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El Nadal ja és aquí!

Una vegada més Sallent ha donat la benvinguda a les fes-
tes nadalenques amb la baixada del Tió, des del Serrat del 
Xipell, i l'encesa de llums de Nadal. Aquest dia també es 
dóna el tret de sortida a la campanya nadalenca del comerç 
sallentí, que enguany ha decorat els carrers per animar als 
sallentins i sallentines a primar les compres de proximitat.

MULTITUDINÀRIA BENVINGUDA AL NADAL

El 22 de desembre Sallent realitzarà un concert de Na-

dal conjunt amb totes les corals de Sallent; The River 

Troupe Gospel, el Cor Lacetà, la coral Nova Harmonia 

i L'Escola Municipal de Música Cal Moliner. L'Esbart 

Vila de Sallent també hi aportarà el seu granet de sorra 

amb dansa i teatre. 

Aquest any arribaran pel carrer Verge del Pilar, a l'altura 

del pavelló. La cercavila finalitzarà a la Fàbrica Vella on 

es projectarà la història dels tres Reis Mags. 

Històric Concert de Nadal

Cavalcada de Reis

Benvolguts sallentins i sallentines,

Teniu a les mans un nou butlletí informatiu on es 
recullen accions fetes, en curs i d’altres que vin-
dran. Una mostra de la feina que es porta a terme 
al nostre municipi. 

Les meves primeres paraules són d’agraïment per 
la paciència i comprensió en les obres que s’estan 
fent a Sallent. Amb aquestes accions hem pogut 
aprofitar recursos econòmics per valor de més 
d’1,5 milions, que tal com ens van indicar des de 
la Generalitat, finalitzaven l’any 2018. Sallent no 
es podia permetre córrer el risc de perdre sub-
vencions per una quantitat tan important de di-
ners, que estan ajudant a transformar la nostra 
població. 

Sallent està fent una aposta d’obertura al riu. 
Hem de veure el riu com un amic, amb molt de 
respecte, però un espai que hem de gaudir. 

Per altra banda aquests darrers mesos també 
hem aconseguit subvencions per sumes molt 
importants de diners que ens han de permetre 
millorar equipaments, vies públiques, polígons 
industrials, i també més formació i més feina. 

Per acabar voldria desitjar a tothom unes molt 
bones festes, que gaudim de la família i els amics, 
valorem el fet de poder-los tenir aprop, dedi-
quem una mica més de temps a les persones que 
estimem i a nosaltres mateixos. I no deixem de 
reivindicar aquelles persones que per defensar 
les seves idees avui són a la presó o l’exili, entre 
elles la sallentina Anna Ga-
briel, que tampoc podrà estar 
a casa aquestes festes. Per tots 
ells, en demanem la llibertat.

Bon Nadal i feliç 2019!



OBRES
PONT PERE OTGER
El 2 de gener comencen les obres de nou.  L’Ajuntament 
ha avançat contractes per poder reprendre les obres el 
més aviat millor, i està pràcticament tancada la cessió 
del contracte. Amb les obres aturades l’Ajuntament va 
encarregar les pre-lloses de formigó que formaran la 
nova plataforma del pont, i que requereixen de gairebé 
dos mesos de fabricació. Aquestes s’entregaran als volts 
del 15 de gener. Seguint aquest procés, s’ha encarregat 
a l’empresa Vialser, que actualment està fent les obres 
de la Carretera, els treballs necessàries a fi de preparar 
l’estructura del pont i col·locar les prelloses durant el 
mes de gener. Per altra banda, la cessió del contracte 
està ja en una fase molt avançada de negociacions en-
tre l’empresa en concurs de creditors, l’administrador 
concursal i l’empresa cessionària. S’espera que en els 
propers dies, estiguin aprovats tots els documents.

LLERES DEL RIU LLOBREGAT

ASCENSOR RAMPINYA

CARRETERA 
A causa de les pluges, ha estat molt difícil poder entrar 
maquinària a la llera del riu Llobregat:

✓S’aportaran noves terres bones per poder fer   
   l’enjardinament de la llera.
✓S’instal·larà la nova il·luminació de la zona.
✓Es col·locaran bancs i mobiliari urbà.

Ja s’ha enllestit tota la fase de rebaixa de la muntanya, 
així com totes les tasques de prevenció i seguretat, amb 
un gunitat a la muntanya que aportarà estabilitat al ta-
lús. La caixa de l’ascensor ja està pràcticament enlles-
tida i es preveu col·locar la maquinària de l’ascensor 
durant el mes de gener. També es referà la vorera i tot 
el mobiliari urbà.

✓Segueixen endavant les obres de millora de la vorera.
✓A continuació es farà la renovació del paviment a la  
   zona que serà destinada a aparcament.
✓S’està substituint l’enllumenat de la Carretera per la  
   nova il·luminació amb tecnologia Led.
✓L’espai de la Carretera entre els ponts serà un espai   
   amb voluntat de reduir molt la velocitat dels cotxes,  
  per aquest motiu l’amplada dels carrils serà d’àmbit      
  urbà.

PARC DE LA MURALLA
En les primeres setmanes de gener es col·locarà el 
nou paviment de sauló compacte a la zona que haurà 
d’ocupar el pàrquing. Així mateix s’està enjardinant la 
resta de parc que ens acosta al riu Llobregat, deixant 
un espai de zona verda perquè els vilatans en puguin 
gaudir.



CAMÍ DE CABRIANES
S'ha adjudicat a l’empresa Contruccions Duocastella la renovació del camí de Cabrianes en la primera fase, que 
inclou des de Cal Sala fins a la cinta de la mina aproximadament.
Aquesta actuació augmenta uns centímetres la barrera del nivell de l’aigua, però elimina la balustrada actual, 
per tal de poder guanyar tot l’espai fins al curs del riu i poder-hi passejar, estar i gaudir de les lleres del riu Llo-
bregat en tota la seva extensió.
L’Espai de la llera del riu es tracta amb vegetació que permet que en determinats moments el nivell de l’aigua 
ho pugui cobrir, i recuperar-se quan baixa el nivell, com succeeix la majoria del temps.

CARRER ESTACIÓ FINS A L'INSTITUT - OBRA AJORNADA
Aquesta obra té el projecte aprovat definitivament, i el finançament previst, però atesa la complexitat de les 
obres del moment, es considera adient ajornar-ne l’execució fins que acabi el curs escolar.

ESPAI DE LA TURBINA
En aquest espai es farà una re-
novació dels tancaments i re-
formes interiors. L'objectiu és 
fer-lo més acollidor i aïllat per 
poder donar-li més usos.

CAMP DE FUTBOL
Amb aquesta subvenció es podran arreglar les humitats provinents de 
les grades de l’estadi que afecten directament l’estructura de'aquestes, així 
com la humitat dels vestidors.
Es preveu també poder arreglar l’accés al camp per la zona del Pont Maria 
Freixau, que encara resta per urbanitzar, així com les millores dels vesti-
dors que els han de fer més còmodes pels usuaris i usuàries.

CENTRE PUIG I ELÍAS
En aquest espai es renovaran els 
lavabos, fent-los accessibles i mi-
llorats. Així mateix es revisaran i 
milloraran els sistemes de clima-
tització per tal de fer-los més efi-
cients.

NOU ESPAI A L'ESCORXADOR
Aquest espai s’ha de convertir en un nou referent de l’activitat cultural i 
festiva de la població. Per aquest motiu, es faran noves instal·lacions on 
s’hi pot ubicar l’envelat de Sallent, una zona de lavabos, millora de les 
eficiacions patrimonials actuals, així com facilitar l’accés des dels en-
torns. Pròximament es presentarà una proposta per tal de poder-la de-
batre i comentar oportunament amb tothom qui hi estigui interessat.

PASSEIG GUILLEM VINYES
Aquesta actuació ha de permetre mi-
llorar la seguretat de l’espai, tot reorde-
nant els passos elevats a les cruïlles dels 
carrers, millorar-ne l’asfaltat, així com 
l’espai enjardinat i la il·luminació.

POLÍGON PLA DEL MAS
Aquest polígon compta amb milers de metres quadrats  de zona 
verda desaprofitada, al mig del polígon. Amb aquesta actuació 
s’adequaran espais per poder aparcar, ja que és la principal de les 
necessitats de la urbanització actual, així com adequar les zones 
verdes per millorar-ne la qualitat de polígon.

PROPERES ACTUACIONS

L'AJUNTAMENT HA ACONSEGUIT SUBVENCIONS PER IMPORT DE MÉS DE 
350.000€ PER LA MILLORA DELS SEGÜENTS EQUIPAMENTS:

NOVA SUBVENCIÓ DE MILLORA DE L’ÀMBIT URBÀ I INDUSTRIAL
150.000 euros extraordinaris per millorar Sallent



OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
El SOC ha concedit una subvenció de més de 100.000 
euros per un programa de formació i feina relacionat 
amb la jardineria. Atès que Sallent guanyarà molts 
metres de jardins en els mesos vinents, s’ha organit-
zat un programa per formar persones de l’àmbit de la 
llei de barris, que posteriorment tindran un contracte 
de 6 mesos. Per més informació adreçar-se al Viver 
d’Empreses.

FORMACIÓ I FEINA EN JARDINERIA CLUB DE L'AUTÒNOM

sll.promoeconomica@sallent.cat

PARTICIPACIÓ
5A ASSAMBLEA MUNICIPAL OBERTA

El 20 de novembre es va celebrar la 5a AMO. Hi va participar una cinquantena de persones que van aprovar les 
dues propostes presentades: Canvi d'empreses de servei de l'Ajuntament per un “model republicà” i declarar 
persona non grata al rei a la vila de Sallent.

Sallent és un dels pocs municipis que celebra Assemblees Municipals Obertes, una oportunitat única per-
què la gent del municipi faci arribar les seves propostes i idees al consistori. Fins al moment, Sallent ja n'ha 
celebrat 5, amb un total de 16 propostes presentades i 12 d'aprovades.

El mes de juliol es va celebrar el club de l'autònom. 
Una iniciativa entre Sallent i Sant Vicenç de Castellet 
per generar oportunitats de negoci i col·laboracions 
entre autònoms d'aquests municipis.
En aquest projecte busca consolidar el perfil del treba-
llador a través de formacions especialitzades i sessions 
de consultoria per ajudar a la millora  i gestió dels ne-
gocis autònoms.
Per aconseguir-ho s'han previst divers sessions de net-
working i de mentoring per part d'un expert, així com 
donar visibilitat als autònoms en l'àmbit municipal i 
comarcal.El 15 de novembre es va realitzar a Sallent el curs 

“L'economia social: un model organitzatiu que posa 
les persones al centre” adreçat a dones emprenedo-
res interessades en el model cooperatiu i d'economia 
social. Aquest curs forma part del programa "Do-
nes amb Idees 2018" promogut conjuntament amb 
l'Ajuntament de Manresa.
La formació va anar a càrrec de responsables de 
l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. Es va 
treballar la perspectiva de gènere i la necessitat de 

DONES EMPRENADORES



Fem Nadal a Sallent!

HISTÒRIC CONCERT DE NADAL

CONCURS D'APARADORS DE NADAL
Després de l'èxit de la primera edició, Sallent celebra 
un segon concurs d'aparadors de Nadal amb l'objectiu 
de promoure i dinamitzar el comerç local fent que el 
Nadal sigui també una festa als carrers i establiments 
del municipi. Els aparadors estaran visibles fins a 6 
de gener. Recordeu que totes aquelles persones que 
vulguin votar l'aparador que més els agrada podran 
fer-ho, a través d'una butlleta o des de la pàgina web 
de l'Ajuntament, des de l'11 fins al 24 de desembre i 
entraran en el sorteig d'una panera! El resultat de la 
votació es farà públic el 3 de gener i el lliurament de 
premis i la panera es realitzarà el 9 de gener.

PARC DE NADAL
El parc de Nadal ja és tot un clàssic al municipi. Aquest 
any estarà obert del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 
de gener, de 17h a 20h. Un pavelló municipal ple de 
inflables i jocs per assegurar la diversió dels més me-
nuts i alhora un recurs pels pares que treballen durant 
aquestes dates.

SALLENT COMERCIAL
Aquest any, Sallent Comercial decora la zona comer-
cial de municipi amb material cedit pels Amics de les 
Enramades, un afegit a les tradicionals llums de Nadal 
i el Tió de la plaça de la Verdura.

Per tal de completar l'ambient nadalenc, les botigues 
i professionals de Sallent Comercial, tindran una co-
rona de benvinguda a les portes on es podrà llegir "Al 
teu costat". Perquè el comerç és una part important 
del poble i vol seguir donant servei al costat de casa.

A més, comprar a Sallent Comercial tindrà premi! 
Omplint les butlletes que trobareu als comerços en-
trareu al sorteig de 1.500 euros en vals de compra.

Per primera vegada a la història recent del municipi 
de Sallent, es podrà gaudir d’un concert de Nadal, 
amb la participació de totes les corals del municipi. 
És un orgull per Sallent tenir una vida musical tan 
àmplia i diversa, i el millor regal per aquestes festes 
serà poder-los escoltar a tots junts. L'espectacle, que 
es realitzarà a la Fàbrica Vella, comptarà amb uns 200 
músics, cantants, ballarins i actors.



Sallent Gastronòmic, la 6a edició del sopar de Càritas, va recaptar 4.100€. Una 
xifra, semblant a la de l'any passat, que anirà destinada íntegrament a l'entitat.
Cada vegada són més els restaurants que hi participen i la gent que hi col·labora 
voluntàriament fent-ho possible. Actes com aquests són els que demostren els 
valors i la generositat de la vila de Sallent, summament importants per donar 
suport a aquesta entitat que vetlla per les famílies més vulnerables del municipi.

L'Oktoberfest sallentí atrau gent de tot el Bages i rodalies. La Festa de la Tapa 
i la Cervesa arriba ja a la 8a edició i ho fa amb èxit de participació. L'objectiu és 
donar a conèixer, impulsar els establiments del municipi i donar suport als pro-
ductes artesanals veïns. La festa va estar amenitzada per diversos grups musicals 
que van tocar en directe a la plaça Sant Antoni Maria Claret. També hi va haver 
espai per diverses entrevistes a artesans cervesers i es va tornar a repetir, per se-
gona vegada, el tast de cerveses, a càrrec de Joan Villar. 

Més de 500 persones van participar en el Lipdub dels 100 anys de la Biblioteca. 
L'activitat va ser tot un èxit, hi van participar una cinquantena d'associacions 
que van enfilar els carrers de Sallent al ritme d'una cançó creada especialment 
per l'ocasió. El fil conductor del vídeo musical va ser un llibre que van portar els 
gegants des d'una biblioteca fins a l'altre. Podeu recuperar el Lipdub des del canal 
de YouTube de l'Ajuntament de Sallent.

EDUCACIÓ
PETÓ I ADÉU

Sallent ha posat en funcionament el nou carril escolar 
"Petó i adéu". Un espai on els pares i mares es poden 
aturar momentàniament per deixar els seus fills i fi-
lles prop de l'escola sense sortir del cotxe. L'espai està 
pensat perquè els infants facin un recorregut segur 
per la vorera finS a arribar a l'escola sense que hagin 
de travessar la carretera i passar per zones conflictives.
L'àrea funciona coincidint amb les hores d'entrada de 
les escoles. El temps de parada és de màxim dos mi-
nuts, el temps just perquè els nens i nenes baixin del 
cotxe, agafin la bossa i s'acomiadin dels seus acom-
panyants. La resta de vehicles que requereixen una pa-
rada més llarga, han de continuar aparcant a la zona 
prevista, esperant que el bon ús d’aquesta iniciativa 
faci més àgil la  mobilitat a la zona.

BREUS

CONSELL D'INFANTS

El 24 de novembre es va constituïr el nou Consell 
d'Infants pel curs 2018-19. Un acte on es va agrair la 
tasca i dedicació dels consellers sortints, els quals es 
van adreçar al públic per destacar com s'havien sen-
tit participant d'aquest projecte i encoratjant als nous 
consellers a participar-hi. 
Els nous consellers infantils són la Bruna, en Xinyi 
i l'Angy de l'Escola Torres Amat, la Jana i l'Alexa de 
l'Escola Els Pins de Cabrianes i el Joel i la Clara de 
l'Escola Vedruna. 
Durant aquest curs els infants  treballaran el tema del 
civisme juntament amb la resta de consells infantils de 
la comarca del Bages.



Dijous Divins, és la nova proposta musical i gastronò-
mica de la Fàbrica Vella. L'esdeveniment té lloc un 
dijous al mes, i està en marxa des del mes d'octubre. 
L'equip de la Fàbrica Vella remarca la importància de 
donar suport als músics i als establiments del mu-
nicipi i expliquen que "l'objectiu és treure partit d'un 
nou espai de la Fàbrica Vella amb un format diferent, 
entre setmana, que permeti desconnectar de la feina 
i gaudir amb els amics d'un bon vi i bona música".

CULTURA

DIJOUS DIVINS

TESTIMONI ESCÈNIC

Sallent ha acollit el Test, un cicle de microteatre de 
curta durada que es realitza en espais de petites di-
mensions i en un entorn molt proper. A Sallent es va 
dur a terme a la Casa Torres Amat, al Cercle Artístic i 
a l'auditori dels Claretinas, on s'hi van representar tres 
espectacles “Duérmete niño”, “Happy birthday Jaime 
love” i “Assasins low cost”.

Unes 170 persones van participar en la festa anual 
de la residència Sant Bernat que es va celebrar el 20 
d'octubre a la plaça 19 d'abril. Hi van assistir tots els 
residents, els seus familiars i treballadors de la resi-
dència. Es va organitzar una berenar-sopar amb músi-
ca en directe de l'orquestra Xarop de Nit, que va posar 
el toc musical a aquesta bonica vetllada.

 Venda d'entrades a codetickets.com
 Programació a sallent.cat

      @fabricavella
      @FabricaVellaEspaiCultural

GENT GRAN

SALUT
DIA MUNDIAL DE LA SIDA

Dissabte, Sallent va organitzar un stand a la plaça Sant 
Antoni Maria Claret pel Dia Mundial de la Sida amb 
díptics, assessorament sanitari i dispensació de pre-
servatius. Paral·lelament, des del punt d'informació a 
l'hora del pati, l'àrea de joventut va realitzar una acti-
vitat de sensibilització de sexualitat a l'INS Llobregat. 

NITS Q

Amb la Q de qualitat,  aquest projecte conjunt amb el 
grup motor ASACO vol conscienciar els joves sobre el 
consum d'alcohol responsable. Sallent vol fer èmfasi 
en la Festa de Carnaval animant a les entitats organit-
zadores a realitzar accions conjuntes com ara forma-
ció de dispensació de begudes a les barres. També se 
segueix treballant amb el col·lectiu Àngels de Nit i el 
protocol de prevenció de violència masclista.

FESTA DE LA RESIDÈNCIA



Es tracta d'un document que ha de definir tot un seguit 
d'actuacions que s'adreçaran a la gent jove de Sallent. 
El grup motor, compost per 8 entitats i 4 joves a títol 
individual, seran el pilar principal per animar a la gent 
jove del poble a participar activament en l'elaboració 
del Pla Jove. El grup motor no és un grup tancat, per 
tant, totes aquelles persones joves que encara en vul-
guin formar part, poden dirigir-se a l'Ajuntament.

Sallent Jove @sallent_jove

ESPORT

L'Associació de veïns Sant Víctor Claret engega un 
curs de marxa nòrdica a càrrec de la fisioterapeuta 
Sandra Rodríguez. El curs consisteix en dues hores 
teòriques, per treballar la tècnica de la marxa, i dues 
de caminada. Les sessions es reprendran a partir del 
mes de març. Les classes són obertes a tothom i tenen 
un preu de 15€.

JOVENTUT

CIVISME
L’incivisme segueix sent una de les principals preocupacions de 
l’Ajuntament, així com el de molts sallentins que cada dia hem de veure 
com als nostres carrers hi ha excrements d’animals. 
Davant aquesta realitat, hem de treballar tots plegats per conscien-
ciar-nos que és responsabilitats de tots i totes mantenir el poble net 
d’excrements. 
La campanya va consistir en unes jornades de difusió i conscienciació 
a banda del marcatge dels excrements amb pintura a l’aigua. Les zones 
més afectades són, per ordre, els voltants del riu, el carrer Estació, la 
Torre del gas, la zona de l’estació i els camins cap a la muntanya. 
L’Ajuntament seguirà treballant per mantenir la via pública neta reno-
vant algunes de les papereres i ampliant la cartelleria de civisme en-
vers els gossos. El consistori també demana la col·laboració dels veïns i 
veïnes.

PLA LOCAL DE JOVENTUT

TURBINA PETITA
La Turbina Petita torna a estar oberta des del 12 de no-
vembre. En aquestes primeres setmanes ja s'ha realit-
zat un taller d'estrelles d'hivern i se n'espera un altre de 
Nadal. Recordeu que per participar-hi cal inscriure's a 
la Turbina. L'horari d'obertura és de dilluns a diven-
dres de 17:30 a 19:00h.  La Turbina és un espai infantil 
i familiar on els nens i nenes, acompanyats d’una per-
sona adulta, poden fer tot tipus d'activitats.

CURS DE MARXA NÒRDICA

PRIMER EQUIP FEMENÍ CE SALLENT

Sallent fa un pas molt important en l'esport, el Club 
Esportiu Sallent crea el primer equip sènior femení de 
futbol onze de la vila. El primer en 105 anys d'història.

CAMPANYA CONTRA ELS ABANDONAMENTS D’EXCREMENTS



SOSTENIBILITAT

La revisió cadastral, que ha adequat els valors cadastrals existents als valors de mercat real, ha afectat 2.273 
immobles. Tot i la baixada d'ingressos, l'Ajuntament ha mantingut el  tipus impositiu general per adaptar els 
impostos que han de pagar els sallentins a la realitat i no augmentar la pressió fiscal.

Per tal de mitigar la baixada d'ingressos s'ha optat per augmentar el tipus impositiu de l'IBI que afecta el 10% de 
les indústries més grans del municipi. Tot i això, totes aquestes empreses també veuran reduïts els seus rebuts.

En la mateixa ordenança de l'IBI també s'inclouen bonificacions per a totes aquelles indústries o titulars 
d'habitatges que apostin per la implementació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, 
més enllà de les obligatòries. I també es bonificaran aquelles persones aturades que vulguin accedir al Viver 
d'Empreses "El Salt" o creïn una cooperativa.

HISENDA

La revisió parcial dels valors cadastrals del terme municipal 
de Sallent i el manteniment del tipus impositiu general de l'IBI 
al 0,53 comporta una reducció d'ingressos de 300.000€. 

CARREGADORS ELÈCTRICS I 
ENLLUMENAT LED

Com ja es ve fent des de fa mesos, totes les actua-
cions de reparació d'enllumenat se substitueixen amb 
il·luminació Led. Una manera d'anar canviant pro-
gressivament l'enllumenat del municipi per fer-lo del 
tot sostenible. La darrera instal·lació ha estat al carrer 
Àngel Guimerà i a la plaça Joan Vilaseca. Les obres de 
la carretera també contemplen el canvi de l'enllumenat 
existent per un d'il·luminació Led.

Per altra banda, s'han delimitat dues places d'arcament 
al pàrquing de la plaça Santa Maria amb carregadors 
per a cotxes elèctrics. Des del consistori ja s'havien re-
but diverses peticions per a la instal·lació de carrega-
dors elèctrics.

L'AJUNTAMENT PREVEU RECAPTAR 300.000€ 
MENYS PER L'IBI L'ANY 2019

PRESSUPOSTOS
L’ajuntament de Sallent preveu un pressupost muni-
cipal per tal de mantenir tots els serveis actuals, així 
com afrontar determinades accions i inversions im-
portants els mesos vinents, de les quals se’n destaca:

- Programa Jardí: un nou programa de formació i 
ocupació que nodrirà de coneixements sobre la jar-
dineria a les persones que en formin part, així com 
un programa de pràctiques i oportunitats laborals en 
l’àmbit de la jardineria. Sallent guanya milers de me-
tres quadrats de jardins, i hem d’estar preparats per 
poder-ho mantenir.

- Construcció d’un nou gimnàs: Sallent vol afrontar 
la construcció d’un gimnàs públic per tal que totes les 
persones, joves i gran que fan activitat física dirigida 
puguin gaudir d’unes instal·lacions adients. Aquest 
nou espai ha de poder permetre fer les classes de gim-
nàs de les persones gran, incrementar-les i poder en-
cabir totes les opcions de gimnàstica esportiva, tant 
femenina, com masculina.



ERC 
SEMPRE HI SOM

Els regidors/es d’Esquerra Republicana: Carles Pascuet, Pilar Sala, Antònia 

Faja i Miquel Estruch.

L'OPOSICIÓ INFORMA

Esquerra 
Republicana 

Sallent
@SallentEsquerra esquerrasallent

@gmail.com
620 21 64 66@SallentEsquerra

Aquesta informació ha estat redactada i facilitada pels membres 
d'Esquerra Republicana Sallent.

Protegim als consumidors davant les empreses 
de subministraments

Esquerra Republicana ha proposat que l’Ajuntament 
doni suport al consumidors  davant els incompliments i 
els talls de les empreses de subministres bàsics de telefo-
nia, internet, energia elèctrica, gas natural i aigua pota-
ble. L’Ajuntament de Sallent no disposa d’una normativa 
pròpia que pugui canalitzar les queixes dels consumidors 
ni les possibles reclamacions a aquestes empreses, ja que 
no té competències sancionadores. Al llarg dels darrers 
mesos s’han produït talls en els subministres de telefonia, 
causant un perjudici a la població, botigues i empreses. 
Des d’Esquerra Sallent hem fet reclamacions i hem de-
manat explicacions a Movistar, que és l’empresa amb més 
incompliments.

El campanar és del poble

A iniciativa d’Esquerra Republicana, l’Ajuntament podria 
ser la propietària de la Torre del Campanar si porta a ter-
me la inscripció per ser-ne el titular. Després de verificar 
en els registres de la propietat de Manresa que el Cam-
panar no està inscrit, considerem que l’Ajuntament ha de 
ser-ne el propietari per dos motius:

1r. Les despeses de cons-
trucció van anar a càrrec 
de l’erari públic segons una 
acta de l’any 1886, la qual 
descriu que es construeix la 
“Torre del Rellotge” per ofe-
rir “un importante servicio 
comunal”.

2n. Durant tots els anys i 
fins a dia d’avui, totes les 
despeses que s’han produït 
de manteniment de la torre, 
reparació i nou sistema de 
programació i sonorització  
del rellotge s’han pagat amb 
diners públics. 

La proposta ha estat accep-
tada per tots els grups mu-
nicipals.

Oriol Ribalta, el nostre candidat a alcalde 

Sóc l’Oriol Ribalta, graduat en Ciències Polítiques i 
de l’administració. He col·laborat amb la diputació 
de Barcelona amb temes municipals i actualment 
faig d’Alcalde Pedani de Cabrianes, una funció que 
m’ha permès conèixer com funciona l’Ajuntament 
de Sallent. 

Em presentaré a les properes eleccions municipals 
del maig de 2019 amb un equip renovat i experi-
mentat, amb ganes de treballar per a tothom, ate-
nent als valors republicans d’inclusivitat, igual-
tat, llibertat i compromís cívic. Un projecte de 
canvi, transformador per Sallent, Cabrianes i 
Cornet.

Vull ser Alcalde de Sallent per treballar des 
d’aquests valors i amb el compromís de que seré a 
Sallent, faré carrer i escoltaré a tothom, demo-
cràticament. Fent un poble més actiu i més amic 
del comerç local, un poble que avanci.

Per a mi ser Alcalde 
vol dir ser amb la gent, 
conèixer els problemes, 
escoltar-los, entendre’ls 
i enfrontar-se al repte 
de posar-hi solució per 
aconseguir una millor 
qualitat de vida. I de fet, 
el que sempre hem pro-
mogut els republicans és 
una nova manera hones-
ta de fer política, centra-
da en les persones i pensada de baix cap a dalt.



Aquesta informació ha estat redactada i facilitada pels membres de Candidatura d'Unitat Popular de Sallent.

L'OPOSICIÓ INFORMA

Cal un canvi, cal fer poble

A ningú se li escapa que a Sallent hi cal un canvi. Un canvi que obri i activi l’ajuntament, que doni color i alegria 
al poble. Un canvi que aporti noves maneres de fer política, allunyades d’aquelles velles formes partidistes que 
només persegueixen el lucre econòmic i satisfer l’ego d’uns pocs que tenen o volen l’alcaldia per a fer carrera 
política personal.

Conscients, també, de la necessitat d’aquest canvi i de la necessitat d’entrada d’aire fresc, la CUP de Sallent ha 
decidit no presentar-se a les properes eleccions municipals i integrar-se dins la candidatura de FEM POBLE. 
Una candidatura municipalista i transversal, que aglutina persones de sectors i pensaments diversos. Una can-
didatura àmplia, que va més enllà dels partits polítics tradicionals i de les seves dinàmiques i interessos. 
Una candidatura formada per gent de Sallent que vol treballar per Sallent, sense aspiracions merament perso-
nals ni econòmiques. Gent senzilla i treballadora, allunyada d’aquells professionals de la política que volen fer 
carrera política i que utilitzen la política municipal com a trampolí cap a altres càrrecs supramunicipals.

Des de FEM POBLE volem transportar el dinamisme, la lluita, el compromís i l’alegria també dins l’ajuntament. 
Volem transformar el poble i fer-ho amb la il·lusió que posem en tots els altres projectes on fa anys que parti-
cipem. Volem recollir l’esperit de l’1 d’octubre, on totes juntes vam perdre la por, ens vam unir i vam desbordar 
les institucions i vam posar-les al servei del poble.

Perquè ens calen persones a l’ajuntament que no acumulin càrrecs i sous i que estiguin compromeses amb 
Sallent. Perquè hem de deixar de ser un dels pobles més envellits, que no para de perdre població i on els co-
merços tanquen i els joves marxen. Perquè hem de ser sobirans també des dels municipis. Per garantir una vida 
digna i drets per a tothom, fent de la participació dels veïns i veïnes la nostra prioritat.

Des d’aquí volem instar a totes aquelles persones que voleu un Sallent millor, a sumar-vos a Fem Poble, a que 
vingueu a les assemblees, a que feu sentir la vostra opinió, a posar el vostre granet de sorra. Per a sumar, per 
a fer poble. Perquè som poble i volem fer poble. Per construir un Sallent on valgui la pena viure-hi.

Comença a caminar Fem Poble. Una determinació col·lectiva per dibuixar un Sallent de colors. Colors d’ètica, 
de compromís, de llibertat, de drets, de futur, de carrer i de vida. Colors que ens retornin als matisos i ens allun-
yin del gris-fantasma que fa massa temps que ens envolta. Fem Poble i omplim-lo de colors!



Els Serveis Municipals de l'Ajuntament continuen treballant en la millora del municipi amb accions 
d'asfaltat, arranjaments de camins i noves instal·lacions.

Vorera carrer de l'Om

Asfaltat carrer Verge del Pilar

Vorera carrer Sèquia

Canvi de senyalització indicativa

Vorera Pont Nou

Asfaltat Bisve Valls i Sant Fruitós Camí del Cementiri i de les       
Forques

Asfaltat carrer Mestre Vilà 

Rotonda carrer Circumvalació

Asfaltat carrer Mestre Benet

Calentadors nous Pista Coberta

Pàrquing Santa Maria

TERRITORI
MILLORES DE LA VIA I L'ESPAI PÚBLIC


