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Us presentem un nou número del butlletí 
municipal Som Sallent de caràcter 
extraordinari perquè és l’últim de l’actual 
legislatura 2019-2023, ja que al 28 de maig 
de 2023 se celebren eleccions municipals. 
És per això que el butlletí que teniu a les 
vostres mans està dedicat a fer un repàs de 
les principals actuacions dels últims quatre 
anys en urbanisme, cultura, educació i 
joventut, igualtat, turisme, sostenibilitat, 
comerç, ocupació, entre altres. Aquí podràs 
repescar algunes de les transformacions 
més recents del municipi.

L’estructura d’aquest butlletí és diferent de 
la resta dels dotze números editats al llarg 
d’aquesta legislatura i, per tant, no conté 
seccions d’entrevista, reportatge ni de 
presentació de l’equip de consistori.

En canvi, es manté l’agenda d’activitats 
perquè tothom pugui saber tot allò que 
hem preparat (pàgina 27) i l’agenda 
de Ràdio Sallent (pàgina 26). I, el més 
important: intentem resumir en xifres i 
gràfics les actuacions de mandat. 

No volem acabar sense recordar-vos que ens 
podeu seguir al compte d’Instagram @somsallent 
i de Facebook @somsallent, a l’App Sallent i 
www.sallent.cat. 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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“

ORIOL RIBALTA
Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet

L’ALCALDE
Editorial

“
Al llarg de les següents pàgines, trobareu 
les principals actuacions de les àrees del 
Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 i que 
cada regidor i regidora presenta i explica, 
tot reflexionant en veu alta sobre la seva 
experiència com a representant polític/a.

Si reflexiono sobre aquests últims 
quatre anys, no negaré que ha estat 
una legislatura molt difícil, tant per la 
pandèmia sanitària de la COVID-19 com 
per l’agreujament de les condicions 
econòmiques i socials que se n’han 
derivat. 

Però estem orgullosos i orgulloses d’haver pogut 
introduir molts canvis a nivell de poble.

hem transformat el model de 
reciclatge aconseguint unes xifres 
excel·lents, hem apostat per a la 
transició energètica, hem tirat 
endavant millores de patrimoni, hem 
generat unes festes més inclusives, 
obertes i adreçades a tots els públics. 

I hem continuat invertint per millorar els nostres 
barris, l’accessibilitat, i hem aconseguit estar al 
costat de la gent en totes les situacions difícils. 
La prioritat d’aquest govern, com hem dit des 
del principi, és estar al costat de les persones.

A més a més, hem aconseguit moltes subvencions per 
tirar endavant projectes costosos, i hem licitat l’obra 
més important de la història recent del municipi, la 
nova residència per a la gent gran, i ja tenim tot el 
finançament per fer-la realitat al més aviat possible.

Benvolgudes i benvolguts,

Aquest és un butlletí molt especial, que l’hem batejat com a extraordinari, perquè és l’últim 
del mandat 2019-2023 i el nostre dotzè número. És per això que hem pensat que era un 
bon moment per reflexionar sobre aquests quatre anys, valorar què ens ha aportat com 
a polítics, com a persones i, sobretot, quines són les accions que hem dut a terme, sense 
oblidar aquelles que ens agradaria fer.

CARME ESCÁMEZ
Regidora d’Hisenda

La meva experiència viscuda a l’Ajuntament ha estat molt enriquidora a 
nivell humà. El meu principal objectiu des del principi ha estat optimitzar 
i maximitzar els recursos per millorar la realitat econòmica que ens vam 
trobar i mantenir els serveis del consistori, estar al costat de les persones, 
comerços i entitats, i treballar en l’equilibri financer.

Personalment, penso que és molt important complir amb les 
promeses electorals i que, per tant,  els fets s’han d’adequar 
a les paraules. És per això que des d’un primer moment vam 
treballar per preparar econòmicament l’Ajuntament per poder 
assumir el finançament de la construcció de la residència (la 
nostra promesa electoral número 1).

D’altra banda, un altre objectiu ha estat el d’optimitzar circuits i controls 
interns i reduir els terminis de pagament als proveïdors i proveïdores i 
les trameses de control extern, així com assolir tota la digitalització de 
la despesa, perseguint la màxima eficàcia i eficiència del servei a tots els 
nivells.

Ja només em queda agrair a tot l’equip de Serveis Econòmics la feina 
feta i animar-los a continuar treballant sempre per millorar.

RECULL DE LES GRANS INVERSIONS DEL MANDAT 2019-2023

Com a alcalde, puc dir que és un orgull representar 
el meu municipi, Sallent, Cabrianes i Cornet i fer-ho 
envoltat d’un equip polític i tècnic tan professional 
com el que tenim.

Gràcies a tots i totes per cuidar el nostre 
poble, per fer-nos costat uns als altres, 
per seguir endavant malgrat qualsevol 
adversitat i, sobretot, per continuar fent-nos 
confiança.

“

“

HISENDA
Regidoria

he estat sempre molt conscient d’estar 
Gestionant els diners de tots i totes.
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Eix 1: Polítiques socials, d’habitatge i d’igualtat de drets i d’oportunitats (I)

Eix 1: Polítiques socials, d’habitatge i d’igualtat de drets i d’oportunitats (II)

Eix 2: Polítiques de desenvolupament i promoció econòmica

Eix 3: Tenir cura de l’entorn urbà i natural adequant-lo a les
            necessitats de les persones

EIX 4: TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN, QUALITAT DEMOCRÀTICA I SEGURETAT

4 anys en xifres
Balanç de mandat

Amb la voluntat de valorar el grau de compliment dels objectius de mandat fixats al Pla d’Actuació 
Municipal 2019-2023 (PAM), l’equip de govern ha categoritzat i puntuat les accions segons si ja s’han 
finalitzat, si encara estan en procés o bé si no s’han pogut executar. A partir d’aquesta quantificació, 
s’han assignat percentatges de compliment a cada ítem, resultats que es poden consultar en detall a 
www.sallent.cat > Ajuntament > Pla d’Actuació Municipal.

El resultat global és que el govern ha assolit el 89% dels objectius marcats. Per explicar gràficament aquesta xifra, hem 
elaborat els següents gràfics que es distribueixen en els quatre eixos del PAM segons cada línia d’actuació.
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SERVEIS SOCIALS
Parlem de

Durant aquests anys, el consistori ha fet passos clau en 
l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. 
Un exemple és l’aprovació del reglament del servei 
d’allotjament temporal d’urgència, es prioritza 
l’ajut a persones i unitats de convivència en situació 
de vulnerabilitat social i, especialment, aquelles en 
risc d’exclusió residencial. També es va aprovar el 
reglament general d’ajudes d’urgència.

Es vol garantir el dret a l’habitatge, i exemple d’això en són 
els pisos de lloguer social del carrer Camp de la Bota i el de 
Verge de Fussimanya que es van entregar el passat mes de 
maig a famílies que ho requerien i que complien uns determinats 
requisits socials i econòmics.

Atenem les urgències socials

El Servei d’Atenció a l’Entorn Domiciliari es consolida gràcies 
a la bona rebuda dels seus usuaris i usuàries, ja que atén a 
persones amb dificultats per dur a terme les activitats bàsiques 
de la vida diària. Al llarg dels anys, el servei ha atès persones 
que viuen soles i no tenen suport sociofamiliar, d’altres que 
viuen amb persones que no poden atendre les seves necessitats 
o bé famílies amb requisits assistencials. 

Aquest servei compta amb una valoració prèvia per 
part d’un/a professional de l’àrea de Benestar Social, 
que segons la diagnosi posa en marxa les diferents 
línies d’ajuda, com assistència domiciliària, servei 
d’auxiliar de la llar, de bugaderia, d’àpats... Informa-
te’n al 938 370 200 o envia un correu electrònic a 
ssocials@sallent.cat

Vetllem per les necessitats bàsiques

L’Ajuntament disposa d’un recurs adreçat a familiars i cuidadors 
i cuidadores no professionals de persones que es troben en 
situació de dependència. Es tracta del GSAM, el grup de suport 
emocional i d’ajuda mútua. 

Són espais de relació, d’intercanvi d’experiències i 
aprenentatges que pretenen millorar la qualitat de 
vida de les persones cuidadores i oferir-los suport 
emocional i psicològic. L’última edició va acabar el 
febrer de 2023, amb una alta participació.

Donem suport a les persones cuidadores

Posar les persones al centre.
Aquesta és la frase que més bé defineix la 
meva feina com a regidora de les àrees més 
relacionades amb l’Atenció a les persones. Una 
experiència enriquidora, bonica i algun cop 
frustrant quan les coses no surten com voldries. 
Viure de prop els somriures dels infants, la 
mirada dels i les adolescents, la complexitat de 
la vellesa, la lluita per la igualtat i el feminisme, 
i la duresa de la vida de moltes persones m’ha 
portat a viure aquests quatre anys amb les 

emocions a flor de pell.

“

“
La gent gran són els protagonistes del Mes de la gent gran, un programa 
d’activitats gratuïtes impulsat des de l’àrea de Serveis Socials que se celebra a 
l’octubre i que ha consolidat el seu format durant els darrers anys.

La valoració que se’n fa és molt positiva, ja que les últimes edicions han estat 
un èxit tant pel que fa al nombre de participants com la col·laboració entre 
ajuntament, serveis i entitats. I és que aquesta iniciativa agrupa activitats de tota 
mena, com dinars compartits, tallers de música, tallers radiofònics, espectacles 
teatrals, cinema, dansa...

Tot pensat per apropar l’oci i la cultura als i les nostres grans per tal de posar en valor la seva 
experiència i coneixement i que esdevingui un espai de cooperació i suport entre persones. 
Reivindiquem una societat apta per a totes les edats i vetllem per a una vellesa segura i digna!

Compartim i aprenem amb la gent gran

El 2021 l’Ajuntament va posar en marxa el programa “Els serveis socials, més a 
prop” amb l’objectiu de conèixer la realitat de la població sallentina de més de 80 
anys per tal de prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i aïllament social.

A través d’entrevistes a domicili per part d’un/a professional del sector, es va poder fer una 
recomanació sobre el seguiment que requereix cada persona. A més a més, es van dur a terme 
trobades de coordinació entre les professionals i l’àrea d’atenció a les persones per tal que ben 
aviat pugui publicar-se un informe sobre la situació de les persones grans del municipi.

ESTUDIEM LES SITUACIONS DE VULNERABILITAT

SÍLVIA TARDÀ
Regidora d’Educació, Infància, Adolescència i 
Joventut, Serveis Socials, Igualtat i Recursos Humans

Poesia al Parc, en el marc de la programació del Mes + Gran (octubre 2021)

Dinar amb els usuaris i usuàries del SAED i professionals del servei (octubre 2021)

Signatura del contracte dels pisos de lloguer (juny 2022)

Sessió grupal de suport emocional i ajuda mútua GSAM (gener 2023)
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Cada 8 de març, el consistori es tenyeix de 
lila per tal de recordar la lluita per aconseguir 
la igualtat entre dones i homes i també per a 
l’eliminació de la discriminació per raons de 
gènere. És per això que s’ha convertit en una 
jornada indispensable per a Sallent, ja que es 
treballa durant setmanes i mesos per donar al 
8M la magnitud que es mereix.

Durant aquests últims quatre anys, la pandèmia ha 
condicionat part d’aquestes celebracions, però no per 
això s’ha deixat de fer. L’entitat ADONA’T ha estat 
sempre al capdavant de l’organització, juntament amb 
altres entitats, i han ofert al públic tota mena d’actes 
com cinema, exposicions, teatre, xerrades i, sense falta, 
reivindicacions i peticions a través de la lectura del 
manifest.

Defensem els drets de les dones

Durant les festes més concorregudes de la Vila, 
l’àrea d’Igualtat ha habilitat i continuarà habilitant 
els anomenats Punt Lila per tal d’atendre qualsevol 
persona que pateixi una agressió sexista, LGBTI-fòbica 
o racista o bé que en sigui testimoni com a tercer i 
pugui advertir-ho. Aquesta iniciativa està coordinada 
amb les àrees de Joventut i Cultura i segueix el 
Protocol de Seguretat contra les Violències Sexuals en 
entorns d’oci a la Comarca del Bages. 

No tolerem cap agressió sexista

El 25 de novembre és una data clau per al consistori. 
El Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones és una jornada on visibilitzem més 
que mai la violència i la injustícia que pateixen les 
dones. A través de les activitats que es programen, 
es vol sensibilitzar la població sobre com prevenir 
aquestes situacions, com es poden identificar i, 
sobretot, què podem fer com a ciutadans i ciutadanes 
davant una situació de violència.

És per això que la programació d’actes 
compta amb la col·laboració de diferents 
entitats del municipi i inclou un ampli ventall 
de formes i gèneres per tal d’expressar 
aquesta problemàtica: xerrades, música, 
caminades, teatre... Sobretot amb l’objectiu 
d’atraure públic de totes les edats, ja que el 
25N és cosa de tots i totes.

Lluitem CONTRA la violència sexista

EDUCACIÓ I JOVENTUT
Parlem de

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Sobre

El Consell d’Infants és un organisme de 
participació constituït el 2006 que comparteixen 
les escoles Torres Amat, Vedruna Sallent i Els Pins 
de Cabrianes i que s’adreça a alumnes d’entre 9 
i 12 anys que estan cursant 5è i 6è de primària.

Cada inici de curs es renoven els i les seves representants, 
i és justament llavors quan es fa una valoració de com 
ha anat l’anterior curs i es plantegen els nous reptes de 
futur. Gràcies al Consell d’Infants, l’alumnat pot participar 
de manera transversal en les activitats que es fan al 
municipi i, sobretot, traslladar les necessitats i peticions 
dels nostres infants a altres entitats. Un exemple en són les 
trobades amb el Consell d’Infants del Bages, una ocasió 
per conèixer altres representants i compartir experiències. 
Des de l’Ajuntament volem continuar promocionant el 
Consell d’Infants i donem les més sinceres gràcies a tots 
els consellers i conselleres que hi han passat!

Compartim projectes amb LA INfÀNCIA

Cada estiu, l’Ajuntament de Sallent posa a 
disposició de les famílies l’opció que els seus 
infants puguin participar al Casal d’Estiu. 
Es tracta d’una oferta d’activitats lúdic-
educatives on es fomenta l’aprenentatge de la 
llengua anglesa, la cura pel medi ambient, el 
coneixement del territori i la cultura popular, 
sempre amb una perspectiva de gènere. L’any 
2021, el primer any de normalització després de 
la pandèmia, van passar-hi 160 infants, i el 2022, 
més de 130.

Seguim fomentant el Casal d’estiu

Per tal d’oferir una oferta d’activitats 
atractiva per als i les joves del 
municipi, el mes de maig té lloc 
la Setmana Jove. Es tracta d’una 
programació dissenyada segons les 
propostes del jovent i que agrupa 
concerts, activitats esportives, tallers 
de dansa, jocs d’enigma, etc. Cada 
any les propostes canvien per tal 
d’adaptar-se a les necessitats del 
jovent i, fins al moment, la rebuda ha 
estat molt positiva. 

Impliquem el nostre jovent

L’equipament juvenil La Kseta, 
inaugurat l’octubre de 2021, es 
consolida com un punt de trobada per 
a joves i adolescents. Al llarg d’aquest 
temps, l’equipament ha anat prenent 
cada vegada més força entre joves 
que volen disposar d’aquest espai per 
poder treballar en grup, connectar-se 
a internet, passar una bona estona a 
les zones d’oci, etc.

A més a més, aquest espai acull un servei 
d’assessorament amb cita prèvia i el reforç 
escolar i suport emocional per a alumnat 
d’ESO, que s’ofereix de manera gratuïta. 
L’àrea de Joventut també compta amb un 
projecte de voluntariat europeu que permet 
que els i les joves practiquin conversa 
en llengua anglesa amb una persona 
estranger/a. A Joventut no se’ns acaben 
les idees perquè La Kseta continuï creixent i 
prenent força entre el jovent. Sempre estem 
obertes a propostes, envia’ns la teva a 
joventut@sallent.cat

Posem La Kseta a disposició 
dels i les adolescents

Punt Lila davant La Kseta, a la zona de la Torre del Gas

Espectacle infantil en el marc de la programació del 25N (2022)

Decoració a l’entrada del Parc Pere Sallés durant el 8M (2023)

Repartiment de material de sensibilització 8M per als infants (2022)

Edifici La Kseta, a la Torre del Gas

Participants al Casal d’Estiu 2022
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urbanisme
Què hem fet en...

El  carrer és on interactuem amb la gent dels barris, és on i 
com es detecten els problemes, és on he estat. Hem fet moltes 
coses, algunes molt bé i altres sempre millorables. Estic 
satisfet de la feina feta, de les solucions adoptades, de com 
ens hem enfrontat amb riuades i sequeres, pandèmia, incendis 
i a l’incivisme. Hi ha gent que diu que ens equivoquem, però 
no: senzillament aprenem per fer-ho millor la pròxima vegada, 
senzillament perquè hi som.

MIQUEL ESTRUCH
Regidor d’Urbanisme i Obres públiques, Serveis i Manteniment 
Municipals, Patrimoni, Sostenibilitat i Habitatge

CAMINANT PEL POBLE.“

“Passeig Verge de Fussimanya. El juliol de 2022 es van 
reformar les voreres, escocells i parterres del Passeig Verge 
de Fussimanya per tal de millorar l’accessibilitat per a les 
persones i, en particular, per a aquelles amb mobilitat reduïda.

Passeig Guillem Viñas. Una altra de les reformes més 
significatives és la transformació del nou passeig en un espai 
apte per usos lúdics i que dignifica l’entrada nord de Sallent. 
S’ha eliminat el pendent que tenia el passeig i s’hi ha construït 
diferents plataformes que permeten disposar d’espais per 
dur-hi a terme diferents activitats. A més, consta d’una àrea 
infantil, sent una de les principals atraccions de l’actual 
passeig.

Passatge de les Vinyes. S’ha millorat la percepció de 
seguretat a la via del passatge de les Vinyes, que s’ha 
reurbanitzat, i s’ha intentat mantenir el seu caràcter com a 
espai funcional i acollidor, ja que és un passatge amb poc 
trànsit. També s’hi ha fet la pavimentació i adequació de la 
xarxa de pluvials i la il·luminació del passatge.

Carrer Circumval·lació. S’han adaptat les voreres d’aquest 
carrer 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. 

Carrer Santa Llúcia. Es va dur a terme la pavimentació del 
primer tram d’aquest carrer, que ara compta amb plataforma 
única per tal de permetre l’accessibilitat a aquelles persones 
amb mobilitat reduïda.

Passatge Sant Víctor. Es va pavimentar aquest passatge 
per tal de millorar la seguretat dels i les vianants, consolidant 
l’accés a la Plaça Francesc Layret des del Carrer Prat de la 
Riba, i també se’n va fer la il·luminació.

Invertim en seguretat i accessibilitat

Recentment, s’ha estrenat la zona d’aparcament a 
“contramestres”, entre el carrer Guillem Agulló i 
Salvador i el carrer Camp de la Bota amb capacitat 
per acollir uns 120 vehicles. També s’ha habilitat 
una àrea d’aparcament al carrer Circumval·lació, 
preparada per acollir una trentena de vehicles.

I des de finals de 2020, entre la cantonada dels carrers 
Avinyó i Sant Víctor, Sallent compta amb vuit noves places 
d’aparcament, a la zona comercial, per tal de promocionar 
el comerç, donar ús als solars buits, esponjar el nucli urbà i 
facilitar l’accés al nucli antic i al comerç local. 

Ampliem les zones d’aparcament

Espai lúdic del nou Passeig Guillem Viñas (novembre 2022)

Nou aspecte del Passatge de les Vinyes (novembre 2021)

Zona d’aparcament a “contramestres” (febrer 2023)

Passatge Sant Víctor (novembre 2022) Imatge del projecte de la nova residència de Sallent

Són molts anys que portem treballant intensament i de manera incansable per fer possible la nova residència. 
Durant els últims dos anys, s’ha avançat en els tràmits necessaris per fer la licitació de les obres. Un dels passos 
més significatius va ser quan, a finals del 2021, els tres grups polítics acordessin que el finançament fos públic, 
un import que ascendeix a un total de 8,5 milions d’euros. De fet, la dificultat del finançament és un dels 
aspectes que ha estat més debatut entre els representants del consistori, ja que s’ha requerit un ajustament de 
les partides pressupostàries. Tal com recorda l’alcalde Oriol Ribalta, “és la inversió més gran de la història de 
l’ajuntament”.

A tot això s’hi va sumar una molt bona notícia: a principis de febrer vam saber que el consistori va aconseguir 
una subvenció de prop d’1,7 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per finançar part de la 
construcció. Aquest import se suma als 2,9 milions provinents de la venda de patrimoni i, per tant, ja es compta 
amb 4’6 milions de finançament (un 54 % del cost total de construcció). El juliol de 2022 es va aprovar per Ple 
Municipal l’expedient de contractació i, ja posteriorment, es va obrir la convocatòria per a la contractació de les 
obres de la residència. Actualment, s’està treballant en la proposta d’adjudicació de la contractació.

ESTEM A PUNT D’INICIAR LES OBRES DE LA NOVA RESIDÈNCIA
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SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Parlem de

Són diverses les accions que el consistori ha dut a terme en matèria d’estalvi energètic per 
tal de dotar Sallent d’energies més sostenibles. Un exemple és la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques: l’abril de 2022, Sallent es va situar al sisè lloc del rànquing de municipis 
catalans en producció de kw per a l’autoconsum.

Aquest increment es deu, d’una banda, a les empreses que aposten per instal·lar fotovoltaiques per cobrir la 
seva producció, però també a les llars particulars, ja que hi ha major consciència mediambiental i també es vol 
fer front a la pujada del preu de l’energia. A aquest fet s’hi sumen les subvencions que el consistori ha atorgat 
des del 2021 per a autoconsum en habitatges i petit comerç.

En la mateixa línia, durant el 2023 s’instal·larà un sistema fotovoltaic 
col·lectiu a l’Escola Torres Amat i que també se’n podran beneficiar 
equipaments municipals com la Biblioteca, l’Ajuntament, l’Edifici El Salt, la 
Policia Local i la Sala de Cultura. Pel que fa a la depuradora Sallent-Artés, 
durant el segon trimestre d’aquest any també s’hi instal·larà un sistema 
fotovoltaic.

Recentment, s’ha iniciat la substitució massiva de l’enllumenat públic amb tecnologia LED amb l’objectiu 
d’optimitzar l’eficiència de l’enllumenat exterior i alhora millorar la percepció visual nocturna. Està previst que 
aquesta instal·lació generi un estalvi de 224 tones (Tn) de CO2 anuals.

Des de les corporacions públiques, i seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenibles 
(ODS) que marca l’Agenda europea 2030, es treballa amb projectes i accions cada vegada 
més sostenibles. Des del 2021 el consistori disposa d’una guia de treball Agenda Sallent 
2030, elaborada conjuntament entre els representants polítics i l’equip tècnic. A l’Ajuntament 
de Sallent treballem dia a dia per aconseguir finançament extern que permeti dur a terme 
actuacions que tinguin un retorn en matèria econòmica i de sostenibilitat per al municipi de 
sostenibilitat per al municipi.

Apostem per FER DE SALLENT UN MUNICIPI sostenible
El març de 2022 Sallent va implementar el nou sistema de recollida de residus amb contenidors 
intel·ligents, que consisteix a tancar els contenidors d’orgànica i resta, i només s’hi pot accedir amb 
una targeta personalitzada. D’aquesta manera, s’obliga a separar la fracció orgànica de la resta, la 
qual ha d’anar directament a l’abocador i no pot tornar a tenir una vida útil.

Els resultats mostren que aquest és un model de recollida de residus d’alt rendiment. 
La quantitat de tones que es recull de fracció orgànica s’ha pràcticament triplicat (un 
increment del 166 %) i la de fracció de resta, ha disminuït en un 71 %. La recollida 
d’envasos i paper s’ha multiplicat per 2 i el vidre, per 1’5. Els resultats globals mostren 
que s’ha superat el 75 % de reciclatge, mentre que amb el model antic tan sols era del 
30 %.

Des del consistori, es vol agrair enormement l’esforç i col·laboració de la ciutadania i, en paraules de 
l’alcalde Oriol Ribalta, “amb aquest sistema farem que Sallent esdevingui un municipi amb molta més 
consciència ambiental”. 

Fomentem la separació de residus

Punts de llum nous (setembre 2022)Ubicació de les plaques a l’Escola Torres Amat Material Agenda 2030 (imatge: Aj. Manresa)

Gràcies als fons europeus Next Generation, 
Sallent disposa d’1.9 milions d’euros per a la 
rehabilitació d’habitatges i reurbanització de 
l’espai públic, que se li van atorgar a finals de 
2022. És per això el consistori va crear l’Oficina 
de Rehabilitació i Habitatge (OHR) per tal de 
centralitzar tots els dubtes sobre la gestió i 
tramitació de les sol·licituds. Està situada a 
l’Edifici El Salt (carrer Cós, 20) i s’hi pot contactar 
mitjançant correu electrònic (habitatge@sallent.
cat) o al telèfon 610 47 04 46.

CREEM UNA OFICINA QUE IMPULSA LA rehabilitació ENERGÈTICA

Plafons informatius a les àrees de contenidors Àrea tancada amb els nous contenidors intel·ligents (setembre 2022)

Més informació a: https://habitatge.gencat.cat/nextgeneration

Des del principi, l’oficina ha tingut una alta demanada i, fins a març de 2023, s’ha atès presencialment 
més d’un centenar de persones i telefònicament, unes quantes més. Ara s’està a l’espera que s’obri la 
convocatòria dels ajuts del programa 1, destinat a actuacions de rehabilitació energètica pel que fa a 
barris antics.
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comerç LOCAL i ocupació
Parlem de

Tenint en compte les dades dels 
últims quatre anys, el Servei 
Local d’Ocupació ha tingut una 
evolució molt favorable, ja que a 
banda de generar més nous llocs 
de treball, també s’han atès més 
persones i s’ha visitat un major 
nombre d’empreses.

Al llarg del 2022, es va aconseguir 
feina per a més de 130 persones, 
el 2021 s’havien cobert 63 llocs 
de treball; el 2020, 46; i el 2019, 
3. Cal tenir en compte el període 
de pandèmia que va dificultar i, en 
ocasions, paralitzar, les contractacions 
laborals.

Aquest servei s’adreça tant a persones 
que es troben en situació d’atur o 
que volen canviar de feina com a les 
empreses que cerquen cobrir les seves 
places amb perfils professionals. 

Creem llocs de treball

HE ESTAT ENVOLTADA D’UN GRUP DE GENT FANTÀSTICA.
Ser regidora ha sigut una experiència molt enriquidora i bonica que 

no se m’oblidarà en la vida. Els regidors i regidores hi som sempre 
perquè creiem que podem fer alguna cosa per millorar la vida de la 

gent del nostre voltant.  

“

“

Aquests anys han estat una experiència d’aprenentatge. No 
em cansaré de dir que tothom hauria de passar per aquest 

aprenentatge per entendre la gestió, per entendre el dia a dia i 
per entendre que les coses sempre es fan pensant en què és el 

millor per a la nostra Vila i, sobretot, pensant amb el cor. 

Gràcies a tots i totes els que m’heu fet costat
durant gairebé quatre anys.

Una de les prioritats de la legislatura ha estat dinamitzar el comerç 
de Sallent a través d’activitats al carrer, treball en xarxa, propostes 
innovadores o bé subvencions municipals. Un exemple és la proposta 
de Sallent, un aparador d’experiències inoblidables, que 
va celebrar la primera edició el maig de 2022 i que té per objectiu 
impulsar el comerç de manera atractiva i donar-lo a conèixer fora del 
municipi. Aquesta jornada va comptar amb la participació i implicació 
de 35 establiments locals i 5 productors locals, i ja s’està preparant la 
segona edició, que també serà al maig (vegeu l’agenda del butlletí). 

Al llarg d’aquests anys, hem dut a terme diferents campanyes per 
fomentar el comerç local, com la campanya del passaport, tiquets de 
descompte, barris antics, entre d’altres.

Els concursos de Nadal també són emblema d’aquests últims anys, 
ja que durant les festes nadalenques, des de l’àrea de Promoció 
Econòmica s’anima als comerços a decorar els seus aparadors per tal 
de donar-se visibilitat i, alhora, poder participar en el concurs. Això 
també fomenta que la clientela consumeixi producte local i s’animi a 
formar part dels sortejos que hi ha, com per exemple localitzar les 
postals elaborades pels infants de Sallent que estaven exposades als 
aparadors (concurs de 2022). Sense oblidar el concurs de finestres i 
balcons nadalencs, que anima a participar i col·laborar al veïnat del 
municipi en la decoració i il·luminació nadalenca per fer més atractius 

Dinamitzem i impulsem el comerç LOCAL
Des de principis del 2016, a través del projecte juvenil Turn 
On s’ha treballat per millorar l’ocupabilitat dels i les joves 
de Sallent. Es tracta d’oferir-los formació en diferents oficis 
perquè a mitjà termini puguin adquirir coneixements que 
els permetin trobar feina en empreses del municipi. Una de 
les actuacions més importants que es va dur a terme és la 
rehabilitació de l’equipament juvenil La Kseta.

A partir d’aquí, el programa es va reinventar 
passant a ser L’hort és de totes, i s’ha obert a 
gent de totes les edats. Gràcies a aquest, estant 
aprenent les nocions bàsiques de l’horticultura 
per tal d’acabar transformant uns terrenys en 
desús a una cooperativa d’horts socials. La idea 
és que els i les participants rebin una formació 
al mateix temps que treballen, i això els permeti 
adquirir coneixements per formar-se professional i 
socialment.

Durant aquests anys, més de 70 joves 
participants han trobat feina i la majoria encara 
segueixen treballant en el mateix lloc o han 
aconseguit trobar altres empreses on créixer 
professionalment.

Oferim feina i formació al jovent
Per tal de fomentar la sostenibilitat del teixit econòmic 
del municipi, el consistori va posar en marxa un servei 
gratuït de diagnosi energètica per a les empreses. 
Aquest servei ajuda a reduir la despesa en energia 
de les empreses i fomentar millores per a la reducció 
d’emissions.

En la mateixa línia, l’Ajuntament de Sallent col·labora 
amb l’Associació d’Empreses de Sallent, Cabrianes 
i Cornet per tal de promoure actuacions de suport 
per a la millora, la dinamització i la promoció de 
les empreses del municipi. A tot això s’hi sumen les 
subvencions destinades a fomentar l’emprenedoria i 
locals buits i promoure la contractació laboral.

Donem suport a les empreses

Signatura del conveni amb l’Associació d’Empreses (juliol 2022)

Premiats del Concurs de Finestres i Balcons 2021Jornada “Sallent, un aparador d’experiències inoblidables” (maig 2022)

Joves del programa “L’hort és de totes” impartint un taller (desembre 2022) Premiades del Concurs d’Aparadors 2022

CRISTINA LUNA
Regidora de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Consum i Activitats
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dADES SUBVENCIONS 2019-2022
Des de la regidoria de Promoció Econòmica, s’ha dut a terme un informe 
dels incentius i subvencions atorgats en l’àmbit d’emprenedoria i locals 
buits, 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 quatre anys i, per tant, queda palesa la necessitat i utilitat 
d’aquestes subvencions. A continuació es detallen les xifres per cada ajut.

Les noves convocatòries de subvencions de l’any 2023 s’anira actualitzant a la 
pàgina web www.sallent.cat > T’informem > Subvencions

INCENTIUS I SUBVENCIONS ATORGADES (2019-2022)
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CULTURA I FESTES
Sobre

Des d’un bon inici he tingut clar que la meva tasca era 
facilitar-li les coses al teixit associatiu de la Vila. Vivim 
en un poble d’una gran riquesa tan cultural com esportiva, 
amb un teixit associatiu ric, divers i compromès. He 
treballat en tot moment pensant en ells, en les seves 
necessitats i inquietuds. A vegades ho he aconseguit i 
altres, potser no. No tot surt com un desitja.
També he estat conscient en tot moment que calia donar-
hi una volta a les festes organitzades des de l’Ajuntament: 
programar unes festes on tothom es senti convidat, on 
tothom s’hi pugui veure representat, sense exclusió, on 
tothom pugui gaudir dels nostres carrers i places, on 
tothom formi part d’aquest poble actiu, que és Sallent.

DIEGO MIRANDA
Regidor de Cultura, Festes, Esports, Cooperació,
Sanitat i Salut Pública

FER QUE LES COSES PASSIN PER ESDEVENIR UN POBLE ACTIU“

“
Promocionem festes inclusives
Malgrat que la pandèmia no ens ha deixat celebrar les 
Festes Majors com voldríem, hem continuat treballant per 
oferir la diversitat més gran possible d’actes per satisfer 
a públic de totes les edats. En aquest sentit, la Festa Major 
de 2022, la primera del mandat que celebràvem en la 
seva màxima esplendor, va superar les expectatives de 
públic. A més, vam estrenar un format de simultaneïtat 
d’espais que permetien que la gent es distribuís segons 
l’acte on volia assistir. Volem continuar apostant per 
oferir programació cultural pensada per a tots els gustos.

De la mateixa manera, l’associació El Carrilet vetlla cada any perquè 
el Carnaval de Sallent sigui una festa en majúscules on tothom se senti 
representat i passi una de les millors estones de l’any. Volem agrair la 
seva gran tasca i tot el seu esforç per fer del Carnaval de Sallent un 
dels referents de la Catalunya Central.

I, com no podia ser d’altra manera, una de les nostres 
festes més preuades i reconegudes arreu del territori, 
les Enramades, volem que continuï rebent el nostre 
màxim suport. Sempre a la disposició d’allò que 
l’Associació Amics de les Enramades necessiti, el consistori 
continuarà oferint suport econòmic a través de convenis 
de col·laboració, cedint espais i material, per tal que es 
puguin continuar decorant els carrers i places amb l’art i 
talent dels enramadors i enramadores.

Realcem les festes de Cabrianes I Cornet
Cabrianes celebra, al llarg de l’any, diferents actes que donen molta 
vida cultural al poble. Des d’espectacles de circ, concerts, humor, 
música... No falta de res perquè veïns i veïnes es reuneixin i puguin 
passar una molt bona estona.

De la mateixa manera, Cornet gaudeix de la seva Festa Major a 
l’agost, una ocasió on es posen en valor les tradicions del poble 
i on sempre gaudeixen d’una gran afluència de públic. Desitgem 
que enguany es pugui celebrar la Festa del Blat, la festa de segar 
que s’ha hagut de suspendre per la dura sequera i per les anteriors 
restriccions de COVID-19. Sigui com sigui, des del consistori sempre 
estarem al seu costat per tot el que faci falta.

Portem la cultura a
diferents espais
Cada estiu apostem per la programació 
Gresca a la Fresca, un projecte que inclou 
concerts i cinema a la fresca aprofitant 
que la calor comença a fer presència. 
Gràcies a entitats com la Trenta-Sisena o 
ADONA’T, juntament amb els concerts de 
la Regidora de Cultura i Festes, podem 
oferir un programa que inclou oci i 
entreteniment per a tothom qui ho desitgi, 
ja que agrupa diferents estils de música i 
projeccions cinematogràfiques.

Recolzem les entitats
Per descomptat, res del que es fa 
al municipi seria possible sense les 
nostres preuades entitats. A elles 
volem agrair tot l’esforç i dedicació 
per dur a terme projectes, per fer 
possible l’impossible. Continuarem 
oferint la nostra col·laboració, no 
només financera, sinó també de 
cessió d’espais i material públics.

En aquesta línia, a finals de 2022 es 
va iniciar un nou format de la Comissió 
Tècnica de Valoració per a l’atorgament 
de subvencions municipals. L’objectiu és 
fer participar totes les entitats i donar-
los més protagonisme en la presa de 
decisions. També és un espai on poden 
exposar de primera mà els seus projectes 
i les seves inquietuds per tal de compartir 
experiències i, així, millorar entre tots i 
totes.

Fomentem el talent cultural sallentí
El novembre de 2022 es va celebrar a Fàbrica Vella la gala dels Premis Lacetània de les Arts 
i la Cultura, coordinats per Òmnium Bages-Moianès. Era el primer cop que aquest certamen 
es realitzava fora de Manresa, i podem dir molt orgullosos i orgulloses que Sallent va ser la 
localització escollida. Vam aprofitar l’ocasió per mostrar el talent dels i les nostres artistes en 
diferents disciplines, com la dansa, la música o el teatre: el grup de dansa Diaforé, la Txaranga 
de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner, l’Esbart Vila de Sallent, entre altres.

Aquesta gala també va servir per mostrar i reafirmar al públic que a Sallent gaudim d’una gran activitat cultural. 
El recentment estrenat projecte La Llançadora, la Xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central 
(agrupa l’Esbart Sant Jordi de Gironella, l’Esbart Dansajove de Navàs i l’Esbart Vila de Sallent) va rebre el 
premi del Consell Comarcal del Bages per ser una iniciativa innovadora i transformadora que parla de la història 
industrial dels municipis de la comarca.

A la primavera de 2021 va néixer La Palanca gràcies a l’impuls de la Regidoria de Cultura i Festes per tal de 
compartir idees i inquietuds de gent diversa de Sallent per ampliar horitzons. La intenció és funcionar com una 
Comissió de Cultura i Festes que participa activament en el panorama cultural del municipi amb la intenció d’oferir 
noves possibilitats, noves activitats i nous estímuls. 

Finalment, és significatiu que Fàbrica Vella oferís, al darrer trimestre de 2022, un curs de teatre a càrrec de Tàtels 
Pérez per aprofitar tot el talent de la nostra gent, dirigit a joves i també persones adultes. L’objectiu era explorar 
el cos, la veu i les emocions per guanyar en autoconeixement i expressivitat i posar-ho al servei de l’acte teatral o 
de la vida mateixa.

Fotografia de presentació de les Enramades 2022 Gegants de Sallent a la Festa Major de Sallent 2021 Carnaval de Sallent 2023
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FÀBRICA VELLA EN XIFRES
L’Equipament Cultura Fàbrica Vella és un orgull per a tots els sallentins i sallentines i un punt 
de trobada per a la cultura en totes les seves disciplines. El 2022 va celebrar tot just el seu 
cinquè aniversari i, aprofitant el tancament de legislatura, volem mostrar les xifres dels últims 
anys pel que fa a espectadors i a l’oferta de programació.

Una primera conclusió que es vol fer és que, malgrat la complicada situació a causa de la pandèmia, Fàbrica 
Vela no va deixar de programar (a excepció dels mesos d’abril i novembre) i va continuar apostant per 
oferir actes de tota mena. L’objectiu de Fàbrica Vella és trobar l’equilibri entre la programació estable i, 
paral·lelament, afavorir allò que no és programació estable. Han incrementat les sessions externes i també hi ha 
més residències d’artistes.

De fet, és un espai obert perquè les entitats el puguin utilitzar, i és que mai hem deixat d’atendre les peticions 
que ens han arribat; al contrari, s’ha realitzat el doble de cessions per a entitats. També pretén ser un punt 
de trobada per aquelles “cites setmanals” i necessitats culturals del municipi com el ballet, el gòspel, l’Escola 
Municipal de Música, etc.

Fàbrica Vella no para de créixer i continuarà apostant per un servei de qualitat que no només 
acull cultura, sinó que va més enllà amb una missió social. I, per descomptat, continuarem 
treballant per donar-nos a conèixer externament.

> CONSULTA LA PROGRAMACIÓ A WWW.SALLENT.CAT
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TURISME
Parlem de

Com tots i totes sabeu, explicar i ensenyar tot allò que passa Sallent ha estat 
sempre la meva fita durant aquests quatre anys. Hem comunicat i estat més 

transparents que mai, amb una nova pàgina web, amb un nou butlletí com el que 
teniu a les mans, amb les xarxes socials i amb una emissora de ràdio totalment 

renovada digitalment amb programació professional, variada i diària.
Pel que fa a turisme, augmentem mes a mes les visites al nostre patrimoni i 
al nostre poble, i sempre estem pensant com millorar i quin espai natural o 

patrimonial posar de nou en relleu.

De les coses que també em sento molt orgullosa és que hem pogut revertir 
aquella sensació que teníem de la nostra residència tot recolzant a uns i unes 

professionals que han donat el millor en els pitjors moments i que han posat en 
valor i al centre de tot els i les nostres residents.

I tot gràcies a la col·laboració de tots aquells veïns i veïnes que han volgut 
aportar a la ràdio, al turisme i posant centenars de “likes”

a les nostres publicacions.
Continuarem informant de tot i en tot moment,

perquè aquesta és la nostra vocació.

“

“

NEUS SOLÀ
Regidora de Comunicació, Turisme i Promoció, Transparència, Participació 

Ciutadana, Residència i Tecnologies de la Informació 

Durant els últims quatre anys hem dut a terme diverses 
iniciatives per fomentar el turisme tant en el nostre propi 
municipi com arreu del territori.

El maig de 2022 es va inaugurar un nou espai als baixos 
de la Casa Torres Amat: el Centre d’Interpretació. En 
aquest espai es troba la turbina i s’hi allotjava la primera 
fàbrica tèxtil pionera de la revolució industrial a la 
península. S’hi ha fet la museïtzació d’aquest espai per 
tal d’explicar el seu passat històric i donar-lo a conèixer 
fora de Sallent. En paraules de la regidora de Turisme, 
Neus Solà, és “un espai de confluència entre la geologia, 
la història, la industrialització, el patrimoni i la cultura de 
Sallent”.

La Casa Torres Amat també compta amb un 
recentment estrenat pati. Es tracta de l’espai que 
connecta la part noble de la casa amb el Centre 
d’Interpretació, un espai que a partir d’ara es 
podrà recórrer a peu. La intenció és que es pugui 
utilitzar per esdeveniments i actes culturals, 
com per exemple activitats de la biblioteca, 
exposicions, concerts en petit format, etc.

Recentment, l’Ajuntament de Sallent va declarar la 
Fàbrica Cal Sala com a Bé Cultural d’Interès Local. 
Donada la seva importància històrica i cultural, 
el consistori vol treballar en la seva conservació i 
manteniment. És per això que, gràcies a aquesta 
catalogació, es podrà accedir a ajuts i subvencions per tal 
de dur-hi a terme actuacions i donar-li majestuositat.

Inaugurem nous indrets turístics
Sallent forma part del Geoparc de la Catalunya 
Central, el qual pertany a la xarxa del 
Geoparc Mundial de la UNESCO, territoris de 
gran riquesa geològica reconeguda a escala 
internacional. Aquesta distinció fa que s’hagin de 
cuidar i mantenir certs requisits de qualitat per 
continuar mantenint el segell UNESCO.

El 2021, Sallent va rebre la visita d’una comissió 
avaluadora internacional de la UNESCO i, a 
principis de 2022, vam saber que aprovava amb 
nota la revalidació, per la qual cosa continuaran 
formant part de la UNESCO durant quatre anys 
més. L’avaluació va destacar positivament la 
reobertura del centre de visitants del Geoparc, 
que està situat al nucli de la Botjosa. Operatiu 
des de l’octubre de 2022, s’hi poden conèixer 
quins són els principals valors geològics del 
territori, quins recursos turístics hi ha, els 
principals elements patrimonials, etc.

Revalidem el segell UNESCO 

El 2022 va ser un any favorable pel patrimoni 
turístic sallentí: van visitar el municipi 1.655 
persones. El sector es va recuperar pel que fa 
al nombre de visitants després de dos anys 
d’incertesa a causa de la pandèmia, i va 
continuar potenciant les visites guiades habituals, 
mentre que se’n van incorporar de noves. Les 
visites van incloure el Castell i l’església Sant 
Esteve i Sant Sebastià, el Poblat Ibèric del 
Cogulló, la Casa Torres Amat i el Geoparc.

Altres visites que s’han fet en ocasions especials són les 
de Casa Natal de Sant Antoni Maria Claret i Clarà, els 
aiguamolls de la Corbatera i la ruta pel centre històric 
“Dels Sants als Anarquistes”. Pràcticament inèdites van 
ser les visites a l’edifici modernista Ca l’Arau i la fàbrica 
de Cal Berenguer de Cabrianes.
> Tota la informació www.sallentturisme.cat

Millorem les dades d’assistència

COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Sobre

Aquest març de 2023, l’Ajuntament de Sallent 
va rebre el Premi Extraordinari per a la 
redacció de notícies que atorga el grup de 
recerca ComSET de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Només set ajuntaments de tot 
Catalunya han rebut aquesta distinció, sent 
una fita inèdita per al consistori. El premi 
avalua aspectes com la claredat i concisió de 
la informació, l’ús de llenguatge inclusiu i la 
qualitat de la redacció.

Pel que fa a Transparència, l’any 2022 va ser el 
primer cop que Sallent rebia el Segell InfoParticipa 
que premia diferents indicadors de qualitat pel que fa 
a la comunicació pública i transparència, és a dir, la 
informació municipal que publica el consistori. El 2023, 
i per segon any consecutiu, hem revalidat el Segell 
millorant la puntuació: enguany ha estat del 98 % i 
l’any passat, de 90’38 %.

Obtenim RESULTATS EXCEL·LENTS SOM ACTIUS EN COMUNICACIÓ
Continuem treballant per millorar els canals de 
comunicació que tenim a disposició de la ciutadania. 
Volem potenciar i consolidar les nostres xarxes socials 
com a referents d’actualitat municipal, tant Instagram 
com Facebook (busca’ns com a @somsallent). Volem 
augmentar la interacció des de l’aplicació mòbil Sallent 
per enviar i rebre notificacions, i mantenim la pàgina 
web com un portal on recollir totes les gestions.

Sense oblidar altres punts de comunicació com la 
pantalla LED de la Plaça Catalunya, on mostren 
l’agenda d’activitats del municipi, o el butlletí 
municipal, que recull l’actualitat trimestral i dona 
a conèixer els treballadors i treballadores de 
l’ajuntament. I, per descomptat, volem continuar 
guanyant oients a través de la nostra estimada ràdio 
local, Ràdio Sallent 107.6 FM. Gràcies a tots i totes per 
la vostra confiança!

Nou pati de la Casa Torres Amat (març 2023)

Visita al Centre d’Interpretació de la Casa Torres Amat (setembre 2022)

L’alcalde i la regidora de Comunicació recollint el premi (maig 2022)
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programa d’activitats
Agenda

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

DISSABTE 13
NOVETAT! 12:00 h Visita guiada al barri miner de la Botjosa.         
                          Gratuït
12:00 i 18:00 h La veu de la Terra. (Música).
                        Fàbrica Vella / Gratuït

DIUMENGE 14
8:30 i 18:00 h II Torneig amistós de gimnàstica artística i 
                    trampolí escolar. Pavelló d’Esports

DIVENDRES 19
20:30 h 34a Nit de l’Esportista. Pavelló d’Esports

DISSABTE 20
De 9:00 a 20:00 h Sallent, un aparador d’experiències 
                          inoblidables. Zona comercial de Sallent

DIUMENGE 21
11:30 h Cinexic: Jacob, Mimi i els gossos del barri (Cinema)
            Fàbrica Vella / Gratuït
18:00 h Cicle Gaudí: Vasil (Cinema). Fàbrica Vella / 4,50€ dte a part

DIMARTS 23
De 9:00 a 18:00 h Dia de l’emprenedoria. Portes obertes a  
                          El Salt. Zona comercial de Sallent
15:00 h Taller per a dones emprenadores: Aventura 
           creativa, re-aprenem. Edifici El Salt

DIMARTS 30
19:00 h Club de lectura: Guilleries. Biblioteca de Sallent / Gratuït

DEL 2 AL 7 DE MAIG
Setmana Jove 2023. Activitats i jocs pensades per al jovent.

DEL 2 AL 7 DE MAIG
Setmana del Turisme. Xerrades, patrimoni, ODS, exposicions,
productes turístics i de proximitat, rutes guiades i molt més!

DISSABTE 3
11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part
18:00 h Cia Enlaire: Vegin i Passin (Festes Primavera)
            El Centru (Cabrianes) / 5€

DIUMENGE 4
12:00 h Planeta Trampolí: Back2 Classics (Festes Primavera)
            Plaça El Centru (Cabrianes) / Gratuït
18:00 h Sardanes Cobla Lluïsos de Taradell(Festes Primavera)
            Plaça de la Vinya (Cabrianes) / Gratuït
18:00 h Toc Toc (Teatre). Fàbrica Vella / 10€

DISSABTE 10
17:00 h Visita a la Casa Torres Amat i Centre d’interpretació    
            4€ dte a part

DIJOUS 15
11:30 h La saviesa perduda (Música). Fàbrica Vella / Gratuït

DIUMENGE 18
10:00 i 11:30 h Visita al poblat del Cogulló / 4€ dte a part

DIVENDRES 30
20:30 h Cicle Gaudí: El sostre groc (Cinema).
            Fàbrica Vella / 4,5€ dte a part

DEL 8 AL 20 DE JUNY
Enramades. Amb una programació que combina tradició, cultura, 
música, esport, lleure, etc.

DEL 26 DE JUNY AL 21 DE JULIOL. Colònies esportives d’estiu. 
De 9:30 a 13:30 h de dilluns a divendres. Zona esportiva i natura.

JUNY

Fàbrica Vella Cultura

BibliotecaTurisme

Esports

DEL 30 DE MARÇ AL 30 D’ABRIL 
Abril, mes de la cultura. Diferents indrets de Sallent / Consulta el 
programa a www.sallent.cat, l’App Sallent i xarxes socials.

DISSABTE 1
11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part
15:00 h Quarts de final Copa Catalunya Futbol Sala. 
           Sènior Femení. Pavelló d’Esports

DIUMENGE 2
10:30 i 12:30 h Visita a la Casa Torres Amat i Centre  
                      d’interpretació / 4€ dte a part

DISSABTE 8
16:00 h Visita Museu i Casa Natal de St. Antoni M. Claret. 
             Gratuït

DIUMENGE 9
9:00 h Caramelles pels carrers del poble. Cabrianes
12:00 h Caramelles a la Plaça del Centru. Cabrianes

DILLUNS 10
9:00 h Caramelles per les cases de pagès. Cabrianes

DIMARTS 11
19:00 h Llegir el teatre: Vent de Garbí i una mica de por. 
             Pati Casa Torres Amat / Gratuït 

DIVENDRES 14
20:30 h Quim Masferrer. Bona Gent (Teatre). Fàbrica Vella
             Entrades exhaurides

DISSABTE 15
10:30 i 12:00 h Visita al poblat del Cogulló / 4€ dte a part

DIJOUS 20
17:30 h Disseny de Tote Bag. La Kseta / Gratuït
Inscripcions fins al 14 d’abril al 608 563 013 - joventut@sallent.cat

DIVENDRES 21
11:00 h Espectacle escolar amb JAM. L’Actitud. (Xalart’23)
            Pati de l’Escola Els Pins de Cabrianes / Gratuït

DIUMENGE 23 - Actes de la Diada de Sant Jordi

DIMECRES 26
19:00 h Conversa amb Tània Juste. Temps de família.
            Biblioteca de Sallent / Gratuït

DIJOUS 27
19:00 h Xerrada: Vine a tocar un meteorit.
            Biblioteca de Sallent / Gratuït

DISSABTE 29
11:00 h Espectacle itinerant La Redosa (Xalart’23)
            Plaça de la Vinya (Cabrianes) / Gratuït
18:00 h Cinexic: La mama és pura pluja (Cinema)
            Fàbrica Vella / Gratuït
20:30 h Cicle Gaudí: La maternal (Cinema).
            Fàbrica Vella / 4,5€ dte a part

DILLUNS 1
18:00 h Spasmo teatro: Tonterías Galerías (Xalart’23)   
             El Centru (Cabrianes) / 10€

DISSABTE 6
11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part
19:30 h Mare Meva! El Musical. Fàbrica Vella / 8€

DIUMENGE 7
18:00 h Mare Meva! El Musical. Fàbrica Vella / 8€

ABRIL

MAIG

ComerçAgenda de Ràdio de Sallent
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ANNA Ma. FERNANDEZ SERÀ LA CAP DE LLISTA DE JUNTS PER SALLENT A 
LES MUNICIPALS DE 2023 

L’ex-regidora agafa el relleu després de David Saldoni, que ha encapçalat el projecte els 
últims 12 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Ma. Fernandez prendrà el relleu a David Saldoni com a cap de llista les properes eleccions 
municipals del mes de maig. L’Anna Ma. està treballant en la configuració d’un nou equip de 
persones il·lusionat, preparat i amb ganes per tirar endavant els projectes que Sallent ha vist 
aturats aquesta última legislatura i que l’actual equip de govern no ha tingut el lideratge 
necessari per tirar-los endavant i materialitzar-los.  

La ja cap de llista compta amb un ampli bagatge en la gestió municipal, on va ser tinent d’alcalde 
de règim intern, seguretat ciutadana, protecció civil, cultura, festes, educació i igualtat. En 
aquests moments no és regidora al consistori i treballa al sector sanitari, experiència que li 
permet prendre perspectiva i veure amb més amplitud les necessitats dels sallentins i 
sallentines.  

En aquest mateix sentit, la candidata pren com a fil els projectes que ja ha estat treballant 
l’actual grup de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet des de l’oposició, i que ha anat posant sobre 
la taula en aquest mandat, entre els quals destaquem:   

- Més sòl industrial per generar més feina i oportunitats al municipi.  
- Obrir Sallent al riu: un gran projecte que porta 4 anys parat i que ha de permetre lligar 

des de la Torre del Gas de Sallent fins a Cabrianes, tot gaudint del riu Llobregat. 
- Nou centre cívic a l’edifici de la plaça de la pau. 
- Futur del casc antic de Sallent per a un nucli antic dinàmic i més habitable. 

Els regidors actuals de Junts per Sallent, la Marta, el Salvador, la Mercè i el David que ha anunciat 
la seva retirada, treballaran al costat de la nova candidata perquè un nou lideratge pugui 
empènyer tot allò que hem treballat des de l’oposició.  
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D’interès
Telèfons

Casal Cívic Sallent Centre 93 837 18 00 

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

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

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

Mossos d’Esquadra 088

Oficina de Sallent Turisme 671 40 54 83 Emergències 112
Biblioteca Sant Antoni M. Claret 93 820 63 01 Telèfon contra la violència 

masclista 900 900 120

Ajuntament de Sallent, 
Cabrianes i Cornet 93 837 02 00 Pavelló d’esports Agustín Rueda 93 820 60 25

Pavelló d’esports de Cabrianes 648 18 61 69
Viver d’empreses El Salt 93 820 61 92 

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

Policia Local 93 837 23 00
Comunicació de l’Ajuntament 674 91 97 79 

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

Farmàcia M. Teresa Pallarès
93 837 07 18 

Serveis Tècnics de l’Ajuntament 93 837 02 00 

Farmàcia Josep M. Guerrero 
93 837 00 46

Recollida de Voluminosos 605 33 28 40

Farmàcia Franch 93 837 00 22

Horaris farmàcia de guàrdia

Farmàcia FranchFarmàcia PallarésFarmàcia Guerrero

Arxiu Municipal 93 837 02 00 

El Centru de Cabrianes 648 18 61 69
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Festiu - tancat

30 31 30

 1. Entre la persona més gran i la més jove de tots nosaltres hi ha 32 anys de diferència.
Som un equip transgeneracional. Hem sabut trobar l’equilibri i la bona entesa  entre un grup de persones, 
que d’entrada, el que més ens unia fa 4 anys era l’estima pel nostre municipi.

 2.Totes i tots hem passat alguna de les nostres etapes educatives per algun dels centres 
educatius del municipi, fins i tot el Diego Miranda i el Miquel Estruch van estar escolaritzats a 
la ja desapareguda escola Claret.  
Estem orgullosos i orgulloses de què el nostre municipi compti amb una oferta educativa amplia i amb 
diversitat de línies pedagògiques i de projectes educatius de qualitat. Els set membres de l’Equip de Govern 
hem passat per algun dels centres educatius del municipi. 

 3. Segurament ja heu endevinat que en l’actualitat la majoria de nosaltres no som grans 
esportistes, però en algun moment de les nostres vides totes i tots hem practicat algun esport. 
La Neus Solà va practicar atletisme, el Diego futbol i futbol sala, la Cristina Luna ballet i Taekwondo, l’Oriol 
Ribalta natació i waterpolo, el Miquel futbol i hoquei patins, la Carme Escámez gimnàstica esportiva i la 
Sílvia Tardà gimnàstica esportiva i bàsquet.

 4. A la típica pregunta de “si prefereixes mar o muntanya” responem amb diversitat 
d’opinions.  Us imagineu quina opció guanya?
Platja: Sílvia, Cristina, Carme i Neus 
Muntanya: Miquel
Platja i muntanya al 50%: Oriol i Diego 

 5. La nostra dedicació a l’Ajuntament ens deixa poc temps lliure per dedicar a altres 
coses. Tots 7 coincidim en el fet que ens agrada dedicar el major temps possible a la família i 
als amics.
També ens agrada poder trobar una mica de temps per dedicar a nosaltres mateixos i carregar piles per 
continuar treballant de valent. La Carme troba temps per fer aiguagim, al Miquel li agrada gaudir de la 
muntanya amb la pràctica de l’esport, l’Oriol dedica temps a voltar pel poble i parlar amb la gent, la Cristina 
gaudeix d’escoltar música i d’un bon cafè sempre que pot, la Neus, el Diego i la Sílvia coincideixen en 
aprofitar el temps lliure per estar a casa mirant sèries, escoltant música o llegint.

5 coses que potser no sabies 

de l’Equip de Govern 



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

Dona’t d’alta!
Servei online gratuït
per a tots els negocis de Sallentempreses.sallent.cat

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

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

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

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

HORARIS DEIXALLERIA de sallent

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

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

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

CABRIANES. A la Plaça de la Vinya
1r dijous de cada mes - 17.00 a 18.00h

HORARIS DEIXALLERIA MÒBIL


