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Us presentem un nou número del butlletí municipal Som Sallent que
coincideix amb l’inici de la primavera. La primavera és sinònim de bon
temps, de més hores de llum i de dies més llargs, de passar més hores al
carrer i de fer vida social. A Sallent la primavera arriba farcida d’activitats,
amb especial atenció a Abril, mes de la cultura. No oblidis consultar la
pàgina 17, allà trobaràs l’agenda d’activitats d’abril, maig i juny.
Aquesta primavera el municipi està vivint un canvi
molt important: el nou model de recollida de
residus amb sistema de contenidors tancats. És per
això que li dediquem El destacat i L’entrevista, que
protagonitza Ricard Jorba, gerent del Consorci
del Bages per a la gestió de residus. Sense oblidar
El reportatge, que dediquem a una gran fita que
ha aconseguit aquest ajuntament: ha obtingut la
qualificació d’excel·lent pel que fa a la qualitat i
transparència de la seva comunicació pública.
Com sempre, expliquem les novetats del
darrer trimestre en l’àmbit d’urbanisme,
esport, joventut, igualtat... I us anunciem
les novetats d’aquests pròxims mesos.

També hem fet un recull de les subvencions
que ben aviat es podran sol·licitar, així com
novetats tributàries i fiscals que són d’interès
per a la ciutadania. La regidora d’Hisenda,
Carme Escámez, protagonitza L’editorial, i a la
secció Qui Som et presentem l’equip de Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de Sallent.
Si voleu seguir l’última hora del consistori, ens
trobareu al compte d’Instagram @somsallent
i de Facebook @ajsallent. I no oblideu
sintonitzar amb Ràdio Sallent 107.6 FM.
Podeu 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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Editorial

Editorial

L’ALCALDE

REGIDORIA D’HISENDA

ORIOL RIBALTA
Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet

CARME ESCÁMEZ
Regidora d’Hisenda

Benvolgudes i benvolguts,

Cal fer referència a un canvi important i
molt recent: el nou sistema de recollida
selectiva. Tenim la convicció que era
imprescindible un canvi valent: permetrà
augmentar el percentatge de reciclatge,
disminuir la presència d’objectes
voluminosos al carrer i contribuir a la
separació de residus de manera més
curosa i ordenada.
Tot això s’acompanyarà d’un nou servei de neteja
viària que anirà en paral·lel a aquest nou sistema.

“

Tot canvi implica una adquisició
d’hàbits i només és possible amb la
col·laboració de tothom.

“

Per altra banda, vull posar en valor
l’Abril, mes de la cultura, que per primer
cop s’allarga tot un mes per tal de donar
cabuda al gran potencial cultural sallentí,
un poble ple d’iniciativa amb entitats
culturals que mantenen viu el nostre poble.
Cal destacar també la diada de Sant Jordi,
que es farà al parc, on hi haurà actuacions
de dansa i música al llarg del dia.
S’ha de posar en valor que durant el
mes de març s’han realitzat activitats
dedicades al Dia Internacional de les
Dones, una oportunitat per fomentar la
visualització i reivindicació davant les
desigualtats.
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Vull mencionar que el Ple Municipal de març
va anar carregat d’aprovació de subvencions:
continuem apostant per les ajudes a les
instal·lacions fotovoltaiques per tal de caminar cap
a una major sobirania energètica, les ajudes per a
millorar l’accessibilitat a cases i comerços, ajudes
a l’emprenedoria i a la contractació laboral a les
empreses, i ajudes per a l’ocupació de locals buits.

En l’àmbit d’urbanisme, ja han
començat les obres al Passeig
Guillem Viñas, que permetran
dignificar una de les entrades de
Sallent i fer del passeig un espai
atractiu per a vianants i molt més
practicable per als veïns i veïnes, a
més d’instal·lar-hi una zona lúdica
infantil.
Finalment, vull tancar explicant que durant els
últims mesos hem avançat molt en temes de
transparència: el consistori ha volgut millorar
l’accés a la informació; s’ha afegit contingut
de totes les àrees de l’Ajuntament a la pàgina
web municipal www.sallent.cat i s’ha ordenat i
estructurat de manera més comprensible per tal
que es pugui trobar més fàcilment.

Ser la regidora d’Hisenda
de l’Ajuntament de Sallent
és una gran responsabilitat,
i més davant d’un programa
d’inversions tan ambiciós i d’una
importància tan significativa a
escala econòmica.
El meu objectiu principal ha estat,
des del primer moment, fer viable
econòmicament la construcció d’una
nova residència d’avis, però també
millorar, mantenir i reforçar els serveis
que l’Ajuntament de Sallent ofereix a la
ciutadania, prestant-los de forma més
racional i eficient, perquè els recursos
econòmics són limitats i cal gestionar-los
de la millora manera.
El pressupost de 2022 ve
determinat per les inversions i
concretament per la construcció de
la nova residència per a la gent
gran, i continua estant marcat per
la crisi de la COVID-19.

De fet, una primera mesura per donar
resposta a la situació va ser la de no
incrementar, per segon any consecutiu,
la pressió fiscal sobre la ciutadania
congelant els tipus impositius en les
ordenances fiscals per l’exercici 2022.
D’altra banda, amb l’objectiu
de donar liquiditat a totes les
persones que presten serveis a
l’Ajuntament, hem aconseguit
rebaixar significativament el
període mitjà de pagament als
proveïdors, essent el del quart
trimestre de 2021 de 9,58 dies
de mitjana.

“

Hem avançat i volem continuar
avançant en la digitalització,
transparència i millora dels
procediments i circuits interns de
l’Ajuntament per millorar en control
i més eficiència.

“

Vull començar aquest escrit amb un record a les víctimes de la guerra
d’Ucraïna i de tots aquells conflictes que provoquen que hi hagi bona
gent que pateixi tant o que s’hagi d’exiliar. Com sempre, estem atents i
col·laborem per tal de poder ajudar pel que calgui.

5

Notícies

d’urbanisme

Notícies d’urbanisme

OBRES PÚBLIQUES

COMENÇA LA REFORMA DEL PASSEIG GUILLEM VIÑAS

PAVIMENTACIÓ DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA

El 15 de març van començar les obres al Passeig Guillem Viñas de Sallent,
unes obres iniciades amb l’objectiu de dignificar l’entrada nord de Sallent,
que representa un eix connector entre el centre urbà i el barri del Poble
Nou i un punt de connexió entre el bosc i el riu Llobregat. Es preveu que
la reforma tingui una durada de sis mesos.

Durant el segon trimestre d’aquest any s’iniciarà la pavimentació de la pista de sauló
existent a la zona esportiva amb una durada prevista de dos mesos.

Es realitzarà la reurbanització del passeig central,
ja que actualment està urbanitzat de forma
precària i amb un pendent acusat i continu que fa
que no es pugui aprofitar per fer-hi activitats de
caràcter públic. Aquest pendent desapareixerà
a través de la construcció de diferents nivells o
plataformes que permetran disposar d’espais
plans.

Aquestes plataformes estaran connectades
amb una vorera en rampa per tal de garantir
l’accessibilitat a tot l’àmbit i reduir la presència de
vehicles, però mantenint la circulació perimetral.

S’acondicionarà la pista per tal de definir una zona poliesportiva amb una pista de
futbol, dues pistes de bàsquet a la part sud i una zona pavimentada perquè s’hi pugui
instal·lar un futur skate park. De fet, les obres actuals només preveuen la pavimentació
de la pista, no l’skate park, però l’equip de govern va anunciar que la seva intenció és
fer realitat aquest projecte.
En els pròxims mesos, l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament realitzarà un procés participatiu amb
el Consell d’Infants i obert al jovent en general
per tal que faci propostes de com voldrien que fos
aquest espai.
El projecte també preveu la creació d’unes
escales que connectin la pista existent amb la part
posterior de la pista coberta, així com la millora
de l’evacuació d’aigües de la pista. L’actual,
al no estar pavimentada, generava problemes
d’acumulació d’aigua quan plovia i dificultava la
seva utilització.

Per això, les obres estan pensades
sobretot per millorar la funcionalitat
del passeig i que aquestes plataformes
permetin usos lúdics, com per exemple una
àrea infantil, o que facin possible acollir-hi
actes de manera puntual tal com es mostra
de manera simulada a les imatges.

Imatge del projecte executiu (Font: Muntant Arquitectura)
Imatge virtual del projecte d’execució d’obres del Passeig
Guillem Viñas (Font: Vertical Proxer S.L.P., arquitectura)

S’ENDERROCA EL MUR DE LA PLAÇA ANSELM CLAVÉ
A la plaça Anselm Clavé es van dur a terme obres responent a raons d’urbanisme de
gènere i sostenibilitat. D’una banda, es va dotar la plaça d’il·luminació de tipus LED
per millorar la seguretat i convertir-la en un espai urbà més agradable i ampli i es va
condicionar la zona amb un desguàs pels banys públics.
D’altra banda, es va enderrocar el mur que hi
havia, ja que creava un espai sense sortida que
representava un perill per a la seguretat dels
i les vianants degut a la seva longitud, manca
d’amplada i il·luminació. A més, al ser un espai
tan estret, generava problemes de salubritat creant
humitats i brutícia entre els edificis annexes.

millora de VIES URBANES I PEATONALS
Al llarg dels últims mesos s’han dut a terme obres de millora a diferents zones de Sallent
per tal d’assegurar la seguretat i accessibilitat dels i les vianants, reduir la velocitat dels
vehicles en certs trams i arreglar zones d’aparcament que estaven malmeses.
Una d’aquestes intervencions són les noves
voreres del primer tram del c/ Circumval·lació,
que s’han adaptat a la normativa d’accessibilitat,
de manera que ara són més amples i accessibles
per a tothom, i s’ha dotat també d’enllumenat LED
sostenible. Al carrer Prolongació Mestre Vilà s’ha
creat un nou tram de vorera, ja que li faltava un
tros i dificultava el pas dels i les vianants.

Cal destacar també el nou asfaltat que s’ha
fet a la zona d’aparcament de davant de l’IES
Llobregat. El paviment estava molt malmès i s’ha
reparat per tal de fer-lo un aparcament segur.
Finalment, al c/ Mestre Benet i c/ Maria Freixau
s’han instal·lat passos elevats per tal de reduir la
velocitat dels vehicles que hi transiten, a més de
repintar la zona d’aparcament del CAP Sallent.

Nova vorera al carrer Circumval·lació

Zona d’aparcament del CAP repintada

D’aquesta manera, aconseguim una plaça
més agradable i atractiva al bell mig del
centre comercial de Sallent.

6

Plaça Anselm Clavé amb el mur enderrocat
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EXCEL·LENTS RESULTATS EN TRANSPARÈNCIA

L’AJUNTAMENT GUANYA EN QUALITAT I TRANSPARÈNCIA
PEL QUE FA A LA COMUNICACIÓ PÚBLICA
El mes d’abril es compleix un any des que va entrar en funcionament
la nova pàgina web de l’Ajuntament de Sallent www.sallent.cat i, des
de l’àrea de Comunicació i Transparència, volem explicar l’evolució que
ha experimentat quant a la quantitat d’informació publicada, el grau
d’accessibilitat i transparència.

COM PUC CONSULTAR LA
INFORMACIÓ PÚBLICA?

Per fer aquest treball s’ha tingut en
compte diferents models d’èxit d’altres
ajuntaments, però sobretot ens hem basat
en les recomanacions i indicacions del
Portal de Transparència. Aquest portal
és un instrument per fer accessible la
informació a la ciutadania i que tota
administració pública ha de tenir, gestionat
pel Consorci de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC).

COM SOL·LICITAR MÉS
INFORMACIÓ?

Amb aquest objectiu i alhora
compromís, des de les diverses
àrees de l’Ajuntament s’ha fet un
esforç per recollir la informació
dels últims anys i fer-la pública en
aquest espai. D’una banda, això ens
permet complir el màxim possible
amb la normativa de Transparència
i, de l’altra, ens ofereix un espai
que totes les àrees de l’Ajuntament
poden compartir per tal d’unificar
continguts i dipositar tota la
informació en un mateix lloc.

Al menú de la pàgina principal de www.sallent.cat,
a l’apartat de Tràmits i gestions, hi ha un tràmit
destinat específicament a la sol·licitud d’accés
a la informació pública que es pot gestionar
telemàticament.

Aquesta xifra recull el percentatge d’emplenament en relació amb els indicadors que InfoParticipa avalua
a partir de l’anàlisi de les pàgines web de les administracions públiques. En té en compte un total de 52,
i l’Ajuntament de Sallent n’ha aconseguit 47. Per consultar els indicadors i l’informe d’avaluació, visita
www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/

Pots accedir directament al portal de Transparència
de l’Ajuntament de Sallent des del menú Govern
Obert > Portal de Transparència o bé anotant la
següent URL: https://www.seu-e.cat/ca/web/
sallent/govern-obert-i-transparencia
Trobaràs informació institucional i organitzativa (composició
del plenari, plantilla de treballadors...), gestió econòmica
(pressupostos, execució trimestral...), d’acció de govern
i normativa (decrets, actes de Plens i Juntes de Govern,
ordenances...), contractes, convenis i subvencions, etc.

La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i
propostes d’actuació o millora amb relació al funcionament
dels serveis públics (per exemple sobre l’estat del carrer,
enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.), així com
demanar més informació que aquella que consta a la pàgina
web.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Un dels àmbits que va caldre actualitzar és la informació
sobre les eines i els canals de participació ciutadana
d’aquest ajuntament. A l’apartat de participació ciutadana,
expliquem com la ciutadania pot opinar i enviar propostes
a l’Ajuntament, a l’alcalde o els regidors i regidores;
també quins són els òrgans de participació i els processos
participatius en curs.

Font: elaboració a partir de les dades de la web del Mapa InfoParticipa (www.mapainfoparticipa.com)

A l’inici de la legislatura, el 2019, el percentatge
era del 33%. Posteriorment, es va millorar el
resultat fins a arribar a un 51,92% i l’última
avaluació duta a terme el mes de març de 2022 és
el percentatge més alt que ha obtingut mai aquest
consistori, entrant a la categoria d’excel·lència pel
que fa a la transparència.
Aconseguir una bona puntuació ens dona
força i energia per continuar millorant
en l’àmbit de la transparència. Des de
l’inici de la legislatura ens hem abocat
a treballar-hi per aconseguir el Segell
de Transparència, i això ens ha permès
complir un dels objectius que ja recollíem
en el Pla d’Actuació Municipal.

Aconseguir aquest repte ha estat possible
gràcies a l’esforç i la implicació de totes
les persones que treballen en aquest
Ajuntament. És per això que des de
l’àrea de Comunicació i Transparència
volem donar-los les gràcies i fer extensiva
aquesta felicitació i reconeixement.

“

CREIEM EN LA TRANSPARÈNCIA I SEGUIREM
TREBALLANT PER MANTENIR AQUESTS
BONS RESULTATS I SEGUIR ESTANT AL
SERVEI de la gent.

“
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La pàgina web va canviar per
modernitzar-se i adaptar-se a les
necessitats actuals de la ciutadania.
Es va fer un disseny més atractiu,
però sobretot més ordenat i
útil de cara a la població. Una
de les principals tasques va ser
reorganitzar el menú principal,
eliminant aquelles pàgines menys
consultades i reordenant aquelles
que tenen més interès per a la
ciutadania, com poden ser les
notícies, l’agenda d’activitats, els
tràmits i gestions, la informació
corporativa, etc.

Enguany l’Ajuntament de Sallent ha obtingut el seu millor resultat pel que
fa a l’avaluació d’InfoParticipa, un estudi que avalua la transparència
de les administracions públiques en l’àmbit estatal i que és elaborat pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). A data de març de 2022, el
percentatge atorgat és del 90% tal com es mostra en el gràfic.
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El destacat

RECICLAR MÉS I MILLOR
Sallent implementa un nou model de recollida amb contenidors tancats, que
és totalment efectiu des de finals de març, i que gestiona el Consorci del
Bages per a la gestió de residus.
El consorci ja ha implementat aquest model a
Rajadell, Balsareny i dos barris de Sant Fruitós de
Bages. Les bones dades i l’experiència d’aquests
anys han demostrat l’èxit del sistema, per la qual
cosa Sallent ha decidit sumar-s’hi amb l’objectiu
d’augmentar el percentatge de reciclatge del
municipi, que ara és d’un 30%, i reciclar millor.

A més, el de resta (on llencem els residus que
ja no es poden reciclar i que van a parar a
l’abocador) només es pot obrir un dia concret
cada setmana, que a Sallent serà els dilluns o els
dijous.

Això vol dir que la ciutadania s’acostuma a
separar molt millor els residus a casa seva, els
diposita al contenidor que toca i, per tant, una
part molt important d’aquests residus que abans
acabaven a l’abocador ara es poden reciclar,
valoritzar i convertir-los en nous materials.
El canvi es va fer efectiu el 23 de març,
amb la retirada dels contenidors antics,
i el 24 ja estaran operatius els nous i
qualsevol persona que vulgui utilitzar el
contenidor d’orgànica o el de resta haurà
de fer servir la targeta electrònica per
obrir-lo.
Els contenidors de resta només es podran obrir
un dia a la setmana i els contenidors d’orgànica,
cada dia. Els contenidors d’envasos, paper i vidre
seran d’accés lliure, com fins ara.

ESPORTS
Jornada d’intercanvi del cicle de passejades
Unes 150 persones van participar a Sallent a la jornada d’intercanvis del cicle
de passejades de marxa nòrdica per a la gent gran que es va celebrar el 16
de març. Van participar-hi quatre municipis: Martorell, Ullastrell, El Prat de
Llobregat i el municipi amfitrió, Sallent.
Aquesta passejada forma part del
programa d’activitat física per a la
gent gran que impulsa la Diputació de
Barcelona amb la col·laboració dels
diferents municipis. Té com a objectius
fomentar l’activitat física, donar a conèixer
diferents entorns geogràfics, fer viure la
natura de forma totalment adaptada a
les possibilitats dels i les participants i,
al mateix temps, afavorir les relacions
interpersonals i de grup.

El canvi més important del model de
contenidors tancats respecte del tradicional
és que els contenidors d’orgànica i el de
resta estan tancats i només es poden obrir
amb una targeta personalitzada que té
cada llar.

Amb aquests canvis i la identificació
d’usuari, s’aconsegueixen uns canvis
d’hàbits que fan augmentar de forma molt
important els índexs de recollida selectiva.

Els

El recorregut va ser d’uns 8,5 km amb un desnivell
molt suau. Es va iniciar al parc de la Torre del Gas
amb una sessió d’estiraments. Tot seguit els i les
participants van anar cap al passeig del Riu i van
pujar cap a la Rampinya a buscar la Sèquia.

Aquesta va ser la tercera de les cinc sortides
programades per aquest curs i la cloenda està
prevista a Santa Coloma de Gramenet pel mes
de maig, amb una previsió de participació de
80 municipis de la província de Barcelona.

CONTACTE PER INCIDÈNCIES

Participants
de la jornada
d’intercanvi
del Cicle de
Passejades
de marxa
nòrdica per a
la gent gran
recorrent
la Séquia a
l’altura de
Sallent.

Un equip d’informadors farà seguiment
d’incidències per ajudar la ciutadania en tots els
seus dubtes, per gestionar pèrdues o demandes de
targetes i també per detectar si les aportacions als
contenidors s’estan fent correctament.
En cas que es detecti que algun contenidor
s’utilitza reiteradament per dipositar-hi
residus que no hi han d’anar, el servei
de control i inspecció en farà seguiment
per identificar i informar les persones o
famílies que en facin mal ús.

Es posa un número de telèfon
i whatsapp a l’atenció de la
ciutadania per qualsevol dubte o
consulta:

MÉS D’UN CENTENAR DE PERSONES PARTICIPEN
A LA 14A CAMINADA POBLE NOU
El diumenge 20 de març, l’Associació de
veïns i veïnes del Poble Nou i l’Ajuntament
van organitzar la 14a Caminada del
Poble Nou de Sallent després de dos anys
d’aturada a causa de la pandèmia.
A les 9 del matí els i les participants van sortir del
parc de la Torre del Gas en direcció al primer
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Es van comentar diversos llocs d’interès com són el
Castell de Sant Sebastià, la falla del Guix, el Tomb
Xic, el Poblat Ibèric del Cogulló, l’Aqüeducte del Vilar,
el Mas de les Coves, l’església romànica de Santa
Magdalena de Bell-lloc, l’Amfiteatre de la Sala i es
va explicar la història de la Sèquia a càrrec del Parc
de la Sèquia. Un cop va acabar la caminada, els i les
participants es van traslladar a Fàbrica Vella per dinar i
acabar la festa amb ball en línia.

avituallament, situat al pla de Serra-Sanç. Tot seguit,
van baixar fins a la Font del Sastre, on els esperava una
botifarrada, i el retorn va ser pels horts de Sant Antoni.
El recorregut va ser d’uns 10 km a l’abast de
tots els públics. Agraïm a tots els participants la
seva assistència!
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La

CULTURA

Notícies DE CULTURA 							

ABRIL, MES DE LA CULTURA

SETMANA MÉS MUSICAL

Enguany la Setmana Cultural es transforma
en tot un mes per poder tornar a gaudir
d’una primavera cultural, festiva i
participativa al carrer.

Des del claustre de l’escola de música, i
amb l’esperit de fer activitats especials
amb l’objectiu de cohesionar l’alumnat
separats per la distància i la mascareta
des de fa tant de temps, es va organitzar
una setmana ben diferent anomenada
Setmana MÉS musical. Es va fer coincidir
amb la mateixa setmana del carnaval, la
del 21 al 24 de febrer.

Els alumnes adults van tenir un taller sobre
la importància del ritme, un taller d’un
programa que es diu LOGIC i també podien
participar al taller de blues.

Els alumnes que fan instrument no van tenir la seva classe
individual d’instrument, sinó que van gaudir d’una sessió
col·lectiva en la qual el professorat va pensar alguna
activitat especial, un repertori diferent per interpretar en
grup, una oportunitat per parlar o treballar aspectes que
durant la sessió individual no hi ha mai temps, però sobretot
poder compartir amb altres companys i companyes.

A més, es van organitzar tres
activitats obertes a la ciutadania: el
tastet d’ukelele, una sessió especial
de basket beat i el concert quartet
de saxos a càrrec de Mezzo Quartet,
quatre joves guanyadors del concurs
de cambra de l’EMM de Sant Joan.

Els alumnes de 3 a 14 anys van fer un taller de
danses, taller de percussió corporal, taller bucket
drums, taller de basket beat, taller de blues, el
cantaxics amb sorpresa, taller de conèixer el cello,
etc.

Objectiu aconseguit: treure temps de la
rutina per poder tenir temps pel que és més
extraordinari i així poder fer MÉS coses
diferents, però igualment musicals.

A principis d’abril va arrencar el mes dedicat a la
cultura, Abril, mes de la cultura, que és el programa
que des de la regidoria de Cultura i Festes de
l’Ajuntament, conjuntament amb entitats i col·lectius
de la Vila, han creat amb l’esforç i la voluntat de
presentar un programa farcit d’actes de diferents
disciplines. Un mes on el nostre poble s’omplirà
de cultura, dansa, música, teatre, exposicions,
presentacions de llibres i actes infantils.
Alguns dels actes a destacar són la producció del
musical L’ogre verd de l’EMM Cal Moliner, que
es va estrenar el 2 d’abril, el taller de tècniques
d’improvisació de teatre a càrrec de la sallentina
Tàtels Pérez (19 i 26 d’abril), la presentació del 2n CD
de Jaume Riu amb Lluna Plena (29 d’abril), dos dies
de Feria de Abril (30 d’abril i 1 de maig) i una Diada

de Sant Jordi al Parc Pere Sallés,
Primavera Parc, un dia ple de
dansa, música, roses i llibres.
La Diada de Sant Jordi forma part
d’aquest programa i comptarà amb
dansa, música, gastronomia, llibres i
roses. Un dia on gaudir del nostre parc
ple de cultura i festivitat. Comptarà també
amb la 42ena Roda Infantil d’esbarts
Catalònia amb Esbart Rubí, Esbart Bitrac
Dansa, Esbart Dansa Jove de Navàs i
Esbart Vila de Sallent. I podrem gaudir
de la música de Combo Ara, Jan Bonet,
Marta Roma i Carol Duran, i Santi Arisa.
Podeu consultar el programa a
www.sallent.cat, a l’App Sallent i a
les xarxes socials.

ALÇA’T GEGANTS
L’Alça’t és una celebració que va néixer el
2019 des de Gegants i Nans de Sallent per
fer valdre el ric patrimoni geganter local
i la contribució de la mateixa colla a la
tradició gegantera tant a la vila com a tot
el país. Una celebració que combina festa i
pedagogia.
Exposicions, tallers, cercaviles, concerts i mostres van centrar
enguany la programació, que va tenir com a eix central la
celebració dels 40 anys del Grup de Gralles i els Gegants
Fillols, Mariona i Gaspar el diumenge 20 de març. Ells van
marcar l’inici de la celebració en un acte que va posar el focus
en la contribució de la dona a la cultura popular sallentina.
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El dissabte 26 es va fer un concert de
gralles i, a la tarda, la 1a trobada de
gegantons i elements infantils, tant de
colles com de particulars. Tots aquells
nens i nenes que tinguessin figures
festives a casa hi estan convidats i
convidades.
La Trobada Gegantera es va
celebrar el 27 de març i va acollir
fins a 13 colles vingudes des de
punts de la Catalunya central, així
com des del Maresme, el Baix
Llobregat, el Vallès o la Garrotxa.

EL CARNAVAL DE SALLENT TORNA A OMPLIR
ELS CARRERS
Després d’un any de parèntesi, Sallent ha pogut tornar a viure el Carnaval
de Sallent amb set dies de festa.
L’arribada de la Reina Carnestoltes va donar el tret
de sortida a la festa i, el Dimecres de Cendra, va
tenir lloc l’enterrament de la sardina amb una rua
mortuòria que va acabar a la torre del Gas.
No hi ha faltat el carnaval infantil, que es va celebrar
divendres, ni tampoc la 69a. La rua de disfresses es va fer
dissabte i diumenge va haver-hi l’arròs popular, la mostra de
foc i cultura popular.

D’aquí a pocs mesos Sallent
tornarà als carrers per viure el
Carnaval d’Estiu, que serà els
dies 1, 2 i 3 de juliol.
L’Ajuntament vol donar les gràcies a l’entitat
El Carrilet per fer possible aquesta festa.
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Notícies

D’ECONOMIA I OCUPACIÓ
EL CONSISTORI OFEREIX FORMACIÓ GRATUÏTA
L’Ajuntament de Sallent vol continuar oferint formació per a empreses, autònoms, persones
en situació d’atur, emprenedors/es o treballadors/es que vulguin millorar la seva capacitació.
Per aquest motiu, s’han programat cursos de
diferents temàtiques que enguany ja es podran
realitzar de forma presencial, excepte les píndoles
de formació, que es mantenen online.

Els cursos són totalment gratuïts i cal
inscripció prèvia a través del formulari que
trobaràs a www.elsalt.cat

PROPERS CURSOS
Tens una entrevista de fenia en anglès? Vine a preparar-la
Del 6 d’abril al 22 de juny (dimecres de 15.00 a 16.00 h)
Aprèn a dissenyar amb l’editor Canva
Del 7 d’abril al 26 de maig (dijous de 15.00 a 16.00 h)
Operador de plataformes elevadores de personal
Del 4 al 7 d’abril (de dilluns a dijous de 9.00 a 13.30 h)
Gestió d’equips de treball
Dilluns 2 i 9 de maig (d’11.00 a 14.00 h)
Operador de plataformes elevadores de personal
Dll 9, dt 10 i dc 11 de maig (de 9.00 a 13.00 h)

Miscel·lània

notícies breus

guanyadors/ES dels concursos de nadal
Durant les festes de Nadal, es van organitzar diferents concursos i sortejos on van poderhi participar tant la ciutadania com el comerç del municipi. Les persones guanyadores
van recollir el premi de la mà de l’alcalde Oriol Ribalta i la regidora de Promoció
Econòmica, Cristina Luna.
L’acte es va celebrar a l’Espai Cultural Fàbrica Vella el
13 de gener. Els concursos en qüestió eren el Concurs de
finestres i balcons nadalencs i el Concurs d’aparadors
nadalencs. Del primer citat hi havia quatre premis
corresponents a quatre espais de decoració (edifici, casa,
balcó o finestra), i del segon es van escollir tres aparadors.
Els establiments premiats van ser 9Look, Menatge Òptimus i
Esports Martí.
També van tenir premi les persones que van
participar al sorteig Troba el tió de Nadal, i
que s’emmarcava dins el Concurs d’aparadors
nadalencs. Hi havia un sorteig adreçat a adults
(amb un premi que incloïa un val de compra
per gastar al comerç o restauració locals i dues
entrades per Fàbrica Vella) i un altre per a nens i
nenes de fins a 12 anys (tenia com a premi un lot
de joguines i un llibre de lectura).

Xarxes socials. Treu el màxim profit d’elles
Del 2 d juny al 6 de juliol (dimarts i dijous de 15.00 a 16.00 h)
Vols treure el màxi profit de la teva tauleta?
De l’11 al 27 de juliol (horari a determinar)

EL MERCAT DE SALLENT ESTRENA FITXES
Durant el mes de gener, des del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació es
van repartir les fitxes a les diferents parades.
L’objectiu és que, amb aquestes fitxes, sigui més fàcil la
identificació de les parades i, a més, totes tinguin el mateix
format i es doni una visió homogènia del mercat. A les
fitxes hi consta el nom i el número de la parada, els metres
que ocupa i la tipologia d’articles que ven.
Aquest mercat de venda no sedentària se celebra cada diumenge al
matí i està situat a la zona de la Plaça de Catalunya, c/ Verge del
Pilar i c/ Martí i Pol. Actualment compta amb 26 parades de venda
de diversos articles.
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Guanyadores dels
concursos nadalencs
amb la regidora
Cristina Luna

PROJECTE DE SALUT HEALTHY COMMUNITIES
El projecte Healthy Communities 2030
segueix el seu curs tal i com estava
previst. Durant el mes de març s’ha enviat
la última tanda de cartes a la població de
Sallent i Cardona.
Els participants i les participants de Sallent que
ja s’han fet els primers controls de salut, estan
rebent els informes de salut on se’ls valora el risc
cardiovascular i se’ls dona una sèrie de consells
personalitzats per a millorar la salut en els pròxims
anys. Recordem que la població de la localitat
assumeix un paper essencial en el projecte, ja que
resulta clau per establir una comparativa científica
i rigorosa entre els dos municipis, Cardona i
Sallent.

Des de la Fundació SHE – Fundació “la
Caixa”, us conviden a tots els seleccionats
i seleccionades a unir-vos al projecte per
millorar la vostra salut i la de tota la
comunitat, fent de Healthy Communities
un projecte de salut de referència al món
sencer.
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Agenda

programa d’activitats

Miscel·lània notícies breus

ABRIL

SALLENT COMMEMORA EL 8M

DE L’1 AL 30 D’ABRIL

El 8 de març va ser el Dia Internacional de les Dones, que reivindica el
feminisme denunciant el sexisme i lluita per aconseguir els mateixos
drets i condicions que els homes en els diferents àmbits del dia a
dia. Sallent va programar una sèrie d’accions per sumar-se a la
commemoració i les reivindicacions.
El dia de la commemoració, ADONA’T i l’Ajuntament van
realitzar accions de sensibilització per tal d’implicar i fer partícip
l’alumnat de Sallent: van repartir material relacionat amb el 8 de
març a l’entrada del Parc Pere Sallés per tal de lliurar-lo als nens
i nenes que entraven a l’Escola Torres Amat, Vedruna Sallent i
L’Esquitx.

9:30 h Caminada marxa nòrdica i tradicional + Circuit
aparells salut gent gran. Sortida davant del CAP

DIMECRES 6

19:00 h Presentació de novel·la: L’ordit de la vida. Biblioteca
de Sallent
20:30 h Dijous Divins: Raimon Garfunkel i El Piltrafilla
(Música). Fàbrica Vella / 3€
17:30 h El conte: creativitat i imaginació. Biblioteca de Sallent

DISSABTE 9

10:30 i 12:00 h Visita poblat ibèric del Cogulló / 4€ amb dte

DISSABTE 16

17:00 h Ruta Guardians del Bages. Centre Visitants Geoparc /
4€ amb dte

DIMECRES 20

19:00 h Presentació de novel·la: Estel. Biblioteca de Sallent

DIJOUS 21

El 10 de març es va fer una sessió de Cinefòrum amb la projecció
del documental La Mami, on van participar-hi una trentena de
persones i es va obrir un debat final. Novament, es va demostrar
que Sallent és imparable a l’hora d’utilitzar la cultura com a eina
de reflexió.

Cal destacar també l’activitat que es va fer a La Kseta, dirigida a adolescents
entre 13 i 17 anys, a través dels Jocs de taula per a la igualtat, material que
promou el Consell Comarcal del Bages. Les caixes inclouen jocs de memòria,
estratègia i adaptacions dels clàssics exitosos com és el cas del Qui és qui.

DIMARTS 5

DIVENDRES 8

També es va portar el material de sensibilització a l’escola Els Pins de
Cabrianes perquè tots els nens i nenes en poguessin gaudir. A més, a
l’hora del Punt Pati es va fer un taller de dinamització a l’INS Llobregat per
reflexionar i prendre consciència sobre la feminització de certes tasques,
especialment les relacionades amb la cura de la llar.

Una altra mostra és el taller d’empoderament que va realitzar
l’Associació Ginesta. Art i Feminisme. Es va fer la lectura
conjunta d’un conte, amb una versió elaborada per una
dona, i seguidament es va comentar a través de la fotografia,
l’escriptura i el diàleg. Es van treballar aspectes reals que viuen
les dones, i el plantejament de la història va fer que es pogués
extrapolar a la vida real.

Abril, mes de la cultura. Diferents indrets de Sallent / Consulta
el programa a www.sallent.cat, l’App Sallent i xarxes socials.

19:00 h Xerrada audició: Introducció a l’òpera.
Biblioteca de Sallent
20:30 h Dijous Divins: David Uclé (Música). Fàbrica Vella / 3€

DIVENDRES 22

Pròximament, i en el
marc de la reivindicació
del Dia Internacional de
les Dones, la Biblioteca
de Sallent lliurarà unes
bosses dissenyades per
a l’ocasió a aquelles
persones que agafin
en préstec llibres amb
contingut feminista.

18:00 h Presentació i signatura del conte de Joan Turu: La
princesa, el drac i el cavaller desarmat. Biblioteca
de Sallent
20:30 h El Sevilla. La vida es rocanrol. Fàbrica Vella / 12€
amb dte

DISSABTE 23 - SANT JORDI

DIUMENGE 8

11:00 h Els tresors d’en Pau (Espectacle infantil). Fàbrica Vella / 3€

DISSABTE 14

10:30 i 12:00 h Visita al poblat ibèric del Cogulló / 4€ amb dte
16:00 h Finals comarcals de tennis taula escolar. Pavelló Esports
22:00 h Concert de Mabel Flores. Fàbrica Vella / 10€ amb dte

DIJOUS 19

20:30 h Dijous Divins: La Prima Vera (Música). Fàbrica Vella / 3€

DISSABTE 21

20:30 h 33a Nit de l’esportista: sopar, entrega de premis i
actuacions. Pavelló d’Esports

DIUMENGE 22

Inauguració Centre d’interpretació de la Casa Torres Amat
18:00 h Barcelona 24h (Musical). Fàbrica Vella / 12€ amb dte

DIUMENGE 29

8:30 a 15:00 h 1r Torneig amistós Split Gym Sallent.
Pavelló d’Esports

DIMARTS 31

19:00 h Club de lectura: Canto jo i la muntanya balla.
Biblioteca de Sallent / Gratuït

DEL 16 AL 22 DE MAIG

Setmana Jove 2022. Activitats i jocs pensades per al jovent.

DEL 22 AL 29 DE MAIG

Setmana del Turisme. Inauguració, exposicions, presentació de productes turístics i de proximitat, rutes guiades, etc.

JUNY

DIUMENGE 12

DIVENDRES 29

20:30 h Presentació del nou àlbum de Jaume Riu, Lluna
Plena (Música). Fàbrica Vella / 5€

DISSABTE 30

18:00 h Angle mort (Teatre). Fàbrica Vella / 12€ amb dte

Esports

11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ amb dte
18:00 h Presentació equips A.E. Sallent. Pavelló d’Esports

DEL 23 D’ABRIL AL 14 DE MAIG

10:30 Poesia al Parc: lectura col·lectiva. Entrada Parc Pere
Sallés
19:00 h Club de lectura: conversa amb Pau Vidal. Biblioteca
de Sallent

Cultura

MAIG

DISSABTE 4

DIMARTS 26

Fàbrica Vella

Biblioteca de Sallent

DISSABTE 7

Durant tot el dia, actuacions al Parc Pere Sallés.
11:00 h 42ena Roda Infantil d’Esbarts Catalònia
16:00 h Combo Ara (Música)
17:30 h Jan Bonet: Limited Edition (Música)
19:00 h Marta Roma i Carol Duran (Música)
21:00 h Santi Arisa i Giuseppe Costa: Orígens (Música)
Exposició de poemes d’Escola Torres Amat, Vedruna Sallent i Els Pins de Cabrianes. Biblioteca de Sallent

Turisme

20:30 h The River Troupe Gospel: concert 10+2. Fàbrica Vella / 5€
11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ amb dte

DISSABTE 11

10:30 i 12:00 h Visita al poblat ibèric del Cogulló / 4€ amb dte
18:00 h EMM Cal Moliner: concert 40+1. Fàbrica Vella / 5€

DISSABTE 18

11:00 h Visita Centre d’interpretació de la Casa Torres Amat /
4€ amb dte
18:00 h La Llançadora (Dansa). Fàbrica Vella / 5€

DIMARTS 28

19:00 h Club de lectura: Aprendre a parlar amb les plantes
Biblioteca de Sallent
DEL 20 DE JUNY AL 15 DE JULIOL. 32è Torneig de futbol sala
Sènior. A partir de les 20 :30 de dilluns a divendres. Pavelló d’Esports
DEL 27 DE JUNY AL 15 DE JULIOL. 32è Torneig de futbol sala
infantil. De 17 :30 a 20 :30 h de dilluns a divendres. Pavelló d’Esports

DEL 27 DE JUNY AL 22 DE JULIOL. Colònies esportives d’estiu.
De 9 :30 a 13 :30 h de dilluns a divendres. Zona esportiva i natura
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Participants del taller d’empoderament a càrrec de l’Associació Ginesta. Art i Feminisme.

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 / Turisme: Reserva les entrades de les visites i rutes a www.sallentturisme.cat / Biblioteca: activitats
gratuïtes, per a més informació truca al 93 820 63 01 o envia un correu electrònic a b.sallent.samc@diba.cat / Consulta l’agenda a
www.sallent.cat > T’informem > Agenda d’activitats i a Ràdio Sallent 107.6 FM o al compte d’Instagram @agendaradiosallent
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Horaris

TRANSPORT PÚBLIC - BUS

Via Verda

LEC

1

1

3

4

1

5

1

LEC

3

1

1

D

LEC

1

1

3

4

4

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

15:21

15:21

18:51

18:21

Fil Musical Ona Bages
Propostes en Xarxa

4

D*

18:21

20:21

11:51

18:34
7:40

UAB FGC-Eix Central

14:25

7:45

UAB CC Educació-FTI

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

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

17:55

19:29

19:29

21:19

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

8:45

8:35

9:10

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

4

4

Palau Reial
Clínic

7:30

Estació del Nord

7:35

Fil Musical Ona Bages

LEC

5

1

FEI

4

1

1

3

1

4

Estació del
Nord

8:30

9:20

9:30

10:50

11:00

12:30

13:30

13:30

14:20

Pg. Gràcia /
Diputació

8:40

9:30

9:40

11:00

11:10

12:40

13:40

13:40

14:30

Clínic

14:34

Palau Reial

14:39

En primer pla

Esports amb el Jep

LEC

3

1

4

3

1

LEC

1

D*

14:30

15:00

15:50

16:50

17:00

17:15

18:15

18:30

19:00

14:40

15:10

16:00

17:00

17:10

17:25

UAB CC
Educació-FTI

14:30

UAB FGC - Eix
Central

14:35

4

1

3

1

19:30 20:00 20:30 20:50 20:30 21:35

18:40

20:10 20:40 21:00 20:40 21:45

19:00
19:05
16:10

Manresa
Enllaç
Cabrianes

10:34
9:46

Sallent
Balsareny

9:56

Navàs

12:04

10:37

10:37

12:07

10:44

10:44

12:14

10:51

10:51

12:21

11:02

11:02

12:32

15:34
12:16

13:46

14:46

15:37

12:26

13:56

14:45

14:56

15:51

17:07

18:07

17:14

18:14

18:16

18:31

19:57

19:37

21:15

20:04 19:44

22:21

16:03

17:03

17:43

18:43

20:33 20:13

22:13 22:43 22:33 23:28

17:10

17:50

18:50

20:20

22:20 22:50 22:40 23:35

17:22

17:55

18:55

11:32

12:55

16:25

16:11

16:15

18:41

21:26

21:51

20:22 20:02

11:25

19:51

22:14 22:04 22:59

18:21

16:13

20:11

22:07

18:32

16:20

18:41

21:57 22:52

21:37
21:44

17:21

12:50

18:26

21:54 22:49

17:32

12:43

15:11

16:27
16:34

22:04

16:52

11:13

15:05

15:27
15:34

21:34

16:41

11:20

14:11

18:04

15:52

11:13

12:41

17:04

15:41

11:20

15:56

21:40

16:02

Cal Rosal

10:11

15:46

15:44

Gironella

Berga

22:11

18:56 20:45 20:32 20:36 21:06

21:41 22:25 22:55 22:52 23:40

11:52

17:42

20:52 20:56 21:26

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

16:20

23:06

22:02 22:32 22:22 23:17

Guardiola

Seu
d’Urgell

23:12

21:50 22:20
22:20 22:50

Andorra

Fil Musical Ona Bages

LEC - Lectius

D* - Diari excepte Dia de Nadal

1 - Dilluns a divendres feiners

4 - Diumenges i festius

FEI - Festius

D - Diari

3 - Dissabtes feiners

5 - Dissabtes, diumenges i festius

22:00 - 00:00

TRANSPORT ASSISTENCIAL DE MINIBÚS

21:00 - 22:00

20:00 - 21:00

9:20

Itinerari

Puig-Reig

El pot de les
sorpreses

8:15

A partir del 8/2/2021

Estrenes

Cocodril Club

Fil Musical Ona Bages

Gran Via / Balmes

BARCELONA - UAB - BERGA - PUIGCERDÀ - SEU D’URGELL - ANDORRA

Ple
Municipal
(bimensual)
Fil Musical Ona Bages
Club del Country

1

Manresa

Sallent a debat

La Falguera (mensual)

Gintònic de tarda (mensual)

FEI

Sallent

ITINERARI

19:00 - 20:00

Fil Musical Ona Bages

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

A partir del 8/2/2021

El Pregoner

Sons a Cau d’orella
Escudella 4K

Sabies que?

Jazz Club

Fil Musical Ona Bages

Propostes en Xarxa
L’Agenda
Nyigo-Nyago
Anem per feina
Fil Musical Ona Bages

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

SALLENT - UAB - BARCELONA

Esports amb el Jep

Punt i Seguit

Capital Tropical

Propostes en Xarxa
L’Agenda
Anem per feina
La Cartellera
Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages

Els millors èxits de…
Fil Musical Ona Bages

Notícies en Xarxa

Nyigo-Nyago

En primer pla

Fil Musical Ona Bages

El Catamarà
Fil Musical Ona Bages

13:00 - 14:00

11:00 - 12:00

10:00 - 11:00

9:00 - 10:00

8:00 - 9:00

12:00 - 13:00

Fil Musical Ona Bages
Què i com menjar durant el Càncer

L’Herbolari

Dimarts
Dilluns
ABRIL-JUNY
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Fil Musical Ona Bages

Fem Salut
Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages
Què i com menjar durant el Càncer

L’Ajuntament Respon

L’Agenda
Nyigo-Nyago
Anem per feina

La Central

Fil Musical Ona Bages

Fogons i Davantals
Propostes en Xarxa

Divendres
Dijous
Dimecres

Sallent a debat

El Catamarà

De diumenge a diumenge
Fil Musical Ona Bages

Coblejant
Ball Matinal

L’Agenda
Anem per feina
La Cartellera
Fil Musical Ona Bages

Dissabte

Notícies en Xarxa

Diumenge

Agenda de Ràdio de Sallent

8:00

Cabrianes

8:50

Pl. Catalunya

9:45

Poble Nou

10:35

Rampinya

11:25

Rampinya

12:20

Catalana

13:10

Pare Claret

14:05

V. Fussimanya

8:05

Botjosa

8:55

Estació

9:50

Pl. Catalunya

10:40

Catalana

11:30

Catalana

12:25

Estació

13:15

V. Fussimanya

14:10

Pl. Catalunya

8:10

Estació

9:00

Rampinya

9:55

Catalana

10:45

Pare Claret

11:35

Pare Claret

12:30

Botjosa

13:20

Pl. Catalunya

14:15

Poble Nou

8:15

Rampinya

9:05

Catalana

10:00

Estació

10:50

V. Fussimanya

11:40

V. Fussimanya

12:35

Cabrianes

13:25

Poble Nou

14:20

CAP

8:20

Catalana

9:10

Pare Claret

10:05

Botjosa

10:55

Pl. Catalunya

11:45

Pl. Catalunya

12:40

CAP

13:30

CAP

14:25

Poble Nou

8:25

Pere Claret

9:15

V. Fussimanya

10:10

Cabrianes

11:00

Poble Nou

11:50

Poble Nou

12:45

Poble Nou

13:35

Poble Nou

14:30

Pl. Catalunya

8:30

V. Fussimanya

9:20

Pl. Catalunya

10:15

CAP

11:05

CAP

11:55

CAP

12:50

Pl. Catalunya

13:40

Pl. Catalunya

14:35

Catalana

8:35

Pl. Catalunya

9:25

Poble Nou

10:20

Poble Nou

11:10

Poble Nou

12:05

CAP

12:55

Estació

13:45

Estació

14:40

Estació

8:40

Poble Nou

9:30

CAP

10:25

Pl. Catalunya

11:15

Pl. Catalunya

12:10

Poble Nou

13:00

Rampinya

13:50

Rampinya

14:45

Botjosa

8:45

CAP

9:40

CAP

10:30

Estació

11:20

Estació

12:15

Pl. Catalunya

13:05

Catalana

13:55

Catalana

14:50

Cabrianes

14:00

Pare Claret

14:55

Pare Claret

Pots consultar tots els horaris de transport a www.sallent.cat o l’App Sallent
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DADES SUBVENCIONS 2016-21

SUBVENCIONS 2022

Des de la regidoria de Promoció Econòmica, s’ha dut a terme un informe dels incentius
i subvencions atorgats en l’àmbit d’emprenedoria, ocupació i comerç des de l’inici de
l’actual legislatura, el 2019. A través de l’anàlisi dels resultats, es demostra que l’import
atorgat ha augmentat durant els darrers tres anys i, per tant, queda palesa la necessitat
i utilitat d’aquestes subvencions. A continuació es detallen les xifres per cada ajut.

Les bases reguladores de les següents subvencions van ser aprovades al Ple Municipal del 9 de març de 2022.
Des de llavors estan en període d’exposició pública i, si no es presenten reclamacions ni al·legacions, quedaran
aprovades definitivament.

INCENTIUS I SUBVENCIONS ATORGADES (2016-2021)

Una vegada les bases estiguin aprovades definitivament, l’Ajuntament obrirà una convocatòria
per a cada línia de subvenció per tal de poder presentar la sol·licitud, que es preveu que sigui
entre l’última setmana d’abril i principis de maig. Fins que no hi hagi la convocatòria oberta no
es poden sol·licitar.
La informació s’anirà actualitzant a www.sallent.cat > T’informem > Subvencions
DESCRIPCIÓ

IMPORT

Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum en habitatges i petit comerç en règim de
concurrència competitiva
Aquestes instal·lacions es caracteritzen per la reducció de l’empremta
del carboni degut al consum energètic a les llars i comerços. Suposen un
pas endavant cap a la transició energètica a un model descentralitzat i
sobirà de generació elèctrica.

L’import a concedir per a cada sol∙licitud serà
de 1.500€. En el cas d’instal∙lacions col∙lectives,
aquest màxim es multiplicarà pel nombre d’instal∙lacions elèctriques vinculades.

Millora de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels
edificis residencials i establiments comercials de Sallent en règim de concurrència competitiva
Obres i/o instal∙lacions que siguin necessàries per adaptar els edificis,
els habitatges i els establiments comercials a la normativa vigent d’accessibilitat (instal∙lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres
dispositius d’accessibilitat, l’adaptació de les estances de l’habitatge,
etc.).

L’import a concedir es determinarà de forma proporcional entre els i les sol∙licitants, en relació amb
els punts assignats que podeu consultar a les bases. L’import màxim serà de 4.500€ per sol·licitud.

Foment contractació laboral per part de les empreses de sallentines i entitats sense ànim de
lucre
La quantia de l’ajut serà en funció de les quatre
Poden accedir a aquests ajuts les empreses que generin activitat a Sallent
modalitats previstes en les bases reguladores
i que les persones que contractin estiguin en situació d’atur i resideixin a
(50% del cost salarial amb un màxim d’entre 350 i
Sallent.
450€/mes).
Font: regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sallent

IMPORTS ATORGATS (EN €) DURANT L’ACTUAL LEGISLATURA (2019-2021)

Ajuts per impulsar l’emprenedoria al municipi de Sallent
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.

Es cobrirà el 100% de les despeses que es considerin subvencionables d’acord amb les bases
reguladores dels ajuts i fins un màxim de 2.000€

Ocupació de locals buits al centre comercial urbà de Sallent
Es volen dinamitzar els locals buits del centre comercial urbà de Sallent
per promoure la continuïtat comercial en aquests carrers i, a la vegada,
generar un entorn urbà més agradable per fer més atractiva la zona
comercial i fomentar-ne una ocupació sostenible.

Es preveuen dos tipus d’ajuts: per ocupació de
l’aparador (modalitat 1) i per ocupació del local
buit per una activitat econòmica (modalitat 2).

Entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva
Aquests ajuts es destinen a les següents línies: Cultura i Festes, Serveis
Socials, Joventut, Polítiques d’Igualtat, Esports, Educació, i Participació
ciutadana. La dotació pressupostària total és de 35.000€ amb un import
diferent segons cada línia (consulta les bases a www.sallent.cat).

En tot cas, i per norma general, l’aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte
al qual s’apliqui.

Font: regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sallent
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2022

Informació

d’interès
calendari fiscal
CÀRREC
DOMICILIARI

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

2 de maig de 2022

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

1 de juliol 2022

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

1 de juliol 2022

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

3 d’octubre 2022

Impost sobre béns immobles urbans 2a fracció (domiciliat)
Impost sobre béns immobles rústics construïts 2a fracció (domiciliat)

De l’1 de setembre
al 4 de novembre 2022

2 de novembre 2022

Impost sobre béns immobles rústics
Taxa per gestió de residus domèstics

Del 16 de setembre
al 16 de novembre 2022

2 de novembre 2022

Impost sobre activitats econòmiques

Del 2 de maig al 5 de juliol 2022

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

Bonificacions i taxes
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Bonificació

Habitatges de protecció oficial (3 primers anys)

50%

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

Habitatges amb aprofitament d’energia solar
(3 primers anys i màxim acumulat 1.000 €)

50%

Obres de millora o rehabilitació integral
façanes principals

95%

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

20%

Rehabilitació habitatges nucli antic
(zona 1A centre urbà i zona 1B carretera)

30%

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

95%

Habitatge per als titulars de la família nombrosa

30%

IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)
Inici exercici activitat durant els dos primers anys

IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (IIVTNU)
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Certes reformes en habitatges amb
antiguitat de més de 45 anys

Bonificació

95%

Bonificació

Obres de reforma, modernització i obertura
de nous establiments comercials i de serveis
del nucli urbà amb superfície inferior a 150 m2

80%

100%

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

50%

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%

TAXA ESCOMBRARIES

Tarifa reduïda

Habitatge habitual de pensionistes
(en funció dels ingressos)

NOVETATS TRIBUTÀRIES

NOVA REGULACIÓ DE LES PLUSVÀLUES

DATES DE PAGAMENT
Del 4 de març al 5 de maig 2022

INFORMACIÓ D’INTERÈS

30%

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

50%

IMPOSTOS SOBRE VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA (IVTM)

Bonificació

Vehicles si titular té grau de
discapacitat superior al 33%

100%

Vehicles elèctrics i híbrids
amb menor impacte ambiental

50%

Vehicles històrics segons acreditació de la
Generalitat i vehicles clàssics amb antiguitat
superior a 30 anys

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

100%

Des del novembre passat, l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, popularment conegut com a plusvàlua,
ha experimentat un canvi important. Aquest impost grava l’increment del
valor del terreny d’un bé urbà (habitatge, local, solar, etc.) cada vegada
que hi ha una transmissió de propietat, úsdefruit o altres drets.
El Tribunal Constitucional va emetre una sentència que anul·lava el mètode de determinació de la base
imposable (sentències 59/2017, 126/2019 i 182/2021) i, a conseqüència, el 9 de novembre es va aprovar
el Reial decret llei 26/2021, que modifica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals RD
2/2004.

QUINS SÓN ELS
PRINCIPALS CANVIS?

COM PUC CALCULAR LA
BASE IMPOSABLE?

Tributació més adaptada a la realitat
de cada operació aplicant coeficients
diferents per cada any.

Sistema objectiu (per defecte)
Multiplicant el valor que a efectes cadastrals
tingui el terreny en la data de transmissió/
adquisició, pel coeficient que correspongui
d’acord amb els anys transcorreguts des de la
adquisició inicial de dit terreny/immoble.

S’afegeix el supòsit de no subjecció a
l’impost si el contribuent acredita que
el valor dels terrenys no ha incrementat
entre el valor d’adquisició i el de transmissió.
S’estableixen dues modalitats del càlcul
de la base imposable:
Sistema objectiu que s’aplica per defecte.
Sistema real que pot sol·licitar el contribuent
si demostra la plusvàlua real de la transmissió.

COM FER EL TRÀMIT?
L’impost es tramita en règim d’autoliquidació
a la web de l’Organisme de Gestió Tributària (Seu electrònica)
https://orgt.diba.cat

Es poden tramitar totes aquelles autoliquidacions
per fets imposables a partir del 10 de novembre
de 2021.

Sistema real (opcional)
Establint com a base imposable l’increment real
que s’hagi produït d’acord amb el preu d’adquisició i de venda del terreny.
Per poder aplicar aquest sistema de càlcul el
contribuent ha de demostrar que aquest increment real és inferior a l’import de la base imposable que ve determinada pel sistema objectiu.

QUINA DOCUMENTACIÓ
NECESSITO PER FER EL
TRÀMIT?
Referència cadastral.
Dades de l’escriptura pública
d’adquisició de l’immoble.
Dades de l’escriptura pública de
l’adquisicó/transmissió de l’immoble.
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Qui

Parlem de

som

SETMANA JOVE, DEL 16 AL 22 DE MAIG

EQUIP DE SERVEIS TÈCNICS

Del 16 al 22 de maig de 2022 tindrà lloc una nova edició de la Setmana
Jove, que organitza l’àrea de Participació i Joventut.

La Montse, la Rosa, el
Jaume, el Toni, la Mariana,
l’Eva i la Gemma som
l’equip de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Sallent.

Enguany s’ha portat a terme un procés participatiu a través
d’una enquesta online per a les persones joves de Sallent amb
l’objectiu d’obtenir una valoració de les activitats realitzades
els darrers anys, quantes persones coneixen la Setmana Jove,
quines activitats els agradaria fer i, sobretot, saber qui voldria
formar part de l’organització de la Setmana Jove d’enguany.

D’aquesta manera, la Setmana
Jove 2022 serà consensuada i
cogestionada amb i per al jovent
de Sallent. Més informació a
l’Instagram @sallent_jove

APRÈN ANGLÈS A LA KSETA
Des del passat mes de febrer, cada dijous
a la tarda a partir de les 17.00 h, pots
practicar conversa en anglès amb la Duygu
a La Kseta.
El Consell Comarcal del Bages participa en el programa del
Cos Europeu de Solidaritat, el qual dona continuïtat al Servei
de Voluntariat Europeu de l’Erasmus+, del que forma part la
Duygu. Ella arriba a Catalunya des de Turquia i estarà amb
nosaltres fins al desembre de 2022.

Sílvia Canals,
dinamitzadora
juvenil de
l’Ajuntament, i
la Duygu.

La dinàmica de conversa en anglès amb la Duygu
és de manera completament informal: es practica
mentre es gaudeix de qualsevol activitat habitual de
La Kseta: mentre juguem a jocs de taula, fent una
partida al futbolí o, fins i tot, jugant al FIFA ’22!

Som un equip format per dues
administratives, un enginyer, una
arquitecta, una aparelladora, un
delineant i una tècnica en gestió
administrativa. Treballem conjuntament
per tal d’aprofitar les virtuts de cada un
de nosaltres.
Les nostres tasques principals
són les obres públiques,
el planejament urbanístic,
l’habitatge, les llicències
urbanístiques i les llicències
d’activitats.

Som a qui es pot contactar per poder fer-se obres a casa, els
qui podeu trucar per obrir un nou establiment o posar una
terrassa de bar, els qui vetllem perquè s’executin correctament
els projectes d’obres municipals, els qui intentem explicar què
s’hi pot fer en un terreny i dels pocs que sabem perquè serveix
el POUM o, més ben dit, dels pocs que pensem que és força
útil!

“

“

JOVENTUT

Tenim fama de quadriculats… i amb raó, som
tècnics, què voleu?
Però al mateix temps sempre intentem que el ciutadà entengui
què se’ls demana, mirem d’ajudar en tots els tràmits que s’han
de fer per qualsevol actuació i procurem fer tot el que està a les
nostres mans per tal que es puguin tirar endavant els projectes.
Ens agrada la nostra feina i estem contentes i
contents d’estar al servei d’un municipi com Sallent,
que té la complexitat suficient com per no deixar de
sorprendre’t dia a dia! Treballem per tal de donar el
millor servei possible i agraïm a la gent per aguantarnos i escoltar-nos.

D’esquerra a dreta i a
darrera: Gemma, Montse,
Toni i Eva; a davant: Rosa,
Jaume i Mariana.

Podeu venir a conversar amb ella qualsevol dijous a
la tarda! Hi esteu totes i tots convidats!

EL DIRECTOR GENERAL DE JOVENTUT VISITA LA KSETA
El passat mes de març Sallent va rebre la visita
d’Àlex Sastre, Director General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, durant la visita que va fer
al territori del Bages.
Àlex Sastre va voler conèixer els serveis i funcions que
ofereix l’equipament juvenil La Kseta. L’alcalde Oriol Ribalta
i la regidora d’Educació, Sílvia Tardà, van acompanyar-lo,
juntament amb la tècnica d’ocupació i la dinamitzadora juvenil.
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El Director va ressaltar el mèrit que
aquest equipament sigui fruit del
treball i la iniciativa del jovent de
Sallent, i va felicitar la tasca dels
i les participants del projecte Turn
ON.
Aquest edifici va començar a construir-se
el 2016 i va finalitzar el 2020.

25

Entrevista

RICARD JORBA
RICARD JORBA
Gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Aquest mes de març s’ha implementat el nou sistema de recollida de residus
a Sallent, amb contenidors tancats i obertura mitjançant targeta electrònica,
que gestiona el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Parlem amb
Ricard Jorba, gerent del Consorci, perquè ens expliqui com s’ha dut a terme
aquest canvi i quines implicacions tindrà per a la ciutadania.
Primera pregunta obligada: per què
Sallent necessita un nou sistema de
recollida de residus?
Perquè amb el model de recollida actual
d’aportació voluntària, tal com li diem,
que la gent selecciona o no segons la seva
voluntat, el percentatge de recollida selectiva
era molt baix, del 27 %. A nivell normatiu,
hauríem de superar el 65 %.
A altres poblacions on s’ha implementat aquest
sistema tenen percentatges superiors: a Balsareny
estan al 75% i a Sant Fruitós de Bages, al 82%.

Us heu referit públicament a aquest
sistema com un “model d’èxit”.
Per què ho considereu d’aquesta
manera?
Per dos motius. Un és que s’obtenen uns
percentatges de recollida molt bons. Ara mateix
no podem comparar els resultats del model de
contenidors tancats amb el de porta a porta, perquè
aquest porta més anys implementat. Hem d’esperar
a veure com evoluciona el model de contenidors
tancats a mesura que passin els anys.
L’altre argument per considerar-lo
un model d’èxit és que té molt bona
acceptació ciutadana perquè permet una
gran flexibilitat horària: pots fer servir
els contenidors tot el dia, totes les hores,
excepte la fracció resta que és un dia la
setmana.
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Quins avantatges i inconvenients
suposa aquest model respecte a
d’altres, com podria ser el del porta
a porta?
Amb el porta a porta no hi ha contenidors al carrer.
Permet un millor control de la bossa d’escombraries
que recull l’operari i això fa que es recullin menys
impropis. Els impropis són aquelles fraccions o
restes que es dipositen en contenidors que no els
pertany: si amb una fracció orgànica hi ha coses
que no són restes de menjar ni vegetals, això és
un impropi; que en un cartró hi hagi plàstics, són
impropis, etc. De manera que amb un porta a porta
es pot recollir millor la qualitat de l’orgànica, els
envasos i el cartró.
En canvi, en comparació amb el porta a
porta, la recollida del model de contenidors
tancats és molt més mecanitzada: s’ho
emporta el camió sense que hi hagi tanta
intervenció manual. Amb el porta a porta
els operaris cada nit han de fer una marató
sencera, han de recórrer molts quilòmetres
a peu darrere el camió. Amb els contenidors
tancats, la recollida és molt eficient perquè
té un rendiment més alt: amb menys temps
es recull més quantitat.

el model de contenidors tancats
permet molta flexibilitat horària:
això és un gran avantatge i és el
que provoca una gran acceptació
ciutadana.

A això s’hi suma que amb els contenidors tancats
no fa falta una àrea d’emergència, que és un
punt feble dels porta a porta perquè tenen una
gestió complicada. La ciutadana els fa servir
indiscriminadament i és un punt complicat de netejar,
excepte quan el porta a porta té àrees tancades
amb identificació d’usuari, combinant el sistema de
contenidors tancats.
De fet, el millor sistema de contenidors
tancats també té porta a porta als
establiments comercials, ja que el percentatge
de recollida del comerç representa un 30%
del total.

podem dir que el sistema de contenidors
tancats i el porta a porta són models
híbrids, no excloents i complementaris.
Tots dos models permetran en un futur a curt termini
el pagament per generació: ens fiquem en una
dependència tecnològica que fins ara no hi era.
Amb els contenidors tancats ja tens la tecnologia
incorporada, de manera que serà més senzill
incorporar aquest pagament. Això farà que aquells
que reciclen més paguin menys, i aquells que reciclin
menys, paguin més.

Com afectarà el dia a dia dels
sallentins a casa? Quines dificultats
poden trobar-se i com poden afrontarles?
Ho tenim molt clar: aquelles persones que
fins ara han reciclat no tindran cap afectació.
Només afectarà a qui fins ara no reciclava:
s’hauran d’acostumar a separar els residus
i adquirir un hàbit. Tot hàbit s’adquireix en
21 dies i, un cop adquirit, no hi haurà cap
problema.

Prenent d’exemple altres municipis
que ja funcionen amb contenidors
tancats, quines han estat les principals
reticències per part dels usuaris i
usuàries?
La principal reticència és la ubicació dels
contenidors: que si estan massa a prop de casa,
massa lluny, si estan a l’altra banda del carrer, si
treuen aparcaments, etc. A ningú li agrada tenir
els contenidors massa a prop, i si són massa lluny
tampoc agrada. Amb el sistema de contenidors
tancats fem canvis amb les ubicacions, però ha de
ser així.

Com actuareu en el cas que algú
dipositi les bosses d’escombraries
fora del contenidor o a un espai que
no li pertoca?
De moment tot funciona a base d’avisos. El
ciutadà pot comunicar qualsevol incidència,
com una deixalla tirada al carrer, al
WhatsApp 605 332 840 i, si és possible,
enviar una fotografia. Un cop rebuda la
incidència, l’informador ambiental intenta
identificar la persona que ha fet la infracció i
n’està pendent fins que es troba una solució.
A llarg termini, per aquelles persones més reticents
sí que cal una sanció, però el gran canvi es fa sense
necessitat de sancionar ningú: es passa del 27 a
75% sense necessitat de sancions. Per això és tan
important la col·laboració ciutadana: és el que té
més valor.

HEM CREAT un canal que permet la
implicació i la col·laboració de la
ciutadania. aquest canal, ben vehiculat,
permet gestionar molt bé aquestes
incidències.
Fins quan hi haurà aquest suport
tècnic en cas d’incidències?

Kit de material
que s’ha repartit
durant el mes
de març a la
ciutadania

Aquest servei és indefinit, permanent i es queda per
sempre. No només es traca de recollir residus, sinó
d’atendre la ciutadania. La ciutadania pot enviar
un WhatsApp al 605 332 840 quan vulgui i rebrà
resposta en el termini més breu possible. També és el
telèfon per concertar cita per la recollida d’objectes
voluminosos: s’ha de concertar cita sempre.
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Fracàs anunciat del projecte
d’habitatge a la plaça de la Pau
El govern Ribalta ha perdut un any i mig fent propaganda d’un projecte que
estava condemnat a la fallida per mala planificació des de l’inici
Ha fracassat el projecte que fa un any i mig va
anunciar l’Ajuntament de Sallent per destinar
18 pisos a habitatge cooperatiu per a joves. Una
iniciativa molt necessària però mal plantejada des
de l’origen.

JUntS

Som el principal grup de l’oposició de Sallent.
Contràriament al que han demostrat tradicionalment les altres forces polítiques, Junts ha mantingut el tarannà constructiu i l’esperit de treballar per
aportar idees i projectes a favor del municipi. Nosaltres, hem seguit fent propostes de millora pel municipi, que sempre s’accepten i s’anoten, però que al final no s’acaben de portar a terme per part de l’equip d’ERC.

CAP ON VA SALLENT?
quin PROJECTE té?

Ens preocupa que, passats gairebé 3 anys de legislatura d’ERC, amb l’alcalde Oriol
Ribalta al capdavant, és evident a ulls de tothom que les coses no funcionen. ERC ha girat
com un mitjó i ha canviat en 180 graus les seves proclames d’anteriors legislatures, ha
variat respecte el què portava al programa electoral. I és que, les polítiques que realment
fan que el poble vagi endavant a nivell econòmic i social no s’estan gestionant.

Fem Poble vam avisar al govern i l’alcalde que calia reorientar-lo, que així no funcionaria: es tractava d’un pla desproporcionat per a Sallent, a
preus massa elevats i sense un impuls social
que en fes de motor.
Part del fracàs es deu a la despreocupació del
govern municipal que ha delegat la protecció del
dret a l’habitatge a un tercer, sense esmerçar-hi
tots els esforços per fer-ho possible. S’ha descartat per manca de veïns que volguessin formar-ne
part. El cost econòmic feia difícil l’accés als habitatges, encara més per als joves.

va passant el temps i
sallent està perdent
oportunitats d’or

Ribalta i el seu govern han començat la casa
per la teulada i s’han dedicat a fer propaganda
política sense cap resultat tangible.

El tren comarcal no arribarà a
Sallent: prioritzen una inversió
urbanística a Manresa
Finalment la Generalitat no aposta pel tren comarcal al Bages. ERC i Junts han decidit que la inversió de 40 milions € de Ferrocarrils es destinarà a
Manresa, per fer-hi una operació urbanística que
no millora la mobilitat de la comarca.
No amplien les línies, no connecten més passatgers, no milloren el temps del trajecte. És una
decisió pròpia de temps en què el ciment passava
per davant de la sostenibilitat. I no ens ho podem
permetre en un moment d’emergència climàtica.
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Per Sallent
Per CabrianeS
Per Cornet

Sallent i tota la comarca es queden sense una
alternativa de transport públic que serviria per
millorar la mobilitat i reduir contaminació.

Per exemple: el projecte fallit de l’Habitatge Cooperatiu del carrer Bisbe
Valls. Sallent ha malgastat gairebé
2 anys i invertit molts diners en encarregar i promocionar un projecte
que, com era evident i es va advertir en multitud d’ocasions, ha acabat
fracassant.

Des de Junts volem ser molt clars amb el poble: l’equip d’ERC s’ha
limitat a acabar els projectes engegats anteriorment des de Junts,
els pocs que han anat proposant han estat un fracàs i és evident la
manca de projecte de l’equip d’ERC. Des de Junts volem retornar
Sallent allà on ha sigut sempre, un poble pròsper, segur del seu potencial i amb oportunitats per a tothom. Per tant, us convidem preguntar-vos: Realment, quin futur volem pel Sallent?
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TEIXIM SALLENT

EL
POBLE
QUE
VOLEM

A ERC tenim la determinació de tirar endavant els grans reptes de Sallent, Cabrianes i Cornet.
Us presentem part de tota la feina feta i les idees de futur.
Afrontem aquest últim any de legislatura amb compromís
d’acabar tots els projectes engegats i de començar-ne de
nous com la nova Residència.
ERC som garantia de buscar el consens i escoltar a tothom,
incorporant propostes de la gent i dels altres grups polítics a
la gestió municipal.
Avui, a un any de l’acabament de la legislatura ja hem
acomplert més del 80% del nostre programa electoral, el
compromís que vam adquirir amb Sallent.
1.- La Nova Residència: és la nostra prioritat, però el seu elevat cost, limita fer altres
grans inversions. S’han fet esforços amb tots els grups polítics per consensuar la
ubicació, el projecte i la gestió pública.
2.- Neteja viària i canvi de sistema de recollida: volem un Sallent més net i que
recicli més, per això hem sigut valents a l’hora d’implementar un nou model de recollida
i a partir del maig s’incrementarà 3 vegades més el servei de neteja als nostres carrers.
Busquem solucions als problemes que tenim.
3.- Apropem les inversions als barris: volem un poble on la gent camini per carrers i
voreres agradables, sense obstacles; prioritzem les inversions als barris, al costat de la gent:

Telèfons

D’interès
Ajuntament de Sallent,
Cabrianes i Cornet

93 837 02 00

Pavelló d’esports Agustín Rueda

93 820 60 25

Viver d’empreses El Salt

93 820 61 92

Pavelló d’esports de Cabrianes

648 18 61 69

Escola Municipal
de Música Cal Moliner

93 837 23 94

Jutjat de Pau

93 837 01 93

Comunicació de l’Ajuntament

674 91 97 79

Policia Local

93 837 23 00

Serveis Socials de l’Ajuntament

93 837 02 00

Deixalleria Municipal

93 837 13 57

Serveis Tècnics de l’Ajuntament

93 837 02 00

Farmàcia M. Teresa Pallarès

93 837 02 00

Recollida de Voluminosos
Casal Cívic Sallent Centre

93 837 18 00

de les 9 fases d’arranjament de voreres i aviat es començarà la segona al carrer Sol).
Paral·lelament s’està realitzant la remodelació del Passeig Guillem Vinyes.

Casal Cívic Fussimanya

93 837 15 45

3.2- Projecte integral de millora del barri Verge de Fussimanya (s’ha
realitzat la primera fase i en breu començarà la segona).

El Centru de Cabrianes

648 18 61 69

3.3- Arranjament de carrers del centre amb llambordes (està en procés).

Ràdio Sallent - 107.6 FM

3.4- Creació de vials d’un sol nivell per

Residència i Centre de dia Sant
Bernat

93 837 00 93

Oficina de Sallent Turisme

671 40 54 83

Biblioteca Sant Antoni M. Claret

93 820 63 01

Arxiu Municipal

93 837 02 00

Farmàcia Josep M. Guerrero

3.1- Projecte integral de millora del barri del Poble Nou (s’ha fet la primera

millorar l’accessibilitat a la via
urbana (el pròxim carrer serà el de Santa Llúcia) .
3.5- S’ha realitzat l’arranjament del Passatge de les Vinyes.

4.- Cal Bosch: el projecte consisteix en fer un equipament per a les entitats que fa
temps que esperen un local i destinar una altra part a serveis municipals.
5.- Pisos de la Plaça de la Pau: el projecte d’ERC sempre ha estat fer-hi vivendes per
revitalitzar el barri antic. La proposta d’habitatges cooperatius no s’ha pogut dur a
terme per la falta de persones disposades a participar en aquest model d’habitatge,
Estem treballant per aconseguir subvencions per construir pisos comunitaris,
tutelats o per a joves.

AL
COSTAT
DE LA
GENT

Des de ERC-Sallent sempre es treballa per estar
al costat de la gent. Tot i que el gruix de les inversions
aniran a la construcció de la nova Residència, l’Ajuntament continua atorgant subvencions directes que
permeten assolir uns objectius determinats.
Les principals subvencions que es poden continuar sol·licitant a l’Ajuntament de Sallent són:

-Subvencions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l’objectiu d’ajudar als
particulars i comerços en la transició ecològica. A l’any 2021 es va destinar un pressupost de
50.000 € i se n’han beneficiat 33 famílies.
-Subvencions de foment a l’emprenedoria per a establiments, durant l’any 2021, 13 establiments van rebre un ajut
total de 25.844 € per posar en marxa un negoci
-Incentius per a la contractació laboral. L’any passat 12 empreses varen rebre l’ajut per un importat total de 21.544 €.
-També s’han donat i es continuen atorgant ajuts per a: l’ocupació de locals buits, millora de l’accessibilitat, atenció a
les persones i convenis o subvencions a entitats.
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93 837 07 18
93 837 00 46

Farmàcia Franch

93 837 00 22

Protectora d’animals SEPROAN

686 07 08 62

Tanatori Mémora

93 875 16 44

Centre d’Atenció Primària (CAP)

93 837 21 20

93 837 17 53
Mossos d’Esquadra

088

Emergències

112

Telèfon contra la violència
masclista

900 900 120

Horaris farmàcia de guàrdia
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Farmàcia Guerrero
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Farmàcia Pallarés

Farmàcia Franch

Festiu - tancat
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HORARIS DEIXALLERIA MÒBIL

HORARIS DEIXALLERIA de sallent

1r i 3r diumenge de cada mes - 8.30 a 10.00h
A Plaça Catalunya, a la zona del mercat municipal

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

En funcionament
des del 3 d’abril!

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Recollida gratuïta a la porta de casa
Truca al 605 332 840

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.

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

Dona’t d’alta!
empreses.sallent.cat

Servei online gratuït
per a tots els negocis de Sallent

Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet
Plaça de la Vila, 1 - 93 837 02 00 - sallent@sallent.cat

www.sallent.cat

www.sallent.cat > T’informem > Butlletí Som Sallent

