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Teniu a les mans una nova edició del butlletí municipal amb les notícies 
més rellevants de la feina feta des de l’Ajuntament. També podeu 
consultar-hi l’agenda cultural, esportiva i turística, així com els ajuts i 
bonificacions fiscals que hi ha en aquests moments.

Aquesta edició arriba uns dies abans a totes les 
llars per no coincidir amb la publicació trimestral 
de la revista del poble, l’Esparver. Som dues 
publicacions on recollim tot allò que passa al 
poble: l’Esparver des de la vessant de les entitats, 
i Som Sallent ho fa des de l’Ajuntament. Entre 
ambdues sumem esforços i teixim complicitats 
per dir tot allò que és important per a Sallent, 
Cabrianes i Cornet.

Us animen que participeu en tot el que ens 
ofereix la nostra vila, les nostres entitats i 
la nostra gent, que valorem positivament 
el fet de ser veïns i veïnes, que ens ajudem, 
respectem i demostrem que viure al nostre 
poble ens omple d’orgull.

Us convidem també a col·laborar amb l’Esparver, 
que us subscriviu a la revista i que hi aporteu les 
vostres cartes als lectors, un apartat que hem 
descartat del nostre butlletí municipal per focalitzar-
nos en l’acció municipal i dels partits polítics que en 
formen part.

Continuarem treballant perquè la 
informació arribi a totes les llars.

Podeu consultar tots els números del Butlletí Som 
Sallent en format digital a l’apartat a
www.sallent.cat > T’informem > Butlletí 
Som Sallent

santamariadecornet

Cabrianes
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Durant aquests dos anys ens hem 
hagut d’enfrontar a situacions 
tan noves com complexes, poder 
donar resposta a les necessitats de 
totes i tots vosaltres i, a la vegada, 
treballar perquè el poble seguís 
avançant.

Per una banda, en aquesta pandèmia hem 
hagut de cuidar-nos i aprendre a viure 
d’una manera diferent, a fer sacrificis 
individuals pel bé del conjunt de la societat.

Per altra banda, hem volgut seguir apostant per 
inversions fortes, com són les obres del Passeig 
Guillem Vinyes, el Passatge de les Vinyes, les 
millores a Verge de Fussimanya i el projecte de 
millora de voreres del Poble Nou i les voreres i el 
passeig de l’estació, entre d’altres.

També cal remarcar la construcció 
del nou pavelló polivalent a l’espai 
de la pista coberta juntament amb la 
millora de la zona esportiva.

Volem que estigui integrada i 
connectada, i això permetrà 
donar sortida a moltes activitats 
esportives per a tota la població.

Tot això tenint clar l’objectiu de poder 
construir la nova residència, que és l’obra 
més important pel nostre poble.

Benvolgudes i benvolguts,

Hem arribat a l’equador d’aquesta legislatura marcada per tants temes inesperats.

També vull remarcar que Sallent, 
Cabrianes i Cornet segueixen 
actius culturalment i, malgrat les 
dificultats de la pandèmia, es van 
poder celebrar les Enramades, 
limitant l’aforament de públic i 
retransmetent en directe els actes 
perquè la gent que no podia 
assistir ho pogués seguir.

Cal destacar els concerts que s’han pogut fer a 
indrets tan especials com el Castell de Sallent, el 
Cinema a la Fresca o Gresca a la Fresca, fruit de 
l’associacionisme sallentí que cal posar en valor. 

Hem presentat projectes que 
volem que contribueixen a millorar 
el parc d’habitatge de Sallent, 
com l’habitatge cooperatiu que 
es vol fer a un edifici que cedeix 
l’Ajuntament o els pisos de 
Contramestres que es destinaran a 
lloguer social.

Seguim vetllant per la seguretat i salut 
de les persones i sumant-nos a aquells 
projectes que vagin en aquesta direcció. 
Amb l’equip de govern vam assistir a la 
presentació de Healthy Communities 2030 
i vam donar suport a la vacunació exprés 
contra la COVID-19 que es va fer al juliol.

També hem inaugurat l’espai amb 
aparells biosaludables a la zona 

“
ORIOL RIBALTA

Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet

L’ALCALDE
Editorial

“
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DIEGO MIRANDA
Regidor de Cultura, Festes, Esports, 
Cooperació, Sanitat i salut pública

REGIDORIA DE CULTURA
Editorial

La meva estima per Sallent m’ha 
fet participar sempre, dins les 
meves possibilitats, de la seva vida 
política, social, esportiva i cultural.

Ara fa dos anys vaig entrar a formar part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Sallent, un 
repte que tant jo com els meus companys vàrem 
entomar amb moltíssimes ganes, il·lusió i molt 
conscients dels importants reptes que teníem i tenim 
com a poble. Passats aquests difícils primers dos 
anys, seguim amb les mateixes ganes i il·lusió.

Poc pensàvem que viuríem moments 
tan complicats, derivats de la crisi de la 
COVID-19, una pandèmia que ens ha afectat 
a tots i totes, especialment a aquelles 
famílies que n’han patit directament les 
conseqüències. 

La pandèmia va fer aturar-nos, canviar hàbits, 
rebaixar la vida social i cultural. Però calia fer-ho, 
calia ser responsable vers la nostra societat, els 
nostres éssers estimats i els nostres veïns i veïnes.

Malgrat tot, ens en sortim. Sallent 
és un poble actiu, viu i compromès, un 
poble que pot fer allò que es proposi.

Sallent compta amb un potencial espectacular, tant 
culturalment com esportivament. Com a regidor 
d’Esports, Cultura i Festes treballo colze a colze 
amb les entitats per tal d’ajudar en tot allò que sigui 
possible per fer explotar tot aquest potencial.

Tots i totes plegades aconseguirem fer de 
Sallent el referent cultural i esportiu de la 
comarca. Entre tots i totes, cohesionades, 
hem d’aconseguir teixir les complicitats 
necessàries per aconseguir-ho i buscar, 
malgrat les diferències, les sinergies que 
ens facin treballar conjuntament. Sempre 
procurant el millor per a Sallent.

Les entitats sallentines són el motor d’aquest poble: 
hem de cuidar-les, recolzar-les, fer tot el que estigui 
a les nostres mans per tal que puguin dur a terme 
totes les seves activitats.

Treballem sempre pensant en facilitar les 
coses a vosaltres, vilatans i vilatanes de 
Sallent, que sou el bé més preuat que tenim 
a la nostra Vila. Molta Salut a tothom, sort i 
seguim.

5

verda del CAP de Sallent, pensats 
per tots els públics i amb especial 
atenció a la gent gran, un indret 
que seguirem millorant. 

Finalment, vull acabar fent un 
agraïment a les entitats del poble que 
col·laboren amb les festes del poble i 

que ja estan preparant la Festa Major de 
Setembre.

Com sempre, es fa amb la voluntat de poder arribar 
a tots els públics i crear una oferta cultural variada i 
a la vegada seguint les mesures de seguretat i salut.

Com sempre, a disposició vostra.

“

“



d’urbanisme
Notícies 

Enllestides les obres del nou col·lector
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Continuen les obres de manteniment, 
reparació i millores en l’accessibilitat de 
les voreres del nostre municipi.

S’ha fet una nova vorera al c/ Tallers, i s’ha 
reparat la vorera al c/ Carretera amb obres de 
manteniment i millora de l’accessibilitat.

TREBALLS DE MILLORA DE LA VIA URBANA

Carrer Tallers

La Llei de Barris de Sallent és un projecte 
que va iniciar-se el 2010 amb l’objectiu de 
transformar el sector del barri de la riba 
del Llobregat i recuperar i reimpulsar, 
especialment, l’estructura urbana entorn 
del riu.

Enguany s’ha realitzat l’última actuació d’un 
total de 30 i es tanca així una dècada que ha 
transformat i dinamitzat el barri, però també el 
municipi. 

La inversió per a aquest projecte ha estat 
de 5 milions d’euros (3.7 milions aportats 
per la Generalitat de Catalunya i 1.3, per 
part de l’Ajuntament de Sallent).

El col·lector s’ha instal·lat al carrer Santa 
Llúcia. Amb aquestes obres es reforça el 
sistema de sanejament d’aquesta zona 
i augmenta, així, el cabal de recollida 
d’aigües pluvials i residuals.

Cal recordar que, en episodis de fortes pluges, es 
produïen sobreeiximents puntuals a la via pública.

FINALITZA EL PROJECTE 
“LLEI DE BARRIS”

Carrer Santa Llúcia

Tram del nou Passeig de l’Estació
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ES REFORMEN tres habitatges que 
es destinaran a LLOGUER SOCIAL

7

S’ha reformat l’interior de tres habitatges del c/ Camp de la Bota 13 (Contramestres), 
els quals estan destinats a lloguer social. Els espais no eren habitables, motiu pel qual 
l’Ajuntament va decidir reformar-los i transformar-los en pisos socials per tal d’oferir un 
preu més assequible en el lloguer d’habitatge. Pròximament s’obrirà la convocatòria.

DUES NOVES EMPRESES S’INSTAL·LEN 
AL POLÍGON PLANS DE LA SALA

Oriol Ribalta i Miquel Estruch
visitant un dels pisos reformats

Notícies d’urbanisme OBRES PÚBLIQUES I HABITATGE

L’edifici compta amb planta 
soterrània, planta baixa i 
primera planta. Al soterrani 
no s’ha fet cap actuació, 
ja que s’hi troben varies 
dependències destinades 
a magatzem. A la planta 
baixa s’ha reformat un 
habitatge que hi havia, i 
la primera planta disposa 
de dos habitatges més. No 
s’ha actuat a l’estructura de 
l’edifici, sinó que s’ha fet 
una reforma interior dels tres 
habitatges.

Avancen a bon ritme les obres al polígon Plans de la Sala on s’instal·laran dues noves 
empreses, ARaymond Tecniacero i Casa Mas.

ARaymond Tecniacero concentrarà la seva 
activitat, ara repartida entre Sallent (on 
disposa d’un espai logístic) i Sant Fruitós, en 
una nau de nova construcció al polígon.

El trasllat de les dues divisions de l’antiga 
Tecniacero, especialitzada en el mercat de 
l’automoció i el sector agrícola, i la destinada a la 
resta del sector industrial, suposarà una inversió 
de 6 milions d’euros.

Casa Mas és una empresa creada el 1993 
amb seu a Castellterçol que es dedica a 
la comercialització de productes carnis 
i embotits i que, en els últims anys, ha 
destacat en la producció i venda de menjar 
preparat.

La companyia alimentària invertirà 8 milions en 
aquestes noves instal·lacions.



ES PRESENTA UN PROJECTE D’HABITATGE COOPERATIU
El mes de juny es va presentar el nou 
projecte d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús per a l’edifici situat al carrer Bisbe 
Valls cantonada carrer Església de Sallent, 
entre la plaça de La Pau i la Plaça Sant 
Antoni M. Claret. 

Aquest edifici és propietat de l’Ajuntament 
de Sallent, que en farà la cessió a la 
cooperativa en el marc de l’estratègia 
per part de l’ajuntament de rehabilitar, 
regenerar i revitalitzar el casc antic.

Es recuperen 18 habitatges actualment en desús, 
evitant la major degradació d’aquests i del seu 
entorn, augmentant el parc d’habitatge assequible, 
inclusiu i estable a Sallent, i mantenint la propietat 
pública del sòl.

Aprofitant la presentació pública de l’habitatge, 
TV3 va visitar Sallent per fer-ne un reportatge. Es 

Passarel·la de la planta segona (Font: La Dinamo)

Notícies d’urbanisme HABITATGE

va accedir a l’interior de l’edifici per tal de gravar-
ne els espais i es va entrevistar l’alcalde Oriol 
Ribalta i la coordinadora de La Dinamo Fundació, 
Glòria Rubio.

EL PROJECTE ÉS UNA APOSTA POLÍTICA 
QUE CONTRIBUEIX A LA LLUITA PEL DRET A 
L’HABITATGE.

La Dinamo és la cooperativa que lidera 
el projecte, amb el suport de l’Ateneu 
Cooperatiu de la Catalunya Central. 

Visita ladinamofundacio.org per saber-ne més.

Glòria Rubio durant l’entrevista per TV3

Vista de la façana de la planta tercera (Font: La Dinamo)

“ “
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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
DATES DE PAGAMENT CONCEPTES QUE RECAPTA L’ORGT

PER A L’AJUNTAMENT DE SALLENT
CÀRREC 

DOMICILIARI

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
(zona 1A centre urbà i zona 1B 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%

Certes reformes en habitatges amb 
antiguitat de més de 45 anys 95%

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%.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (IAE) Bonificació

Inici exercici activitat durant els dos primers anys 100%

30%

IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE

NATURALESA URBANA (IIVTNU)
Bonificació

TAXA ESCOMBRARIES Tarifa reduïda

15%

Habitatge habitual de pensionistes
(en funció dels ingressos)

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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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

Domiciliat

70%

30%

Habitatge amb utilització de deixalleria
(persona física i mínim amb 6 aportacions 

anuals a la deixalleria) Consulteu les convocatòries i els terminis de les 
subvencions i ajuts de totes les àrees a
www.sallent.cat  T’informem > Subvencions



Aquest any es compleixen 90 anys de la proclamació de la 
República Catalana (1931-1939), i l’Ajuntament de Sallent, 
amb la col·laboració de l’Associació Cogulló, ha volgut retre 
homenatge als alcades que van governar Sallent després de 
ser elegits en sufragi universal.

La República a Catalunya es va instaurar el 1931 després que Francesc 
Macià proclamés la República catalana amb la voluntat de configurar 
un estat integrat dins d’una Federació Ibèrica, i després de la victòria de 
les candidatures republicanes a les eleccions municipals del 12 d’abril. 
Es va proclamar la República arreu de l’estat espanyol i es va crear la 
Generalitat de Catalunya. És per això que el 14 d’abril de 1931 va ser una 
fita històrica en matèria d’autogovern per a Catalunya.

Durant aquest període, a Sallent van governar-hi set alcaldes. Cinc d’ells van ser elegits 
democràticament a les tres eleccions que va haver-hi (abril de 1931, febrer de 1934 i 
febrer de 1936), i són a qui es ret homenatge perquè van patir represàlies i van haver 
d’exiliar-se quan va acabar la Guerra Civil. Són Pere Perarnau (1931), Rafael Bonals 
(1931-1934), Jaume Caballol (1936), Magí Oriol (1936) i Pere Andorrà (1936-1939).

Els altres dos, Josep Morral (Lliga Regionalista) i Antoni Riera (Partido Republicano 
Radical) van entrar a l’alcaldia quan es va intervenir l’Ajuntament de Sallent, entre 
l’octubre de 1934 i el febrer de 1936.
  
El 12 d’abril de 1931 surt elegit Pere Perarnau i, al cap de poc temps, 
ocupa l’alcaldia Rafael Bonals. El febrer de 1934 Magí Oriol és el 
vencedor a les urnes, però a l’octubre és apartat del seu càrrec a la força 
a causa dels fets d’octubre. El 18 de febrer de 1936 surt escollit Jaume 
Caballol, però deixa lloc a Magí Oriol perquè recuperi l’alcaldia que li 
havia estat negada.

Pere Perarnau (abril 1931) va ocupar el càrrec a partir de 
l’abril del 1931 per un període molt breu de temps, ja que va 
fer de pont entre la dimissió de l’anterior alcalde monàrquic i 
el següent, Rafael Bonals.

ELS ALCALDES DE SALLENT de LA REPÚBLICA catalana

10

Pere Perarnau
1931

Rafael Bonals
1931-1934

Jaume Caballol
1936

REPORTATGE
El

Informació elaborada amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Sallent, l’Associació Cogulló i el llibre “Sallent i Republicanisme” de 
l’autor Josep C. Robert (Ateneu Republicà Cogulló, 2017).



El 20 de juliol, al cementiri de Sallent, es va fer entrega d’unes plaques 
de ceràmica amb el retrat dels alcaldes als familiars de Caballol i Oriol. 
Aquest estiu s’entregaran les altres plaques dels alcaldes, que estan 
enterrats a diferents indrets. Pots seguir el reportatge a www.sallent.cat
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Rafael Bonals és alcalde a partir 
de l’abril de 1931. El seu mandat 
va ser el de consolidació de tot el 
projecte republicà i democràtic que 
vindria els anys següents.

Alhora, va haver de lidiar amb el problema de 
les mines de potassa i als constants atacs per part 
dels sectors més radicals de la CNT-FAI, principal 
conflicte de tot aquest període. També va fer front 
als problemes laborals que afectaven la població 
i amb la conducció d’aigües potables dins la 
població.

Bonals va deixar la seva candidatura a 
les eleccions municipals del febrer 1934, 
però va quedar-se com a regidor d’ERC, 
amb el govern de Magí Oriol. Al final de 
la Guerra Civil i amb la victòria del bàndol 
franquista, va haver d’exiliar-se i no va 
tornar mai més a Sallent. 

Magí Oriol va ser alcalde entre 
febrer i octubre de 1934 i entre 
febrer i juliol de 1936. Els fets 
d’octubre de 1934 van interrompre 
el seu mandat, ja que van detenir 
i empresonar tots els membres del 
consistori de Sallent.

L’Ajuntament va ser intervingut i es va posar al 
capdavant Josep Morral i Fonts, militant de la Lliga 
Regionalista i regidor de la minoria a l’oposició. 
Un any després, l’agost de 1935, va ser substituït 
per Antoni Riera, membre del Partido Republicano 
Radical (PRR). Magí Oriol va estar posat en 
llibertat el març de 1935, i no va ser fins al febrer 
de 1936 que va poder recuperar l’alcaldia, 
després de les eleccions.

El seu mandat es va caracteritzar per 
impulsar la construcció d’escoles a 
Cabrianes i Cornet, fer les obres per les 
voravies i clavegueres de l’avinguda 14 
d’abril i la pavimentació del carrer Torres 
Amat.

El 1936 va poder inaugurar l’escola de Cabrianes 
i va aconseguir la cessió del parc i els terrenys 
annexos del Serrat de Xipell per part de l’empresa 
Eléctrica Sallentina. El 1939 haver d’exiliar-se i va 
tornar a Sallent anys després.

Jaume Caballol és el guanyador 
de les eleccions del 18 de febrer 
de 1936, però només exerceix 
l’alcaldia durant una setmana 
perquè es volia que Magí Oriol 
recuperés el seu lloc, ja que havia 
estat el guanyador de les eleccions 
de 1934. El 1939 va haver d’exiliar-
se i va tornar a Sallent anys 
després.

Pere Andorrà era mecànic de 
professió i treballava a les mines 
de potassa, era un històric d’ERC de 
Sallent. Va ser alcalde a partir de 
l’agost de 1936 i fins al final de la 
Guerra Civil, l’abril de 1939.

Va agafar el relleu de Magí Oriol després que 
aquest dimitís, i la missió principal del nou govern 
era posar fi a la situació de caos a Sallent arran 
de l’esclat de la guerra.

Pere Andorrà va ser arrestat amb els fets d’octubre 
de 1934. Al final de la Guerra Civil i amb la 
victòria del bàndol franquista, es va veure forçat a 
exiliar-se i no va poder tornar a Sallent.

Magí Oriol
1934 i 1936

Pere Andorrà
1936-1939
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ESTIU A LA FRESCA
El destacat

CONCERTS AL CASTELL 

Una nit de juliol de 2016, amb un 
concert de Roger Giménez Trio, van 
néixer el que han esdevingut els 
Sopars-Concerts al Castell de Sallent, 
organitzats per La Trenta-sisena. 
Aquest any s’han reconvertit en 
concerts sense sopar per complir la 
normativa derivada de la COVID-19.

El que va començar com una prova amb la 
il·lusió que la gent conegués l’entorn idíl·lic 
del Castell de Sallent i alhora unir història 
i música, s’ha consolidat amb els anys, fins 
a convertir-se en un cicle estable que cada 
dissabte de juliol ofereix una proposta 
musical i gastronòmica, ja sigui en forma 
de sopar a taula o enguany en format food 
trucks.

Les propostes musicals van començar amb 
actuacions de Km 0 i apostant per intèrprets i 
músics de Sallent. Un exemple n’és The River 
Troupe Gospel, que cada edició realitzava el 
concert final i que aquest any no ha pogut actuar 
per respectar les distàncies i normatives vigents.

Altres artistes que també han actuat al Castell 
són: Roger Giménez, Núria Cols, La Big Band de 
l’Escola Municipal de Música de Sallent, Carles 
Cases o l’estimat Jordi Fàbregas, que va actuar 
amb El Pont d’Arcalís. Amb els anys, i amb la 
col·laboració de patrocinadors, els organitzadors 
han pogut fer apostes musicals de molt nivell.

A l’edició d’enguany formen el cartell 
d’actuacions Magalí Sare (ex Quartet Melt), 
Karol Green, Gessamí Boada, Alba i Santi 
Careta i com a cap de cartell Elena Gadel i 
Marta Robles.

ACTIVITATS A LA FRESCA 

Els divendres de juliol han estat protagonitzats pels 
concerts “Gresca a la Fresca” a la Plaça St. Antoni 
M. Claret, organitzats per l’Ajuntament.

Els més cinèfils tenen l’oportunitat de veure 
diferents pel·lícules a l’exterior, concretament al 
Parc Pere Sallés, gràcies a l’associació ADONA’T.

Consulta l’agenda del butlletí!

CONEIXES LA PALANCA? 

La Palanca neix de l’impuls de la Regidoria de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament per compartir 
les idees i inquietuds de gent diversa de Sallent 
que pensa de manera diferent per tal d’ampliar 
horitzons. 

D’aquí ve el nom, ja que una palanca 
uneix creant ponts i alhora provoca un 
moviment. La intenció és funcionar com 
una Comissió de Cultura i Festes que 
participa activament en el panorama 
cultural de Sallent amb la intenció d’oferir 
noves possibilitats, noves activitats i nous 
estímuls.

És una comissió oberta que tot just ha començat 
i que encara està en fase de definir el seu ADN, 
però que té clar que amb el potencial que hi ha a 
Sallent pot incidir en diferents aspectes relacionats 
amb la cultura. Ho pot fer des de la formació, la 
divulgació, la producció pròpia, la programació 
d’espectacles, les festes del poble que ja hi ha i 
les que es poden crear de nou, el descobriment 
del territori, etc.

Qui vulgui afegir-se a la comissió o vulgui aportar 
alguna idea, que contacti a través de correu 
electrònic a palancasallent@gmail.com
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CULTURA
Notícies 

Malgrat ser un curs atípic, l’Escola Municipal de Música de Sallent Cal 
Moliner no el va voler acabar sense fer una acció especial i diferent. Ho 
va celebrar el 19 de juny al Parc Pere Sallés de Sallent fent una Marató 
Musical de 12 hores amb 40 actuacions, tot i que la pluja que va caure al 
vespre va fer que finalment fossin 10 hores i 36 actuacions.

L’EMM CAL MOLINER COMPLEIX 40 ANYS

Hi va participar tot l’alumnat de l’escola, 
des dels més xics fins als adults, passant 
per tots els grups instrumentals i vocals. 
També destaca la participació d’exalumnes 
de l’escola, que es van posar d’acord 
per formar un parell de grups exprés per 
l’ocasió, així com la participació d’alumnes 
actuals amb grups propis.

Durant la jornada va haver-hi un parell de 
food trucks que va ambientar l’espai, així com 
una paradeta on es podien comprar objectes 
relacionats amb la música i la qual va entregar 
dos paquets-regal que es van sortejar durant la 
jornada. També es va muntar una paradeta amb 
els instruments que s’ensenyen a l’escola.

Aquesta festa també va servir per estrenar la 
samarreta que va dissenyar per a l’ocasió en 
Joan Turu amb el lema “la música ens mou i el cor 
també”. 

L’objectiu era clar: celebrar els 40 
anys d’història de l’escola amb 
alumnes actuals, exalumnes i amb 
tot el professorat, alguns dels 
quals hi són quasi des de l’inici de 
l’escola. I de passada, fer una festa 
pel poble. 40 anys no se celebren 
cada dia.

Del 2 al 7 de juny es van celebrar de nou les Enramades 
de Sallent després que el 2020 s’interrompessin per primer 
cop des de feia pràcticament 700 anys.

Es va enramar el Passeig 1 d’octubre, es van fer diverses actuacions culturals i 
esportives, i es van poder celebrar les Balladetes, tot i que a porta tancada. Podeu 
veure-les al canal de YouTube de l’Ajuntament de Sallent.

ES VAN FER EN UN FORMAT DIFERENT, MÉS ÍNTIM I REDUÏT, PERÒ SENSE 
PERDRE L’ESSÈNCIA DE TREBALL CONJUNT I L’ESPERIT ENRAMADOR.

Volem agrair a totes aquelles persones, escoles, associacions, entitats, etc. que va 
fer que aquesta edició fos possible i demanem un desig compartit: que l’any que ve 
es puguin engalanar totes els carres i places de Sallent.

CELEBREM UNES ENRAMADES DIFERENTS

“

“

13
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el projecte healthy communities es posa en 
marxa el setembre de 2021
La Fundació SHE – Fundació “la 
Caixa”, liderada pel
Dr. Valentí Fuster, reprendrà 
l’estudi científic Healthy 
Communities 2030 a Sallent i 
Cardona el setembre del 2021.

El projecte es va ajornar el passat 2020 a 
causa de la pandèmia. La fundació ha estat 
treballant durant tot aquest temps en un 
nou model híbrid que incorporarà sessions 
en línia juntament amb les activitats 
presencials ja previstes.

Es tracta d’un pioner i ambiciós projecte 
d’investigació centrat en la salut que requerirà la 
participació de 2.300 persones dels dos municipis 
bagencs, 1.150 veïns i veïnes de Sallent i 1.150 de 
Cardona.

L’objectiu és validar que la intervenció en 
una comunitat impacta de manera positiva 
en els hàbits de vida de la seva ciutadania, 
aconseguint, així, la millora de la salut i 
de la qualitat de vida, i la reducció del risc 
de patir malalties cardiovasculars, primera 
causa de mort al món.

Es farà una selecció aleatòria a partir del 
cens dels dos municipis per tal de trobar 
persones de totes les franges d’edat. 
Les persones escollides rebran una carta 
nominal que els convidarà a participar en 
el projecte. En aquesta carta se’ls indicarà 
quins seran els passos a seguir. 

A les persones que en formaran part, se’ls prendrà 
una sèrie de mesures com el pes, l’estatura, el 
perímetre de la cintura, la pressió arterial, el 
colesterol, els triglicèrids, la glucosa en sang, la 
força muscular, els hàbits d’alimentació, l’activitat 
física, la son, el consum de tabac i l’estrès. 

EL PROJECTE avaluarà l’eficàcia d’una 
intervenció comunitària prestant 
especial atenció als principals 
factors de risc de les malalties 
cardiovasculars. 

Dels mesuraments s’obtindran uns informes 
que seran entregats a cada participant on hi 
constaran unes conclusions individuals i unes 
propostes de millora de salut en cada cas. 
Un cop fets els mesuraments, s’iniciaran els 
programes d’intervenció comunitària per a 
la millora de la salut.

Per a més informació, visita https://
fundacioshe.org/healthycommunities2030
o segueix l’Instagram i Facebook 
@healthycommunities_2030

SALUT
Notícies 

Imatge de campanya del projecte Healthy Communities

““
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SALLENT SE SUMA A LA VACUNACIÓ EXPRESS

POC ABANS DE LES 22.00H, HORA PREVISTA 
DE CLAUSURA, ES VAN EXHAURIR LES 380 
DOSIS DE LES QUALS ES DISPOSAVA.

Seguint les directrius i indicacions del Departament 
de Salut, es van administrar vacunes Pfizer i Janssen. 
Gràcies a tothom qui ho va fer possible, espe-
cialment als i les professionals sanitaris que van 
doblar torn per poder atendre la gent i que van 
aconseguir subministrar totes les dosis. Els punts de 
vacunació habituals segueixen oberts i cal demanar 
cita prèvia a la web vacunacovid.catsalut.
gencat.cat

Des del juny Sallent té un dels mòduls de reforç d’atenció primària que 
el Departament de Salut està repartint arreu del territori per tal de 
desenvolupar-hi activitat relacionada amb la COVID-19.

S’INSTAL·LA el mòdul d’atenció primària

El mòdul s’ha instal·lat al pati interior del 
CAP de Sallent. Té 45 m2 de superfície i 15 
m2 més en forma de pèrgola a l’exterior 
que farà les funcions d’espai d’espera.

S’hi fan proves PCR, tests ràpids, identificació de 
contactes, exploracions, vacunacions, etc. L’interior 
d’aquests espais està distribuït per a pacients amb 
problemes respiratoris, dues unitats per a poder 
fer les proves PCR i també un d’atenció al pacient.

El municipi sallentí va sumar-se el dimecres 7 de juliol a les jornades de vacu-
nació massiva contra la COVID-19 que es van realitzar arreu del territori i que 
a Sallent es va escollir l’Espai Cultural de Fàbrica Vella. L’objectiu d’aquestes 
vacunacions és reduir el percentatge de no-vacunats i contribuir a mitigar el 
risc de contagis.

Persones esperant per ser vacunades al recinte de Fàbrica Vella

“ “

covid-19NOTÍCIES DE SALUT
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NOU ESPAI AMB APARELLS BIOSALUDABLES 
I DE CAL·lISTèNIA
Sallent té un nou espai amb divuit 
aparells biosaludables i de cal·listènia 
a la zona verda de davant del CAP. 

És un espai destinat a la pràctica esportiva i 
perquè serveixi com un gimnàs a l’aire lliure i 
per a totes les edats.

La instal·lació d’aquest tipus d’equipaments és una 
manera senzilla i efectiva de promocionar l’esport al 
aire lliure i la vida saludable.

L’objectiu és validar que la intervenció en 
una comunitat impacta de manera positiva 
en els hàbits de vida de la seva ciutadania, 
aconseguint, així, la millora de la salut i de la 
qualitat de vida, i la reducció del risc de patir 
malalties cardiovasculars, primera causa de 
mort al món.

ESPORTS
Els 

Aparells biosaludables a la zona verda davant del CAP

LES COLÒNIES ESPORTIVES SE CELEBREN AMB ÈXIT

Han estat organitzades per la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de Sallent. Aquest any van haver-se 
de prendre totes les mesures de prevenció, higiene i 
seguretat adaptades a la situació actual de pandèmia 
pel COVID-19.

Els nens i nenes van realitzar un munt d’activitats 
ludicoesportives com tenis, pàdel, petanca, hoquei, bàsquet, 
futbol sala, handbol, atletisme, sortides amb BTT, escala 
al rocòdrom, curses d’orientació per Sallent, canoes al riu 
Llobregat, activitats al Sellarés Rural i Mas Martorell, Kàrting 
Sallent i sortides al llac de Navarcles a practicar canoa, caiac, 
paddle surf, tirolines i molt més.

Un total de 90 nens i nenes d’entre vuit i catorze anys han participat en 
les Colònies Esportives de Sallent del 28 de juny al 23 de juliol. 

Nens i nenes escalant el rocòdrom16
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RÀDIO SALLENT COMPLEIX 40 ANYS
Ràdio Sallent compleix 40 anys i 
ho vol celebrar amb tots els veïns i 
veïnes de Sallent que d’una manera 
o altra han participat a fer més gran 
les ones de l’emissora.

El cap de setmana del 25 i 26 de 
setembre, Ràdio Sallent oferirà 40 
hores de programació pròpia, amb 
activitats i programes en directe al 
Parc Pere Sallés i presencialment a 
altres indrets de Sallent.

Dissabte 25 a les 18 h a la sala Jordi Fàbregas de 
l’Espai Cultural Fàbrica Vella, es retransmetrà en 
directe, a càrrec de Queralt Pedemonte, el concert 
de sardanes organitzat per la Colla de Dansaires de 
Sallent, on es presentarà la Sardana que el company 
i amic Jaume Riu ha compost per a l’aniversari de Rà-
dio Sallent i que porta per títol “Entre Veus i Ones”.

El poblat ibèric del Cogulló és un dels 
jaciments més importants de la Catalunya 
Central. Des del 2002 s’estan duent a 
terme les excavacions. Actualment es troba 
en la fase d’excavació de l’àrea central.

SEGUEIXEN LES EXCAVACIONS AL JACIMENTS IBÈRICS

NOTÍCIES BREUS
Miscel·lània 

Volem donar veu a persones que en el seu 
dia van formar part de la nostra família, 
escoltar antics programes, fer progra-
mes especials, retrobaments, etC.

Si voleu col·laborar fent algun pro-
grama, us podeu adreçar al
WhatsApp 674 92 00 86 o per correu 
a direccio@radiosallent.cat

““

Participació dels joves del programa Turn On a les excavacions 
del Cogulló (estiu de 2020).

El jaciment de Manivertes es va començar a 
excavar l’any passat, i està previst que a finals 
d’aquest estiu es renprenguin. A la imatge, es 
poden observar les restes a primer terme i alguns 
dels voluntaris que van participar a la campanya.

Excavació al jaciment de Manivertes (juny de 2020).



Miscel·lània notícies breus

Suma’t al Civisme amb els infants de Sallent
L’Ajuntament de 
Sallent, Cabrianes 
i Cornet, juntament 
amb els infants de 
les escoles Torres 
Amat i Vedruna, 
van promoure una 
campanya per 
fomentar el civisme 
durant la setmana del 
14 al 20 de juny.

A causa de la pandèmia de 
la COVID-19, els infants han 
sortit més sovint pel Parc 
Municipal i pels seus voltants 
i han vist diàriament com la 
brutícia i les accions incíviques 
malmetien el seu entorn: 
excrements i orins de gos, 
residus escampats per terra, 
branques i troncs escapçats, 
equipament del parc infantil 
trencat, etc.

Aquesta problemàtica es va fer visible el passat mes de març amb 
una campanya del foment del civisme. Aquest cop són els infants els 
que fan una crida a tota la població a través de pancartes que ells 
mateixos han dissenyat amb missatges clars, concisos i positius.

Aquestes pancartes es van instal·lar al voltant de les escoles 
Vedruna i Torres Amat i es van mostrar al llarg de la setmana 
al compte d’Instagram (somsallent) i Facebook (ajsallent) de 
l’Ajuntament.

A més, els nens i nenes de les escoles van gravar diverses falques 
explicant què pensaven d’aquestes actituds poc cíviques. Les 
podeu escoltar a Ràdio Sallent (107.6 FM).

Entre tots i totes fem una crida a la ciutadania per 
mantenir el nostre entorn en condicions: fer ús dels 
pipicans, netejar amb aigua els orins dels gossos i 
recolliu-ne excrements, respectar les zones verdes 
i el material urbà, i no llançar res a terra, sinó als 
contenidors pertinents.

Tots i totes en som responsables. Suma’t al 
civisme amb els infants de Sallent! 

Pots veure totes les pancartes totes les dades a www.sallent.cat

18



programa d’activitats
Agenda

Fàbrica Vella Cultura

Biblioteca de SallentTurisme

Esports

juliol
DIMECRES 28 DE JULIOL
19.00 h Presentació Healthy Communities 2030. Fàbrica Vella

           Preu: Gratuït (cal reservar plaça a fabricavella.sallent.cat)

DIVENDRES 30 DE JULIOL
22.00 h Concert Xarop de Nit. Plaça St. Antoni M. Claret

           Preu: Gratuït

DISSABTE 31 DE JULIOL
22.00 h Concert Alba i Santi Careta. Castell de Sallent

           Preu: 15 € (venda d’entrades a www.castellsallent.cat)

DISSABTE 7 D’AGOST
22.00 h Cinema “No Matarás”. Parc Pere Sallés

           Preu: Gratuït

DIJOUS 19 D’AGOST
20.00 h AIMS. Festival de Música Clàssica. Fàbrica Vella

           Preu: 10 € (venda d’entrades a fabricavella.sallent.cat)

DISSABTE 21 D’AGOST
9.30 h Visita al poblat ibèric del Cogulló. Poblat ibèric Cogulló

           Preu: 1,50€ (venda d’entrades a www.sallentturisme.cat)

10.30 h Taller d’arqueologia infantil. Poblat ibèric Cogulló

             Preu: 3€ (venda d’entrades a www.sallentturisme.cat)

DISSABTE 28 D’AGOST
9.00 h Torneig 12 h de petanca de Cornet. Pistes de petanca

22.00 h Cinema “Los Recuerdos”. Parc Pere Sallés

             Preu: Gratuït

DIUMENGE 29 D’AGOST
10.00 h Ruta Guardians del Bages. Poblat ibèric del Cogulló

           Preu: 3€ (venda d’entrades a www.sallentturisme.cat)

DEL 30 D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE
Campus tecnificació pretemporada AE Sallent

9.30 h - 13.00 h Bàsquet. Pavelló Agustín Rueda

16.00 h - 20.00 h Futbol Sala. Pavelló Agustín Rueda

AGOST

DISSABTE 4 DE SETEMBRE

10.00 h 8a edició de competició de canoes. Zona Pont Nou

11.00 h Visita al castell de Sallent. Castell de Sallent

           Preu: Gratuït (cal reservar plaça a www.sallentturisme.cat)

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE

Torneig quadrangular de bàsquet - sènior masculí

10.00 h Semifinals. Pavelló Agustín Rueda

17.00 h Tercer i quart lloc i final. Pavelló Agustín Rueda

DISSABTE 18 DE SETEMBRE
9.30 h Visita al poblat ibèric del Cogulló. Poblat ibèric Cogulló

           Preu: 1,50€ (venda d’entrades a www.sallentturisme.cat)

10.30 h Taller d’arqueologia infantil. Poblat ibèric Cogulló

             Preu: 3€ (venda d’entrades a www.sallentturisme.cat)

DIMARTS 28 DE SETEMBRE
19.00 h Tertúlia literària del Club de Lectura

          “El caçador d’estels”. Biblioteca de Sallent

DEL 16 AL 22 DE SETEMBRE

Setmana de la Mobilitat de Sallent.

SETEMBRE

FESTA MAJOR SALLENT 2021
DEL 3 AL 5 DE SETEMBRE

Novetat! Setmana prèvia a la Festa Major: 
activitats esportives, culturals i festives.

DEL 8 AL 13 DE SETEMBRE
La Fumera (Festa Major Alternativa de Sallent)

DEL 10 AL 13 DE SETEMBRE

Festa Major de Sallent

Tota la informació a www.sallent.cat
T’informem > Agenda Ajuntament

OCTUBRE
2-3 D’OCTUBRE

Cap de Setmana Ibèric. Poblat ibèric Cogulló.

Caminada, visita guiada, tallers i concert. Preu: Gratuït.
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Agenda de Ràdio de Sallent
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Itinerari FEI LEC 1 1 4 D* 1 3 4 1 5 1 LEC 3 1 1 D LEC 1 1 3 4 4

Sallent 6:18 6:48 7:18 7:48 9:18 9:18 9:30 10:45 11:30 11:48 13:33 13:30 13:45 15:18 15:18 16:00 17:00 18:48 18:18 18:18 20:18

Enllaç
Cabrianes 6:21 7:21 7:51 9:21 9:21 11:51 15:21 15:21 18:51 18:21 18:21 20:21

Manresa 18:34

UAB FGC-
Eix Central 7:40 14:25

UAB CC 
Educa-
ció-FTI

7:45 14:30

Bonanova 7:20 8:24 8:14 8:44 10:14 10:14 10:25 11:40 12:25 12:44 14:25 14:40 16:14 16:14 17:55 19:44 19:24 19:24 21:14

F. Macià / 
Villarroel 7:25 8:29 8:19 8:49 10:19 10:19 10:30 11:45 12:30 12:49 14:30 14:45 16:19 16:19 17:00 18:00 19:49 19:29 19:29 21:19

Palau 
Reial

Clínic

Gran Via / 
Balmes 7:30 8:35 8:25 8:55 10:25 10:25 10:36 11:51 12:36 12:55 14:36 14:51 16:25 16:25 17:06 18:06 19:55 19:35 19:35 21:25

Estació del 
Nord 7:35 8:15 8:45 8:35 9:10 9:20 10:35 10:45 10:46 12:01 12:46 13:05 14:46 15:01 16:35 16:35 17:16 18:16 20:05 19:45 19:45 21:35

SALLENT - UAB - BARCELONA
A partir del 8/2/2021

TRANSPORT PÚBLIC - BUS
Horaris

Itinerari LEC 5 1 FEI 4 1 1 3 1 4 LEC 3 1 4 3 1 LEC 1 D* 4 1 3 1 4 4

Estació del 
Nord 8:30 9:20 9:30 10:50 11:00 12:30 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:50 16:50 17:00 17:15 18:15 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 20:50 20:30 21:35

Pg. Gràcia 
/Diputació 8:40 9:30 9:40 11:00 11:10 12:40 13:40 13:40 14:30 14:40 15:10 16:00 17:00 17:10 17:25 18:40 20:10 20:40 21:00 20:40 21:45

Clínic 14:34

Palau 
Reial 14:39

UAB CC 
Educa-
ció-FTI

14:30 19:00

UAB FGC - 
Eix Central 14:35 19:05

Manresa 16:10 21:40

Enllaç Ca-
brianes 10:34 12:04 15:34 17:04 18:04 21:34 22:04 21:54 22:49

Sallent 9:46 10:37 10:37 12:07 12:16 13:46 14:46 15:37 15:46 15:27 16:27 17:07 18:07 18:16 18:31 19:57 19:37 21:15 21:37 22:07 21:57 22:52

Balsareny 10:44 10:44 12:14 15:44 15:34 16:34 17:14 18:14 20:04 19:44 21:44 22:14 22:04 22:59

Navàs 9:56 10:51 10:51 12:21 12:26 13:56 14:45 14:56 15:51 15:56 15:41 16:41 17:21 18:21 18:26 18:41 20:11 19:51 21:26 21:51 22:21 22:11 23:06

Puig-Reig 11:02 11:02 12:32 16:02 15:52 16:52 17:32 18:32 20:22 20:02 22:02 22:32 22:22 23:17

Gironella 11:13 11:13 12:43 16:13 16:03 17:03 17:43 18:43 20:33 20:13 22:13 22:43 22:33 23:28

Cal Rosal 11:20 11:20 12:50 16:20 17:10 17:50 18:50 20:20 22:20 22:50 22:40 23:35

Berga 10:11 11:25 11:32 12:55 12:41 14:11 15:05 15:11 16:25 16:11 16:15 17:22 17:55 18:55 18:41 18:56 20:45 20:32 20:36 21:06 21:41 22:25 22:55 22:52 23:40

Guardiola 11:52 17:42 20:52 20:56 21:26 23:12

Bagà 11:57 17:47 20:57 20:59 21:29 23:17

Alp 12:18 18:08 21:18 23:38

Puigcerdà 12:28 18:18 21:28 23:48

Llívia 12:40 18:30 21:40 23:59

Seu d’Ur-
gell 16:20 21:50 22:20

Andorra 22:20 22:50

BARCELONA - UAB - BERGA - PUIGCERDÀ - SEU D’URGELL - ANDORRA
A partir del 8/2/2021

LEC - Lectius

FEI - Festius

D* - Diari excepte Dia de Nadal

D - Diari

4 - Diumenges i festius

5 - Dissabtes, diumenges i festius

1 - Dilluns a divendres feiners

3 - Dissabtes feiners
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D’ECONOMIA I OCUPACIÓ
Parlem 

El projecte Turn On es reinventa 
amb “L’hort és de totes”
Des de principis del 2016, el projecte 
Turn On ha estat treballant per 
millorar l’ocupabilitat dels i les joves 
de Sallent. 

És per això que els ofereix 
formació en diferents oficis 
perquè a mitjà termini puguin 
adquirir uns coneixements que 
els permetin trobar feina en 
empreses del municipi. 

Amb la Kseta acabada, el Turn On s’ha hagut de 
reinventar per a buscar noves maneres de donar 
eines als joves participants per a poder aconseguir 
feines dignes i tenir un futur dins el món laboral. 

El nou projecte que es durà a terme 
s’anomena “L’hort és de totes”. El que es 
farà és destinar a l’horticultura uns terrenys 
que actualment estaven en desús. La idea 
és que els participants rebin una formació 
al mateix temps que treballen, i això els 

permetrà adquirir coneixements per formar-
se professional i socialment. 

A curt termini, els participants aprendran les 
nocions bàsiques per a conrear un hort, mentre 
que a mitjà i  llarg termini, es pretén que aquest 
projecte acabi convertint-se en una cooperativa 
d’horts socials en la que els treballadors siguin els 
i les mateixes participants.

Aquest nou projecte ha aconseguit rebre 
una subvenció de més de 10.000 euros que 
ha de servir per tirar-lo endavant amb totes 
les garanties.

Participants del programa Turn On treballant a l’hort

L’acte es va fer a l’abril i va comptar 
amb l’explicació de les sinergies 
entre ambdues entitats i amb una 
exposició de plafons informatius on 
s’inclou el nom de les empreses que 
hi ha a cada polígon del municipi.

Va participar-hi l’alcalde, Oriol Ribalta, i la 
regidora de Promoció Econòmica, Cristina Luna, 

per tal d’explicar els serveis que el consistori 
ofereix a les empreses. També va intervenir-hi Joel 
Lozano, president de l’Associació d’Empreses de 
Sallent, Cabrianes i Cornet, que va presentar el 
treball que s’està fent des de l’associació.

Els plafons es situaran a les  
diferents zones del polígon. Per 
veure’ls, visita www.sallent.cat.

TROBADA ENTRE EMPRESARIS I AJUNTAMENT
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AJUTS AJUTS

S’amplien els ajuts a les 
empreses per contractar 
persones a l’atur
Poden accedir a aquests ajuts les empreses 
que generin activitat a Sallent i que 
les persones que contractin estiguin en 
situació d’atur i resideixin a Sallent. 

L’Ajuntament de Sallent vol continuar 
reactivant l’economia local i ajudant les 
persones i famílies del municipi afectades 
per la crisi econòmica i social provocada per 
la  pandèmia, d’acord amb el “Pla de xoc 
per Sallent, Cabrianes i Cornet, emergència 
COVID-19” aprovat pel Ple municipal del dia 
5 de maig de 2020.

Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament celebrat 
el dia 12 de maig va aprovar la modificació de 
les bases que regulen els incentius a les empreses 
per al foment de la contractació laboral, amb 
l’objectiu d’actuar en la desocupació sorgida 
arran de la crisi econòmica i social provocada per 
la COVID-19 i en la desocupació dels col·lectius 
més desfavorits que arran de la crisi encara és més 
difícil la seva entrada al mercat de treball.

Es poden fer les sol·licituds fins al 
31 de desembre de 2021.

Per sol·licitar els ajuts, visita www.sallent.cat > T’informem
> Subvencions. Per més informació pots enviar un correu a
sll.promoeconomica@sallent.cat o trucar al 93 820 61 92
(Servei de promoció econòmica i ocupació municipal).

ajuts a les PERSONES EMPRENADORES
L’Ajuntament concedirà ajuts a 
les persones emprenedores que 
decideixin posar en marxa el 
seu negoci al municipi.

L’objectiu és recolzar i incentivar aquelles 
persones que vulguin emprendre un negoci 
per tal d’afavorir l’autoocupació, la creació 
de llocs de treball, l’ocupació de locals 
buits, el traspàs de negocis i el dinamisme 
comercial i industrial a Sallent.

Qui ho pot demanar?
Les microempreses (persona física o jurídica) que 
hagin posat en marxa la seva actvitiat en un local 
o nau industrial del municipi en el període entre l’1 
de gener de 2021 i el 15 de desembre de 2021.

Quin és l’import de l’ajut?
El 100% de les despeses que es considerin 
subvencionables d’acord amb les bases 
reguladores dels ajuts i fins un màxim de 2.000

Quan es pot sol·licitar?
Del 7 de juny al 15 de desembre de 2021.
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EL CASAL D’ESTIU CELEBRA UNA NOVA EDICIÓ
El primer torn del Casal d’Estiu, que 
es va fer el juliol, va comptar amb 
90 inscrits i inscristes. El segon torn 
serà a finals d’estiu, del 23 d’agost 
al 20 de setembre.

Els nens i nenes gaudeixen d’una oferta 
d’activitats lúdic-educatives on es fomenta 
l’aprenentatge de la llengua anglesa, la 
cura pel medi ambient, el coneixement del 
territori i la cultura popular. I sempre amb 
una perspectiva de gènere.

JOVENTUT
Parlem de 

Alumnes del Casal d’Estiu

Els infants capten sons del 
riu Llobregat
El Consell d’Infants és un 
projecte de participació adreçat 
a infants de Sallent i Cabrianes 
d’entre 9 i 12 anys que estan 
cursant 5è o 6è de primària.

Cada any es proposen projectes diferents, 
i enguany s’ha presentat el de Sons del 
Llobregat. Es tracta d’un projecte de ciència 
ciutadana en l’entorn rural que pretén detectar i 
catalogar els orígens dels sons del riu Llobregat i 
els seus afluents.

Quins són aquests sons? Sons d’aigua, 
diverses espècies de flora i fauna, 
fenòmens meteorològics com el vent, 
treballs agrícoles, vehicles rodats, etc.

El Consell va iniciar les reunions mensuals el 
gener de forma virtual i, a partir de l’abril, ja 
es van poder celebrar presencialment. El febrer 
es va presentar el projecte i, dies després, es 

va organitzar una activitat que va consistir a 
“atrapar” els sons. Més tard els van ordenar i 
classificar per tal de col·locar-los a un Atles Sonor 
(podeu accedir-hi a través de la web la Biblioteca 
de Sallent).

Aquesta activitat ha estat possible 
gràcies al suport de l’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Sallent i la Biblioteca de 
Sallent, i Bitlab ha conduït 

A banda del projecte, el Consell d’Infants 
ha treballat per expressar la seva veu i vot 
al poble, i a l’última sessió, el juny, van 
rebre la visita de l’alcalde Oriol Ribalta 
i la regidora d’Educació, Sílvia Tardà. Els 
van expressar un seguit de propostes de 
millora pel municipi i van entregar-los un 
informe.
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EQUIP DE LA BRIGADA MUNICIPAL

Juan Pablo, Enrique, David, 
Joan, Edu, Manel, Carlos, 
Toni, Lluís, Alfonso, Manu, 
Geroni, Jose, Xavier, Pablo, 
Francisco, Paco, Antonio. I 
Álvaro, Rosa, Kadri, Jose 
Antonio A., Miquel, David, 
Jose Antonio D., Ahmed, 
Mourad, Alex, Serafí, 
Abraham.

Des de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 
de març del 2020, la brigada havia 
estat confinada com tots nosaltres, 
treballant en torns alternatius al 50% 
del seu pesonal per evitar contagis, 
per oferir un servei mínim i ajudar la 
població més vulnerable.

Van desinfectar carrers i portalades 
de les botigues obertes, van llançar les 
escombraries de qui no podia sortir de 
casa, van anar a buscar medicaments 
a la farmàcia o a l’hospital per a 
tothom qui ho demanava i els repartien 
a domicili, van portar ordinadors i 
tauletes tàctils a nens i nenes per poder 
continuar els estudis des de casa, van 
repartir les targetes “menjador” i van 
solucionar urgències de via pública, 
entre altres coses.

Tenim la mania de criticar i 
menysprear els que netegen, i 
molt poc als que embruten. Es 
reben crítiques de si aquella 

feina es fa més tard que d’hora, si s’ha trucat per 
una incidència i encara no s’ha solventat, o si hi 
ha trastos al mig del carrer que encara no s’han 
recollit, dels plàstics i brossa al mig del bosc o al 
costat de qualsevol camí. Però sempre ells, i només 
ells, són els encarregats de donar-hi una solució.

Aquesta vintena de persones que estan al nostre costat 
moltes vegades són invisibles i, en canvi, fan multitud de 
tasques per al benestar de la ciutadania i el municipi. Ells 
són els que retiren els objectes voluminosos dels carrers, els 
que recullen llaunes i ampolles de segons quins llocs, els 
que reparen voreres, escales, tapes, reixes, etc. Els que ens 
porten “tableros”, taules i cadires per les festes, material per 
muntar i desmuntar els escenaris i porten i treuen tanques.

Ara, i com sempre, han estat, estan i estaran 
sempre a peu de carrer, al seu lloc de 
treball, faci fred o calor, amb pluja neu o 
vent, però hi són

També són els que seguen i fan el manteniment de parcs i 
jardins, els que reparen el mobiliari infantil i fons i bancs i 
fanals i senyals. Els que pinten la senyalització horitzontal, i 
els que posen, modifiquen i reparen les bandes reductores de 
velocitat. 

Els que reparen una barana, els que la pinten, els 
que reparen una jardinera, els que la mouen, els 
que tiren sal quan gela. 

Els que estan al pavelló, al Torres Amat, a la Residència, al 
carrer. I sí, com a persones i veïnes nostres esmorzen dinen i 
sopen, tenen una família i tenen un horari, com nosaltres. Però 
recordeu, Sallent som totes i tots, si no la cuidem, ningú ho 
farà per nosaltres. 
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Des de fa uns anys, s’han dut a 
terme excavacions al poblat ibèric 
del Cogulló i s’ha pogut obrir als 
visitants. Pots explicar-nos com 
s’han fet aquestes excavacions?

Les excavacions com a tal es van iniciar als anys 
seixanta, però a la dècada dels vuitanta va 
produir-se un canvi de normativa i es requeria 
una titulació específica. Fins aquell moment, 
aquest tipus d’excavacions s’havien dut a terme 
amb persones del poble, que eren grans erudits 
i coneixedors de la història local, però que no 
tenien la titulació específica que es demanava.

A principis dels vuitanta es van aturar i no 
es van reprendre fins al 2002.
Jo vaig incorporar-me a l’equip 
d’excavacions quan estava acabant la 
carrera, el 2008, i hi participava com a 
voluntària.

Un cop vaig acabar, em vaig incorporar de 
manera més estable i, per tant, hi soc des de fa 
relativament poc. Amb aquestes excavacions 
es volen connectar tres sectors aïllats i conèixer 
bé el perímetre i les característiques del sistema 
defensiu. Es van començar a excavar bona part 
dels recintes més perimetrals i actualment estem 
començant a excavar la part més interior del 
jaciment.

GAIREBÉ ÉS UNA OBLIGACIÓ VISITAR EL 
COGULLÓ; FORMA PART DELS ORÍGENS DEL 
TERRITORI ON ENS TROBEM I ÉS L’ÚNIC 
JACIMENT VISITABLE DE LA COMARCA

Meritxell Lladó, veïna de Sallent, és arqueòloga del poblat ibèric 
del Cogulló i del jaciment de Manivertes. Va estudiar història i es va 
especialitzar amb un Màster d’Arqueologia Clàssica, i actualment és la 
guia de les visites que s’organitzen al Cogulló.

Des de Sallent Turisme hi organitzeu 
visites guiades. De què es tracten?

Les visites programades tenen una durada de 45 
minuts a 1 hora. S’explica des de la història de les 
excavacions fins a la vida quotidiana de l’època 
ibèrica, posant com a exemple les restes que 
tenim al Cogulló. També es poden veure algunes 
reproduccions de peces. 

Actualment aquestes visites al Cogulló es 
fan el segon dissabte de cada mes i, el 
quart dissabte, es visita el poblat juntament 
amb el Castell. El segon dissabte es fa una 
visita només al Castell de Sallent.

A l’estiu s’incorporen els tallers d’arqueologia 
enfocats a nens i nenes, de caràcter familiar.

Per quins motius recomanaries 
visitar el poblat ibèric del Cogulló?

Primer de tot, si ets de Sallent, has de conèixer-ho. 
Gairebé és una obligació visitar-lo perquè forma 
part dels orígens del territori on ens trobem i és 
l’únic jaciment ibèric visitable de la comarca i de 
prou entitat per fer-se una idea del que hi ha.

Un cop allà, et permet conèixer la història, 
la vida de fa més de dos mil anys i fer-te 
una idea del passat de l’època ibèrica. 

Pujar al Cogulló té un altre atractiu: un cop ets a 
dalt, és un gran mirador de tot el territori. La vista 
avarca el Pla de Bages, el Montseny, el Pirineu, 
etc. 

MERITXELL LLADÓ
Arqueòloga i guia als jaciments de Sallent

MERITXELL LLADÓ
Entrevista



Quina rebuda han tingut 
aquestes visites per part del 
públic?

La veritat és que hem notat un canvi 
des de la pandèmia de la COVID-19. 
Quan es van començar a fer les visites, 
el 2018, va costar arrencar perquè hi 
havia poca difusió. Es feien només un 
cop al mes i la majoria de visitants eren 
de Sallent.

En canvi, des de fa un any ja hi 
ha una major part de visitants 
que no són de Sallent. El públic 
és de la comarca amb algunes 
excepcions, ja que també ha 
vingut gent de Barcelona, del 
Maresme o del Berguedà. Potser 
és que hi ha hagut un canvi de 
mentalitat i que la gent està més 
predisposada a conèixer allò que 
té més a prop.

Enguany es retornen a fer 
excavacions al jaciment 
de Manivertes, ens pots 
explicar en què consistiran?

A hores d’ara encara no tenim dates 
exactes, però està previst que a finals 
d’estiu reprenem les excavacions, que 
es van iniciar l’any passat, però no està 
obert al públic.

l’arqueologia ET PErmet veure, per primera 
vegada, objectes de la vida quotidiana de 
persones que van quedar enterrades i que NO 
HAVIEN VIST MÉS LA LLUM

Té força potencial perquè s’ha pogut destapar una 
estructura de murs que fan preveure que va haver-hi 
un assentament d’època ibèrica. Encara no podem 
saber quina era la naturalesa d’aquest assentament.

Per què vas decidir dedicar-te a 
l’arqueologia? Què és el que més 
t’apassiona de la teva feina?

Suposo que no hi ha un motiu concret, deu ser 
que en part és vocacional. Des de ben joveneta 
ho tenia clar, i sí que és veritat que des de petita, 
amb la meva família, visitàvem museus. Això et va 
despertant l’interès i sempre m’havia cridat l’atenció

M’apassiona el fet que l’arqueologia et permet descobrir o 
veure per primera vegada objectes de la vida quotidiana de 
persones que van quedar enterrades i que mai més han vist 
la llum fins que les descobreixes. 

És potser la part més a flor de pell. En el fons el 
que volem és  conèixer millor el passat perquè, en 
part, és el que ens ajuda a explicar també com hem 
arribat fins aquí.

Conèixer el passat i els nostres orígens és com un acte 
d’humilitat.

Vista aèria del poblat ibèric del Cogulló (juny de 2021)
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JUNTS PER SALLENT S’OPOSA A TANCAR LA PISTA COBERTA 

Proposem que s’estudiï tota la zona esportiva per valorar quin és el millor lloc per posar el nou Gimnàs – pavelló. 

L’equip de govern d’ERC ha aprovat una modificació pressupostària per tal de construir un nou “pavelló” a l’espai que 
actualment hi ha la pista coberta.  

Des de Junts considerem que: 

- Un nou pavelló amb una activitat principal com és la gimnàstica 
comporta un increment de mobilitat important a la zona. A la zona 
esportiva no hi caben més cotxes, i per tant, un nou equipament 
complicarà la mobilitat. 

- La pista coberta és un espai d’esport i lleure a l’aire lliure que permet 
estar protegit del sol i la pluja. 

- ERC proposa arreglar el camp de terra al costat del pavelló com a nou 
espai d’esport lliure. Considerem que aquest espai s’ha d’arreglar, però 
no en detriment d’eliminar la pista coberta. 

- On aniran els joves els dies de sol o pluja que volen estar sota una 
coberta?  

Junts per Sallent proposava que la construcció del nou pavelló - gimnàs 
havia de ser darrere les pistes de tenis amb espai per aparcar i obrint una 
nova zona esportiva. 

Reclamem a l’equip de govern d’ERC que faci un estudi de mobilitat i 
necessitats, que planifiqui la zona esportiva en tota la seva dimensió i que 
parli amb els joves que utilitzen aquest espai.  

L’EQUIP DE GOVERN D’ERC GASTA PER LA COVID MENYS DEL QUE INGRESSA 

En el moment de més necessitat per la pandèmia de la Covid-19, ERC no sap afrontar els reptes del municipi, ni 
destinar els recursos allà on realment fan falta. 

L’Ajuntament ha rebut i estalviat més diners per la COVID que la despesa extraordinària a la qual ha fet front. 

- Des de l’oposició vam impulsar un pla de xoc que l’equip de govern va retallar amb el compromís que el 
revisaríem. Mai s’ha revisat i ens hem trobat que només s’ha gastat extraordinàriament 346.000 euros, quan 
amb estalvis i noves aportacions se sobrepassa de molt el mig milió. 

- Ara era el moment d’ajudar a les persones i les empreses que ho estan passant malament. L’atur a Sallent ha 
augmentat en xx punts, més les gairebé 700 persones que han estat en ERTO que no apareixen a les xifres de 
l’atur. 

Des de Junts proposem que es reconegui la incapacitat per executar-ho i es reuneixi tot el consistori per debatre quin 
és el millor pla de xoc davant la urgència i la necessitat que tenim al nostre municipi.  
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ERC: DOS ANYS DE GOVERN MUNICIPAL 

En les passades eleccions municipals ERC va obtenir la confiança dels electors de Sallent, Cabrianes 
i Cornet per tal de portar a terme el projecte que sota el lema de “Teixim Sallent” vol aglutinar 
esforços per tal de fer un poble millor.

Al llarg d’aquests dos anys l’Equip de Govern ha hagut d’afrontar situacions excepcionals com la 
riuada del Llobregat del mes de gener de 2020, o l’epidèmia del Covid a partir del març de l’any 
passat i que encara ara continua; les actuacions de l’Ajuntament sempre han estat al costat de les 
persones més necessitades, amb d’ajuts als comerços i als sectors econòmics més perjudicats per 
l’aturada de l’economia que ha provocat l’epidèmia.

L’Ajuntament sempre ha actuat amb transparència informant de tots els temes d’interès als 
grups polítics que no governen i intentant arribar al màxim d’acords possibles en l’àmbit municipal. 
Fruit d’aquest interès de consens ho demostra 
que al llarg de tots els Plens Municipals fets s’han 
portat a votació un total de 113 punts, dels quals 
70 s’han aprovat per unanimitat entre tots els 
grups polítics. 

Un mecanisme de participació dels grups polítics 
en les tasques municipals és la proposta de 
mocions que es voten en els Plens. Poden 
presentar mocions tant l’Equip de Govern, com 
els altres grups polítics. Des d’ERC considerem 
que cal debatre els continguts de les mocions 
prèviament a la seva aprovació al Ple Municipal 
per tal d’arribar a acords i consensos entre tots els grups. Així s’ha fet en la major part de les mocions 
presentades. Indiquem aquelles mocions i adhesions que han estat aprovades per Ple Municipal (la 
majoria amb el suport de tots els grups polítics):

-Adhesió al manifest de la xarxa per a la sobirania alimentària a la Catalunya Central 
-Moció en defensa dels drets civils i polítics
-Moció de reconeixement de l’emergència climàtica
-Moció en contra de la repressió polític i judicial
-Moció en resposta a la Sentència del Tribunal Suprem i petició de l’amnistia i l’autodeterminació
-Moció de proposta de declaració de Sallent com a “municipi antifeixista” 
-Moció sobre el programa de dinars acompanyats  
-Moció de suport al Consell d’Alcaldes del Bages sobre mobilitat viària i ferroviària
-Moció per la commemoració del dia internacional de les dones
-Pla de xoc per Sallent, Cabrianes i Cornet d’emergència sobre el Covid-19
-Moció per declarar Sallent municipi feminista
-Moció per denunciar irregularitats en la Monarquia Espanyola
-Moció de recolzament de la caça i l’activitat ocellaire
-Moció sobre la suficiència financera dels ens locals
-Moció de suport a l’activitat minaire i de rebuig al tancament de la mina de Vilafruns
-Moció referent a un pla de futur sobre el casc antic de Sallent
-Moció per potenciar als municipis en els ajuts de fons europeus de “next generation eu”
-Moció de suport a la candidatura de la sardana al patrimoni cultural de la UNESCO
-Moció de suport a la llibertat de manifestació i a les persones represaliades
-Moció d’adhesió de l’Ajuntament a la “xarxa de memòria i de la prevenció del feixisme”
-Moció per garantir el dret a l’avortament a la Catalunya Central
-Moció de suport al dret de morir dignament
-Moció de suport a l’amnistia 
-Adhesió en suport a les denúncies pel mal servei bancari 
-Adhesió al pacte contra la segregació escolar 
-Moció sobre el Centre Catòlic Sallentí 
-Moció sobre la implantació d’energies renovables

Des d’ERC considerem que cal continuar fent aquest esforç de consens, ja que és el que vol el poble 
i és la manera de tirar endavant i encarar el futur amb el màxim de garanties.

TEIXIM SALLENT
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D’interès
Telèfons

Casal Cívic Sallent Centre 93 837 18 00 

Protectora d’animals SEPROAN
686 07 08 62

Casal Cívic Fussimanya 93 837 15 45

Tanatori Mémora 93 875 16 44
Ràdio 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 088

Oficina 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

Pavelló d’esports de Cabrianes 648 18 61 69Viver 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 de l’Ajuntament 674 91 97 79 

Deixalleria Municipal 93 837 13 57
Serveis Socials de l’Ajuntament 93 837 02 00 

Farmàcia M. Teresa Pallarès
93 837 07 18 

Serveis Tècnics de l’Ajuntament 93 837 02 00 

Farmàcia Josep M. Guerrero 
93 837 00 46

Recollida de Voluminosos 93 837 02 00

Farmàcia Franch 93 837 00 22

Horaris farmàcia de guàrdia

Farmàcia FranchFarmàcia PallarésFarmàcia Guerrero
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Arxiu Municipal 93 837 02 00 

El Centru de Cabrianes 648 18 61 69

31292726 3028

ERC: DOS ANYS DE GOVERN MUNICIPAL 

En les passades eleccions municipals ERC va obtenir la confiança dels electors de Sallent, Cabrianes 
i Cornet per tal de portar a terme el projecte que sota el lema de “Teixim Sallent” vol aglutinar 
esforços per tal de fer un poble millor.

Al llarg d’aquests dos anys l’Equip de Govern ha hagut d’afrontar situacions excepcionals com la 
riuada del Llobregat del mes de gener de 2020, o l’epidèmia del Covid a partir del març de l’any 
passat i que encara ara continua; les actuacions de l’Ajuntament sempre han estat al costat de les 
persones més necessitades, amb d’ajuts als comerços i als sectors econòmics més perjudicats per 
l’aturada de l’economia que ha provocat l’epidèmia.

L’Ajuntament sempre ha actuat amb transparència informant de tots els temes d’interès als 
grups polítics que no governen i intentant arribar al màxim d’acords possibles en l’àmbit municipal. 
Fruit d’aquest interès de consens ho demostra 
que al llarg de tots els Plens Municipals fets s’han 
portat a votació un total de 113 punts, dels quals 
70 s’han aprovat per unanimitat entre tots els 
grups polítics. 

Un mecanisme de participació dels grups polítics 
en les tasques municipals és la proposta de 
mocions que es voten en els Plens. Poden 
presentar mocions tant l’Equip de Govern, com 
els altres grups polítics. Des d’ERC considerem 
que cal debatre els continguts de les mocions 
prèviament a la seva aprovació al Ple Municipal 
per tal d’arribar a acords i consensos entre tots els grups. Així s’ha fet en la major part de les mocions 
presentades. Indiquem aquelles mocions i adhesions que han estat aprovades per Ple Municipal (la 
majoria amb el suport de tots els grups polítics):

-Adhesió al manifest de la xarxa per a la sobirania alimentària a la Catalunya Central 
-Moció en defensa dels drets civils i polítics
-Moció de reconeixement de l’emergència climàtica
-Moció en contra de la repressió polític i judicial
-Moció en resposta a la Sentència del Tribunal Suprem i petició de l’amnistia i l’autodeterminació
-Moció de proposta de declaració de Sallent com a “municipi antifeixista” 
-Moció sobre el programa de dinars acompanyats  
-Moció de suport al Consell d’Alcaldes del Bages sobre mobilitat viària i ferroviària
-Moció per la commemoració del dia internacional de les dones
-Pla de xoc per Sallent, Cabrianes i Cornet d’emergència sobre el Covid-19
-Moció per declarar Sallent municipi feminista
-Moció per denunciar irregularitats en la Monarquia Espanyola
-Moció de recolzament de la caça i l’activitat ocellaire
-Moció sobre la suficiència financera dels ens locals
-Moció de suport a l’activitat minaire i de rebuig al tancament de la mina de Vilafruns
-Moció referent a un pla de futur sobre el casc antic de Sallent
-Moció per potenciar als municipis en els ajuts de fons europeus de “next generation eu”
-Moció de suport a la candidatura de la sardana al patrimoni cultural de la UNESCO
-Moció de suport a la llibertat de manifestació i a les persones represaliades
-Moció d’adhesió de l’Ajuntament a la “xarxa de memòria i de la prevenció del feixisme”
-Moció per garantir el dret a l’avortament a la Catalunya Central
-Moció de suport al dret de morir dignament
-Moció de suport a l’amnistia 
-Adhesió en suport a les denúncies pel mal servei bancari 
-Adhesió al pacte contra la segregació escolar 
-Moció sobre el Centre Catòlic Sallentí 
-Moció sobre la implantació d’energies renovables

Des d’ERC considerem que cal continuar fent aquest esforç de consens, ja que és el que vol el poble 
i és la manera de tirar endavant i encarar el futur amb el màxim de garanties.

TEIXIM SALLENT
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Dilluns, dimarts i dissabtes - 11.00 a 14.00h
Dimecres, dijous i divendres - 16.00 a 19.00h

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

HORARIS DEIXALLERIA de sallent

Recollida gratuïta a la porta de casa
Truca al 93 837 02 00

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS


