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La

El

SALUTACIÓ

SUMARI

Arriba un nou número del butlletí municipal Som Sallent coincidint amb l’inici
de tardor i deixant enrere un estiu que, a part de calorós, ha estat farcit de
festes. Te les expliquem i et presentem les novetats que tenim preparades
per aquest trimestre, com el Mes + gran, els cursos de formació gratuïts, la
programació de Fàbrica Vella, i molt més!
Dediquem L’entrevista a la responsable dels
casals cívics de Sallent, Àngels Soldevila, perquè
ens expliqui tots els serveis i activitats que s’hi
ofereixen. El reportatge tracta sobre les iniciatives
que està duent a terme el consistori per encaminarse cap a projectes més sostenibles. I, en El
destacat, parlem de la Festa Major de Sallent.
Com sempre, fem un recull de l’actualitat
de les activitats del consistori i agrupem
l’agenda del pròxim trimestre a la pàgina
17. El regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch,
reflexiona a l’editorial sobre les últimes
obres públiques que s’han dut a terme,
i l’alcalde Oriol Ribalta protagonitza, i
a la secció Qui Som et presentem equips

de diverses àrees de l’Ajuntament: el
de la Biblioteca, l’Arxiu Municipal, i les
regidories d’Educació i Igualtat i la de
Joventut.
Si voleu seguir l’última hora del consistori
i interactuar amb nosaltres, ens trobareu
al compte d’Instagram @somsallent i de
Facebook @ajsallent, i també a l’App
Sallent. 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’URBANISME

També cal posar en valor la Festa Major
de Cornet el passat agost, i les Festes
d’Estiu de Cabrianes, que aquest any va
estar ambientada en els jocs olímpics i hi
va oferir activitats variades per a tots els
públics. Ambdues van ser un èxit i molt
participatives.
Aquest darrer trimestre inaugurem el nou
Passeig Guillem Viñas, que dignifica una
de les entrades de Sallent i el converteix
en un espai apte per poder-hi dur a terme
activitats de caràcter públic gràcies a les
plataformes que s’hi han construït. Pel que
fa a la nova residència, actualment estem
en fase de licitació de la construcció de
les obres, i esperem ben aviat poder-vos
anunciar quina empresa s’encarregarà de
la construcció i quan començarà.

“

“

mai abans havíem estat tan a prop de
tenir la nova residènciA.
Durant el mes de setembre, s’han programat visites
turístiques a cost zero aprofitant que era el mes de
la Festa Major. L’èxit ha estat tan gran que s’ha
creat una llarga llista d’espera per visitar Ca l’Arau
i la Fàbrica de Cal Berenguer. Això ens recorda el
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preuat patrimoni que tenim a Sallent, Cabrianes i
Cornet, i la necessitat de potenciar-lo i donar-lo a
conèixer arreu.
Voldria felicitar també tot l’equip de
Fàbrica Vella, que enguany compleix cinc
anys. En tot aquest temps, hem vist com
ha anat creixent i fent-se un lloc entre
els sallentins i sallentines, oferint una
programació de luxe, obrint les portes a la
creació i innovació artística i apostant per
les produccions locals amb segell sallentí.

“

ANIMO TOT L’EQUIP DE FÀBRICA VELLA A
CONTINUAR AMB LA SEVA TASCA, FENT DE
LA CULTURA UN DELS BÉNS MÉS VALUOSOS
DEL NOSTRE POBLE. i circuits interns de
l’Aju

“

Soc conscient que hi ha coses a polir i que una festa
d’aquestes característiques també implica soroll i
molèsties per al veïnat, però us demanem la vostra
comprensió. Treballem per trobar un punt d’equilibri
entre les ganes de festa i el respecte per al veïnat i
ens esforcem per millorar tot allò que puguem.

Finalment, voldria fer referència a un
dels elements que vaig destacar durant el
discurs de la Diada Nacional: la necessitat
que tenim com a país d’arribar al consens
en dos àmbits clau, que són l’amnistia i
l’autodeterminació. Per això vull fer una
menció al retorn de l’exili de la sallentina
Anna Gabriel. Ningú ha de ser privat de
llibertat per raó de la defensa de les seves
idees polítiques.

Us envio una abraçada a totes i tots i, com sempre,
a disposar!

Algunes de les feines estan ben fetes i potser
d’altres es podrien millorar, però són fets i no
paraules les accions en l’espai Públic. Per un Sallent
més eficient, sostenible, agradable, cívic… De tots/
es i per a tots/es, però cal promoure la llibertat que
no pas el llibertinatge.
I el que tenim pendent de fer: millorar
l’accessibilitat al carrer Sol, pavimentar
el Passatge Sant Víctor i, com no podia
ser d’altra manera, finalment iniciarem
l’anhelada residència, una residència 100%
pública.
Hem treballat per aconseguir les ajudes
europees Next Generation, gràcies a les
quals hem pogut començar la substitució de
tot l’enllumenat públic existent per un de
més eficient, tipus LED, que ens permetrà
reduir consums, potència i la factura a final
de mes. Promourem la construcció d’una
planta solar a la coberta de l’escola Torres
Amat amb una potència de 75 kWp.

“

ANIMEM I AJUDEM A TOTS ELS I LES
PARTICULARS EN LA IMPLANTACIÓ
D’ENERGIES SOSTENIBLES.

Sallent rebrà una subvenció d’1,9 milions
d’euros per a la rehabilitació d’habitatges.
L’àmbit d’actuació en el municipi comprèn,
entre altres, la zona del nucli antic,
Carretera, Rampinya, l’eixample antiga
i el nucli de Cabrianes. En tot aquest
procés, l’Ajuntament de Sallent actuarà
com a agent rehabilitador per tal de
promoure aquestes accions i facilitar-ne als
propietaris l’execució.
Per fer-ho possible, el consistori habilitarà una
Oficina de l’habitatge que realitzarà les funcions de
difusió, promoció, assessorament i acompanyament
als propietaris i propietàries i comunitats de
veïns per als tràmits de sol·licitud i justificació de
les subvencions, i els tràmits de contractació i
seguiment tècnic.
Però voldria sobretot donar-vos les gràcies
per l’acollida del nou model de recollida de
residus, amb el qual estem consolidant els
bons resultats de l’inici.

“

hem passat de reciclar un 28 % a
principis d’any, a PROP D’un 76 % a dia
d’avui, i tot gràcies a la ciutadania de
sallent.
No tinc espai per explicar tot el que hem fet ni el
que tenim pendent de fer, però fem que les coses
passin. Perquè hi som.

“

Escric aquestes línies després d’haver viscut una Festa Major extraordinària. La rebuda
que li heu donat tots els sallentins i sallentines ha superat qualsevol expectativa,
agrupant milers de persones a la Torre del Gas, a la Plaça de Sant Antoni Maria Claret,
acompanyant-nos el dia de la Diada al Parc Pere Sallés, venint amb els més petits i
petites de casa a refrescar-vos al carrer Secretari Bonet... Us vull donar les gràcies per
la vostra entrega i il·lusió i també vull agrair a tota l’organització el seu esforç i la seva
dedicació perquè tot surti bé. I així ha sigut.

Donem una volta?
No em considero polític, però
sí gestor. Senzillament fem que
les coses passin... Perquè hi
som. Hi som per complir amb
aquells objectius que ens vàrem
comprometre ara ja fa més de tres
anys i que, tot i la pandèmia, els
estem aconseguint.

“

Benvolgudes i benvolguts,

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

“

ORIOL RIBALTA
Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet
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d’urbanisme

Notícies d’urbanisme

EL NOU PASSEIG GUILLEM VIÑAS GUANYA ESPAI LÚDIC

Sallent gaudeix d’un nou espai de lleure caní

A mitjans d’octubre finalitzaran les obres al Passeig Guillem Viñas,
complint la previsió de durada de sis mesos, i transformant aquest passeig
en un espai apte per usos lúdics.

Es tracta d’un espai de més de 600 m2
dissenyat i pensat per a gossos perquè hi
puguin passejar i córrer lliurament.
Aquest espai de lleure caní està situat
entre el carrer Artés i el passatge Joana la
Negra, anant cap al cementiri.

Aquesta reforma va iniciar-se amb l’objectiu de
dignificar l’entrada nord de Sallent, una entrada que
funciona com a eix connector entre el centre urbà i el
barri del Poble Nou i un punt de connexió entre el bosc
i el riu Llobregat.

Encara hi ha actuacions pendents de fer, com per
exemple habilitar llocs perquè els animals puguin
beure aigua, instal·lar una doble porta i plantar
més arbres per generar més espais amb ombra.

S’ha rehabilitat el passeig central tot eliminant
el pendent acusat i continu que hi havia i que
estava urbanitzat de forma precària. S’hi han
construït diferents nivells o plataformes que
permeten disposar d’espais per dur-hi a terme
diferents activitats, i s’hi ha instal·lat una
àrea infantil que representa un dels principals
atractius de l’actual passeig.
La propera intervenció que es durà a terme
serà asfaltar els carrers adjunts a l’actuació
feta i els passos elevats per tal de facilitar
l’accessibilitat.

Tobogan de l’àrea infantil del Passeig Guillem Viñas

ENTRA EN VIGOR EL REGLAMENT QUE VETLLARÀ PEL
BON ÚS DELS NOUS CONTENIDORS
Des que va entrar en funcionament el nou servei de
recollida de residus, a finals de març, el Consorci del
Bages per a la gestió de residus ha anat controlant
les noves pràctiques de la ciutadania, que ara ha de
dipositar la fracció orgànica i la resta en contenidors
amb obertura intel·ligent, és a dir, mitjançant una
targeta electrònica unipersonal. Això ha portat a
incrementar enormement el percentatge de recollida
selectiva a Sallent, que ja supera el 75 % de mitjana.
Tot i això, també s’han detectat pràctiques
incíviques, i aquelles persones que les duen
a terme han estat avisades telefònicament,
però continuen reincidint. Davant d’aquesta
problemàtica, l’Ajuntament va aprovar al Ple
Municipal del maig un reglament que permet
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Recordeu que en tot moment els
propietaris i propietàries dels animals
han d’estar presents dins el recinte i que
han de recollir els excrements de les
mascotes i dipositar-los a les papereres,
ja que l’incompliment d’aquesta mesura
comporta una sanció.

sancionar les pràctiques incíviques
i que, després de romandre en
exposició pública, ja ha entrat en
vigor.
S’anomena Reglament del servei
públic de recollida de residus
amb control d’accés i identificació
d’usuaris i el podeu consultar a
www.sallent.cat > T’informem >
Reglaments

Nou espai de lleure caní al passatge Joana La Negra

TREBALLS DE MILLORA DE
LA VIA URBANA
Durant el mes de juliol, es va dur a
terme la pavimentació del primer
tram del carrer Santa Llúcia, que
estava en males condicions.
Les obres es van fer amb plataforma única per tal
de permetre l’accessibilitat a aquelles persones
amb mobilitat reduïda, de manera que la vorera
i la calçada queden al mateix nivell. Es van
diferenciar les voreres mitjançant paviments i
materials diferents.
Durant el mateix mes, es van reformar les
voreres del Passeig Verge de Fussimanya,
així com els escocells i parterres per
millorar l’accessibilitat per a les persones i,
en particular, per a aquelles amb mobilitat
reduïda.

Noves voreres del Passeig Verge de Fussimanya

Plataforma de via única al primer tram del c/ Santa Llúcia
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El destacat

FESTA MAJOR DE SALLENT

Notícies d’urbanisme

La Festa Major supera les expectatives de públic

Aquesta ajuda prové dels fons europeus Next Generation i servirà per
rehabilitar habitatges del nucli antic i entorn i reurbanitzar l’espai públic.
L’Ajuntament va presentar una proposta a la
Generalitat de Catalunya per un import de 1.942.650
euros que li ha estat concedida, xifra que el situa en
la setena posició pel que fa a les assignacions de la
província de Barcelona, per davant de poblacions
com Granollers, Berga o Mataró, entre altres. A tot
Catalunya, s’han atorgat 42 sol·licituds de propostes
d’actuacions per un import de gairebé 97 milions
d’euros.
L’àmbit d’actuació en el municipi de Sallent comprèn
entre altres, la zona del nucli antic, Carretera,
Rampinya, l’eixample antiga i el nucli de Cabrianes.
Un total de 1.860 habitatges, dels quals 65 estan a
Cabrianes. El 70% d’aquests edificis van ser construïts
abans del 1980. D’aquesta manera, els i les residents
d’aquesta zona podran sol·licitar les ajudes per
rehabilitar el seu habitatge, així com reactivar
habitatges en desús en el nucli antic.

En tot aquest procés, l’Ajuntament
de Sallent actuarà com a agent
rehabilitador per tal de promoure
aquestes accions i facilitar-ne
als propietaris l’execució. Per
fer-ho possible, el consistori
habilitarà una Oficina de
l’habitatge que realitzarà les
funcions de difusió, promoció,
assessorament i acompanyament
als propietaris i comunitats de
veïns, per els tràmits de sol·licitud i
justificació de les subvencions, i els
tràmits de contractació i seguiment
tècnic.
Miquel Estruch, regidor
d’Urbanisme, Obres Públiques
i Habitatge, ha anunciat que
“treballarem perquè aquesta
oficina estigui operativa el
primer trimestre de l’any vinent”
i ha valorat molt positivament
l’atorgament d’aquesta ajuda:

“

Es tracta de la primera Festa Major
amb format complet que Sallent va
poder celebrar després de dos anys de
restriccions, amb una aposta per dividir
les actuacions en dues localitzacions. Es
va celebrar del 9 al 12 de setembre amb
activitats durant el cap de setmana previ,
del 2 al 4 de setembre.
La simultaneïtat d’espais va tenir una
bona resposta, ja que tant la Torre del
Gas com la Plaça Sant Antoni Maria Claret
van omplir-se, motiu pel qual l’Ajuntament
vol consolidar aquest format.
A la Torre del Gas van actuar-hi Dj Arzzett i Doctor Prats,
un espai que fins i tot va quedar petit, mentre que The
Txandals, l’Orquestra Maravella i l’Orquestra Metropol van
actuar a la plaça.

“

VAM TENIR MOLT MÉS PÚBLIC DEL QUE ESPERÀVEM,
LA GENT S’HO VA PASSAR MOLT I BÉ I ES NOTAVA
QUE TENIA GANES DE FESTA.

“

SALLENT REBRÀ UNA SUBVENCIÓ D’1,9 MILIONS
D’EUROS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES

(Diego Miranda, regidor de Cultura i Festes)

Una de les activitats que va tenir més
èxit va ser el tobogan aquàtic gegant,
que es va instal·lar al carrer Secretari
Bonet, i on els nens i nenes van poder
refrescar-se aprofitant el bon temps
que va fer dissabte a la tarda. També
es va recuperar el ball del fanalet i
el ball del confeti, cosa que la gent
va agrair, i com a novetat es va
incorporar una actuació castellera
durant l’acte de la Diada de Catalunya
a càrrec dels Castellers de Santpedor
i els Tirallongues de Manresa,
acompanyada de la música de la
Coral Nova Harmonia. La celebració
de la Diada també va comptar amb el
Ball d’Homenatge a càrrec de l’Esbart
Vila de Sallent i el tradicional Ball de
Gegants i Nans de Sallent.
Durant l’últim dia de Festa Major, es va
celebrar per als més menuts una festa
d’escuma a la Plaça Sant Antoni Maria
Claret.
A la tarda, els actes es van concentrar
en un mateix espai, l’oasi de la Torre
del Gas, per tal de poder gaudir de
la música del grup sallentí The River
Troupe Gospel i alhora poder sopar
gràcies a les food trucks. Això va fer
que la gent es quedés allà per poder
veure el tradicional Castell de Focs,
just abans de l’últim acte d’aquesta
Festa Major, el concert de El Patio.

representa una injecció
de diners important
per continuar amb la
revitalització del nucli
antic i el seu entorn.

“

(Miquel Estruch, regidor
d’Urbanisme)

Des de l’Ajuntament, fan una valoració
molt positiva de la diversitat de públic que
va assistir als concerts, especialment el
de Doctor Prats, que majoritàriament era
familiar.

El cost de la Festa Major va ser de 75.000
euros, import que inclou la contractació de
tots els espectacles, el castell de focs, la
sonorització, i també despeses derivades
de la Festa Major Alternativa de Sallent, La
Fumera.
Concert de tarda amb l’Orquestra Metropol
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El

REPORTATGE
FENT CAMÍ CAP A UN FUTUR MÉS SOSTENIBLE
Aquest estiu hem viscut uns mesos amb unes temperatures rècord en
comparació amb anys anteriors. Segons l’Observatori Fabra, des de fa més
de 100 anys que no es registraven unes temperatures tan altes. Aquesta
anormalitat, sumada a l’absència de precipitacions, ha provocat al nostre país
un increment del risc d’incendis i una sequera que ha fet restringir l’ús i consum
d’aigua en molts indrets.
És innegable que el canvi climàtic és una realitat i comença a mostrar-nos els seus efectes més immediats. Des de
fa temps, organismes i associacions lluiten per conscienciar la població sobre aquesta problemàtica i dur a terme
accions quotidianes que permetin apaivagar-ne l’agressivitat, però el paper que tenen els organismes i institucions
és fonamental.
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. 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. Us n’expliquem alguns exemples, i us animem a continuar
informant-vos sobre el canvi climàtic a través de les fonts informatives de confiança.

ENLLUMENAT AMB
TECNOLOGIA LED
Una de les actuacions que ha
començat a dur a terme el
consistori és la substitució total
de punts de llum del municipi per
tecnologia LED. Es tracta d’una
actuació valorada amb prop de
700.000 € i que estarà finançada
majoritàriament per la Diputació
de Barcelona.
L’objectiu d’aquesta substitució és
optimitzar l’eficiència de l’enllumenat
exterior. S’optimitzaran els nivells
lumínics, s’incrementarà la uniformitat
lumínica i l’índex de reproducció
cromàtica (llum més blanca), cosa que
permetrà millorar la percepció visual
nocturna al municipi.
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Models de
llumenera LED que
s’estan instal·lant al
muncipi

Punts de llum antics (llum groga)

SISTEMES DE CALEFACCIÓ
MÉS EFICIENTS

ENERGIA ELÈCTRICA A TRAVÉS DE
LES FOTOVOLTAIQUES

Durant la tardor de 2022,
s’instal·larà un nou sistema de
calefacció intel·ligent a l’Escola
Torres Amat de Sallent que no
només suplirà les deficiències
actuals, sinó que suposarà un
estalvi energètic força important.

A la depuradora EDAR Sallent-Artés s’instal·larà
un sistema fotovoltaic en règim d’autoconsum
de 67 kilowatts pic (kWp). Aquesta actuació serà
finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua i es
preveu que es dugui a terme a finals de 2022.

Aquesta acció consistirà, d’una banda,
en la sectorització de la calefacció i,
de l’altra, en la implantació de les
tecnologies TIC que permetran millorar
la regulació de l’horari, la temperatura
i la telegestió.
Actualment, l’edifici disposa d’una caldera
amb un sistema de control que resulta
insuficient per respondre a les necessitats del
centre, ja que la sectorització que hi ha fa
que a unes aules faci molta calor i, a d’altres,
hi hagi dificultats per aconseguir un confort
tèrmic.
A principis del 2023, a la mateixa
escola està previst instal·lar un
sistema fotovoltaic de 87,2 kWp per
autoconsum col·lectiu en diverses
cobertes, que produirà prop de
104.000 kilowatts hora (kWh) a l’any i
permetrà un estalvi de 65 tones (Tn) de
CO2 anuals. Els equipaments que se’n
podran beneficiar, a banda de l’Escola
Torres Amat, són sobretot municipals,
com la Biblioteca, l’Ajuntament, l’Edifici
El Salt, la Policia Local i la Sala Santa
Cristina.

Més enllà de l’àmbit municipal, cada vegada hi ha més
empreses que decideixen invertir en energies renovables. A
Sallent, la recentment instal·lada al polígon Plans de la Sala,
Casa Mas, disposa de 4.000 plaques solars a la coberta
que li permeten reduir 541 tones de CO2 anuals. Es preveu
que estigui plenament operativa al segon trimestre de l’any
que ve i que, amb aquesta actuació, pugui produir més de
2.000 megawatts hora (MWh) a l’any
El mateix nombre de plaques es va instal·lar el 2021 a
la teulada de l’empresa Top Cable, convertint-se en la
instal·lació fotovoltaica més gran de Catalunya sobre una
mateixa coberta industrial. Aquesta instal·lació permet
produir 2.000 megawatts hora (MWh) a l’any.
Pel que fa a l’àmbit particular, cada vegada més llars
opten per instal·lar plaques solars. Això és possible també
gràcies a l’aposta de les institucions governamentals per
finançar les energies renovables i facilitar-ne la implantació,
com és el cas dels fons europeus Next Generation. Des de
l’Ajuntament també s’ofereixen subvencions per instal·lar-ne
a habitatges i petit comerç que, a més, subvencionen el 50%
de l’IBI durant tres anys (amb un màxim de 1.000 €). Entre
el 2021 i el que portem d’any, s’han atorgat 64 ajudes.
Amb data d’abril de 2022, Sallent ocupava la
sisena posició en el rànquing de municipis de
Catalunya amb més producció per a l’autoconsum,
amb una xifra de 2.170,70 kW. Per davant de
Sallent hi ha Barcelona, Sant Cugat del Vallès,
Gurb, Lleida i Vic, municipis amb una població molt
superior. Són xifres de l’Institut Català d’Energia.

Punts de llum nous (llum blanca)

La major part d’aquesta instal·lació es
durà a terme a principis de 2023, i està
previst que generi un estalvi de 224 tones
(Tn) de CO2 anuals.

Ubicació prevista de les plaques solars de l’Escola
Torres Amat

Àrea de la depuradora on s’instal·larà el sistema fotovoltaic
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FÀBRICA VELLA CELEBRA EL 5È ANIVERSARI
AMB UNA VISITA TEATRALITZADA

CORNET CELEBRA AMB ÈXIT LA SEVA FESTA MAJOR

Durant el primer cap de setmana de setembre, en el marc de la prèvia de
la Festa Major, l’Espai Cultural Fàbrica Vella va celebrar cinc anys des de
la seva obertura.
Per fer d’aquesta data una jornada
especial, Fàbrica Vella va obrir les portes
per mostrar al públic racons que mai
abans s’havien vist públicament i fer-ho
amb una visita teatralitzada i farcida
d’humor.

Els i les assistents també es van poder fotografiar
en un photocall que estarà exposat tot l’any al hall
de Fàbrica Vella perquè tothom qui vulgui pugui
tenir un record d’aquest espai. Es tracta de la
reproducció de l’exterior de l’edifici, amb el mural
de “Sallent és cultura”.

Ruth Matamala, responsable de l’Espai
Cultural Fàbrica Vella, va destacar que aquesta
interpretació sigui “made in Sallent”, és a dir,
interpretada per sallentins i sallentines i amb el
mateix equip de Fàbrica Vella: “és un orgull per a
nosaltres”.

Després de 5 anys, es constata la il·lusió
i les ganes dels sallentins i sallentines per
mantenir viva la tradició cultural i teatral.
Prova d’això és que el curs de teatre
amb la Tàtels hagi pràcticament exhaurit
les places, un taller que es realitzarà
d’octubre a gener, i on Ruth Matamala
anima els adolescents a apuntar-s’hi.
Trobareu tota la informació a fabricavella.
sallent.cat

Altres espais que es van ensenyar al públic van ser
el camerino, els terres de la Fàbrica Vella on es
guarden totes les eines, la part més alta del teatre
que aguanta la teulada, l’espai dels tècnics de so i
il·luminació, etc.

Dos intèrprets
de la visita
teatralitzada
de Fàbrica
Vella

“

CAL ENGRESCAR LES FUTURES
GENERACIONS PERQUÈ AQUESTA TRADICIÓ
NO ES PERDI I PUGUEM CREAR UN PLANTER.

CURS DE
TEATRE AMB
TÀTELS PÉREZ

Després de dos estius sense poder gaudir
de l’autèntica Festa Major de Cornet,
de l’11 al 15 d’agost el poble va poder
tornar a celebrar activitats a la fresca.
Des de l’organització volen agrair a totes
les persones i organismes que van fer-ho
possible i destaquen la bona afluència de
públic que va haver-hi.

L’organització dona les gràcies a tothom
qui va gaudir i compartir aquesta festa,
a l’Ajuntament de Sallent, al Xipi i al Pica
(tècnics de so i llum), a Ràdio Sallent, al
Sindicat de Balsareny, la D.O. Pla de Bages
i Ral d’Avinyó.

Imatge d’una de les vesprades de Festa Major de Cornet

ARRIBEN LES FESTES D’ESTIU DE CABRIANES
Un dels protagonistes va ser el sallentí Roger
Andorrà, que va presentar el seu nou projecte
Electrogralla acompanyat de la txaranga
URBAND; una vetllada que es va amenitzar amb
un sopar popular. També va haver-hi activitats
pensades per a infants i de caràcter familiar, com

Tota la informació a
fabricavella.sallent.cat

I, per descomptat, a tothom qui va
formar part del programa de la Festa:
músics, food trucks, participants de
l’exposició i paradetes, ballarins,
formadors, animadora, etc. I a tot
l’equip d’organitzadors, organitzadores
i col·laboradors i col·laboradores que fan
possible la Festa Major!

La Festa Major va començar amb la tradicional
caminada de Santa Susanna, va continuar amb un
torneig de bitlles catalanes i va oferir una xerrada
sobre agricultura regenerativa, entre altres. Les
vesprades van anar acompanyades de música
i food trucks. El divendres Dan Arisa va dirigir
una Jam Session; el dissabte el grup musical Blú
Version va portar la diversió a Cornet; diumenge
va ser el torn de les havaneres amb el grup Roca
Grossa; i dilluns, Maryan i Francesc van oferir un
concert que va clausurar la Festa Major.

Del 15 al 19 de setembre, Cabrianes
va celebrar les Festes d’Estiu, enguany
anomenades “Jocs Olímpics 2022”.

D’octubre de 2022
a gener de 2023, La
Palanca oferirà un curs
de teatre a càrrec de
Tàtels Pérez els dijous a
la tarda.
Comptarà amb dos torns,
un per a joves (de 13 a
16 anys) i un altre per a
joves i adults a partir de
16 anys.
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“

Les persones que van assistir a la visita
van riure molt gràcies al factor sorpresa,
per exemple quan una parella infiltrada
va fer veure que s’havia ofès per un
comentari dels amfitrions, o bé quan va
aparèixer de les dutxes una persona que
l’havia utilitzat sense permís, etc.

FESTA MAJOR

l’espectacle de Clownic, el joc del quinto, una
xocolatada o els inflables. El plat fort va arribar
amb el concert de Tomeu Penya, que va fer un
repàs dels seus temes més emblemàtics.
L’organització es mostra molt satisfeta
amb la participació, “hi havia molt
bon rotllo i ganes de passar-ho bé” i
subratlla que les olimpíades van ser “molt
competides”.

Ballant
sardanes
durant
les Festes
d’Estiu de
Cabrianes

13

Notícies

Miscel·lània

TURISME

notícies breus

LES VISITES A CA L’ARAU I LA FÀBRIA DE CAL BERENGUER
EXHAUREIXEN LES ENTRADES

ARRIBEN LES ACTIVITATS
DEL “MES + GRAN”

En el marc de la Festa Major, durant el mes de setembre es van oferir visites guiades
totalment gratuïtes per conèixer espais d’interès turístic que normalment no estan oberts
al públic. Es tracta de Ca l’Arau i la Fàbrica de Cal Berenguer, que s’han pogut visitar en
comptades ocasions i que, van generar tant interès que, en pocs dies, van exhaurir les
entrades. Van visitar aquests espais 160 persones, i es va obrir una llista d’espera amb 100
persones per Ca l’Arau i 50 per Cal Berenguer.

Aquest octubre se celebra la segona
edició del Mes de la Gent Gran,
coincidint que el dia 1 d’octubre és el Dia
Internacional de la Gent Gran. L’Àrea
de Benestar Social de l’Ajuntament de
Sallent ha programat diverses activitats
pensades per a aquest públic, però estan
obertes a tothom qui vulgui.

Ca l’Arau és un edifici modernista de titularitat privada que data de principi del segle
XX. Va ser dissenyat per l’arquitecte barceloní Alexandre Soler i March i es va edificar
per la família Arau, fabricants de teixits i tintorers de la vila de Sallent. Sempre que
ha obert les portes, com ho va fer també durant la Setmana del Turisme de Sallent,
ha generat gran expectació i ha exhaurit les entrades, ja que es tracta d’una joia del
Modernisme que està completament restaurada i cuidada amb pulcritud.
La Fàbrica de Cal Berenguer, situada a Cabrianes, va oferir als i les visitants una
ruta per les naus, la nova turbina i el motor Diesel de vaixell, el qual és propietat del
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, ubicat a Terrassa. L’antiga
fàbrica és un indret amb molt d’encant amb un llegat industrial que és emblema de la
població cabrianesa. Aquest espai s’ha recuperat i rehabilitat perquè es pugui llogar,
sigui per filmacions o per realitzar-hi diferents actes. En altres ocasions, el propietari
l’ha cedit perquè s’hi puguin dur a terme espectacle de caràcter artístic.
Ca l’Arau

SALLENT CELEBRA EL CAP DE SETMANA IBÈRIC
El diumenge 2 d’octubre, Sallent Turisme ha organitzat una
sèrie d’activitats gratuïtes per conèixer d’una manera lúdica
un dels principals jaciments ibèrics del nostre país, el Cogulló.
Aquesta activitat s’engloba en la 22a edició
del Cap de Setmana Ibèric, que organitza el
Museu Arqueològic de Catalunya, i que ofereix
l’oportunitat de redescobrir el nostre passat a
través dels enclavaments més espectaculars de
Catalunya.

És per això que el poblat ibèric del Cogulló
es podrà visitar en tres horaris diferents (10
h, 2/4 de 12 h i 1 h), que permetrà conèixer
com vivien els ibers a través dels seus carrers,
cases, muralla, torres, etc. Paral·lelament,
i també en dos torns (2/4 d’11 h i 12 h), els
nens i nenes podran gaudir d’un taller infantil
per aprendre l’escriptura ibèrica.Trobareu
més informació a sallentturisme.cat
i a www.rutadelsibers.cat

EL CENTRE DE VISITANTS DEL GEOPARC OBRE LES PORTES
El dissabte 1 d’octubre, l’antic CAT i actual Centre de Visitants del Geoparc, obre les portes al públic. Es
tracta d’un punt d’informació per a tothom que vulgui conèixer què és el Geoparc Mundial UNESCO i que
conté uns plafons, una petita exposició i un audiovisual que permet entendre la formació de la geologia de
la Catalunya Central, així com conèixer tot el patrimoni cultural i natural del territori. Està situat al costat del
barri de La Botjosa, a la sortida 60 de la C-16. D’octubre a desembre (fins al dia 12/12) obrirà tots els caps
de setmana i festius (és a dir, també el 12 d’octubre, l’1 de novembre i el 6 i 8 de desembre).
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L’objectiu és donar protagonisme a la nostra gent
gran, per concienciar i reivindicar una societat
apta per a totes les edats i sobre la necessitat de
vetllar per una vellesa segura i digna.
En aquestes jornades hi col·laboren diverses
entitats com Fàbrica Vella, la Biblioteca de Sallent,
Ràdio Sallent, EMM Cal Moliner, el Casal Cívic
Sallent Centre, el Menjador del Casal, entre altres.
A tots ells i elles volem agrair la seva participació,
que permet oferir un ventall d’activitats molt

diverses: tallers de temàtiques variades (d’alimentació,
de música, d’autocura...), espectacles de dansa, teatre,
concerts, cinema, cursos, dinars compartits, entre altres!

Trobareu la programació a www.
sallent.cat, a les nostres xarxes @
somsallent (Instagram) i @ajsallent
Facebook, a l’App Sallent i en el
programa de mà que hem repartit
juntament amb aquest butlletí. A
l’agenda d’aquest butlletí (pàgina 17)
també podreu consultar-la.

EL CASAL D’ESTIU SUPERA LES 130 INSCRIPCIONS
Del 27 de juny al 29 de juliol es va dur a terme el Casal d’Estiu, que es va
oferir en tres seus: el Casal Sallent establert a l’Escola Torres Amat, el Casal
Cabrianes al Pavelló i el Casal Esquitx a la Llar d’Infants Esquitx. Del 22
d’agost al 2 de setembre, es va celebrar el segon torn a una única seu, a
l’Escola Torres Amat.
El Casal Sallent va obtenir unes xifres molt
bones, ja que entre els dos torns van participarhi 132 nens i nenes. Durant el primer torn, a
Cabrianes es van superar els 10 inscrits per
setmana i, pel que fa a L’Esquitx, va comptar
amb 14 infants.
Els infants han gaudit 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.
Nens i nenes del Casal d’Estiu 2022
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programa d’activitats
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OCTUBRE
DISSABTE 1

LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ... A SALLENT!

11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part

DIUMENGE 2

L’Ajuntament continua treballant en la promoció i imatge del poble i,
durant els últims mesos, Sallent ha estat objecte d’interès per diferents
productores audiovisuals, que han escollit la Vila per rodar-hi diferents
escenes, ja sigui de videoclips, programes de televisió o sèries de
televisió. Sabeu de quines localitzacions es tracta?

LA BOTJOSA
El Barri de la Botjosa de Sallent va ser
l’escenari de la nova sèrie original
de Javier Calvo i Javier Ambrossi,
anomenats artísticament “Los Javis”.
La sèrie s’anomena La Mesías de
Movistar Plus+ amb col·laboració amb la
productora Suma Content.
La sèrie es va començar a rodar el mes
d’agost amb una previsió de rodatge
de tres mesos a diferents localitats de
Catalunya, fent el seu pas per Sallent el
12 de setembre, concretament al carrer
Dos-Cents Dotze del barri de la Botjosa.
Durant tot el dia, des de les 7 h del matí i fins a
les 7 h de la tarda, els veïns i veïnes d’aquest
barri van veure com els carrers s’omplien de
centenars de persones entre l’equip tècnic i
artístic, actors i actrius, i figurants. La Mesías
és un thriller familiar que tractarà sobre la
superació del trauma, de la fe i de l’art. El
repartiment d’actors i actrius estarà encapçalat
per Roger Casamajor, Macarena García, Lola
Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla,
Amaia, Biel Rossell i Cecilia Roth.
La Botjosa també va ser escenari de
la gravació del videoclip del cantant
Guitarricadelafuente en el seu darrer
àlbum, La Cantera, a càrrec de la
productora Rumbo Media.

LA CASA TORRES AMAT
L’interior de la Casa Torres Amat serà l’escenari
del videoclip de Raoul Vázquez d’Operación
Triunfo. El cantant i compositor Raoul Vázquez
va arribar a la fama després del seu pas per
aquest programa l’any 2017. La gravació es
durà a terme durant un dia sencer, a través
de l’empresa Karkön Productions, productora
d’Hospitalet de Llobregat, formada per un equip
de joves professionals.

Cap de setmana ibèric
18:00 h Raepte. Esbart manresà (Dansa). Fàbrica Vella / 5€

DIMARTS 4

09:30 h Inici passejades per la gent gran. Pavelló d’Esports

DIMECRES 5

09:30 h Passejades per la gent gran. Pavelló d’Esports
13:00 h Taller d’autocura. Auditori Escola de Música
Gratuït (cal inscripció)

DIJOUS 6

10:30 h Inici curs de mòbils per a gent gran. Biblioteca de Sallent

DISSABTE 8

11:30 h Inici curs d’escriptura creativa. Biblioteca de Sallent / 15€
14:00 h Dinar i ball de l’associació Guifré el Pelós. Casal Cívic
Sallent Centre / Venda de tiquets pel dinar al casal

DIMARTS 11

10:30 h Taller d’alimentació. Auditori Escola de Música / Gratuït
19:00 h Club de teatre: zona inundable. Biblioteca de Sallent

DIVENDRES 14

18:00 h El món dels fòssils (Taller infantil). Biblioteca de Sallent

DISSABTE 15

10:30 h Visita Cogulló + 12:30 h C.I. Casa Torres / Visita conjunta o per separat
17:00 h Aniversari 50 anys FAES. Fàbrica Vella

EL NUCLI ANTIC

DIMECRES 19

El passat mes de juny, Fibracat TV va
venir a gravar a la Plaça St. Antoni
M. Claret un capítol pel programa
Tecnologia APPlicada. Es tracta d’una
producció que viatja cada dimecres a
una població diferent de Catalunya per
conèixer com la població fa servir les
eines que els mòbils proporcionen.

DIJOUS 20

13:00 h Taller d’autocura. Auditori Escola de Música / Gratuït (cal inscripció)

Després d’una petita presentació de Sallent, van
entrevistar diferents sallentins i sallentines per
tractar aquest tema i, al final de la gravació,
se’ls va oferir un joc o una aplicació mòbil
perquè la valoressin. El capítol estarà
disponible pròximament a la web
www.fibracattv.cat

15:30 h Poesia al Parc. Parc Pere Sallés
19:00 h Xerrada: El declivi del carbó. Biblioteca de Sallent

DIVENDRES 21

(Fotografia d’Àlex Tarroja)

Esports

Fàbrica Vella

Mes de la gent gran
Biblioteca de Sallent

DISSABTE 5

11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part
20:30 h Síndrome de gel (Teatre). Fàbrica Vella / 12€ *dte

DIUMENGE 6

18:00 h Test. Festival de la xarxa de Pobles Creatius (Teatre).
Casa Museu Torres Amat

DIVENDRES 11

18:00 h Hora del conte amb Mon Mas. Biblioteca / Gratuït

DISSABTE 12

10:30 i 12:30 h Visita al poblat de Cogulló / 4€ dte a part
20:30 h Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers. Songs
of hope (Música). Fàbrica Vella / 12€

DIUMENGE 13

09:15 h Cross escolar comarcal. Circuit Pistes de Tennis
18:00 h El llac dels cignes. (Dansa). Fàbrica Vella / 10€

DIMECRES 16

13:00 h Taller d’autocura. Auditori Escola de Música / Gratuït

DIJOUS 17

10:30 h Xerrada-taller: Fake news, no et deixis enganyar.
Biblioteca / Gratuït
19:00 h Xerrada: Un tren carregat de vides. Biblioteca / Gratuït

DIVENDRES 18

19:30 h Gala de lliurament dels Premis Lacetània 2022
Fàbrica Vella / Gratuït (amb reserva prèvia)

DISSABTE 19

10:30 i 12:30 h Visita C.I. Casa Torres / 4€ dte a part

DIUMENGE 20

11:30 h Marcel Gros. Petit univers. (Teatre familiar).
Fàbrica Vella / 6€

DIJOUS 24

19:00 h Xerrada: Dones al marge, bruixes i altres històries
d’estigma. Biblioteca / Gratuït

DIVENDRES 25

11:00 h Programa Ràdio Sallent en directe. Residència Sant Bernat

18:00 h Contes posats de cap per avall. Biblioteca / Gratuït
20:30 h Alba Careta. Alades (Música). Fàbrica Vella / 10€

DIUMENGE 23

DISSABTE 26

18:00 h Desperta (Teatre familiar). Fàbrica Vella / 6€

DIMARTS 25

Inici GSAM Grup Suport Emocional i Ajuda Mútua (i durant 10
setmanes). Inscripcions al 93 837 02 00 o ssocials@sallent.cat
19:00 h Club de lectura: La senyora Dalloway. Biblioteca / Gratuït

DIVENDRES 28

18:00 h Petita hora del conte: Contes i contarelles. Biblioteca /
Gratuït

DISSABTE 29

18:30 h Versions amb un toc de joventut (Música). Fàbrica Vella /
Gratuït

DIUMENGE 30

18:00 h Barcelona Flamenco Ballet: Tiempo Nuevo (Dansa).
Fàbrica Vella / 12€ *dte
Barri de la Botjosa

Turisme

NOVEMBRE

10:30 h Visita Cogulló + 12:30 h C.I. Casa Torres / Visita conjunta o separada

16:00 h Presentació equips AE Sallent i partits de bàsquet i
futbol sala. Pavelló d’Esports

DESEMBRE
DIJOUS 1

19:00 h Conversa novel·la La noia del club. Biblioteca / Gratuït

DIVENDRES 2

18:00 h Petita hora del conte. Biblioteca / Gratuït

DISSABTE 3

11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part

DIVENDRES 9

20:30 h Elles. Píndoles feministes + Col·loqui (Teatre)
Fàbrica Vella / 5€

DISSABTE 10

DE DIMECRES 2 A DIVENDRES 25

Exposició: Cavall Fort celebra 60 anys. Biblioteca / Gratuït

10:30 i 12:30 h Visita al poblat del Cogulló / 4€ dte a part
20:30 h Veus solidàries - Marató de TV3 (Música)
Fàbrica Vella / Taquilla inversa

DIMECRES 2

DISSABTE 17

13:00 h Taller d’autocura. Auditori Escola de Música / Gratuït

10:30 i 12:30 h Visita C.I. Casa Torres / 4€ dte a part

DIJOUS 3

19:00 h Xerrada: Vint kilòmetres quinze colònies. Biblioteca /
Gratuït
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CINE XIC + CICLE GAUDÍ A FÀBRICA VELLA
Consulta la informació a fabricavella.sallent.cat

Turisme: reserva d’entrades a www.sallentturisme.cat
Biblioteca: 93 820 63 0 - b.sallent.samc@diba.cat
Fàbrica Vella: reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat - App Sallent - Taquilla 1h abans de cada espectacle - Ajuntament de 9 a 14 h
Consulta l’agenda: www.sallent.cat > T’informem > Agenda - Ràdio Sallent 107.6 FM - Instagram @agendaradiosallent
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Horaris

TRANSPORT PÚBLIC - BUS

Fil Musical Ona Bages

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

En Joc - Cap de Setmana

La Falguera (trimestral)

1

1

3

4

1

5

1

LEC

3

1

1

D

LEC

1

1

3

4

4

6:48

7:18

1

7:48

4

D*

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

18:21

20:21

11:51

18:34

UAB FGC-Eix Central

7:40

14:25

UAB CC Educació-FTI

7:45

14:30

Bonanova

7:20

8:24

8:14

8:44

10:14

10:14

10:25

11:40

12:25

12:44

14:25

14:40

16:14

16:14

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
Gran Via / Balmes

7:30

Estació del Nord

7:35

8:15

9:20

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

A partir del 8/2/2021

Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages

Itinerari

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

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

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

TRANSPORT ASSISTENCIAL DE MINIBÚS

21:00 - 22:00

20:00 - 21:00

LEC

UAB CC
Educació-FTI

Puig-Reig

22:00 - 00:00

Fil Musical Ona Bages

LEC

6:18

Manresa

Ple
Municipal
(bimensual)

Cocodril Club

FEI

Sallent

ITINERARI

El pot de les
sorpreses
Fil Musical Ona Bages
Club del Country

Fil Musical Ona Bages

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

13:00 - 14:00

19:00 - 20:00

Sons a Cau d’orella
Punt i Seguit
Fil Musical Ona Bages
Escudella 4K

Sabies que?

Jazz Club

Fil Musical Ona Bages

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

Fil Musical Ona Bages

Notícies en Xarxa

Nyigo-Nyago

Fil Musical Ona Bages

12:00 - 13:00

Què i com menjar durant el Càncer

11:00 - 12:00

10:00 - 11:00

9:00 - 10:00

8:00 - 9:00

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
Fem Salut

Sallent a debat
Fogons i Davantals
En primer pla

Fil Musical Ona Bages

L’Herbolari

Dimarts
Dilluns
OCTUBRE /
DESEMBRE
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Què i com menjar durant el Càncer

Fil Musical Ona Bages

L’Agenda
Nyigo-Nyago
Anem per feina

La Central

Dimecres

Dijous

Propostes en Xarxa

Divendres

Sallent a debat

Les empreses de Sallent

De diumenge a diumenge
L’Ajuntament Respon

El Toc

Dissabte

Ball Matinal

L’Agenda
Anem per feina
La Cartellera
Propostes en Xarxa

Notícies en Xarxa

Coblejant

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
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Els

ESPORTS

NOTÍCIES D’ESPORTS

La TRADICIONAL competició de canoes
de FESTA MAJOR aglutina 40 equips
Durant la Prèvia de la Festa Major,
es va celebrar la 9ena edició de
la competició de canoes, una
activitat que aglutina cada cop més
participants i que va comptar amb
una gran assistència de públic, que
va passar una bona estona animant i
rient.

Un dels equips
participants en la
competició de canoes

Enguany van participar-hi 40 equips repartits en dues
categories (sènior i familiar), que estaven formats
per amics i amigues o bé famílies. Les edats dels
concursants eren des dels 6 i fins a 60 anys.

El lliurament de trofeus va anar a càrrec de
l’alcalde Oriol Ribalta i els regidors/res Diego
Miranda, Silvia Tardà, Neus Solà, Cristina
Luna i el tècnic esportiu, Joan Martí.

La prova es va disputar a la zona del riu
Llobregat, entre el Pont Nou i Pont Vell, on la
distància a recórrer era d’uns 350 metres.

Aquesta activitat va estar organitzada per l’àrea
d’esports de l’Ajuntament de Sallent amb la
col·laboració d’Aves, CEC Bages i Ràdio Sallent.

El 15 de juliol es va disputar la final
del Torneig d’Estiu de Futbol Sala
Sènior de Sallent, amb Automòbils
Josdansa com a guanyador
després d’imposar-se a la gran
final contra Grup Vial per 6 a 3. El
torneig va iniciar-se el 20 de juny.
Els altres premis que es van repartir van ser: Fair
Play per a Grup Vial, Millor Jugador per a David
Monteagudo de l’equip Automòbils Josdansa, i
Equip Màxim Golejador i Equip Menys Golejat va
ser per Yoves Rowmigueros.
Durant aquell cap de setmana també
es van celebrar les 24 hores sènior i les
12 hores cadet. Sa Cala va ser l’equip
vencedor de les 24 hores sènior en
superar a la final a La Flor i, a la categoria
cadet de 12 hores, Aves Martí Esports va
guanyar a Cancha Futsal.

Els altres equips premiats van ser U.D Ron-Cola
en Categoria Sènior (tercer classificat), Sa Cala
com a Equip Màxim Golejador i Menys Golejat,
The Family va aconseguir el Fair Play, i el Premi
Especial Femení va ser per a Maribel Diaz i
Claudia Diaz. En categoria cadet, Cupra Team
va ser el tercer classificat, Cancha Team l’Equip
Màxim Golejador i Equip Menys Golejat, i Yayo
Vallecano va obtenir el Fair Play.

L’entrega de premis va ser a
càrrec de Diego Miranda, regidor
d’Esports, Miquel Estruch, regidor
d’Urbanisme, Carme Escámez,
regidora d’Hisenda, i Joan Martí,
tècnic d’esports del consistori.
Enhorabona als equips premiats i a
tots els participants!

EL C.O. AMPANS Participa en unes jornades esportives

RÈCORD D’INSCRIPCIONS A LES COLÒNIES ESPORTIVES

A finals de juliol, el Centre Ocupacional Ampans Sallent va gaudir d’unes
jornades d’esport adaptat fent l’activitat de vela a Sitges, al port d’Aiguadolç.
Anteriorment, havien realitzat una altra activitat esportiva, en aquest cas
d’equitació, a l’hípica de Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda.

Les Colònies Esportives de Sallent van
celebrar-se del 29 de juny al 22 de juliol
amb rècord d’inscripcions: van participar-hi
100 infants i joves d’entre 8 i 16 anys.

Aquestes jornades d’esport adaptat
ofereixen la possibilitat de practicar una
sèrie d’activitats físiques diferents de les
habituals en el medi natural per tal que
els i les participants amb discapacitat
experimentin noves sensacions.
És una iniciativa promoguda per la Diputació de
Barcelona i organitzada per l’àrea d’esports de
l’Ajuntament de Sallent.

20
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Es disputa el Torneig d’Estiu de Futbol Sala

Participants del Centre
Ocupacional Ampans de
Sallent a la sortida en vela

Els i les participants van poder gaudir
d’activitats ludicoesportives com tennis, pàdel,
pickleball, petanca, hoquei, bàsquet, futbol
sala, handbol, atletisme, escalada, piscina,
sortides amb BTT o curses d’orientació a la
natura per conèixer els indrets més destacats del
terme de Sallent.
No van faltar activitats amb canoa al riu
Llobregat o al Sellarés Rural, així com
una visita al Karting Sallent. Les sortides
que es van fer van ser a Waterworld
de Lloret de Mar i al llac de Navarcles
per practicar canoa, caiac, paddle surf,
tirolines i molt més!

Colònies Esportives 2022
al Kàrting de Sallent
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Notícies

INSCRIPCIÓ
PRÈVIA

D’ECONOMIA I OCUPACIÓ
L’AJUNTAMENT ACULL ELS GUANYADORS DE LA
CAMPANYA “COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA”
Sallent ja té guanyadors i guanyadores de la campanya de comerç
“Compra i descobreix Catalunya” de l’edició d’enguany.
El 4 de juliol es va fer per Ràdio
Sallent el sorteig de la campanya
“Compra i descobreix Catalunya”
de Sallent, una campanya de
comerç local organitzada per
l’àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sallent juntament
amb 32 municipis de Catalunya que
formen part de la Xarxa de Barris
Antics amb Projectes.
L’objectiu d’aquesta campanya és
dinamitzar el comerç de proximitat, donar
a conèixer el territori català i atraure
visitants. Al sorteig podien participar-hi
totes aquelles persones que, durant el mes
de juny, compressin als establiments locals
de Sallent i dipositessin unes butlletes.
D’aquesta manera, la campanya ajuda a
dinamitzar el comerç de proximitat i dona
a conèixer el territori català gràcies al
nombre de municipis que hi participen.

Un cop realitzat el sorteig, el consistori va rebre
els guardonats i guardonades a la Sala de Plens
de l’Ajuntament. La salutació i benvinguda van ser
a càrrec de la regidora de Promoció Econòmica,
Cristina Luna, i la regidora de Turisme, Neus
Solà, que van fer l’entrega de premis a tots els
assistents.

(Places limitades)
El formulari d’inscripció i el programa dels cursos
el trobaràs en aquest codi QR, i també a www.sallent.cat,
www.elsalt.cat o a l’App Sallent.

Formació octubre-desembre 2022
PER A EMPRESES, AUTÒNOMS I OCUPACIÓ
NOVEMBRE

OCTUBRE
Presencial - 100 hores

FORMACIÓ BÀSICA PER A PERSONES
CUIDADORES I AUXILIARS DE LA LLAR

(formació inclosa en el projecte BAGES LLAR I CURES)
Del 3 d’octubre al 15 de novembre
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 12.30 h

Presencial - 10 hores

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
4, 6 i 11 d’octubre
Horari: 9.00 h a 12.20 h

Online - 24 hores

PREPARACIÓ ACTIC NIVELL MITJÀ

Certificació acreditativa de la competència digital
Sorteig de la campanya a Ràdio Sallent 107.6 FM amb les regidores
Neus Solà i Cristina Luna i acompanyants.

Dilluns i dimecres del 5 d’octubre al 2 de novembre
Horari: 18.00 h a 21.00 h

Presencial - 1,5 hores

QUÈ ÉS I COM UTILITZAR EL WHATSAPP
BUSINESS
Dimecres 5 d’octubre
Horari: 15.15 h a 16.45 h

Presencial - 1,5 hores

FES QUE ET DESCOBREIXIN A TRAVÉS
DE GOOGLE MY BUSINESS
Dimarts 11 d’octubre
Horari: 15.15 h a 16.45 h

Presencial - 4 hores

PER NADAL, CREA UNA ESTRATÈGIA
PER AL TEU NEGOCI
2 i 8 de novembre
Horari: 15.00 h a 17.00 h

Presencial - 2 hores

EL NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ
PER A AUTÒNOMS

Es començarà a aplicar a partir del gener de 2023
Dimarts 15 de novembre
Horari: 15.00 h a 17.00 h

Presencial - 20 hores

LA GAMIFICACIÓ APLICADA A LA
RECERCA DE FEINA

Del 21 al 23 de novembre i del 28 al 30 de novembre
Horari: 9.00 h a 12.20 h

DESEMBRE
Presencial - 3,5 hores

QUINS TRÀMITS PUC FER PER INTERNET
AMB EL CERTIFICAT DIGITAL.
I EL MÉS IMPORTANT: COM HO HE DE FER?
Dijous 15 de desembre
Horari: 9.00 h a 12.30 h

Més informació al Servei de Promoció Econòmica i Ocupació:
Guanyadors i guanyadores de la campanya “Compra i descobreix Catalunya” de Sallent, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
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93 820 61 92

sll.promoeconomica@sallent.cat

23

Qui

som
A l’equip de la Biblioteca hi
trobareu la Teresa, la Montse, la
Carol i el Quim.
A la Teresa li encanten les novel·les i
coordina el Club de Lectura des de fa
més de vint anys. Demaneu-li també
coses sobre la història de Sallent, que és
qui més en sap: entre el fons local de la
Biblioteca i l’Arxiu sabrà on trobar-ho.
La Montse és especialista i
entusiasta en llibre infantil, tant
de ficció com de coneixements,
sobretot per als més menuts i
menudes, a qui anima a llegir.
També coneix bé les revistes i els
llibres de viatges. La veureu sovint
fent activitats amb infants, gent
gran de la residència, persones
nouvingudes i persones amb
discapacitat.
A la Carol, d’incorporació recent, li
motiven les activitats, necessita bellugarse i que passin coses: espectacles
infantils, tallers de manualitats, visites
escolars, grup de lectura de teatre,
tallers de mòbils per a gent gran, etc. A
la sala infantil, li podeu preguntar per
novel·les infantils i juvenils i jocs de taula.
O que us doni un cop de mà per fer els
deures.
El Quim és qui fa més temps que
corre per la Biblioteca. Dirigeix el
servei, coordina l’equip, programa
activitats i exposicions, està atent
a les novetats i tot el que faci
falta. Coneix bé el fons de no
ficció per a adults, les pel·lícules
i els còmics, i li podeu preguntar
com aconseguir llibres electrònics
o altres recursos de la Xarxa de
Biblioteques Municipals.
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D’esquerra a dreta:
Montse, Carol, Quim i Teresa

BIBLIOTECA: és un equipament municipal d’accés a la
informació i el coneixement, de foment de la lectura i de
difusió de la cultura en general que forma part de la Xarxa
de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
Ofereix recursos per a l’ensenyament, la formació
permanent i l’entreteniment. És també un lloc de trobada i
d’activitats culturals.
Està obert a tothom: hi passen des dels sallentins més petits i petites
fins a la gent més gran. Hi trobareu pares i mares que llegeixen contes
als fills/es, infants devoradors/es de còmics, lectors/es de novel·les
juvenils, nens i nenes que s’apunten als tallers, estudiants que busquen
tranquil·litat, gent que necessita connectar-se a internet i imprimir
documents, persones nouvingudes que aprenen la llengua, etc.
Som feliços quan trobem el llibre que pot entusiasmar al lector/a,
quan podem aconseguir aquell títol o aquella informació que està
buscant. Però, més enllà dels llibres, ens agraden les mogudes culturals
i treballar conjuntament amb les entitats. I donem servei i tenim
projectes engegats amb col·lectius concrets: les escoles, els infants del
SIAF, la residència, el C.O. Ampans... Volem arribar a tothom!
ARXIU MUNICIPAL: és un gran desconegut dins dels
equipaments municipals. És un espai públic i obert a
tothom, on bàsicament es custodia la documentació
generada per l’Ajuntament des del segle XIX, encara que
també n’hi ha de més antiga, així com el fons d’alguna
entitat o de persones particulars que l’han cedit.
La documentació inventariada de l’Arxiu Municipal de Sallent ocupa
més de 3.000 caixes; això es tradueix en uns 400 metres lineals.
Gràcies a la documentació que hi tenim dipositada, podem reconstruir
part del nostre passat com a poble i guardar-ne la memòria. A
diferència de la Biblioteca, els documents són únics i no es poden
prestar, però sí que es poden consultar.
El nostre arxiu està adherit al Programa de Manteniment de la Xarxa
d’Arxius Municipals, que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural
de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i compta amb el
suport d’un arxiver itinerant. La persona de referència de l’Ajuntament
és la Teresa Padullés.

EQUIP D’eDUCACIÓ I
IGUALTAT I DE JOVENTUT
Som la Raquel, el Nabil i la Sílvia. Tot i
no ser de la mateixa regidoria, la major
part del temps treballem coordinats/des
i en equip.
La Raquel és la tècnica d’Igualtat i Educació, i el
Nabil i la Sílvia formen un tàndem a Joventut. El Nabil
realitza, sobretot, la intervenció més directa amb les
persones joves. La Sílvia, a banda de la intervenció
directa, també s’encarrega de la part més tècnica de la
regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut. Treballar
conjuntament és molt fàcil!
La tasca de la Raquel Benítez és gestionar,
coordinar i executar les competències
municipals d’ambdues àrees: Igualtat i Educació.
Desenvolupa les polítiques municipals, mitjançant
els diferents serveis, programes o projectes
que promouen l’èxit educatiu, la igualtat
d’oportunitats, l’equitat de gènere i la prevenció
de la violència de gènere. Treballa per oferir
projectes i recursos que puguin ser d’interès
pedagògic per als centres educatius i les famílies
del municipi, i procura que tot l’alumnat tingui
les mateixes oportunitats. Alhora vetlla per a
la implementació de les polítiques d’igualtat i
contra la violència de gènere.
El Nabil Mehand forma part de l’equip de Joventut i
s’encarrega d’atendre a les persones joves de Sallent a
través de l’espai de La Kseta tot dinamitzant les diferents
activitats que s’hi ofereixen, a banda de donar suport
a Educació i Joventut. El Nabil és el motor integrador!
Aplicant estratègies i tècniques per resoldre conflictes,
fa que La Kseta sigui un espai divers i amb molt bona
convivència.
La Sílvia Canals és la dinamitzadora juvenil i
del Consell d’Infants. Un dinamitzador/a juvenil
sovint esdevé una persona de referència per
a les persones joves. Però, què fa? De tot i
més! Des de dissenyar projectes, redactar-los,
planificar-los i executar-los, a assessorar i
acompanyar les persones joves en la presa de
decisions cap a la seva vida adulta. És important
que la població jove se senti acompanyada, i
així ho fem!

“

EQUIP DE LA
BIBLIOTECA I L’ARXIU

D’esquerra a dreta:
Raquel, Nabil i Sílvia

A tots/es tres ens encanta
treballar en xarxa i
transversalment! És per
això que sovint també ens
coordinem amb companyes i
companys d’altres regidories
com: Serveis Socials, Cultura,
Escola de Música i Fàbrica Vella,
Esports, etc. I amb la regidoria
que calgui per tirar endavant
tots els projectes i activitats amb
il·lusió i dedicació.
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Entrevista

ÀNGELS SOLDEVILA
ÀNGELS SOLDEVILA
Responsable dels casals cívics de
Sallent Centre i Verge de Fussimanya

Parlem amb Àngels Soldevila, responsable dels casals cívics de Sallent Centre
i el de Verge de Fussimanya. Fa quatre anys que ocupa aquest càrrec, i qui
millor per poder-nos explicar el funcionament i els serveis que ofereixen
aquests dos centres.
Abans de res, podria explicar-nos
quines són les tasques que duu a
terme com a responsable d’aquests
centres?
Quan ja s’havia fet el canvi del casal de gent gran a
casal cívic, vaig entrar a treballar com a responsable
dels dos casals que hi ha al municipi: el de Sallent
Centre i el de Verge de Fussimanya, dos casals amb
una estructura molt diferent perquè el públic que va
en un centre i un altre és molt diferent.
Les tasques que tinc com a responsable és
qualsevol gestió a escala global, així com estudiar
quins interessos té la població de Sallent i quines
demandes no estan cobertes, ja que d’aquesta
manera sabem quins serveis podem oferir com a
casals. Oferim activitats a baix cost o cost zero que
no són especialitzades, sinó genèriques, per tal que
tota la població pugui accedir-hi.

Quins són els principals serveis i
activitats que oferiu?
En primer lloc, disposem d’un menjadorcafeteria obert a tothom que ofereix
esmorzar i dinar a un preu econòmic. Està
obert els dies que obre el Casal, de dilluns a
dissabte. L’objectiu és que tothom qui vulgui
pugui venir al casal a passar una estona
agradable i, alhora, menjar de manera
saludable. En segon lloc, oferim un servei de
podologia a cost reduït, servei que ja teníem
amb l’anterior casal i que ara mantenim, de
la mateixa manera que el menjador social.

26

A banda d’aquestes activitats pensades per a gent
gran, n’oferim també per a infants. Hem vist que
aquest públic necessitava fer activitats contràries
a les de la gent gran. Els i les infants sovint
necessiten espais on concentrar-se, per la qual cosa
programem cursos de dibuix, còmic , jiu-jitsu... I és
que amb la tecnologia ja van “sobrats” i, en canvi,
els oferim activitats que els aportin altres coses i que
els portin a la concentració i a la calma.
En relació amb el menjador social, hi ha un
projecte dels Agents de Salut Comunitària ASACO
que s’anomena Dinars acompanyats al Casal, on
participa l’Ajuntament de Sallent, el CAP, entitats
com Càritas, nosaltres mateixos i particulars. Com
a projecte va començar farà cinc o sis anys, i en
farà tres que hi ha un servei de taxi adreçat a les
persones amb mobilitat reduïda que vulguin venir a
dinar. L’Ajuntament de Sallent és qui s’encarrega de
recollir i tornar aquestes persones, servei que es pot
concertar al mateix casal, al CAP o al consistori.
La Creu Roja compta amb dos voluntaris que els
fan acompanyament físic i social durant tot el dinar,
oferint-los conversa i un moment agradable.

GRÀCIES A AQUEST PROJECTE, LA GENT GRAN
DE LA VILA DE SALLENT QUE ESTÀ SOLA, O SE
SENT SOLA, POT VENIR AQUÍ a FER UN DINAR
ACOMPANYAT d’altres persones, i això és
molt important.
La solitud, en una edat determinada, agreuja la
salut de les persones. Venen moltes persones que
s’han quedat vídues, o que s’han quedat soles a
casa i volen compartir una estona amb altra gent.

Quins són els principals canvis que heu
experimentat al llarg dels anys pel que
a fa l’oferta d’activitats, el públic, els
recursos...?

Els centres cívics també acullen
associacions sallentines. Ens podria
dir de quines es tracten i com us
coordineu?

En els últims anys hem anat introduïnt la tecnologia
perquè vèiem que les persones grans tenen aquesta
dificultat a l’hora d’accedir a la informació i als
serveis, ja que cada cop està tot més digitalitzat.
La pandèmia va ser un moment clau perquè moltes
activitats que vam oferir les fèiem online, i llavors van
veure la necessitat d’aprendre a utilitzar l’ordinador,
el mòbil, una webcam, un entorn virtual, etc.

Al Casal Cívic Sallent Centre tenim
l’Associació Guifré el Pelós, i al de
Fussimanya, l’Associació del Barri de
Fussimanya que ofereixen aquestes
activitats a un cost molt reduït. Cal afegir
que són activitats sense cap ànim de lucre,
de gent totalment voluntària que ofereix el
seu temps pels altres, i la seva feina s’ha de
posar molt en reconeixement.

Des de fa un temps, els cursos relacionats amb la
informàtica i el mòbil tenen molt èxit perquè les
persones grans no són digitalment natives i, per tant,
necessiten formar-se molt en aquest àmbit.
Els tallers que també tenen una bona acollida
són els d’anglès i francès. Són persones
que els agrada viatjar i, el fet de començar
a estudiar un idioma, encara que sigui de
manera bàsica, els permet tenir una mica de
comunicació quan viatgen a l’estranger.
A banda d’això, intentem mirar les necessitats a
nivell general de les persones que venen a cada
casal i oferir-los activitats que estiguin equilibrades en
l’àmbit de salut emocional, la salut física i el lleure.
En temes de salut física hem vist una alta demanda
en els cursos d’hipopressius, pilates, estiraments. I,
des de fa relativament pocs anys, sobretot a partir
del confinament, hem vist un fort increment de la
demanada de cursos de gestió emocional. No és un
espai individual, ni de cura, sinó que és un espai on
expliquem com estar millor a nivell emocional.

cada vegada donem més importància a la
salut emocional i ja no tenim tanta por
a obrir-nos als sentiments perquè veiem
que tots i totes ho necessitem.
Quin públic acudeix als centres i en
quin horari ho pot fer?
Tenim un horari molt ampli: al Casal de Sallent Centre
obrim tot el dia, matí i tarda, i al Casal Verge de
Fussimanya obrim només a la tarda. Veiem que hem
d’oferir diferents activitats a segons la franja horària
per poder arribar a tothom. Per exemple, hi ha pares
i mares que de 3 a 5 h de la tarda poden venir a
fer pilates o ioga, o gent més jove que prefereix el
vespre.

Des del casal complementem les activitats que les
entitats no fan, i les entitats complementen les que
nosaltres fem. Tenim molt bona comunicació. Per
exemple, l’Associació Guifré el Pelós ofereix viatges,
celebra dies com Sant Jordi, la Castanyada, etc.
Sempre procurem que les persones tinguin
la vessant lúdica, però també la vessant
de moviment actiu i la part emocional:
oferim tallers de cura emocional, mandales,
ioga, gimnàstica suau, dansa aeròbica,
estiraments, pilates.... Activitats que els
permetin tenir un envelliment cada vegada
millor, amb més qualitat de vida.

Creu que les necessitats de les
persones grans estan ben ateses?
Sí que és veritat que nosaltres veiem les seves
necessitats pel gran volum de gent gran que tenim
als casals, però a vegades sembla que socialment no
les veiem o no siguem conscients que no han pogut
assumir aquest impacte tecnològic. Ho veiem amb
accions quotidianes com fer tràmits digitals o utilitzar
un mòbil d’última generació.
La societat s’ha encaminat cap aquí sense
tenir en compte que hi ha un gran volum
de gent que no té aquest coneixement,
i que potser hem de posar un esforç
en comprendre-ho. S’ha de visibilitzar
tots aquests problemes i també la seva
vulnerabilitat davant petites estafes que
poden patir.
Davant aquesta vulnerabilitat, hem de ser nosaltres
els que lluitem contra això alhora que reivindiquem
un envelliment saludable i actiu oferint-los els recursos
necessaris. Són persones intel·lectualment útils, molt
hàbils i que poden aprendre moltes coses.
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Un govern a
cop de talonari

El govern Ribalta destina més de 500.000€
a convertir el passeig del Poblenou en
un espai ple d’escales i murs, rescatar la
piscina sense compromisos i pagar la festa
major més cara de la història.

Malgasten
MALGASTENmés de 400.000€ per
aplanar el passeig del Poblenou

És una despesa alta que s’hauria d’haver pensat
amb sentit comú o directament dedicar-la a altres
necessitats de Sallent que són més urgents i útils
per a tothom.

80.000€ a la piscina, sense cap
compromís de municipalització
El 2021 Fem Poble vam proposar i aprovar que l’Ajuntament estudiés les opcions per disposar d’una piscina
d’estiu municipal. Un any després el govern Ribalta no
ha fet cap pas, cap estudi, cap reunió per treballar-ho.
Mentrestant, ha aprovat destinar 80.000€ al rescat de
la piscina privada sense cap compromís per a la municipalització de l’actual equipament. No podem rescatar un equipament que no és municipal sense abans
acordar les contraprestacions per al poble.

Continuen les velles polítiques al govern de Sallent. D’aquí menys d’un any arribaran les eleccions municipals i el govern Ribalta ha gastat
el pressupost més alt de la història a la Festa
Major, 75.000€.
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Fa massa temps que polítics de tots els colors amplien l’últim pressupost de Festa Major per brillar i lluir-se abans que la ciutadania voti. Per
sort, no són els diners els que fan una millor festa
major, sinó l’alegria i l’organització popular que
construeix comunitat i orgull de poble.

Junts per Sallent, en l’anterior legislatura, havíem projectat una reforma del passeig que renovava el
paviment, feia nous els encreuaments amb passos alçats, canviava la il·luminació, la jardineria i el
mobiliari urbà. Una reforma senzilla, però considerem que molt eficient, amb un pressupost al voltant
dels 200.000 euros.
ERC de Sallent volia fer contents als veïns del Poble Nou, i per això va executat una remodelació del
passeig al màxim nivell.
Ara, després d’una veritable gran transformació amb un cost al
voltant dels 500.000 euros, tenim:
Moltes escales i barreres arquitectòniques.
Bancs sense respatller, incòmodes per poder seure.
Petits espais tancats que no faciliten la trobada i poder jugar.
Una il·luminació que enlluerna.
Esperem que com a mínim s’instal·lin nous bancs amb respatller i
es pugui aprofitar la part del baix del passeig, i que els veïns
puguin gaudir d’aquest espai, on estem segurs que si se n’hagués
parlat més amb els veïns i els grups polítics, seria millor.

El govern Ribalta està dedicant més de 400.000€ a
aplanar un carrer que fa pujada, el passeig Guillem Viñas del Poblenou. Un projecte que no aposta per l’accessibilitat, ple d’escales, esglaons,
murs i bancals. Amb diferents espais separats
per marges i parets.

Abans d’eleccions, la Festa Major
més cara de la història de Sallent

Nou passeig Guillem Vinyes
al Poble Nou

Cal Bosch, el gran edifici de l'entrada
del poble
L’Ajuntament de Sallent ha comprat una petita finca que quedava per tal de ser propietària de tota la finca que va des dels Bombers fins a
l’antiga Escola de Música.
Des de Junts per Sallent ens n’alegrem d’aquesta opció, i emplacem a l’equip de govern a parlar amb els grups de l’oposició i totes aquelles
persones que tinguin opinió per tal de valorar quin haurà de ser el futur d’aquest immoble.
No volem més errors com passarà amb el trasllat de l’envelat al costat del Club Tenis Sallent, fruit de no voler planificar, parlar i arribar a
acords entre tots.

Agraïment a la gent de Càritas Sallent
Des de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, volem agrair la feina de tantes dones i homes que han passat els darrers anys per l’entitat, i que
avui deixen les seves funcions.
La feina de Caritas ha estat una feina silenciosa, massa vegades criticada, però molt útil per tantes i tantes famílies del nostre poble, una feina
que ha permès gaudir d’aliments, d’ajuda, d’acompanyament, d’un espai on trobar-se i parlar, de tants projectes que al llarg d’aquests anys
s’han impulsat.
Esperem que ben aviat hi pugui haver una nova junta, noves persones per tirar endavant, però volem dir un GRÀCIES ben gran a totes les
dones principalment que hi ha dedicat tants anys, i que sempre han tingut la disponibilitat per afrontar qualsevol problema que s’ha
presentat.

Escriu-nos a sallent@junts.cat
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L’alcalde,
Oriol Ribalta,
encapçalarà la llista
d’ERC a les eleccions
municipals del 2023.
L’assemblea extraordinària de la secció local d’Esquerra Republicana a Sallent i en el marc d’un procés de
votació intern, va reelegir el mes de setembre a l’actual alcalde, Oriol Ribalta, perquè torni a encapçalar la
candidatura del nostre partit a les eleccions municipals del 2023.
Oriol Ribalta, de 27 anys, s’ha tornat a presentar i ha manifestat que el seu compromís amb la gent
continua intacte i que té la il·lusió i la força del primer dia. En la seva presentació com a candidat ha
remarcat la feina de la secció local d’ERC Sallent des del 1991 i ha agraït al conjunt de l’equip de govern
el seu suport i dedicació per governar en base els valors republicans. També ha fet un extens balanç de
legislatura i ha parlat dels projectes i reptes de futur entre ells la construcció de la residència( actualment
en procés de licitació de les obres),i ha demanat que “no penseu només en allò que hem fet, sinó en tot
allò que encara ens queda per fer”.
Ha deixat clar que “avui volem continuar liderant un projecte de poble transformador i inclusiu. Fem
un pas ferm endavant per continuar teixint Sallent i ho volem fer amb totes i tots vosaltres”.

Sallent recupera la Festa Major
després de dos anys de restriccions
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Després de dues edicions marcades per les restriccions derivades de la
Covid-19, enguany i per primera vegada en aquesta legislatura, l’equip de
govern d’ERC ha fet una Festa Major amb el format que tenien pensat
des del primer any, una Festa Major popular, als carrers i a les places
de la Vila, gratuïta, participativa, inclusiva, on tothom ha pogut
trobar el seu espai de lleure i diversió.
D’aquest any destaquem la gran participació en tots els actes, les ganes
amb què els vilatans i vilatanes han gaudit de la programació; l’alegria i el
civisme han estat els trets característics.
També volem destacar la gran col·laboració i participació d’entitats
i associacions del poble, a l’hora d’ajudar a l’organització dels diversos
actes que s’han dut a terme, sense el suport del teixit associatiu, res seria
possible, gràcies a tots vosaltres per la implicació i per ser-hi sempre.

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

Casal Cívic Fussimanya

93 837 15 45

El Centru de Cabrianes

648 18 61 69

93 837 07 18

Farmàcia Josep M. Guerrero

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

Ràdio Sallent - 107.6 FM
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

Mossos d’Esquadra

088

Emergències

112

Telèfon contra la violència
masclista

900 900 120

Horaris farmàcia de guàrdia
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Farmàcia Guerrero

Farmàcia Pallarés

Farmàcia Franch

Festiu - tancat
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HORARIS DEIXALLERIA MÒBIL
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 de sallent
Dilluns, dimarts i dissabtes - 11.00 a 14.00h
Dimecres, dijous i divendres - 16.00 a 19.00h

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Recollida gratuïta a la porta de casa
Truca al 93 837 02 00

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

