a entitats.

Totes tres han estat en fase d’exposició pública 
del 25 de març al 23 d’abril del 2021 i podran 
sol·licitar-se posteriorment. La informació s’anirà 
actualitzant a l’apartat de Subvencions de la 
web de l’Ajuntament (www.sallent.cat/t-
informem/subvencions), on es pot consultar la 
resta de subvencions vigents.

Per primer cop, s’aprova una subvenció 
per a instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum en habitatges i petit comerç.

Aquestes subvencions estan destinades a finançar 
projectes que tinguin com a objectiu promoure 
les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en llars 
i petits comerços ubicats al terme municipal de 
Sallent. Aquest tipus d’instal·lacions redueixen 
l’empremta del carboni a llars i comerços i 
suposen un pas cap a la transició energètica.

Una altra subvenció nova és la que 
s’atorgarà per millorar l’accessibilitat i 
suprimir les barreres arquitectòniques.

Inclou totes aquelles obres i instal·lacions que siguin 
necessàries per adaptar els edificis i habitatges 
a la normativa vigent d’accessibilitat: instal·lació 
d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes
i altres dispositius d’accessibilitat, adaptació
de les estances de l’habitatge, etc.

Es prioritzarà la instal·lació 
d’ascensors en edificis residencials.

L’atorgament de subvencions a les entitats i 
persones físiques en règim de concurrència 
competitiva s’aprova anualment.

Es tracta d’una subvenció que s’atorga a entitats 
i persones físiques que presenten un projecte que 
pot estar inclòs en diversos àmbits: cultura i festes, 
serveis socials, joventut, polítiques d’igualtat, 
esports, educació o participació ciutadana.

SubvencionsNotícies  d’urbanisme

https://www.sallent.cat/t-informem/subvencions
https://www.sallent.cat/t-informem/subvencions


El 25 d’abril es va realitzar un homenatge a Jordi Fàbregas.

Malauradament el passat 20 de gener va morir el sallentí Jordi Fàbregas 
amb 69 anys i una vida plena encara d’objectius i projectes per tirar 
endavant. La seva trajectòria musical i personal, el van posicionar d’una 
manera important com a veu i ànima del folk català
i va ser un referent en el món de la cultura popular i tradicional.

És indiscutible la seva gran tasca com a fundador del CAT, l’any 1993, i director
del festival Tradicionàrius, el 1988. Va picar pedra a la recerca de qualsevol
grup que pogués estar inclòs dins d’aquest gènere i va organitzar concerts
que van permetre posicionar la música tradicional en l’imaginari musical.

El CAT (Centre Artesà Tradicionàrius) i el Tradicionàrius
van esdevenir la base i el viver fonamental per a la
consolidació del folk català. A més, va ser membre de
diversos grups com L’Harmònica Brava, Coses, La Murga,
Primer Nota o El Pont d’Arcalís.

També va ser cabdal en el procés de creació de
revistes com Folc i Sons de la Mediterrània i va ser
actiu en el Concurs Sons.

Jordi Fàbregas va composar els balls de Gegants i Capgrossos,
a part del Ball dels Gegants de Sallent, però molts altres de diverses
poblacions catalanes.

Un dels balls més coneguts que ha composat,
però és el Ball Nou, que és ni més ni menys que
el que ballen els Gegants de l’Agrupació de
Colles de Geganters de Catalunya.

Queda clar que en Jordi Fàbregas, al llarg de la seva carrera, va
apostar amb escreix per a la dignificació del món geganter, i no hi ha
dubte que va ser un artista polifacètic: intèrpret, gestor, director artístic,
manager, musicòleg i divulgador, sempre centrat amb la música
tradicional de la qual en va ser un ferm defensor.

No és en va que el 2020 es decidís concedir-li la Creu de Sant Jordi,
tot i que anteriorment ja havia tingut altres reconeixements.

En Jordi Fàbregas va viure en una època on la vida,
la geografia, l’atzar o la sort, el van fer coincidir amb 
personatges que també esdevindrien grans músics.

reportatge
El

Homenatge a Jordi Fàbregas
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Mai podrem estar prou agraïts de tot plegat Jordi, t’enyorarem molt, a tu,
la teva veu, els teus ideals, la teva empenta i la teva manera de fer i de ser.
Gràcies per tot el que ens has regalat!

“ “
És el cas del violoncel·lista sallentí Carles Cases o Josep Pons, l’actual director de 
l’orquestra del Liceu. També va coincidir amb Jaume Arnella, amb qui va fer el 
seu últim concert el dia 20 de desembre de 2020 al circuit Folc de Tarragona. 
Des d’altres àmbits com el CAT, on Jordi Fàbregas estava profundament vinculat, 
també s’estan pensant accions.

Això demostra que hi ha una necessitat moral, emocional, social, 
cultural i pedagògica de realçar la figura de Fàbregas, i així 
contribuir a que la seva personalitat persisteixi en l’ideari sallentí.

Per fer-ho possible, es va crear una comissió de persones vinculades a la cultura 
popular i tradicional que proposessin accions al voltant de la figura i la tasca 
d’en Jordi Fàbregas.

En aquesta comissió també va participar-hi el cap del Departament de Música 
Tradicional de l’ESMUC i la Carol Duran, presidenta actual del CAT. En la 
comissió va haver-hi representació de tots els partits de l’equip de govern.

L’homenatge al sallentí va ser el diumenge 25 d’abril.

Una setmana que per en Jordi Fàbregas hagués estat molt especial, 
ja que el dia 20 d’abril hagués complert setanta anys i el 23 hagués 
celebrat el seu sant.

El dia 25 d’abril ens va acompanyar la família Fàbregas, la Lola Capdevila, la 
companya a qui en Jordi sempre anomenava pel magnífic equip que feien, i el 
seu fill Pol.

La jornada d’homenatge a Fàbregas va clausurar
la Setmana Cultural i va constar de dues parts.

La primera part va incloure un acte institucional amb personalitats 
polítiques i culturals vinculades amb en Jordi Fàbregas i que es 
va fer a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. La segona part va ser una 
mostra de cultura popular amb la participació de totes les entitats 
del poble i que va tenir lloc a la Torre del Gas.

A la mostra popular van participar-hi els esbarts de Sallent, de Cabrianes i de 
Cornet; els Bastoners de Sallent; El Carrilet (les Bruixes i els Bandolers); Adona’t 
(Joana la Negra); El Maqui; Gegants i nans de Sallent; Enramades de Sallent; 
Enramades de Gràcia (Barcelona); Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya; Escola Municipal de Música Cal Moliner; Música als Balcons; Coral 
Nova Harmonia; The River Troupe Gospel; Cobla Berga Jove; Músics del CAT 
Tradicionarius; Col·lectiu La Xeixa; i voluntaris i voluntàries. Gràcies a tots i totes.

Està clar que al cor del Jordi sempre hi ha hagut lloc per 
Sallent i la seva gent.

Per veure la galeria d’imatges de l’homenatge a Jordi Fàbregas, visita www.sallent.cat

https://www.sallent.cat/
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Del 17 al 25 d’abril Sallent
va celebrar la Setmana Cultural

“ “

Des de la regidoria de Cultura i 
Festes es va organitzar una Setmana 
Cultural adaptada a la situació actual.

L’any passat ja ens vam quedar sense ella i la vam 
trobar a faltar. Durant aquest temps, tots i totes hem 
après a fer les coses d’una altra manera i a normalitzar 
accions i actituds que mai haguéssim pensat.

Portar mascareta, rentar-nos les mans i 
guardar distàncies són patrons que hem 
incorporat en benefici de la salut col·lectiva, 
i més encara quan es tracta d’assistir a 
actes de caràcter cultural.

És per això que creiem que estàvem preparats per 
assumir una Setmana Cultural diferent, però amb la 
mateixa essència de sempre: omplir la nostra vila de 
teatre, música, dansa, pintura, circ i cultura popular. 

Enguany, però, la Setmana 
Cultural va ser especial, ja que 
malauradament va ser la primera 
sense en Jordi Fàbregas i Canadell.

En Jordi ha estat un referent pel nostre poble i 
per la cultura del nostre país, però sobretot ha 
sabut traspassar les fronteres de Sallent realçant la 
cultura d’arrel i tradicional i posicionant aquest estil 
de música arreu del país.

Ara bé, ell sempre que podia anomenava 
amb orgull el nom del seu poble, Sallent.

Per això aquesta Setmana Cultural va voler ser un 
agraïment a la seva persona i un reconeixement
a la seva gran tasca dins i fora del poble.

Tot plegat va culminar amb l’acte 
d’homenatge especial del dia 25 
d’abril a Fàbrica Vella.

Posteriorment, es va fer la mostra de cultura 
popular a la Torre del Gas que se li va dedicar 
expressament a ell i la seva família.

Volem donar les gràcies a totes les 
entitats col·laboradores per ser-hi 
sempre.

La vostra participació i col·laboració són un puntal 
fonamental per la cultura de la nostra vila i són 
l’essència d’aquesta setmana tan rica d’activitats.

La cultura és segura. La cultura és 
sana. La cultura uneix. La cultura és 
necessària.

Des de l’Ajuntament, ens sentim compromesos i 
compromeses envers la cultura i tot el que genera. 
Entenem que pot ser un benefici i apel·lem a la 
responsabilitat de tothom a aconseguir-ho de la 
millor manera possible.

Esperem que hagueu gaudit d’uns dies plens 
de cultura i de les propostes que us hem 
presentat!

setmana Cultural
El destacat



CULTURA
La

Les Músiques de Sallent

Amb motiu dels 40 anys 
de l’Escola Municipal 
de Música Cal Moliner 
i degut a la situació de 
pandèmia actual, s’ha 
previst una marató 
musical de dotze hores 
EL DISSABTE 19 DE JUNY.

Hi passaran tots els grups de 
l’escola de música actuals, però 
també s’ha convidat exalumnes.

A més, es demanarà la col·laboració dels grups musicals integrats 
per alumnes o exalumnes de l’escola. Hi haurà paradetes de 
temes relacionats amb la música i tallers musicals.

El 21 de juny, dies abans del Dia Internacional de 
la Música, a l’escola es celebraran els 40 anys.

S’estrenarà una samarreta amb un dibuix que ha fet 
expressament l’artista Joan Turu.

Porta un lema que escau a tot el professorat, que fa temps que està 
remant el vaixell de l’escola: La música ens mou i el cor també.

Ja pots escoltar Les Músiques de Sallent i Les 
Músiques del Carnaval a Spotify i YouTube.

Ja fa uns mesos que des de la regidoria de Cultura es va proposar 
que Les Músiques de Sallent i Les Músiques del Carnaval de Sallent 
estiguessin disponibles de manera gratuïta i oberta per a tota la 
ciutadania. 

És per això que tant al canal de YouTube de 
l’Ajuntament de Sallent com a Spotify, podràs 
trobar les cançons que conformen aquests dos CD.

A més, vol servir com un homenatge a en Jordi Fàbregas, ja 
que va arranjar músiques com Les Balladetes de Sallent, Ball 
de gegants de Sallent o Som de Sallent.

El CD de Les Músiques de Sallent té un total de 25 cançons i inclou la 
música que acompanya les diferents festes populars del municipi com el 
correfoc, els bastoners o els gegants.

Es va gravar el 1995 i va aglutinar molta gent i 
músics diferents.

Les Músiques del Carnaval de Sallent compta amb 12 cançons que es 
van gravar durant una actuació a Fàbrica Vella el febrer del 2020, 
abans de començar el Carnaval de Sallent i sense que ningú esperés 
l’esclat de la pandèmia.

Per això resulta ser una 
gravació encara més 
emblemàtica tenint en compte 
que va ser l’última actuació.

Va comptar amb la col·laboració 
del Carrilet, l’Escola Municipal de 
Música i Fàbrica Vella.

Amb aquesta iniciativa es vol 
reivindicar el patrimoni musical 
del municipi, mostrar el repertori 
de xarangues i músics de Sallent i 
commemorar que ara fa un any que 
es va fer aquesta actuació.

Esperem que en gaudiu molt!

40 anys  de L’Escola Municipal de Música
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Esports
Els

Inici de la cursa dels i les alumnes de l’Escola Torres Amat

Circuits Esportius
Els ajuntaments de la comarca 
organitzen els Circuits Esportius
del Bages.

El Consell Esportiu del Bages i els ajuntaments de sis 
municipis de la comarca (Sallent, Santpedor, Sant 
Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Calders 
i Sant Vicenç de Castellet) van organitzar els Circuits 
Esportius del Bages que van tenir lloc des del 26 de 
febrer al 15 de març de 2021. Sallent va allargar 
una setmana més degut a la gran demanda de gent.

Va consistir en sis circuits de 5 a 10 
quilòmetres que es podien fer caminant 
o corrent, de forma individual o en grups 
bombolla. Tots eren oberts al públic, gratuïts
i sense necessitat de fer inscripció prèvia.

Orientació en Família
Èxit de participació en l’activitat 
d’Orientació en Família.

El cap de setmana del 6 i 7 de febrer, 
l’Ajuntament de Sallent i Dinàmic Guies 
de Muntanya van organitzar una activitat 
d’Orientació en Família.

En un recorregut d’uns sis quilòmetres pel fabulós 
entorn natural del Serrat del Xipell i Castell de Sant 
Sebastià. S’havien de trobar deu balises i cada una 
tenia un text explicatiu per donar valor afegit a 
l’activitat i així compartir coneixements i curiositats 
de l’entorn. En total hi van participar 160 persones.

esport i entorn natural
Els nens i nenes de Sallent gaudeixen 
de l’esport en un entorn natural.

El 17 i 19 de març, l’Ajuntament de Sallent, el 
Consell Esportiu del Bages i Dinàmic Guies de 
Muntanya, amb la col·laboració d’Aves, van 
organitzar unes jornades lúdic-esportives de cros
a l’escola i d’orientació a la natura.

Es van celebrar darrere les pistes de tenis i van 
comptar amb una participació aproximada de 
quatre-cents alumnes de primer a sisè de primària
de l’Escola Vedruna i l’Escola Torres Amat de Sallent.

la zona esportiva
S’han realitzat millores als espais
de la zona esportiva.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament està portant 
a terme diversos treballs de manteniment i neteja 
a la zona esportiva, al camp de futbol 7, a la pista 
coberta, les pistes de petanca, la zona de vòlei 
platja i el tram del riu Cornet: s’han reparat les 
goteres i humitats del pavelló i el camp de futbol, 
s’han pintat les portes i els vestidors del camp de 
futbol i s’ha instal·lat una xarxa protectora darrere 
la porteria sud.

Pròximament està previst canviar el 
paviment de sauló de les pistes de petanca 
i millorar els espais de sota les grades del 
camp de futbol.

Xarxa protectora
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Els cursos són totalment 
gratuïts i es pot obtenir un 
certificat d’aprofitament.

Ja pots consultar tota la programa-
ció dels cursos d’abril, maig i juny 
a www.elsalt.cat. Per inscriu-
re’t, pots trucar al 93 820 61 92 
o escriure un correu electrònic a:
sll.promoeconomica@sallent.cat

Nova plataforma de formació
L’Ajuntament vol continuar oferint formació.

Als treballadors/es, autònoms/es, persones en situació d’atur, emprene-
dors/es o treballadors/es que vulguin millorar la seva capacitació malgrat 
la situació sanitària derivada de la Covid-19.

Per aquest motiu, es vol oferir la formació municipal a través d’una 
plataforma digital que ha de facilitar als usuaris i usuàries el seguiment
dels cursos que s’adaptin al seu ritme i al seu horari.

notícies breus
Miscel·lània

els nous jutges de pau de Sallent
Sallent compta amb dos nous jutges de pau des del passat 
desembre del 2020 i ocuparan el càrrec els propers quatre anys.

Van ser escollits per unanimitat durant el Ple de l’Ajuntament de l’11 de no-
vembre de 2020 i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aprovar 
l’acord en data 1 de desembre de 2020. Josep Maria Guerrero és 
sallentí de tota la vida i treballa i regenta la Farmàcia Guerrero de Sallent. 
Fina Borràs, ara jubilada, ha exercit com a mestra de primària i va ser 
regidora de Cultura, Festes i Polítiques d’igualtat a l’Ajuntament de Sallent.

Josep Maria Guerrero i 
Fina Borràs són els nous 
jutges de pau de Sallent.

Els serveis socials més a prop
Es posa en marxa el 
programa “Els serveis 
socials més a prop”

Es tracta d’un programa 
preventiu adreçat a per-
sones majors de vuitanta 
anys, no usuàries dels 
serveis socials, que permet 
als ens locals ampliar el co-
neixement sobre la realitat 
de la població envellida.

Es duu a terme de forma coordinada amb l’empresa que contracta
la Diputació de Barcelona i els serveis socials municipals. 

Es faran entrevistes a domicili, per part de professionals 
de l’àmbit social, en les quals es valorarà de forma 
multidimensional les necessitats de la persona.

Els objectius són detectar situacions de risc o de vulnerabilitat de les 
persones majors de vuitanta anys, informar de l’oferta de prestacions 
i serveis dels quals disposem al municipi, i conèixer proactivament les 
necessitats actuals de les persones grans i anticipar-ne les futures.

Pròximament, l’empresa que realitza les entrevistes es posarà en 
contacte amb les persones majors de vuitanta anys per acordar dia
i hora per la trobada.

https://www.elsalt.cat/
mailto:sll.promoeconomica%40sallent.cat?subject=


Miscel·lània notícies breus

eleccions al Parlament de Catalunya 14F
Es garanteixen les 
mesures de seguretat 
durant les eleccions 
al Parlament de 
Catalunya 14F.

Les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 14 de febrer 
del 2021 van desenvolupar-se 
en un context extraordinari 
degut a la pandèmia de la 
COVID-19.

Per això, l’Ajuntament de Sallent, 
Cabrianes i Cornet va replantejar 
les ubicacions dels espais de 
votació i va adoptar les mesures de 
seguretat pertinents per garantir la 
seguretat dels i les votants.

Una de les mesures més 
significatives va ser canviar les 
ubicacions dels col·legis electorals 
per disposar d’espais amplis i 
oberts i que les entrades i sortides 
poguessin estar diferenciades i 
degudament senyalitzades.

Els veïns i les veïnes de Cabrianes van votar a El Centru, mentre que a 
La Botjosa la votació es va seguir fent al CAT (Centre de Visitants del 
GeoParc). A la Vila de Sallent els col·legis es van situar a dos grans 
espais: la Fàbrica Vella (en lloc de l’Antiga Biblioteca) i el Pavelló 
d’Esports, que s’hi va accedir des de l’entrada de la pista de terra.

L’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet va facilitar 
equips de material de protecció EPI, pantalles facials i 
mascaretes FFP2 a tots els i les membres de les meses.

També disposaven de mampares protectores i se’ls va donar guants 
per al moment del recompte. A més, a cada col·legi electoral hi havia 
controladors que vigilaven l’accés al recinte, que es respectés la 
distància de seguretat entre l’electorat i que s’utilitzés mascareta i gel 
hidroalcohòlic. 

Pel que fa als resultats de les eleccions, pots veure’ls a la imatge: ERC 
va ser el grup polític més votat (819 vots), seguit de JxCat (711) i el 
PSC-PSOE (520).

La participació va ser del 54,60%, lleugerament 
més elevada que la mitjana de Catalunya (51,29%).

Pots consultar totes les dades a www.resultats.parlament2021.cat

AJUNTAMENT DE SALLENT, CABRIANES I CORNET

54,60%
Participació

Cs
48 vots

ERC
819 vots

FNC
4 vots

PSC-PSOE
520 vots

PNC
2 vots

ECP-PEC
144 vots

Vots en blanc
38 vots

PDeCAT
64 vots

RECORTES
10 vots

JxCat
711 vots

IZQP
2 vots

CUP-G
325 vots

MPIC
2 vots

VOX
113 vots

Vots nuls
24 vots

PP
49 vots
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programa d’activitats
Agenda

Fàbrica Vella: Per adquirir les entrades per internet a fabricavella.sallent.cat o a l’App Sallent. A Taquilla una hora abans de cada espectacle -
A l’Ajuntament de 9 a 14 h / Esports: Tots els partits es jugaran al Pavelló d’Esports de Sallent / Turisme: Reserva les entrades de les visites
i rutes a www.sallentturisme.cat / Consulta l’agenda a: www.sallent.cat > T’informem > Agenda

DISSABTE 29 DE MAIG
9:00 h   Minibàsquet Premini. Sallent - Joviat Salle

10:30 h Minibàsquet Femení. Sallent - Paidos Asfe blanc

12:30 h Futbol Sala Juvenil B. Sallent B - FS Prat

16:00 h Bàsquet Inf. Fem. Taronja. Paidos Sallent - CB Artés

20:15 h La Vampira de Barcelona.
            (Cine - Cicle Gaudí) Preu: 4,50€/ 3€

Juliol
ELS DIVENDRES DE JULIOL
Gresca a la Fresca. Plaça Sant Antoni Maria Claret.

Música al Castell de Sallent. Organitza: La Trenta-sisena

Cinema a la Fresca. Parc Municipal. Organitza: Adona’t

DEL DIJOUS 3 AL DILLUNS 7 DE JUNY
Enramades de Sallent 

DISSABTE 5 DE JUNY
9:00 h   Futbol Sala Benjamí. Sallent - FS At.Vilatorrada

10:15 h Futbol Sala Aleví. Sallent - Olimpic Argentona

11:00 h Visita al castell de Sallent. Preu: Gratuït (reserva)

11:45 h Futbol Sala Infantil A. Sallent A - FS Llagostense

12:00 h Futbol Sala Juvenil A. Sallent A -FS Mas Romeu Calafell

13:15 h Futbol Sala Cadet. Sallent - Egara Futsal

DIUMENGE 6 DE JUNY
10:30 h El somriure de la princesa.
            (Projecció familiar) / Preu: Gratuït

DISSABTE 12 DE JUNY
10:30 h Visita al poblat ibèric del Cogulló. / Preu: 1,50€

11:30 h Visita al poblat ibèric del Cogulló. / Preu: 1,50€

11:45 h Futbol Sala Infantil B. Sallent B - EFS Ripoll

12:30 h Visita al poblat ibèric del Cogulló. / Preu: 1,50€

13:15 h Futbol Sala Juvenil B. Sallent B - FS Begues

16:00 h Bàsquet Inf. Fem. Taronja. Paidos Sallent - CB Puig-reig

17:45 h Bàsquet Inf. Fem. Verd. Paidos Sallent - Jet Blau

DISSABTE 19 DE JUNY
9.00 h   Minibàsquet Premini. Sallent - CEB Navarcles

10.30 h Minibàsquet Femení. Sallent - CB Navàs

12.30 h Futbol Sala Infantil A i B. Sallent A - Sallent B

DIJOUS 17 DE JUNY
20:15 h  Enric EZ. (Dijous Divins) / Preu: 3€

20:15 h  Cicle Gaudí. (Cine) / Preu: 4,50€ / 3€

DISSABTE 26 DE JUNY
10:00 h  Ruta Guardians del Bages.
             Al poblat ibèric del Cogulló / Preu: 3€

JUNY

ABRIL
DIVENDRES 30 D’ABRIL
20:15 h Sentimental. (Cine - Cicle Gaudí) / Preu: 4,50€ / 3€

Fàbrica Vella Cultura

Biblioteca de SallentTurisme

Esports

DISSABTE 1 DE MAIG
11:00 h Futbol Sala Juvenil B. SALLENT B-FS Llagostense

11:00 h Visita al castell de Sallent. / Preu: Gratuït (reserva)

DIVENDRES 7 DE MAIG
18:00 h Contes d’animals: Titelles Pengim Penjam

DISSABTE 8 DE MAIG
9:00 h   Minibàsquet Femení. Sallent - Paidos Asfe verd

10:30 h Visita al poblat ibèric del Cogulló. / Preu: 1,50€

10:30 h Futbol Sala Infantil B. Sallent - CFS Corbera

10:45 h Futbol Sala Benjamí. Sallent - At. Aguilar

12:00 h Futbol Sala Cadet. Sallent - EFS Ripoll

19:00 h 17 Anys. (Teatre musical) / Preu: 5€

DISSABTE 15 DE MAIG
09:00 h Minibàsquet Premini. Sallent - CB Navàs

12:00 h Futbol Sala Aleví. Sallent - At. Aguilar

16:00 h Bàsquet Inf. Fem. Taronja. Paidos Sallent - Osona negre

18:00 h Valentina Quàntica. (Teatre familiar) / Preu: 8€

DIUMENGE 16 DE MAIG
18:00 h Ante todo mucha calma.
            (José Corbacho) / Preu: 15€/ 10€ / 5€

DIJOUS 20 DE MAIG
20:00 h Picot. (Dijous Divins) / Preu: 3€

DIVENDRES 21 DE MAIG
18:00 h La mainadera màgica. Plaça de la Vila.
             Conte musical de Teatrem, basat en Mary Poppins.

DISSABTE 22 DE MAIG
9:00 h   Futbol Sala Benjamí. Sallent - CEFS Santpedor

10:00 h Ruta Guardians del Bages.
            Al poblat ibèric del Cogulló / Preu: 3€

10:30 h Futbol Sala Juvenil B. Sallent B - CELF Gavà

12:00 h Futbol Sala Juvenil A. Sallent A -FS Esclop

17:45 h Bàsquet Inf. Fem. Verd. Paidos Sallent - CN Terrassa A

DIUMENGE 23 DE MAIG
18:00 h Small Miller Band i Joan Díaz. (Música jazz) / Preu: 8€

DIMARTS 25 DE MAIG
19:00 h David Parcerisa (UPC)  explica la ciència dels 
            fòssils de dinosaure amb la novel·la Criatures
            extraordinàries.
             (Cine - Cicle Gaudí) Sala Vilà i Valentí / Preu: 4,50€/ 3€

Maig

https://fabricavella.sallent.cat/
http://www.sallentturisme.cat/
https://www.sallent.cat/tinformem/agenda-ajuntament
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març - maig DivendresDijousDimecresDimartsDilluns Dissabte Diumenge

8:00 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

22:00 - 00:00

La Central

L’Agenda  
 Nyigo-Nyago
Anem per feina

Propostes en Xarxa

Fogons i Davantals

Fil Musical Ona Bages

Què i com menjar durant el Càncer

Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages

En primer pla

Fil Musical Ona Bages
Nyigo-Nyago

L’Agenda  

Anem per feina

Fil Musical Ona Bages

Club del Country

Esports amb el Jep
Jazz Club Ple Municipal (bimensual) 

En primer pla 

Fil Musical Ona Bages
Contes de Nit

Cocodril Club Sallent a debat

Estrenes

Contes de Nit

Propostes en Xarxa

Fil Musical Ona Bages

La Falguera (mensual)

Gintònic de tarda (mensual) 

Capital Tropical Sons a Cau d’orella

Fil Musical Ona Bages
La Cartellera

Anem per feina
L’Agenda 

Fil Musical Ona Bages

Propostes en Xarxa

    Fil Musical Ona Bages
Fem Salut

Sallent a debat Sallent a debat

De diumenge a diumenge

L’Ajuntament Respon

El Toc

Ball Matinal

Fil Musical Ona Bages
La Cartellera

Anem per feina
L’Agenda 

Notícies en Xarxa

Coblejant

Els millors èxits de…

Via Verda

Escudella 4K Sabies que?

Esports amb el Jep

Fil Musical Ona Bages
El pot de les sorpreses

Fil Musical Ona Bages

El Pregoner

El Pregoner

Notícies en Xarxa

Fil Musical Ona Bages

Propostes en Xarxa

Què i com menjar durant el Càncer L’Herbolari

Agenda de Ràdio de Sallent
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FORMES DE PAGAMENT:
Telemàticament: www.orgt.cat/gestions - Presencialment: Cal demanar cita prèvia a www.orgt.cat/cites

d’interès
Informació

Bonificacions i taxes

calendari fiscal

Del 5 de març al 5 de maig 2021 3 de març 2021 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

DATES DE PAGAMENT CONCEPTES QUE RECAPTA L’ORGT
PER A L’AJUNTAMENT DE SALLENT

CÀRREC 
DOMICILIARI

1 de juliol 2021 Impost sobre béns immobles urbans 1a fracció (domiciliat)
Impost sobre béns immobles rústics construïts 1a fracció (domiciliat)

1 de juliol 2021
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat)

Impost sobre béns immobles rústics construïts (no domiciliat)
Taxa per gestió de residus comercials
Taxa per entrada de vehicles-guals

Del 3 de maig al 5 de juliol 2021

Del 16 de setembre
al 16 de novembre 2021 2 de novembre 2021 Impost sobre activitats econòmiques

1 d’octubre 2021 Impost sobre béns immoles urbans 2a fracció (domiciliat)
Impost sobre béns immobles rústics construïts 2a fracció (domiciliat)

2 de novembre 2021 Impost sobre béns immobles rústics
Taxa per gestió de residus domèstics

De l’1 de setembre
al 5 de novembre 2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) Bonificació

Habitatges de protecció oficial (3 primers anys) 50%

40%Habitatges amb aprofitament
d’energia solar (2 primers anys)

20%Immobles ús indústria i comercial amb 
energia solar (2 primers anys)

95%

30%

Béns immobles rústics cooperatives agràries i 
explotació. Comunitat de la terra

Habitatge per als titulars de la família nombrosa

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) Bonificació

Obres millora o rehabilitació façanes principals 95%

Rehabilitació habitatges nucli antic,
centre urbà i carretera 30%

Construccions, instal·lacions o obres per millorar 
l’accessibilitat de persones amb discapacitat 50%

Construccions, instal·lacions o obres
amb aprofitament d’energia solar 50%

Obres de reforma, modernització i obertura
de nous establiments comercials i de serveis

del nucli urbà amb superfície inferior a 150 m2
80%

Habitatges amb antiguitat de més de 45 anys 95%

IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE

NATURALESA URBANA (IIVTNU)
Bonificació

En les transmissions que afectin l’habitatge
habitual a títol lucratiu per causa de mort 

(descendents de 1r grau, conjugues i ascendents
de 1r grau). Si han conviscut amb el causant,

la bonificació és del 90%.

70%

IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (IAE) Bonificació

Inici exercici activitat durant els dos primers anys 100%

TAXA ESCOMBRARIES Tarifa reduïda
Habitatge amb utilització de deixalleria
(persona física i mínim amb 6 aportacions

anuals a la deixalleria)
15%

30%Habitatge habitual de pensionistes

IMPOSTOS SOBRE VEHICLES TRACCIÓ 
MECÀNICA (IVTM) Bonificació

Vehicles si titular té grau de
discapacitat superior al 33% 100%

50%Vehicles elèctrics i híbrids
amb menor impacte ambiental

100%
Vehicles històrics segons acreditació de la 

Generalitat i vehicles clàssics amb antiguitat 
superior a 30 anys
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https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Home/tramits
https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citaPreviaP0?idTramit=af3e96f2-7eb3-4bed-b9d3-8c3af6eea93b
julia
Subrayado
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Comunicació i turisme
Parlem de

Els dissabtes a Sallent signifiquen rutes 
guiades a dos dels actius patrimonials 
més potents que tenim al municipi i que 
han estat declarats BCIN (Béns Culturals 
d’Interès Nacional).

Són el poblat ibèric del Cogulló i el conjunt 
monumental del Castell de Sallent i l’Església
de Sant Esteve i Sant Sebastià.

Una ruta que us permetrà viatjar des
dels orígens geològics de la nostra 
comarca, passant pel món dels ibers 
i acabar a l’edat mitjana quan es va 
consolidar el nostre poble.

A la tardor, un cop la museïtzació del Centre 
d’Interpretació del Tèxtil i la Casa Torres Amat i
el Centre de Visitants del Geoparc de la Catalunya 
Central de la Unesco ja estiguin operatius, 
ampliarem l’oferta de visites guiades per donar 
veu a la riquesa patrimonial de Sallent.

Podeu fer les reserves a www.sallentturisme.cat 
o bé al WhatsApp 671 405 483 per conèixer de la
mà d’experts en patrimoni i arqueologia la Ruta dels
Guardians del Bages.

RUTES GUIADES ALS INDRETS
MÉS EMBLEMÀTICS DEL MUNICIPI

Vols caminar, passejar, anar en bici o 
descobrir nous paratges de Sallent i no 
vols fer els camins de sempre?

Hem obert un nou canal de turisme i esports 
que és el Wikiloc de Sallent on entitats com La 
Diferent i el FAES i persones a títol individual 
estan introduint rutes en bici i a peu amb 
diferents dificultats i amb tota la informació
dels punts d’interès.

Us animem que seguiu el Wikiloc de Sallent a 
l’App municipal i us descarregueu les rutes. Si 
voleu col·laborar i afegir-ne de noves, només 
ens ho feu saber a l’adreça electrònica
info@sallentturisme.cat

NOU CANAL DE TURISME
I ESPORTS: EL WIKILOC

Coincidint amb l’equinocci de primavera i en 
col·laboració amb l’equip de l’Observatori 
Astronòmic de Castelltallat, diumenge 21 de 
març es va organitzar una activitat gratuïta 
des del Castell de Sallent per poder fer una 
observació del sol amb telescopi.

Una experiència única que ens va 
connectar amb el centre del nostre 
sistema planetari en un dels moments
de màxima exposició de l’astre rei.

Van participar-hi una cinquantena de
persones distribuïdes en tres torns per
mantenir les mesures Covid-19.

SALLENT DONA LA BENVIN-
GUDA A LA PRIMAVERA
DES DEL CASTELL

http://www.sallentturisme.cat/
mailto:info%40sallentturisme.cat?subject=
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La nova web és accessible des del 12 
d’abril, tot i que encara s’estan millorant 
alguns apartats perquè cal fer la migració 
de continguts de la pàgina vella a la nova.

Alguns dels canvis més significatius tenen a veure 
amb l’organització del contingut, adequada a les 
consultes més freqüents, i amb un disseny gràfic 
que fa que les imatges prenguin més protagonisme 
i la lletra sigui més gran.

L’AJUNTAMENT ESTRENA
NOVA PÀGINA WEB

La nova pàgina web vol fer del portal un espai 
més modern, més visual i amb una informació
més directa i entenedora per a la ciutadania.

L’objectiu és facilitar l’accés a la informació del 
consistori, als tràmits i al portal de transparència 
de manera més ràpida i senzilla. Per facilitar 
l’accessibilitat, la web disposa d’un lector de 
continguts per veu. Entra a visitar la nova web
a www.sallent.cat

RÀDIO SALLENT RENOVA L’EQUIPAMENT 
TÈCNIC AMB MOTIU DEL SEU ANIVERSARI

Nous aparells tècnics

Aquest 2021 Ràdio Sallent celebra els 
seus 40 anys i, com a preàmbul, estem 
adequant i millorant l’espai.

Les instal·lacions de Ràdio Sallent s’han equipat 
amb nous aparells tècnics, com un ordinador 
d’emissió les vint-i-quatre hores del dia i noves 
pantalles articulades. També hi ha nous altaveus 
per a la sala de control i el locutori Josep Grífol.

Visita la nova web a www.sites.google.com/
view/radiosallent o bé sintonitza 107.6 FM. 
Si vols fer ràdio posa’t en contacte amb nosaltres 
a direccio@radiosallent.cat.

SALLENT DISPOSA D’UNA PANTALLA DE
LED INFORMATIVA A PLAÇA CATALUNYA
La instal·lació de la pantalla de LED a la plaça 
Catalunya és un canal de comunicació de 
l’Ajuntament que ofereix tota la informació de 
l’agenda cultural, esportiva i turística i tots els 
esdeveniments i temes d’interès que puguin ser 
d’utilitat per al veïnat.

Situada a un lloc cèntric, es va actualitzant 
la informació diàriament perquè es puguin 
veure els esdeveniments més pròxims.

Durant la nit la pantalla està desactivada. Totes 
les entitats del municipi poden inserir gratuïtament 
les seves activitats: s’han de posar en contacte 
amb comunicacio@sallent.cat.

Imatge de la pantalla de LED, a Plaça Catalunya

https://www.sallent.cat/
https://www.sites.google.com/view/radiosallent
https://www.sites.google.com/view/radiosallent
mailto:direccio%40radiosallent.cat?subject=
mailto:comunicacio%40sallent.cat?subject=
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Joventut i educació
Parlem de

Tot just ara fa un any que els infants, adolescents i joves 
van haver de continuar el curs en línia des de casa seva.

Gràcies a l’esforç de totes i tots els professionals de l’entorn educatiu i de les 
famílies del nostre municipi, hem pogut tirar endavant amb una certa normalitat.

Des de les àrees de Cultura, Esports i Joventut, s’han realitzat rutes per conèixer 
l’entorn del municipi, racons de lectura i visites a la mostra de gegants a l’Espai 
Cultural Fàbrica Vella durant el mes de març.  

També s’ha fet un espectacle de titelles per Sant Jordi adreçat als 
més menuts. Continuem treballant plegats per seguir oferint les eines 
i els recursos necessaris per gaudir de l’aprenentatge tant dins com 
fora de l’aula.

Un any adaptant-se a la nova
normalitat des de les aules

D’una banda, l’objectiu és acompanyar i assessorar les persones joves en
el seu camí cap a la recerca de feina. D’altra banda, es pretén assessorar
i donar suport als i les joves en diferents àmbits de la seva vida.

La Kseta pot oferir molt més a les persones joves. Vol convertir-se 
en un punt de trobada, cohesió i convivència de totes les persones 
joves de Sallent.

Pretén ser també un espai on les joves sallentines i sallentins puguin apropar-se 
per fer les seves propostes d’activitats, ja que en un futur no massa llunyà, 
s’espera poder comptar amb una programació estable de tallers, activitats, 
cursos, entre altres.

En el context actual de pandèmia, però, només es poden oferir
aquests dos serveis, amb atenció individualitzada i amb cita prèvia
que es pot demanar per correu electrònic a lakseta@sallent.cat.

Des del passat mes de febrer aquest nou equipament té en funcionament 
dos serveis adreçats a la població jove: el Servei d’Ocupació Juvenil i el 
Servei d’Informació Juvenil.

Sallent compta amb un nou
equipament juvenil, La Kseta

mailto:lakseta%40sallent.cat?subject=
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Qui

Equip de la Residència i Centre de Dia Sant Bernat
La Residència Municipal i Centre 
de dia Sant Bernat estem formats 
per un equip de 42 persones, la 
gran majoria sallentins i sallentines, 
i actualment comptem amb 53 
residents. 

Tots som professionals que treballem de forma 
coordinada amb l’Ajuntament i som gestionats
per l’equip de govern de Sallent. Comptem
amb auxiliars de geriatria, infermeres, 
fisioterapeuta, treballador social, psicòloga, 
terapeuta ocupacional, animadora sociocultural 
i personal de serveis (manteniment, bugaderia, 
neteja i cuina, administratius i direcció).

Ens descrivim com una petita
família on tots i totes compartim 
diàriament part de la nostra vida.

El nostre treball està basat en el model de
l’ACP (Atenció Centrada en la Persona) i
treballem per potenciar l’autonomia de les 
persones i l’estimulació cognitiva.

Amb tot això, no oblidem el respecte i 
l’escolta activa que ens ajuda a conèixer 
les peculiaritats que fan especials a
cada resident. L’estima per a les persones 
grans ens dóna l’oportunitat de compartir 
somriures i moltes experiències, donant
valor als petits detalls que és el que la
nostra gent gran més valora.

Estem satisfets i satisfetes de la feina ben feta i volem 
seguir donant un servei de qualitat amb la mateixa 
efectivitat que hem demostrat fins ara. Volem agrair 
la dedicació de tots i totes així com la col·laboració 
dels familiars i dels nostres avis i àvies.

“ “

25
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Ja hem complert un any d’ençà de 
la pandèmia de la COVID-19. Com 
valora la gestió que s’ha fet de la 
pandèmia des del CAP de Sallent?

Ha estat una pandèmia molt colpidora, 
hem viscut un any que ho ha capgirat tot i 
des de l’Atenció Primària hem intentat ser 
un mur de contenció del virus.

Ens ha canviat la manera de treballar, hem 
transformat procediments que abans fèiem d’una 
manera i que la pandèmia ens ha obligat a fer 
diferent. Alguns canvis han vingut per quedar-se, 
com les visites no presencials a través de la Meva 
Salut o les vídeo-consultes.

Després, també hem hagut de fer un 
esforç per reprendre l’activitat amb més 
presencialitat, que també és necessària.

Ara va fer un any, el març del 2020, que durant 
dues setmanes el nostre equip i el de Navàs-
Balsareny ens vam fusionar perquè gran part dels 
professionals van emmalaltir per la pandèmia. 
Un any després, aquí seguim, procurant atendre 
tothom i ara amb la vacunació.

Quines van ser les principals
dificultats a les quals va
enfrontar-se professionalment,
però també personalment?

A nivell professional, el desconeixement
de la malaltia va ser una gran dificultat.

També ho van ser els canvis continus que havíem 
d’anar aplicant per les modificacions en els protocols 
i la sensació de tenir poc control sobre el virus.

A nivell personal, va ser molt dur conviure amb 
la por a emmalaltir, tant contagiar-me jo com els 
meus companys, i també va ser molt complicat 
haver d’anar superant el dolor per les pèrdues 
dels pacients i les seves famílies, que fa molts anys 
que portàvem des del CAP.

El mes de març es va complir un any de l’inici de la pandèmia causada 
pel Coronavirus SARS-CoV-2. Sallent, Cabrianes i Cornet, de la mateixa 
manera que la resta de poblacions, va patir uns efectes devastadors per 
la població que encara segueixen molt presents.

El CAP de Sallent va haver de gestionar l’increment sobtat d’ingressos i les cures i 
tractaments a persones que, fins al moment, patien una malaltia força desconeguda. 
Parlem amb Javier Berdié, director del CAP de Sallent des del 2004, per saber com ha 
viscut aquest any i com ell i el seu equip van haver d’enfrontar-se a aquesta situació.

va ser molt dur conviure amb la por a 
emmalaltir, tant contagiar-me jo com 
els meus companys
“ “

Javier Berdié
Entrevista

JAVIER BERDIÉ
Director del CAP de Sallent



la pandèmia ha passat factura 
a nivell psicològic a tothom, 
nosaltres inclosos.
“ “

Com creu que es pot veure afectada 
la salut mental de les persones, 
a conseqüència del confinament i 
altres mesures de contenció de la 
malaltia?

Per a la població ha estat un repte haver-se 
d’acostumar a relacionar-se amb els més estimats 
des de la distància.

Això ha provocat més trastorns d’ansietat
i de l’estat d’ànim que anteriorment.

A nivell general, tots els professionals sanitaris 
compartim la idea que la pandèmia ha passat 
factura a nivell psicològic a tothom, nosaltres 
inclosos.

Finalment, voldríem preguntar-li 
sobre l’estat actual de vacunació al 
municipi de Sallent. Quins col·lectius 
s’han vacunat? S’han pogut complir 
els terminis previstos?

Des del CAP Sallent ens encarreguem 
d’administrar la vacuna de Pfizer.

Està previst haver vacunat tots els majors de 79 
anys de Sallent i tot el Servei d’Atenció Primària 
Bages-Berguedà de l’ICS a la Catalunya Central 
el 9 d’abril.

La vacuna d’AstraZeneca s’administra a 
les persones menors de 65 anys als punts 
de vacunació massiva.

Al Bages és al Palau Firal de Manresa. La vacuna 
Moderna queda reservada per a ús hospitalari 
per a pacients trasplantats o oncològics.

Ara el nostre repte és vacunar els majors 
de 65 anys amb la Pfizer. Esperem poder 
tenir el màxim nombre de vacunes per 
acabar la vacunació el més ràpid possible.

Continua la vacunació contra la Covid-19 al municipi
Al municipi de Sallent ja s’ha 
vacunat la població major de 65 
anys, les persones dependents i 
els seus cuidadors/es i els usuaris i 
personal de les residències per a la 
gent gran.

També s’està vacunant el personal dels centres 
docents i s’ha habilitat un punt per a la vacunació 
massiva a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent.

En la següent taula es poden veure les 
dades de vacunació actualitzades el 23 
d’abril i referents a l’àrea bàsica de Sallent.

Aquesta àrea inclou Sallent, Balsareny i Navàs. 
Com s’observa, s’han vacunat més de 1.950
persones, de les quals 549 ja han rebut la segona 
dosi. Cal tenir en compte que entre la primera i 
la segona dosi de la vacuna AstraZeneca han de 
passar unes 10 o 12 setmanes.

Font: Institut Català de la Salut – Regió Sanitària Catalunya Central

POBLACIÓ POBLACIÓ % 1ª DOSIS % 2ª DOSISVACUNATS 1ª DOSIS VACUNATS 2ª DOSIS

66 - 69 Anys 341 143 41,94% 4,69%16

70 - 79 Anys 699 320 45,78% 4,72%33

> 80 Anys 554 512 92,56% 41,02%227

> 60 Anys 1.594 975 61,16% 17,28%275

Població Global
(igual o major
de 16 anys)

5.694 1.950 31,26% 9,65%549
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Fem Poble aconsegueix un compromís 
de 3 milions d’euros per a la residència

Davant l’enorme repte de finançar la nova residència, arribant als 8 milions totals, Fem Poble 
ha posat a disposició del govern sallentí l’interès i compromís d’aportar-hi 3 milions 
d’euros, per part d’una empresa cooperativa sense ànim de lucre.. 

El treball de Fem Poble per la recerca d’una alternativa a la 
inversió privada i especulativa ha donat fruits. Després de 
diverses converses amb una cooperativa de treball i d’iniciativa 
social, el passat mes de febrer vam concretar en una trobada 
a tres bandes l’opció que permetria desencallar el finança-
ment del nou equipament.

El model que Fem Poble ha aportat al govern de l’Ajuntament 
de Sallent es concretaria en el cas que cap administració pú-
blica no assumís la quantitat que falta per arribar al pressu-
post total. Així, davant del negre escenari que un fons d’inver-
sió o una multinacional fes negoci amb la salut de la gent gran 
de Sallent, Fem Poble prioritza l’opció sense ànim de lucre i 
amb caràcter social d’una empresa cooperativa.

Fem Poble hem defensat des de l’inici del mandat que la resi-
dència s’havia de finançar èticament i amb un model de ges-
tió públic. Per això, si finalment el model públic 100% no és 
possible per part de les administracions, ens hem esforçat per 
avançar-nos i garantir que hi disposem d’una alternativa 
viable i factible sobre la taula.

Des d’un primer moment el nostre grup municipal treballa amb 
rigorositat i ànim de sumar, perquè la nova residència sigui el 
millor equipament dins de les possibilitats del projecte actual. 
Tant en el disseny constructiu com amb el model de finança-
ment i gestió, hem desplegat opcions sòlides per garantir 
una bona residència el més aviat possible.

EL GOVERN D’ERC...

Amplia l’externalització 
de serveis públics
Han concedit a una empresa 
externa del manteniment de 
l’enllumenat públic, un servei 
que l’Ajuntament hauria pogut 
assumir de manera senzilla. 
S’hi suma també l’oportunitat 
perduda de municipalitzar la 
recollida d’escombraries.

No aplica la recollida 
porta a porta
Ara podíem implementar la 
recollida porta a porta, que 
facilita el reciclatge i elimina els 
contenidors del carrer. Sense 
consultar-ho a la població ni a 
l’oposició el govern ha decidit 
mantenir els contenidors, ara 
tancats amb xip.

No revisa les factures 
d’aigua incorrectes
Mig any després que Fem Poble 
alertéssim de la mala praxis en 
el cobrament abusiu de factures 
d’aigua a Sallent, el govern de 
l’Ajuntament no ha fet una 
revisió d’ofici de totes les fac-
tures per corregir totes les que 
s’havia cobrat de més.



1 ANY DEL PLA DE XOC PER LA COVID19. I ARA QUÈ? 

El ple de l’Ajuntament de Sallent va aprovar un pla de suport amb 200.000 
euros. Un any després, sabem que la majoria d’aquests diners no s’han ad-
judicat als objectius previstos.
Tots els grups del plenari de l’Ajuntament de Sallent, el passat mes de maig, 
vam aprovar un pla de xoc amb mesures per reactivar l’economia i apaivagar 
els efectes de la pandèmia als treballadors, professionals i autònoms, així 
com contribuir a la atacar la vulnerabilitat. Aquest pla s’havia de revisar al se-
tembre i seguim sense notícies. 
Des de Junts per Sallent demanem:

- Revisar el Pla aprovat el maig del 2020.
- Conèixer els números i la realitat del que s’ha executat
- Un pla per l’any 2021, o com a mínim acabar d’aplicar el del 2020.

JUNTS APOSTEM PER ACABAR CORRECTAMENT LA PRIMERA 
FASE DEL CAMÍ DE CABRIANES
El camí de Cabrianes és una oportunitat per recuperar la llera del riu Llobregat. Un projecte finalista 
als premis FAD que no agrada a l’actual equip de govern. 
Des de Junts reivindiquem que s’acabi bé el projecte, que sigui un espai de lleure per la població, 
que es recuperi la llera del riu Llobregat i que puguem gaudir de l’espai fluvial.
I sí, sabem que de tant en tant l’aigua puja i pot malmetre-ho una mica, però la majoria del temps és 
un espai per gaudir-lo.

 

 

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE DE LES VINYES
Els veïns del carrer Claret i Om no pagaran contribucions especials per la urbanització del Pas-
satge de les Vinyes.Estem molt contents per aquests veïns, però què passa amb el greuge com-
paratiu amb tots els altres veïns de Sallent, que molt o poc han pagat per la urbanització dels 
seus carrers?
A partir d’ara, la política d’ERC és que els veïns no contribuirem per la urbanització dels carrers? 
O només és en aquest carrer?
Per la urbanització dels carrers a Sallent sempre s’ha contribuït poc o molt en el pagament de 
l’obra, el darrer va ser el Portalet de l’Om. Sempre s’ha aconseguit el màxim de subvenció possi-
ble, però creiem que s’ha de mantenir el concepte de contribuir en la urbanització dels carrers. Això 
no passa, quan es tracta de millores en el carrer. 
La diferència entre urbanització i millora del carrer rau en el canvi dels serveis del carrer, clave-
gueram i connexions de serveis.

Només 57 
dels més de 

600 sallentins 
i sallentines 

en ERTO van 
demanar 

l’ajut.

Camí de Cabrianes 
en l’actualitat.

Imatges del projecte i 
del Camí de Cabrianes 

que volem.
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S’aprova el projecte de “La nova residència“
Agraïm a tots els grups polítics donar suport al projecte de construcció de la nova 
residència i centre de dia a la zona de la Fàbrica Vella. ERC vol tirar endavant 
un equipament que fa més de 20 anys que està encallat i fer-ho amb el consens i la 
col·laboració de tots els grups polítics. 
 
ERC ha treballat durant anys perquè Sallent tingui una residència en un lloc segur. 

El nou projecte se situa més lluny del marge del riu i, per tant , garantirà la seguretat 
de la instal·lació.

La  nova residència de Sallent tindrà una capacitat 
per 90 residents i 30 d’usuaris de centre de dia. 
Amb una ocupació aproximada de 1000 m2 per 
planta.  El termini d’execució de l’obra es preveu en 
20 mesos i està previst poder començar les obres a 
principis de l’any 2022. 

El pressupost de construcció de l’equipament 
és de 8 milions d’euros i l’Ajuntament està  fent 
gestions amb entitats públiques i amb models 
de cooperatives per  trobar la millor opció de 
finançament. Es garantirà que la gestió de la 
residència es faci per mans expertes amb el màxim 
control públic i preservant el servei públic a 
l’usuari.

Tenim el suport de la Generalitat per tirar endavant 
el projecte i, per tant, una visió experta del Departament d’Afers Socials i Famílies, que ens acompanyarà en tot el 
procés de construcció. És una necessitat social urgent disposar d’unes noves instal·lacions.
Cal dignificar la vida de la nostra gent gran i facilitar la feina de les treballadores de la residència.

  ERC creiem en un model integrat per a tota la gent gran que es basa en tres pilars:

TEIXIM SALLENT

Residència nova i centre de dia.

Serveis d’atenció domiciliària a fi que les 
persones puguin viure a casa seva i ser ben ateses.

Destinar edificis municipals a habitatges tutelats: 
una alternativa de vivenda per a la gent gran amb autonomia 
personal que disposa d’alguns serveis comuns i s’hi ofereixen les 
prestacions de teleassistència, supervisió i suport personal i social.

https://es-es.facebook.com/ercsallent/
https://www.instagram.com/esquerrasallent/
https://twitter.com/sallentesquerra?lang=es
mailto:sallentesquerra%40gmail.com?subject=
https://www.google.es/maps/place/Carretera,+23,+08650+Sallent,+Barcelona/@41.8246957,1.8892891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4feb54ad49065:0xd6816acca260c591!8m2!3d41.8246957!4d1.8914831


D’interès
Telèfons

Casal Cívic Sallent Centre 93 837 18 00 

Protectora d’animals
SEPROAN 686 07 08 62Casal Cívic Fussimanya 93 837 15 45

Tanatori Mémora 93 875 16 44Ràdio Sallent -107.6 FM 93 837 17 53

Centre d’Atenció Primària (CAP) 93 837 21 20
Residència i Centre
de dia Sant Bernat 93 837 00 93 

Mossos d’Esquadra 088Oficina de Sallent Turisme 671 40 54 83 

Emergències 112
Biblioteca Sant Antoni
M. Claret 93 820 63 01

Telèfon contra la
violència masclista 900 900 120

Ajuntament de Sallent, 
Cabrianes i Cornet 93 837 02 00

Pavelló d’Esports
Agustín Rueda 93 820 60 25

Arxiu Municipal 93 837 02 00 Viver d’empreses El Salt 93 820 61 92 

Jutjat de Pau 93 837 01 93 
Escola Municipal
de Música Cal Moliner 93 837 23 94 

Policia Municipal 93 837 23 00Comunicació 674 91 97 79 

Deixalleria Municipal 93 837 13 57Serveis Socials 93 837 02 00 

Farmàcia
Ma. Teresa Pallarès 93 837 07 18 Serveis tècnics 93 837 02 00 

Farmàcia
Jp. Ma. Guerrero 93 837 00 46Recollida de Voluminosos 93 837 02 00

Farmàcia Franch 93 837 00 22

Horaris farmàcia de guàrdia

Farmàcia Franch
Farmàcia Pallarés

Farmàcia Guerrero
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Participa! Envia una carta del lector per ser publicada al butlletí.
A partir del proper número, aquest butlletí estrenarà una 
secció anomenada “Carta dels lectors” perquè qualsevol 
sallentí o sallentina pugui escriure un breu article per expressar 
la seva opinió sobre temes d’interès per al municipi.

La finalitat és que la ciutadania tingui un nou espai 
per expressar-se, pugui sentir-se partícep d’allò que 
afecta al municipi i exposi quins són els temes de 
preocupació ciutadana.

No tot s’hi val! Els textos han de ser breus, d’un 
màxim de 200 paraules i amb un títol atractiu.

Tots ells seran revisats per als editors d’aquest butlletí i es 
descartaran els que continguin insults o siguin despectius. No 
tots podran ser publicats al butlletí i seran escollits segons criteri 
periodístic. Aquells que no siguin seleccionats, es publicaran a la 
web de l’Ajuntament. Anima’t i participa enviant el teu escrit a 
comunicacio@sallent.cat amb l’assumpte “Carta del lector”.

Ets una empresa
de sallent?
T’ajudem a ser més visible amb el nostre directori.

Dona’t d’alta!

Servei online gratuït
per a tots els negocis de Sallentempreses.sallent.cat

Descarrega’t l’app
de sallent
Consulta l’agenda d’actes
i les notícies del teu municipi.

A més, podràs enviar qualsevol incidència 
amb què et trobis directament a l’Ajuntament.

www.sallent.cat > T’informem > Butlletí Som Sallent
Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet
Plaça de la Vila, 1  -  93 837 02 00  -  sallent@sallent.cat
www.sallent.cat

mailto:comunicacio%40sallent.cat?subject=
https://www.sallent.cat/tinformem/butlleti-som-sallent
mailto:sallent%40sallent.cat?subject=
http://www.sallent.cat



