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Us presentem un nou número del butlletí municipal Som Sallent que recull 
la informació de l’últim trimestre i que dona la benvinguda a les festes 
nadalenques.

Esperàvem amb molta il·lusió aquestes 
dates, i ara que les tenim aquí, volem 
aprofitar-ho tot oferint propostes que 
conviden a petits i a grans a gaudir de 
la màgia del Nadal. Hem preparat una 
programació que no us podeu perdre! A 
més, en aquest butlletí fem un repàs de 
què hem fet fins ara, com per exemple 
les propostes culturals de Fàbrica Vella, 
les reformes en matèria d’urbanisme, 
la celebració del Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones 
i del Dia Internacional dels Drets dels 
Infants, la inauguració de la Plaça Francesc 
Layret, les visites turístiques al municipi, 
entre moltes altres coses.

Pel que fa a les seccions habituals, hem entrevistat 
Èrica Noguera, responsable de l’Oficina de 

Rehabilitació i Habitatge de Sallent perquè ens 
expliqui en què consisteixen els ajuts Next Generation 
i com es poden sol·licitar. Dediquem El Destacat a les 
activitats nadalenques que es fan al municipi, i en El 
Reportatge us presentem un projecte molt especial 
que visibilitza problemàtiques socials del municipi, i 
especialment del nostre jovent, a través de l’art. I, en 
les primeres pàgines, trobareu la salutació de l’alcalde 
Oriol Ribalta i l’editorial de la regidora de Comerç, 
Cristina Luna.

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

CRISTINA LUNA
Regidora de Promoció Econòmica, 

Ocupació, Comerç i Consum i Activitats

REGIDORIA DE COMERÇ
Editorial

Com sempre, la cultura continua connectada 
amb les entitats del municipi i, gràcies a elles, 
hem pogut tirar endavant diversitat de projectes 
per encabir-hi la diversitat de públics del nostre 
municipi. A més a més, hem posat en marxa 
un nou format de la Comissió de Valoració 
que atorga ajuts a les entitats: ens hem trobat 
en persona per tal que les mateixes entitats 
expliquessin, en primera persona, les seves 
necessitats i inquietuds.

En l’àmbit esportiu seguim plenament 
actius per fomentar la pràctica esportiva 
sense la necessitat de sortir de Sallent. 
Gràcies a les associacions esportives, 
disposem d’espais on practicar una 
àmplia diversitat de disciplines, i animem 
a tota la ciutadania a participar de les 
activitats que periòdicament organitzem 
amb motiu d’alguna celebració. Esport 
és salut, i prova d’això són les activitats 
solidàries amb la Marató de TV3 que 
vam celebrar fa uns dies i que ens van 
permetre recaptar fons per a les malalties 
cardiovasculars. 

VOLEM VETLLAR PERQUÈ TOTES LES 
PERSONES DEL MUNICIPI, TINGUIN L’EDAT 
QUE TINGUIN, TROBIN UNA ÀMPLIA OFERTA 
D’ACTIVITATS A LA SEVA MIDA.

Vam celebrar el Mes de la gent gran, el Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, i continuarem 
treballant de manera coordinada i transversal amb 
totes les àrees per engegar projectes especials 
i únics com per exemple Camins d’Anada, on 
cultura, educació i joventut s’uneixen per donar 
visibilitat realitats socials del nostre municipi.

Benvolgudes i benvolguts,

Arribem a finals d’any i tanquem un 2022 que ens ha permès tornar a viure les nostres 
Festes amb normalitat, trobant-nos als carrers i les places del nostre municipi. Hem pogut 
viure les Enramades amb la seva màxima esplendor, una Festa Major que ha estat un èxit 
de participació i tot d’actes i festes que hem celebrat gaudint d’allò més. 

Davant l’emergència climàtica que viu el nostre 
país, i amb la necessitat d’encaminar-nos cap 
a un món més sostenible, volem emprendre 
accions que sumin estalvi energètic i que ens 
permetin ser més eficients. Amb aquest objectiu, 
enguany hem encès les llums de Nadal més 
tard i l’horari d’il·luminació nadalenca s’ha 
reduït, estem canviant l’enllumenat públic per 
llums LED, instal·larem plaques fotovoltaiques a 
l’Escola Torres Amat, etc.

I en matèria d’urbanisme, continuarem posant totes les 
nostres forces per millorar la mobilitat i accessibilitat 
dels i les vianants, però sobretot concentrant-nos en el 
projecte que esperem que ben aviat puguem engegar: 
la construcció de la nova residència. Ara mateix 
estem esperant per poder saber quina empresa serà 
l’adjudicatària de l’obra i poder començar tan aviat com 
sigui possible. 

Hi ha molts projectes que tenim en marxa, com 
el de la Casa Bosch, els pisos de la Plaça de la 
Pau o la nova zona esportiva, un projecte que 
presentarem amb molta il·lusió i que projectarà 
el nostre poble cap al futur. Tenim molts 
projectes pendents i que no hem pogut engegar 
pels grans costos que suposa la residència i 
perquè l’hem fet una prioritat. Tot i això, des de 
l’equip de govern continuarem treballant en la 
nostra política d’aconseguir moltes subvencions.

cONTINUAREM TREBALLANT PER FER REALITAT 
ELS EQUIPAMENTS QUE EL NOSTRE POBLE 
MEREIX.

Estimades i estimats, desitjo que tingueu unes 
molt bones festes! Seguim al vostre costat i ens 
veiem pel poble.

“
Les festes nadalenques són un 
moment d’alegria i retrobament: 
és l’època més esperada de l’any 
i omple a petits i grans de màgia i 
il·lusió. 

Nadal és un moment idoni per dinamitzar 
el comerç i un moment fantàstic per 
passejar i comprar amb la família. Com 
a regidora de Promoció Econòmica i de 
Comerç us animo a fer gran el nostre 
comerç local amb el comerç de Sallent. 

Sense sortir de la nostra vila hi 
trobareu de tot i per a tots I TOTES! 

La nostra Vila és rica en comerç. Actualment, 
comptem amb 130 comerços, sense deixar de 
banda els 131 professionals i serveis, 10 empreses 
a l’Edifici El Salt - Viver d’empreses, 7 allotjaments 
dins el nostre terme municipal i 7 empreses d’oci, 
a banda de les 100 empreses situades als nostres 
polígons on treballen uns 2.000 sallentins i 
sallentines. Sens dubte tenim un gran territori del 
qual estic orgullosa de formar-hi part.

L’Ajuntament de Sallent continua apostant 
per a les empreses, comerços i emprenedors i 
emprenedores. Per això continuem mantenint les 
diferents subvencions per a la contractació laboral 
i el foment de l’emprenedoria.

Aquest any, l’enllumenat de Nadal s’ha 
encès més tard de l’habitual amb la 
voluntat de sumar-nos a l’estalvi del 
consum d’energia. Des del consistori, i 
apel·lant a la responsabilitat col·lectiva, 
ens comprometem a aplicar totes aquelles 
mesures que siguin més respectuoses amb 
el medi ambient. 

A més, l’enllumenat s’apagarà unes 
hores abans: les hores d’il·luminació 
es concentraran a la tarda, mentre 
els comerços estiguin oberts, sent 
conseqüents amb l’estalvi energètic. 

Tenim moltes coses per celebrar i molts 
reptes i projectes de futur, i és per això 
que voldria fer la carta als Reis Mags 
pel Sallent del futur. Els sallentins i 
sallentines hi teniu molt a dir, m’ajudeu?

Aquest any trobareu un espai als nostres 
carrers on podreu escriure els vostres 
desitjos, desitjos personals, però us emplaço 
a abocar-hi desitjos de futur per a la nostra 
vila. Com volem la nostra Vila? Com volem el 
Sallent del futur? 

Vull aprofitar per agrair el treball d’entitats, 
associacions, treballadors i treballadores municipals, 
empreses i voluntaris i voluntàries que col·laboren per 
fer possible totes les activitats que es duen a terme 
des de l’àrea de Promoció Econòmica.

Gràcies per ser-hi sempre i ajudar a 
omplir la nostra Vila d’activitats, 
alegria i confiança.

“

“

“

“

“

“

“ “
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d’urbanisme
Notícies 

a principis del 2023, S’OBRIRÀ LA CONVOCATÒRIA 
DELS AJUTS PER A REHABILITAR HABITATGES
Es tracta de les subvencions Next Generation provinents del Fons Europeu 
de Recuperació de la Unió Europea que tenen per objectiu la millora de 
l’eficiència energètica dels habitatges. Tal com vam anunciar el setembre, al 
municipi de Sallent se li ha assignat un ajut per import d’1.9 milions d’euros 
per a dur a terme la rehabilitació. Per fer front a la demanda d’aquestes 
subvencions, a finals d’octubre el consistori va posar en funcionament 
l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge de Sallent.

Aquests ajuts compten amb diferents línies 
d’actuació. Fins al 31 de desembre de 2022, es 
poden sol·licitar els ajuts per a l’elaboració del 
Llibre de l’Edifici i la redacció de projectes per 
demanar la rehabilitació energètica (programa 5), 
ajuts per finançar actuacions i obres de millora de 
l’eficiència energètica als habitatges (programa 4) 
i els ajuts per a les actuacions de rehabilitació als 
edificis d’ús predominant residencial on s’obtingui 
una millora de l’eficiència energètica (programa 
3).

A principis del 2023, es podran sol·licitar els 
ajuts de la línia més important d’actuació, els 
de les obres de rehabilitació d’habitatges en 
barris antics. Poden optar-hi els propietaris 
o propietàries d’un habitatge de Sallent de 
la zona que va delimitar un informe tècnic 
expert: nucli antic de Sallent, Carretera, 
Rampinya, Fussimanya, l’eixample antiga, i 
també el nucli de Cabrianes.

Quin és l’import que es pot finançar? 
Qui pot optar a aquests ajuts? Com he 
de fer el tràmit? Per resoldre aquestes i 
altres qüestions habituals hem parlat amb 
l’assessora i tècnica Èrica Noguera de 
l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge de 
Sallent. Et convidem a donar un cop d’ull a 
l’entrevista (pàgines 26 i 27).

EL PATI DE LA CASA TORRES AMAT ES TRANSFORMA
S’està duent a terme la reforma del pati interior 
de la Casa Torres Amat, que està previst que 
finalitzi el desembre d’aquest 2022. Es tracta 
d’un espai situat just al centre d’aquest edifici i 
que comunica el nou Centre d’Interpretació amb 
la part noble de la casa. Fins ara, aquest espai 
no es podia utilitzar a causa dels problemes 
estructurals i de salubritat que patia, però amb 
aquesta intervenció es convertirà en un lloc de 
pas i de nexe entre ambdós espais.

El principal problema del pati era el terrat de la 
planta noble, ja que havia cedit una part de la volta 
i les estructures de suport estaven en mal estat de 
conservació. A més, no desaiguava correctament i això 
provocava que entrés l’aigua i la humitat a l’interior 
de la planta noble, principalment a la zona de l’antiga 
biblioteca. La planta baixa estava sense pavimentar i 
també amb problemes d’humitat.

Imatge d’una de les lleres on es van dur a terme les 
tasques de neteja.

Notícies D’urbanisme

Es realitzen tasques de neteja a les riereS
A finals de setembre, el consistori va dur a 
terme tasques de neteja i adequació de les 
lleres de les rieres de Cornet, del barri de 
Poble Nou, del Guix i la riereta de Sallent, 
com a intervenció de prevenció i manteniment. 
L’objectiu de les actuacions és mantenir la 
capacitat hidràulica de la riera i atenuar els 
danys provocats per possibles inundacions 
davant la possibilitat de fortes pluges.

FINALITZA LA PAVIMENTACIÓ 
DEL PASSATGE SANT VÍCTOR
A mitjans de novembre va finalitzar la pavimentació de 
la Travessia Sant Víctor, consolidant així l’accés a la 
Plaça Francesc Layret des del Carrer Prat de la Riba. 
Amb aquesta actuació s’ha millorat la seguretat dels i les 
vianants. La següent actuació en aquesta zona serà la 
il·luminació de la via pública.

Nou aspecte d’una zona de la Travessia Sant Víctor.

Pots demanar cita prèvia amb l’OHR a través del 
telèfon 610 47 04 46. També trobaràs més informació 
a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: 
https://habitatge.gencat.cat/nextgeneration

ZONES DELIMITADES 
Sallent Cabrianes

Descarrega’t el 
programa

Aspecte del nou paviment del terrat i de la barana 
del pati de la Casa Torres Amat. 

OBRES MENORS
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reportatge
El

Camins d’Anada és un projecte sallentí dut a terme per La Caixa de Vidre i 
promogut per l’Ajuntament de Sallent de manera transversal per les àrees de 
Joventut, Serveis Socials, Educació i Cultura.

CAMINS D’ANADA. l’ART COM A EINA DE REIVINDICACIÓ

Va ser un encàrrec que teníem clar que volíem portar a terme malgrat, a 
l’inici, no saber a quin col·lectiu el volíem adreçar. Teníem clar que l’art 
uneix, desperta, fa reflexionar, desinhibeix... I confiàvem plenament en 
les propietats del fet artístic.

També teníem plena confiança en els tres artistes que el 
porten a terme i els coneixíem bé, per la qual cosa sabíem 
que, treballar amb ells, era garantia absoluta. Es tracta 
del Quim Moya, l’Oriol Segon i en Quim Torres. Els tres 
artistes formen part del col·lectiu “ La Caixa de Vidre” i que 
es defineixen en quatre paraules: arts-persona-comunitat-
tendresa.

COM VA NÉIXER EL PROJECTE
Ens havíem informat del resultat a altres poblacions i nosaltres 
també volíem treballar amb ells, ja que la seva essència és 
promoure les Arts com a eina de transformació individual i 
col·lectiva posant-la al servei de les persones.

La incertesa inicial de no saber a quin col·lectiu adreçar-lo, va fer que 
des del primer moment estiguéssim en contacte diversos departaments 
de l’Ajuntament. Així, Cultura, Joventut, Educació i Serveis Socials vam 
començar a reunir-nos amb La Caixa de Vidre. Finalment, vam decidir 
adreçar el projecte a un col·lectiu de joves de La Kseta. Els vam presentar 
la proposta i, només els que van voler, es van beneficiar del projecte.

Participants del projecte penjant els cartells a Sallent
(Autor fotograf: Oriol Segon).

EL REPORTATGE

EL PROCÉS DE 
GESTACIÓ

A Sallent, la proposta 
es va materialitzar 
en una sèrie de 
sessions on s’han 
fet propostes 
experiencials i 
expressives, que 
van motivar entrar 
en contacte amb 
les vulnerabilitats 
i les fortaleses de 
tots els participants. 
El procés creatiu 
va facilitar i guiar 
la seva necessitat 
d’expressar-se a 
través de l’escriptura 
i la música.

QUIN VA SER EL RESULTAT?
El resultat final és una cançó del subgènere drill, un estil de música trap originat als 
barris del sud de Chicago el 2010, i una acció al carrer a través de gràfica. Aquest 
taller es va dur a terme a la Sala 2 de Fàbrica Vella durant el mes de juliol, mentre 
que el tancament es va fer a finals de setembre. Aquest tema musical, de moment, ha 
quedat en forma de maqueta a l’espera d’acabar-lo de treballar a partir del segon 
quadrimestre amb l’Escola Municipal de Música.

A banda d’això, la Caixa de Vidre va dissenyar uns cartells que contenen 
una empremta digital, una de cada participant, amb un dels fragments 
del tema que cadascú va aportar, així com una explicació del projecte. Els 
mateixos participants van penjar a l’entrada del poble aquests cartells 
per tal de donar visibilitat a aquesta iniciativa.

Gràcies a Ràdio Sallent, i a través d’una entrevista, els membres de la Caixa de Vidre i les tècniques de 
l’Ajuntament vam poder explicar el projecte i expressar què va suposar per cadascú de nosaltres poder 
formar part d’aquesta acció.

QUÈ HEM APRÈS?
Hi ha dos aspectes que, sens dubte, ens 
han fet créixer, ens han fet més grans. 
D’una banda, experimentar el poder 
de l’art per fer sortir, de dins nostre, 
pensaments i sentiments que d’altra 
manera no és possible. Per descomptat, 
això només és possible gràcies a 
l’empenta i professionalitat d’uns artistes 
com són els de la Caixa de Vidre. I, d’altra 
banda, hem après la importància del 
procés més que el resultat.

Hem descobert que tenim un munt 
de prejudicis que fan mal a qui tenim 
més a prop. Ser conscients d’això ha 
provocat un apropament i un respecte 
cap a les dues bandes. Per part de les 
tècniques de l’Ajuntament hem vist 
com cadascuna, dins la seva àrea, pot 
aportar moltíssim si comparteix amb 
la resta de persones i departaments, ja 
que, en el fons, l’objectiu és el mateix: 
l’esperit de servei.

Alguns exemples dels cartells reivindicatius. Contenen fragments de la lletra de la cançó.



1110

VIU EL NADAL A SALLENT
El destacat

CULTURA
La 

ELS PREMIS LACETÀNIA VISITEN SALLENT
El 18 de novembre es van celebrar els 
Premis Lacetània de les Arts i la Cultura 
2022, coordinats per Òmnium Bages-
Moianès. Per primer cop en la història dels 
premis, aquests es van realitzar fora de 
Manresa, i Sallent va ser la localització 
escollida. El vestíbul de Fàbrica Vella va 
esdevenir un espai festiu on els Gegants 
de Sallent, Joana la Negra i el Maqui, 
les danses de l’Esbart Vila de Sallent i les 
Enramades van ser-hi presents per donar la 
benvinguda als i les assistents.

Els sallentins Berta Portabella i Rafa Gordillo van 
ser els presentadors de la gala i, durant una hora i 
mitja, la música i la dansa van ser-hi presents amb 
les actuacions alternes de sis pianistes i del grup de 
dansa local Diaforé. La gala també va servir per 
fer l’estrena absoluta de la sardana Amunt i crits, 
composta pel músic sallentí Jaume Riu i inspirada en 
tres melodies de Jordi Fàbregas. 

Jordi Corrons, vicepresident de l’entitat organitzadora, va 
obrir la gala, mentre que el municipi amfitrió, representat per 
l’alcalde Oriol Ribalta, va tancar l’acte tot agraint la confiança 
d’Òmnium per encomanar a Sallent la celebració de la gala i 
també a totes les persones que havien fet possible aquest acte.

T’EXPLIQUEM TOTES LES ACTIVITATS PROGRAMADES
Aquestes festes, a Sallent no hi falta de res. Durant aquests dies, s’han celebrat 
un seguit d’activitats nadalenques on els més grans i els més petits han 
pogut participar i gaudir d’unes festes marcades per la tradició, la música, la 
gastronomia, el comerç... Però, sobretot, per la màgia. T’expliquem quines són 
les properes activitats programades!

Un dels primers caps de setmana amb 
activitats de Nadal va ser del 9 a l’11 de 
desembre, que van combinar-se amb les de 
La Marató de TV3. Sallent va voler sumar-se 
a aquesta marató solidària per tal d’aportar 
el nostre granet de sorra com a sallentins i 
sallentines amb activitats promogudes des del 
nostre municipi. Podeu trobar més informació 
d’aquestes jornades a la pàgina 15 del 
butlletí.

El diumenge 11 de desembre es va celebrar el 
Mercat del vi i el formatge de Sallent, una iniciativa 
promoguda per Sallent Comercial, que va agrupar 
una dotzena de parades per tal que el públic pogués 
degustar i comprar formatges i es va fer una cata de 
vins.

L’altre cap de setmana farcit de festes nadalenques va 
ser el divendres 16 de desembre, dia escollit per fer 
l’encesa de llums de Nadal. Enguany l’encesa s’ha fet 
més tard de l’habitual amb la voluntat de sumar-nos a 
l’estalvi del consum d’energia i fent un gest real que 
sigui més respectuós amb el medi ambient. Durant 
tota la tarda es van fer activitats a la Plaça Anselm 
Clavé, la Plaça de la Verdura i als carrers del centre. 
Va haver-hi un berenar amb coca i xocolata, un caga 
tió gegant, una bola de Nadal, la projecció d’un 
mapping i un espectacle itinerant de la Cia. Filigranes.

El plat fort va arribar el 18 de desembre amb la Fira de 
Santa Llúcia, que va transformar el Passeig 1 d’Octubre 
en un aparador d’artesania i productes relacionats amb 
el Nadal, com pessebres o tions. També va comptar 
amb una trobada de cultura popular amb l’Esbart Vila 
de Sallent, els Bastoners de Sallents, els Gegants i Nans 
de Sallent i els Castellers Pica-Polls d’Artés. El mateix 
diumenge, a Cabrianes, es va celebrar el Pessebre 
Vivent, que engany compleix vint-i-dues edicions.

PROPERES ACTIVITATS
A Sallent, durant aquests dies se celebra 
una nova edició del concurs d’aparadors de 
Nadal, que enguany llueixen les postals de 
Nadal que van elaborar els nens i nenes de les 
escoles de Sallent. Hi participen un total de 38 
establiments, que lluiran les seves creacions 
fins al 6 de gener.

Enguany es premien tres aparadors en funció de la seva 
originalitat i creativitat, qualitat artística, la utilització 
de materials respectuosos amb el medi ambient i la 
seva adequació a la temàtica festiva. El veredicte es 
farà públic el 28 de desembre a www.sallent.cat.

Les festes seguiran amb la tradicional cursa 
de Sant Silvestre, el 31 de desembre a 2/4 de 
5 de la tarda, el Parc de Nadal per a nens i 
nenes de 2 a 14 anys, la Cavalcada de Reis 
Mags de Sallent (5 de gener a les 6 de la 
tarda), i el Torneig de Reis Club Tennis Taula 
Sallent (8 de gener a les 9 del matí). 

Cabrianes celebrarà el Nadal amb el concert de Roger 
Mas acompanyat de Xavier Guitó al piano i Arcadi 
Marcet al contrabaix. Serà el dia 26 de desembre a les 
7 de la tarda, a El Centru. El dijous 5 de gener hi haurà 
la Cavalcada dels Reis de l’Orient, que començarà 
a les 8 del vespre, i el diumenge 8 de gener la Coral 
l’Albada presentarà El poema dels pastorets (a les 6 de 
la tarda, a El Centru).

La cloenda va tenir un aire festiu amb 
l’actuació de la dansa Febrer de Les 
Diaforé, amb música al piano d’Elisenda 
Duocastella, i tot seguit van desfilar la 
Txaranga de l’Escola Municipal de Música 
Cal Moliner, el Ball de les Forques (amb 
música de Pep Carrera) i els Bandolers 
de Sallent. Al llarg de la jornada, es va 
reivindicar i defensar l’ús del català. 

Una de les intervencions més 
esperades pels sallentins i 
sallentines va ser l’entrega del 
Premi Consell Comarcal del Bages 
pel projecte La Llançadora, la Xarxa 
de dansa d’arrel de la Catalunya 
Central, que agrupa l’Esbart Vila 
de Sallent, l’Esbart Sant Jordi de 
Gironella i l’Esbart Dansajove de 
Navàs. Aquest guardó premia 
les iniciatives dutes a terme en 
el darrer any i mig per entitats o 
associacions de la comarca. Van 
recollir el premi Núria Hontecillas, 
directora de l’Esbart Vila de Sallent, 
i Gonçal Garcia, president de 
l’esbart Dansajove de Navàs, de 
mans d’Eloi Hernàndez, president 
del Consell Comarcal del Bages. 

Pots consultar la resta de premis
a www.sallent.catRafa Gordillo i Berta Portabella van conduir la gala dels Premis Lacetània.

Gonçal Garcia, president de l’Esbart Dansajove de 
Navàs, i Núria Hontecillas, directora artística de la 
Llançadora, recollint el guardó a mans del president 
del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez.
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Notícies DE CULTURA GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL igualtat
Notícies

CONSUMIR CULTURA per ajudar a la salut mental
La Fàbrica Vella de Sallent, amb col·laboració el Teatre Lliure de Barcelona, 
van acollir al novembre un format de debat i reflexió anomenat The Long 
Table, que va tractar sobre la relació entre cultura i salut. 

Aquest format és d’origen nord-americà 
i combina teatralitat i models de 
participació comunitària: tothom que hi 
assisteix pot seure a la taula d’interlocució 
per donar la seva opinió sobre el tema 
que s’està parlant. El debat comença 
amb la intervenció d’alguns convidats i 
convidades i, com si es tractés del joc de 
les cadires, les persones que intervenen 
poden intercanviar el seu lloc per les 
persones que estan a la taula, i a la 
inversa.

Ruth Matamala i Quim Moya, precursors 
d’aquesta iniciativa, van iniciar el debat 
acompanyats de dos convidats vinculats a mons 
molt diferents, però alhora entrellaçats, com 
van ser el psicòleg Aleix Hildebrandt, referent 
de Benestar Emocional i Comunitari de l’Institut 
Català de la Salut, i Ferran Orobitg, artista de 
la companyia Fadunito. El públic estava format 
per programadors, artistes, tècnics i regidors i 

regidores sobre cultura, salut o educació, entre altres, 
que van debatre per aportar diversitat d’idees, opinions 
i receptes per entendre com el consum de cultura pot 
tenir un impacte positiu en la salut de les persones, 
especialment en la salut mental.

Es parla de prescripció social quan una persona 
té un malestar emocional i, en lloc de fer-li una 
prescripció mèdica, se li pot prescriure una 
activitat social. Es va explicar que l’aïllament, 
la falta d’interacció social o la no pertinença a 
una comunitat són factors que poden alterar el 
nostre benestar emocional.

Actualment, des dels Centres d’Atenció Primària, s’està 
duent a terme una prova pilot per crear un sistema 
de derivació que sigui efectiu. Es tracta de detectar 
casos de persones amb problemes de salut mental per 
tal d’aconsellar-los tractaments que no passin per la 
prescripció mèdica, sinó social. 

Pots llegir la crònica sencera a www.sallent.cat

LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ D’AJUTS PER A LES
ENTITATS ESTRENA NOU FORMAT
El 8 de novembre es va celebrar a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament la reunió de la Comissió 
Tècnica de Valoració de les Subvencions en règim 
de concurrència competitiva, que s’adreça a les 
diferents entitats i persones físiques de la Vila de 
Sallent.

Aquest 2022, hem iniciat un nou format de 
la Comissió de Valoració. Amb aquest nou 
format volíem donar més protagonisme 
i participació a les entitats que hi havien 
presentat sol·licitud. Es va convidar a 
participar-hi les entitats per tal que 
exposessin elles mateixes, de primera 
mà, els seus projectes, com també poder 
valorar la resta d’entitats.

D’aquesta manera, buscàvem una visió més àmplia, 
la visió de les mateixes entitats, i que alhora fossin 
les protagonistes de la comissió perquè són qui millor 
coneixen el teixit associatiu de la nostra Vila. La resposta 
va ser molt positiva, ja que es va aconseguir un 70% 
d’assistència de les entitats participants, que provenen 
de diferents àmbits com l’esportiu, cultural, social i 
educatiu.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE, TOLERÀNCIA ZERO
Cada 25 de novembre recordem les víctimes de violència de gènere i 
l’Ajuntament de Sallent, juntament amb l’entitat ADONA’T, se suma en 
diferents activitats que tenen un lema en comú: la no tolerància a la violència 
de gènere. Durant els dies previs i també posteriors al 25N, es van dur a terme 
activitats des de diferents àmbits per arribar a tota la població. 

Per als i les joves de Sallent es va dur a 
terme el Punt pati, un seguit d’activitats 
diverses per tal que els i les participants, 
segons el seu criteri, indiquessin si 
determinades situacions eren lliures de 
violència, amb certs elements a revisar, o 
bé si es tractava de situacions abusives i 
de violència. 

Pel que fa a la Biblioteca, va organitzar dues 
activitats. La primera, per a adults, va consistir en 
una xerrada de presentació del llibre Dones al 
marge: bruixes i altres històries d’estigma i oblit. 
L’autora, Ivet Eroles, investigadora i activista 
feminista, va parlar de les dones del món rural, 
estigmatitzades al llarg de la història i relegades 
a l’ombra. Unes, perseguides per bruixes; altres, 
amb un paper singular dins la seva comunitat. 
Dones sàvies, diferents, rebels que han confiat a la 
Ivet el seu testimoni.

Per als infants, Clara Gavaldà va oferir 
l’espectacle Contes de cap per avall. Els nens 
i nenes van poder gaudir d’uns contes molt 
especials, on els rols de gènere es capgiren i els 
personatges femenins tradicionals actuen de la 
forma més impensada i lliure. Tant els infants com 
les famílies s’ho van passar d’allò més bé i, alhora, 
van prendre consciència de gènere.

Destaquem la caminada i cursa adaptada 
que es va fer el 27 de novembre juntament 
amb l’entitat ADONA’T i la col·laboració de 
Ràdio Sallent. La novetat d’aquest any és 
la cursa adaptada, on infants i adults van 
participar d’aquesta emotiva cursa, simbòlica i 
reivindicativa contra la violència de gènere. Va 
ser un matí fred, però l’escalf de la gent va ser 
tot un èxit, ja que les temperatures gèlides no 
van ser un impediment per venir.

Durant el mes de novembre, es van posar bústies 
de denúncia anònimes de violències masclistes a la 
Biblioteca, l’Escola Municipal de Música, La Kseta i 
l’Institut Llobregat. Tot aquest resultat es va traslladar en 
forma de mural el mateix dia 25N per tal de visibilitzar-
les, tot donant informació de què poden fer les víctimes.

L’àrea d’Igualtat i l’entitat ADONA’T creiem 
que l’educació és l’eina més poderosa per 
prevenir la violència de gènere, i que la 
sensibilització sobre aquesta problemàtica 
no té data, sinó que s’ha de fer dia a dia. Per 
aquest motiu, durant tot l’any s’ha de treballar 
en tots els àmbits. Fer visible la no tolerància 
contra la violència de gènere a través dels 
Punts lila, enriquir el material bibliogràfic de 
les biblioteques escolars, definir un espai de 
material de consulta a La Kseta, inserir en els 
missatges al jovent, acompanyar a les famílies, 
entre moltes altres accions.

Cursa adaptada amb motiu del 25N, al Passeig 1 d’Octubre.

Recull de llibres en clau feminista a la Biblioteca de Sallent.
Reunió de la Comissió de Valoració.
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SALLENT SE SOLIDARITZA AMB LA MARATÓ DE TV3

notícies breus
Miscel·lània

El diumenge 18 de desembre, TV3 va celebrar 
la 31 edició de La Marató, enguany dedicada 
a les malalties cardiovasculars, la principal 
causa de mort als països desenvolupats 
i un dels problemes de salut pública més 
rellevants.

Sallent va voler sumar-se a aquesta marató 
solidària per tal d’aportar el nostre granet 
de sorra com a sallentins i sallentines a 
través d’activitats promogudes des del 
nostre municipi. La majoria d’activitats es 
van concentrar del 9 a l’11 de desembre, 
però també se’n van fer posteriorment, com 
l’espectacle nadalenc “Mirades de Colors” de 
l’escola Vedruna, o el Festival del Gimnàs de 
l’A.S.C.F., el 23 de desembre, que comptava 
amb una entrada solidària de tres euros per 
persona i el sorteig d’una panera.

Una de les primeres activitats va ser la de la 
Biblioteca de Sallent, el 9 de desembre, que va 
posar una parada de llibres i discos de segona mà 
a la Plaça St. Antoni M. Claret, provinents de la 
mateixa biblioteca. A banda de col·laborar amb la 
Marató, es tracta d’una iniciativa per oferir una nova 
oportunitat a llibres usats. A canvi d’un llibre o disc, 
els i les participants van poder fer un donatiu, tot i 
que la recaptació no es va tancar el mateix dia, sinó 
que la parada i les aportacions desinteressades van 
continuar fins al 22 de desembre.

Un altre acte va ser el concert de Veus Solidàries, que 
es va celebrar el diumenge 11 de desembre a Fàbrica 
Vella i va aconseguir una recaptació de 636 euros, 
una xifra similar a edicions anteriors. La responsable 
de Fàbrica Vella, Ruth Matamala, destaca que 
precisament “la gent sabia a què anava, que es 
tractava d’una taquilla inversa, i la gent va venir per 
aquest motiu”. La Sala Jordi Fàbregas va acollir un 
centenar de persones, que van poder gaudir d’un 
concert coral, amb diferents grups i veus, i alhora 
col·laborar amb els donatius. Al final del concert, 
públic i artistes van cantar conjuntament una nadala.

El mateix cap de setmana, Ràdio Sallent 
va emetre un programa especial, “Escolta 
Ràdio Sallent amb el cor, per la salut 
cardiovascular”, conduït per Neus Solà amb 
els convidats i convidades Montse Cardona 
(cardiòloga), Mingu Haro (coordinador de la 
Fundació SHE), Jonatan Caro (fisioterapeuta), 
Jordi Galobart, Carles Pascuet, Cristina 
Fàbregas i, al control de so, Pitu Galobart.

També es va celebrar la cursa urbana “Mou el 
cor per la Marató”, activitat promoguda des de 
l’àrea d’Esports del consistori amb la col·laboració 
d’AVES, Sallent Comercial, el Consell Esportiu del 
Bages, Ràdio Sallent i Penya Blaugrana, aconseguint 
una recaptació de 102 euros. L’11 de desembre el 
Foment Arqueològic Excursionista Sallentí (FAES) 
va organitzar una excursió familiar anomenada 
“Ens acompanyes al bosc dels tions?” per tal que 
els més petits i petites de casa visquessin una bonica 
experiència trobant el seu tió de Nadal. A través de 
diferents pistes, els i les excursionistes van voltar pel 
bosc per trobar els tions.

Obsequis de les curses infantils “Mou el cor per la Marató”. Concert de “Veus Solidàries” a Fàbrica Vella.

CAMPANYA “COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA”
Comprar al comerç de proximitat té 
premi. La seixantena de persones 
guanyadores d’aquesta campanya 
comercial, vinguts i vingudes de 
diferents municipis, van poder 
visitar i descobrir Sallent. 

La trobada es va fer a finals d’octubre. Es tracta 
de la campanya de comerç “Compra i Descobreix 
Catalunya 2022”, la qual forma part de les 
accions organitzades per la Xarxa de Barris Antics 
amb Projectes Xarxa. 

Aquesta xarxa compta actualment amb 
32 municipis adherits, entre ells, Sallent i 
té com a objectiu dinamitzar el comerç de 
proximitat, donar a conèixer el territori 
català i atraure visitants. Les persones 
premiades van ser rebudes a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament per la regidora de 
Promoció Econòmica, Cristina Luna, i la 
regidora de Turisme, Neus Solà.

Seguidament van gaudir de dues visites guiades, 
una al nou Centre d’Interpretació de la Casa Torres 
Amat i una altra al nucli antic. Se’ls va entregar una 
bossa amb obsequis i, per als més menuts i menudes, 
un llibre infantil dibuixat per Pilarín Bayés sobre el 
bisbe Fèlix Torres i Amat.

La jornada va clausurar gaudint del val que 
van guanyar els i les participants, que van 
poder anar a menjar a bars i a restaurants 
de Sallent.

Visitants de la campanya “Compra i descobreix Catalunya 
2022” al nou Centre d’Interpretació de la Casa Torres Amat.

NOTÍCIES BREUS TURISME I COMERÇ

1.655 persones VISITEN SALLENT DURANT EL 2022
Aquest 2022 ha sigut un any favorable 
pel patrimoni turístic sallentí, que s’ha 
recuperat pel que fa al nombre de 
visitants després de dos anys d’incertesa 
a causa de la pandèmia. Mostra d’aquest 
fet en són les xifres d’aquest 2022, que 
acumulen un total de 1.655 visites.

Aquestes visites inclouen el castell amb la seva 
emblemàtica església de planta circular dedicada 
a Sant Esteve i Sant Sebastià (124 visites) i el 
Poblat Ibèric del Cogulló (338 visites), que és dels 
més ben conservats de la Catalunya Central. Altres 
visites realitzades esporàdicament han estat el 
famós Museu i Casa Natal de Sant Antoni Maria 
Claret i Clarà (41 visitants), els aiguamolls de la 
Corbatera (8 visites) i la ruta pel centre històric 
“Dels Sants als Anarquistes” (80 persones).

D’altra banda, s’ha pogut estrenar l’antiga 
fàbrica de Cal Berenguer (87 visites) o 
l’edifici modernista de Ca l’Arau (136 
visites), restaurat recentment, gràcies 
a la col·laboració dels seus particulars. 
A més, des de l’octubre es va obrir el 
Centre de Visitants del Geoparc de la 
Catalunya Central (278 visitants) com a punt 
d’informació i oferint un seguit d’activitats 
al llarg de tot el mes. Per acabar, al maig 
es va reobrir la Casa Torres Amat juntament 
amb el nou Centre d’interpretació (563 
visites), que conté la turbina, part de les 
naus i un audiovisual. 

La procedència de la majoria de visitants és el Bages 
i, en menor grau, altres de comarques i poblacions 
ben variades. Per conèixer més informació sobre el 
perfil dels visitants, consulta www.sallent.cat
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Des de l’àrea de Memòria Històrica de 
l’Ajuntament de Sallent, juntament amb 
l’Arxiu Municipal i la iniciativa de les 
entitats Ateneu Republicà del Cogulló i 
CGT de Sallent, es va realitzar a l’octubre 
un acte de recuperació de memòria 
històrica a Francesc Layret tot anomenant 
una plaça de Sallent amb el seu nom, a 
la zona de l’aparcament de vehicles de la 
Plaça Santa Maria.

Sallent va inaugurar la nova plaça el dia que es 
complien 82 anys de l’afusellament del president 
Lluís Companys, el qual el 1931 havia visitat la 
Vila justament per inaugurar la Plaça Francesc 
Layret. Aquesta coincidència va fer que es decidís 
celebrar l’acte en aquesta data tan assenyalada, 
tot fent homenatge a ambdues figures històriques 
i realitzant un gest “de reparació i memòria”, 
en paraules de Teresa Padullés, responsable de 
l’Arxiu Municipal.

L’acte va comptar amb els parlaments de Francesc Serra, 
representant de les dues entitats impulsores; Ferran Octavi, 
director dels Serveis Territorials del Departament de 
Presidència de la Catalunya Central; i Oriol Ribalta, alcalde 
de Sallent, Cabrianes i Cornet.

Entre intervenció i intervenció, Sergi Dantí i Kike Ubieto, de 
les “Brigadas Internacionales”, van interpretar un repertori 
de cançons republicanes en homenatge a Layret i a totes 
les persones que van ser víctimes de la repressió per les 
seves idees. També es va fer la descoberta de la placa, que 
conté informació biogràfica de Layret i fotografies d’arxiu 
on es mostra l’aspecte de l’antiga plaça.

S’INAUGURA La plaça Francesc Layret

programa d’activitats
Agenda

DILLUNS 26
19:00 h Concert de Roger Mas Trio. El Centru (Cabrianes) / 10€ 
             Entrades a Cal Serra o per correu menjami@gmail.com

PARC DE NADAL 
27, 28, 29, 30 DE DESEMBRE + 2, 3, 4 DE GENER
De 17.00 a 20.00 h al Pavelló d’Esports Agustín Rueda

DIMECRES 4
16:30 h L’Auca dels tres Reis (Teatre familiar). Fàbrica Vella / 5€ dte

DIJOUS 5
18:00 h Cavalcada Reis Mags SALLENT. Pont Vell
20:00 h Cavalcada Reis Mags CABRIANES. Centre del poble

DIUMENGE 8
18:00 h El Poema dels Pastorets. Coral l’Albada.
           El Centru (Cabrianes) / Taquilla inversa 

DIVENDRES 13
18:00 h Petita hora del conte: Història del meu jardí.
             Biblioteca de Sallent / Gratuït

DISSABTE 14
20:30 h Tocar mare (Teatre). Fàbrica Vella / 12€ dte a part

DIUMENGE 15
11:00 i 12:30 h Visita poblat ibèric del Cogulló / 4€ dte a part

DISSABTE 21
10:30 i 12:30 h Visita C. I. Casa Torres Amat. / 4€ dte a part
11:00 h Taller de dansa intergeneracional. Fàbrica Vella / Gratuït
18:00 h Cinexic: Gordon i Paddy. Fàbrica Vella / Gratuït
20:30 h Cicle Gaudí: 42 segundos.  Fàbrica Vella / 4,5€ dte 

DIUMENGE 22
18:00 h Maquinaigües (Teatre familiar). Fàbrica Vella / 6€

DIVENDRES 27
18:00 h Hora del conte: El món de la Lola Anglada.
             Biblioteca de Sallent / Gratuït

DISSABTE 28
16:00 i 17:00 h Visita Museu i Casa Natal St. Antoni M. Claret 
                        Gratuït

DIMARTS 31
19:00 h Club de lectura: El celler. Biblioteca de Sallent / Gratuït

FEBRER
DIVENDRES 3
19:00 h Presentació del llibre de relats Boles de paper,
           de Rafel Donat. Biblioteca de Sallent / Gratuït

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

DIUMENGE 5
18:00 h Els colors de Duke Ellington (Música i teatre).
             Fàbrica Vella / 12€ dte a part

DIVENDRES 10
18:00 h Hora del conte: Desdisfresses, amb Sandra Rossi.
           Biblioteca de Sallent / Gratuït

DISSABTE 11
11:00 i 12:30 h Visita poblat ibèric del Cogulló / 4€ dte a part
20:30 h Laia (Teatre). Fàbrica Vella / 12€ dte a part

DISSABTE 25
18:00 h Cinexic. Fàbrica Vella / Gratuït
20:30 h Cicle Gaudí: Un año, una noche. Fàbrica Vella / 4,5€ dte

DIUMENGE 26
10:30 i 12:30 h Visita C. I. Casa Torres Amat. / 4€ dte a part

DIMARTS 28
19:00 h Club de lectura: Gina, de Maria Climent. Biblioteca de Sallent

MARÇ
DIVENDRES 3
20:00 h Inauguració exposició M. Matilde Almendros(Teatralització). 
             Fàbrica Vella / Gratuït

DISSABTE 4
11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part
20:30 h Show de la gent gran (Música). Fàbrica Vella / Gratuït

DIVENDRES 10
18:00 h Hora del conte: Contes de color violeta, amb en Clau de  
           Clown Maria Climent. Biblioteca de Sallent / Gratuït

DIUMENGE 12
11:00 i 12:30 h Visita poblat ibèric del Cogulló / 4€ dte a part
18:00 h Kalumba (Teatre). Fàbrica Vella / 12€ dte a part

DIMECRES 15
09:30 h Marxa nòrdica per la Sèquia. Lloc de trobada: Fàbrica Vella

DISSABTE 18
10:30 i 12:30 h Visita C. I. Casa Torres Amat. / 4€ dte a part

DIUMENGE 19
09:30 h 15a Caminada Poble Nou de Sallent. Torre del Gas
11:00 h Cançons menudes. Fàbrica Vella / 3€
16:30 h Cinexic. Fàbrica Vella / Gratuït
18:00 h Orgasumus (Teatre). Fàbrica Vella / 13€

DIVENDRES 24
18:00 h Petita hora del conte: Dins la clariana, de Cacauet Teatre.
             Biblioteca de Sallent / Gratuït
19:00 h / 19:30 h / 20:00 h / 20:30 h Visita a Ca l’Arau. Gratuït

DISSABTE 25
20:30 h Cicle Gaudí. Fàbrica Vella / 4,5€ dte a part

DIMARTS 28
19:00 h Club de lectura: Adeu a Berlín, de Christopher Isherwood. 
             Biblioteca de Sallent / Gratuït

DEL 3 AL 10 DE MARÇ
Exposició M. Matilde Almendros. Fàbrica Vella

DEL 20 AL 27 DE MARÇ
Exposició Alça’t. Fàbrica Vella

DESEMBRE

Miscel·lània notícies breus MEMÒRIA HISTÒRICA

Acte d’inauguració de la nova Plaça Francesc Layret.

16

GENER

Francesc Layret va destacar per ser 
un advocat laboralista i defensor 
dels interessos dels treballadors i 
treballadores, a més de defensar 
l’ensenyament en català i lluitar per la 
llibertat de Catalunya. Va viure en un 
context social i polític caracteritzat per 
un moviment obrer combatiu que va 
posar pressió contra la patronal.

Aquest context va estar marcat per una gran 
onada repressiva contra sindicalistes i obrers 
en mans d’un govern conservador. El novembre 
de 1920, quan Francesc Layret sortia de casa 
per anar a fer unes gestions a favor dels presos, 
va ser assassinat a trets per uns pistolers a 
sous. L’historiador Francesc Serra, en la seva 
intervenció a l’acte, va assegurar que existia 
“una col·laboració del govern amb els pistolers 
a sous”.

Onze anys després de la seva mort, durant les 
Enramades de Sallent de 1931, es va inaugurar 
la Plaça Francesc Layret amb la presència de 
Lluís Companys. El llavors alcalde de Sallent, 
Rafael Bonals, va fer un discurs on reclamava 
justícia per a Layret tot dient que “va ser 
assassinat pel sol fet de ser un home honest i 
un incansable treballador”. Aquestes paraules 
van ser repetides per l’alcalde Oriol Ribalta, 
que va tancar l’acte d’inauguració tot celebrant 
i recordant la lluita de Lluís Companys i de 
Francesc Layret per la llibertat de Catalunya. 

Fàbrica Vella Biblioteca de Sallent

Turisme Esports Actes de Nadal

Fàbrica Vella: Per adquirir les entrades per internet a fabricavella.sallent.cat o a l’App Sallent. A Taquilla una hora abans de cada espectacle - A l’Ajuntament 
de 9 a 14 h / Turisme: Reserva les entrades de les visites i rutes a www.sallentturisme.cat / Biblioteca: per a més informació truca al 93 820 63 01 o envia un 
correu electrònic a b.sallent.samc@diba.cat / Consulta l’agenda a www.sallent.cat > T’informem > Agenda i a Ràdio Sallent 107.6 FM o al compte 
d’Instagram @agendaradiosallent



Èxit de participació en el Mes de la gent gran
Durant el mes d’octubre, Sallent va celebrar el Mes de la gent gran, 
consolidant un format de programació que agrupa activitats adreçades a 
la gent gran, però pensades perquè tothom pugui participar-hi. 

Una de les activitats noves d’enguany va ser el taller Apropamúsica, 
en el qual es podia aprendre a tocar un instrument de manera 
col·lectiva. Aquesta iniciativa va generar tant entusiasme, que 
l’Escola Municipal de Música ja està pensant a seguir amb la idea 
a través d’altres propostes. Per agrair la participació, es va regalar 
a tots els i les participants un tiquet per anar a dinar al Menjador 
del Casal.

També va haver-hi dinars compartits. Un d’ells va estar 
organitzat pel Casal Cívic, que va oferir també ball 
de tarda, i un altre que estava adreçat a les persones 
usuàries del Servei d’Atenció a l’Entorn Domiciliari, 
professionals del servei i voluntaris del Centre 
ocupacional d’Ampans. En aquest, va ser el Menjador del 
Casal qui va encarregar-se de fer el dinar.

Pel que fa als espectacles que van tenir lloc a Fàbrica Vella, tots ells 
van agrupar prop d’un centenar d’espectadors i espectadores: es 
tracta del ballet flamenc de Tiempo Nuevo, la comèdia Desperta!, 
que va fer passar una bona estona a tots els i les presents, i el 
Ræpte de l’Esbart Manresà. També es va projectar la pel·lícula 
Toscana, dins el Cicle Gaudí.

Una de les valoracions més positives és el fet que la 
majoria d’activitats fossin gratuïtes per a la gent gran, 
ja que és una manera d’apropar la cultura i fer-la 
més assequible. També cal destacar que aquesta nova 

edició del Mes de la gent 
gran és la primera que es 
pot celebrar amb plena 
normalitat després de la 
COVID-19, i ha estat un èxit 
tant pel que fa al nombre 
de participants com la 
col·laboració entre serveis i 
entitats.

ELS NOSTRES 
AVIS I ÀVIES 
PARTICIPEN A
LA RÀDIO

Ràdio Sallent va visitar la 
Residència i Centre de Dia 
Sant Bernat en el marc del 
Mes de la gent gran. Es va 
fer un programa especial 
per conversar amb els 
nostres usuaris i usuàries.

El programa, conduït per Olga 
Gili i amb la col·laboració de 
la regidora Neus Solà, va estar 
obert a la improvisació per tal 
que els avis i àvies poguessin 
participar-hi lliurament, explicant 
les seves vivències a la residència 
i com organitzen el seu dia a dia.

La regidora Neus Solà 
va considerar que és 
“una activitat lúdica 
que té la intenció 
d’apropar els usuaris 
i usuàries a la realitat 
del carrer, a les entitats 
i a les activitats socials 
que s’ofereixen”.

GENT GRAN
Notícies

Participants del taller “Apropamúsica” en el marc del “Mes de la gent gran”.

Agenda de Ràdio de Sallent
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d’economia i ocupació
Notícies 

SALLENT CELEBRA UN NOU CONCURS NADALENC QUE 
FOMENTA LA CREATIVITAT DELS NENS I NENES
Durant aquestes festes de Nadal, a banda del concurs d’aparadors, 
l’Ajuntament de Sallent ha posat en marxa una iniciativa protagonitzada 
pels nens i nenes de les escoles de Sallent, des d’infantil 3 i fins a 4t de 
primària, en el qual han hagut de posar a prova la seva creativitat tot 
elaborant una postal de Nadal.

Durant el mes de novembre, prop de 400 infants de les 
escoles Torres Amat, Vedruna Sallent i els Pins de Cabrianes 
han participat elaborant aquestes postals de cartolina amb 
molt color, de diferents estils i amb missatges que arriben al 
cor, desitjant els millors desitjos per a tots i totes.

Per fer visible la creativitat dels nostres 
nens i nenes, aquestes postals estaran 
exposades als aparadors dels 38 
establiments que participen en el Concurs 
d’aparadors d’enguany.

Aquests nens i nenes també podran aconseguir un 
premi, ja que entraran en un sorteig que es farà el 
18 de desembre en directe per Ràdio Sallent 107.6 
FM, durant la Fira de Santa Llúcia. S’obsequiarà 
a quatre afortunats o afortunades amb un lot de 
joguines i un llibre de lectura. El lliurament es farà 
el 21 de desembre a l’Edifici El Salt.

CONCURS D’APARADORS

Pel que fa al tradicional Concurs d’Aparadors 
de Nadal, enguany s’hi ha inscrit un total de 38 
establiments i, des del divendres 9 de desembre i 
fins al 6 de gener, lluiran les seves creacions.

En aquest concurs es premiaran tres aparadors en funció de 
la seva originalitat, creativitat, qualitat artística, la utilització 
de materials respectuosos amb el medi ambient i la seva 
adequació a la temàtica festiva. El jurat estarà format amb 
representació del comerç local, un o dos experts en temes 
artístics, i la regidora de Promoció Econòmica, Cristina 
Luna, que visitaran els establiments entre el 12 i el 23 de 
desembre.

Notícies D’ECONOMIA I OCUPACIÓ

El projecte “L’hort és de totes”
compta amb un nou grup de participants
Des del 2016, l’Ajuntament de Sallent ha 
estat treballant per oferir feina i formació 
en diferents oficis a través del projecte 
Turn On, que s’adreça al jovent de Sallent. 
Durant els primers anys, el nucli central 
de la formació va ser la rehabilitació d’un 
edifici municipal en desús que va acabar 
convertint-se en La Kseta, el nou espai 
juvenil.

Amb aquest projecte acabat, el Turn On es va 
reinventar per buscar noves maneres de donar 
eines als i les joves per tal d’aconseguir feines 
dignes i tenir un millor futur laboral. A partir 
d’aquest objectiu, es va promoure el nou projecte 
“L’hort és de totes”, en el qual es van destinar uns 
terrenys municipals en desús a l’horticultura. 

Inicialment, la intervenció es va centrar 
en què els i les participants rebessin una 
formació al mateix temps que realitzaven 
pràctiques, i això els permetés adquirir 
coneixements per formar-se professional i 
socialment.

El Servei Local d’Ocupació aconsegueix feina
per a més de 130 persones

Un cop es va disposar de l’espai, es va donar 
una nova orientació a la iniciativa per tal que 
esdevingués un benefici per a la població 
sallentina. L’hort és una eina pedagògica molt 
útil per treballar conceptes, hàbits, valors, 
actituds i procediments, per la qual cosa es va 
decidir convertir-lo en un espai continu per a 
l’aprenentatge comunitari. Així, el passat mes 
d’octubre es va impulsar un nou projecte amb la 
participació d’un grup de 9 joves del poble, que 
seguiran un itinerari personalitzat per a la millora 
de la seva ocupació, amb el suport de la tècnica 
de l’hort i un grup de persones adultes.

Durant aquest 2022 el Servei Local 
d’Ocupació ha aconseguit cobrir 124 
llocs de treball a Sallent i 13 més fora del 
municipi. Aquest servei s’adreça tant a les 
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. 

Aquestes 137 persones han recorregut a aquest 
servei amb l’objectiu de trobar feina i inscriure’s 
a les ofertes que publica el SLO i la Xarxa Local 
d’Ocupació Xaloc. D’aquestes, 124 han trobat 
feina a Sallent a més de 40 empreses i, les altres 
13 persones, a fora de Sallent a través de l’eina 
Xaloc (durant el primer semestre d’aquest any).

Els sectors de treball als quals pertanyen les 
empreses són diversos, com per exemple 
la metal·lúrgia, la tecnologia, l’automoció, 
l’alimentació, la restauració, entre altres, etc.

Aquestes dades són exponencialment 
superiors a les d’anys anteriors, ja 
que el 2021 s’havien cobert 63 llocs de 
treball i el 2020, 46. Cal tenir en compte 
que aquest període va coincidir amb la 
situació pandèmica de la COVID-19, que 
va dificultar la recerca de feina i l’oferta 
laboral.

OCUPACIÓ

El veredicte es farà públic el 28 
de desembre a través de les 
xarxes socials del consistori i 
www.sallent.cat i l’entrega de 
premis serà el 4 de gener a 
l’Edifici El Salt. Als tres aparadors 
premiats se’ls obsequiarà amb un 
val de compra per import de 50 
euros i publicitat gratuïta a Ràdio 
Sallent durant dos mesos.

Consulta els establiments 
participants a www.sallent.cat

Grup de joves que participa al programa “L’hort és de totes”.
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ESPORTS
Els

A finals de setembre es va disputar la 14a edició del Torneig de Bàsquet 
Sallent, després que hagués d’estar aturat durant dos anys a causa de la 
pandèmia.

Rècord de participació en el Torneig de Bàsquet

El torneig es va celebrar al Pavelló d’Esports 
Agustín Rueda de Sallent al llarg d’onze 
hores, de 9 h del matí a 8 h del vespre, i en 
les categories de premini, mini femení, infantil 
masculí, infantil femení, cadet femení i cadet 
masculí.

Van participar-hi més de 250 
esportistes, un total de 19 equips del 
CB Artés, Bàsquet Berga, La Salle 
Manresa, Sant Gabriel Ripollet, Òdena 
CB, Manresa CBF, CB Vilatorrada, CB 
Cubelles, CB Puig-reig, CB Navàs i el 
club amfitrió l’AE Sallent. Destaca la 
bona actuació de l’AE Sallent, que 
va guanyar en categories infantil i 
mini femení i va quedar segon en les 
categories infantil, cadet masculí i 
premini mixte. 

El públic va poder gaudir del bon nivell de 
joc de tots els equips participants, que van fer 
d’aquest torneig una competició molt igualada 
i amb molta esportivitat. A més, tots els i les 
esportistes van poder gaudir d’un dinar que es 

va fer a les sales Contramestres i Ateneu Català i es va fer el 
sorteig d’un lot de material esportiu cedit per Martí Esports i 
una paleta ibèrica cedida per BonÀrea.

En finalitzar la jornada, es va fer l’entrega de premis, 
amb presentació de Cristina Fàbregas i amb el lliurament 
de guardons a càrrec del president de l’AE Sallent (Marc 
Bransuela), el coordinador de bàsquet (Dídac Blasco) i el 
tècnic d’esports del consistori i director esportiu de l’AE 
Sallent (Joan Martí). El torneig va estar organitzat per l’AE 
Sallent amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sallent.

Un total de 350 atletes de tota la comarca del Bages, d’entre 3 i 15 anys, 
van participar el 13 de novembre al cros escolar de Sallent, que es va 
disputar al circuit de les pistes de tennis durant el matí.

LA REPRESENTACIÓ DE SALLENT AL cros escolar 
ACONSEGUEIX EXCEL·LENTS RESULTATS

Des del punt de vista estrictament 
competitiu, els i les nostres atletes van 
tenir uns resultats excel·lents, aconseguint 
un total de vint-i-dos podis: 4 podis com a 
primers classificats, 8 podis com a segons, 
i 10 podis com a tercers.

El lliurament de premis va ser a 
càrrec de l’alcalde Oriol Ribalta, 
el regidor d’Esports,  Diego 
Miranda, el regidor Salvador 
Sibila i les directores de les 
escoles Torres Amat i Vedruna 
Sallent, M. Teresa Sánchez i 
Susana Sánchez respectivament.

Aquesta jornada va estar 
organitzada per l’Ajuntament de 
Sallent juntament amb el Consell 
Esportiu del Bages, i va comptar 
amb la col·laboració de Sallent 
Comercial, AVES, Diputació de 
Barcelona, BonÀrea, Ràdio 
Sallent, CMP i les escoles Torres 
Amat, Vedruna Sallent i Pins de 
Cabrianes i l’Institut Llobregat.

Notícies D’ESPORTS

Durant les festes de Nadal, no hi ha excusa perquè els nens i nenes puguin 
seguir practicant esport i fent-ho d’una manera divertida! Si vols passar una 
bona estona, vine amb familiars i amics. T’hi esperem!

PARC DE NADAL de Sallent 2022
El torneig de futbol sala TÉ DOS EQUIPS VENCEDORS
El 17 de setembre es va disputar el 
torneig de futbol sala, en el qual l’AE 
Sallent en les categories aleví i juvenil 
i l’AE Centelles en categories infantil i 
cadet es van emportar els dos primers 
llocs de la classificació. El torneig va 
estar organitzat per l’AE Sallent amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, la 
Federació Catalana de Futbol Sala i la 
Diputació de Barcelona. 

Al matí es van disputar els partits de les 
categories aleví i infantil i, a la tarda, les 
categories cadet i juvenil. Cal destacar 

l’esportivitat i la germanor entre equips. Després de les finals 
es va fer l’entrega de premis en mans del coordinador de 
futbol sala de l’AE Sallent, Salva Pulido i el tècnic d’esports 
i director esportiu de l’AE Sallent, Joan Martí. El torneig va 
comptar amb la presència del vicepresident de la Federació 
Catalana de futbol sala, Jose Luis Torres.

L’àrea d’Esports de Sallent organitza una nova edició del 
Parc de Nadal de Sallent, que serà els dies 27, 28, 28, 
30 de desembre de 2022 i el 2, 3, 4 de gener de 2023 al 
Pavelló Agustín Rueda de Sallent de 5 a 8 de la tarda.

Es faran activitats lúdic-esportives com el bàsquet, futbol, vòlei, 
inflables, tallers, zona infantil i molt més adreçades a infants de 2 a 14 
anys. Es podrà gaudir de descomptes per a l’entrada al Parc amb vals 
de descompte de les botigues adscrites a Sallent Comercial.

Campiones en categoria infantil, AE Sallent.

Campions en categoria 
juvenil, AE Sallent.

Cros escolar
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equip de SERVEIS ECONÒMICS
Serveis Econòmics és, probablement, l’àrea 
més transversal de l’Ajuntament de Sallent: 
està en contacte amb els i les contribuents, els 
proveïdors i proveïdores, totes les regidories 
i els serveis. L’equip està format per cinc 
persones i, des del novembre, es troba al 
complet en haver-se incorporat el nou cap.

D’esquerra a dreta (a darrera): la Carme, l’Àngels 
i l’Albert. A davant: la Cristina i l’Anna.

EQUIP DE SECRETARIA
Som un equip format per la Maria, 
la Desi, l’Eva, la Núria i el Josep. El 
Servei de Secretaria és el responsable 
de la coordinació del funcionament 
dels diferents òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament, de la tramitació de les 
autoritzacions de les ocupacions de la via 
pública, concessió de guals, matrimonis 
civils, promoció de la salut, i moltes altres 
activitats.

som
Qui

Un equip que es complementa a la perfecció i es 
coordina perquè no se li escapi res. La Carme és la 
tresorera i és qui fa l’atenció al contribuent; l’Anna 
comptabilitza els ingressos i els acords de la Junta 
de Govern local; i la Cristina tramita les factures. 
L’Àngels i l’Albert s’encarreguen del control i la 
fiscalització dels actes, expedients i documents de 
l’entitat local i la confecció dels estats comptables 
de la liquidació, formació del Compte General, 
seguiment de l’execució pressupostària, així 
com atendre les obligacions de subministraments 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.

Els nostres objectius són l’optimització dels circuits 
i controls interns, la reducció dels terminis en els 
pagaments als proveïdors i proveïdores i en les 
trameses d’informació a altres administracions 
públiques i òrgans de control extern, així com assolir 
la digitalització de la despesa, cosa que implica 
incorporar la facturació i la signatura electròniques. 
Vetllem perquè l’aplicació dels fons públics municipals 
segueixi els criteris òptims d’economia, eficàcia i 
eficiència.

També es tramiten les subvencions de concurrència 
competitiva, de concessió directa i la tramitació 
procedimental de les figures de planejament. Donem 
l’impuls a l’aplicació de la nova normativa que 
es va generant en els diversos àmbits materials 
d’actuació municipal. Secretaria també porta a 
terme les tramitacions de les licitacions municipals, 
dels expedients de reclamacions patrimonials, dels 
expedients sancionadors i d’assessoria jurídica.

JOVENTUT I EDUCACIÓ
Parlem de 

Alumnes d’institut ensenyaran anglès a primària

Es tracta d’un pla pilot promogut pel 
Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya que té per objectiu donar 
suport a la millora de l’expressió oral en 
llengua anglesa i afavorir la competència 
plurilingüe de l’alumnat d’Educació infantil 
i primària a partir de la interacció amb 
nens i nenes d’altres centres i diferents 
etapes educatives.

Sallent és el primer municipi de la Catalunya 
Central on es posa a prova aquest pla; algunes 
poblacions on ja s’ha dut a terme són Sant Joan 
Despí, Castelldefels, Esparreguera, Viladecans, 
entre altres. A Sallent, el projecte està encapçalat 
per 17 alumnes de primer de batxillerat de 
l’INS Llobregat que s’han ofert com a voluntaris 
i voluntàries per ser els language assistant de 
l’alumat de cinquè i sisè de primària de l’Escola 
Torres Amat.

Això vol dir que, al llarg del curs, l’alumnat de 
secundària visitarà setmanalment el centre educatiu 
per tal de compartir aprenentatges a través de la 
llengua anglesa mitjançant el diàleg, la conversa, 
la descoberta de vocabulari, etc. Aquest treball 
comptarà amb el suport a l’aula d’un tècnic i assessor 
de llengües estrangeres del Departament d’Educació, 
Joan Molina.

L’acte de presentació va comptar amb les 
intervencions de la regidora d’Educació, Sílvia 
Tardà, la coordinadora de Serveis Educatius 
a la Catalunya Central, Anna Torruella, i la 
directora del centre, Maite Sánchez.

La regidora Sílvia Tardà va posar en valor la tasca 
dels 17 alumnes, en tant que seran “el model pels nens 
i nenes de cinquè i sisè”. Per la seva banda, Anna 
Torruella va destacar que és un projecte que necessita 
una coordinació entre primària i secundària “que ens 
ha de portar fruits acadèmics i educatius”.

A l’octubre, l’Escola Torres Amat de Sallent i l’INS Llobregat van presentar el 
projecte educatiu de llengua anglesa Sharing to learn.

Sallent CELEBRA EL Dia dels Drets dels Infants
El 20 de novembre es va 
celebrar a Sallent el Dia 
Internacional dels Drets dels 
Infants amb una jornada on 
els protagonistes van ser els 
nens i nenes del municipi. 
La jornada va començar 
amb l’acte de constitució 
del Consell d’Infants del 
curs 2022-23, format per 
12 nens i nenes de 5è i 6è 
de les escoles Torres Amat, 
Vedruna Sallent i Els Pins 
de Cabrianes, acte que es 
va celebrar a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, on 
els membres del Consell van 
ser rebuts per la regidora 
d’Educació, Sílvia Tardà, i 
l’alcalde Oriol Ribalta.

Els consellers i conselleres van presentar-se i també fer una valoració 
del programa dut a terme el curs 2021-22. Van destacar les trobades 
amb altres Consells d’Infants de la comarca i el fet d’haver pogut 
decidir com volien que fos la nova pista de skate park.

Un cop es va acabar l’acte, els nens i nenes van anar cap a Fàbrica 
Vella per veure l’espectacle de Marcel Gros i, a la tarda, es van fer 
jocs de fusta acompanyats d’una xocolatada. La jornada va acabar 
amb la projecció de la pel·lícula Binti del cicle Cine XIC.

Nous membres del Consell d’Infants juntament amb l’alcalde Oriol Ribalta, la regidora 
Sílvia Tardà i la dinamitzadora juvenil, Sílvia Canals.

D’esquerra a dreta: Maria, Núria, Desi, Josep i Eva.

Les competències del lloc de Secretaria es resumeixen 
en: donar fe dels acords i resolucions que s’adopten i 
informar sobre la legalitat de l’activitat administrativa 
municipal. Ens agrada estar al servei d’un municipi 
com Sallent, coordinant-nos perquè tot funcioni el 
millor possible gràcies a un equip que sempre està 
al peu del canó. Com diuen els nostres companys 
de Serveis Tècnics, té la complexitat suficient per no 
deixar de sorprendre’t minut a minut!
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Ara fa tot just un mes que aquesta 
oficina va entrar en funcionament. 
Per què es va crear i quina és la seva 
funció?

Es va crear arran de la subvenció que va rebre 
l’Ajuntament del programa 1 de Next Generation, 
que s’anomena Rehabilitació d’habitatges en barris 
antics.  Són ajuts que provenen del Fons Europeu de 
Recuperació de la Unió Europea i tenen per objectiu 
la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. 

Aquesta subvenció, al Bages, l’han rebut 
pocs municipis: a part de Sallent, Sant 
Fruitós de Bages, i el barri del Xup de 
Manresa. A Sallent s’han atorgat 1.9 milions 
d’euros i és un dels municipis que ha rebut 
una de les subvencions més elevades.

L’oficina es va obrir per poder informar d’aquest 
programa 1. Tot i això, nosaltres hem fet un pas 
més i, a part d’informar del programa 1, també 
donem informació dels programes 3, 4 i 5, que es 
poden sol·licitar fins al 31 de desembre. Com que 
el programa 1 només es pot concedir a habitatges 
que pertanyen a una zona limitada de Sallent, el fet 
d’oferir els altres programes ens permeten abastar 
un volum més ampli de població.

L’Oficina de Rehabilitació i Habitatge de Sallent va entrar en vigor a l’octubre 
per tal de donar suport a la tramitació de les subvencions europees Next 
Generation, que estan destinades a ajudar en el finançament d’actuacions en 
matèria d’eficiència energètica aplicada a l’habitatge. 

A qui van dirigides les subvencions? I 
amb quin objectiu han estat creades?

Totes les subvencions van dirigides a persones que 
vulguin rehabilitar l’habitatge en matèria d’estalvi 
energètic. El requisit mínim per poder optar a la 
subvenció és sempre d’un 30% d’estalvi d’energia 
primària no renovable (com el carbó o el gas natural) 
per canviar-les per biomassa, plaques solars, etc. Els 
programes 1, 3 i 4 volen potenciar aquest estalvi, mentre 
que el programa 5 és per a la creació del projecte i es 
pot compaginar amb els altres programes.

La finalitat del programa 1 és crear un Sallent 
més “ecofriendly”. És un projecte “win-win” 
on es beneficien les dues parts, tant el veïnat 
de Sallent perquè rep una ajuda per a la 
rehabilitació que ja tenia pensada (o ha pensat 
fer-ho a partir de l’ajuda subvencionada) 
com l’Ajuntament, perquè crea un Sallent més 
estalviador i més correcte a escala energètica. 

Durant aquestes primeres setmanes de 
funcionament, quina ha estat la rebuda 
per part de la ciutadania?

Des del primer dia hi ha hagut molta demanda, tant 
telefònicament com presencialment. Hem atès persones 
que ja tenien pensat fer aquestes rehabilitacions i altres 
que tan sols trucaven per informar-se de què fem. Ara 
s’està reduint la demanda d’informació, possiblement 
per la proximitat de Nadal, però amb la nova difusió 
tornarem a tenir més gent.

Ara mateix tenim anotades una trentena de 
persones que tenen els requisits per entrar al 
programa 1 i altres han demanat informació 
del programa 4. Presencialment hem atès 
una setantena de persones, mentre que 
telefònicament el volum ha estat més gran.

ÈRICA NOGUERA
Èrica Noguera, responsable de l’Oficina de

Rehabilitació i Habitatge de Sallent

ÈRICA NOGUERA
Entrevista Quines són les principals consultes?

Algunes consultes han estat en relació amb el 
tipus de reformes que podien entrar en aquesta 
subvenció, com per exemple reformes al lavabo, 
etc. En aquest sentit, hem vist que hi ha molta 
desinformació. Però també han vingut persones que 
ja s’havien informat prèviament, a través del fulletó 
que vam fer, o a través d’un curs que vam impartir 
d’informació sobre les subvencions.

Molta gent demana per l’accessibilitat a l’immoble, 
com per exemple per escales, lavabo per persones 
grans, canvi de banyera a dutxa, etc. Com ja hem 
comentat anteriorment, s’ha de complir el requisit 
mínim del 30% d’estalvi energètic, i aquestes obres 
podrien entrar com a caire complementari. Seria 
molt interessant trobar un tipus de subvenció concret 
per poder executar aquestes obres de cara al futur, 
però ara mateix és totalment complementari al 
programa 1, als altres no. També ens consulten si, 
amb el canvi d’una finestra, arriben al 30% d’estalvi 
energètic, però això s’ha de preguntar a un/a 
arquitecte/a.

A vegades venen a demanar dubtes més 
tècnics i cal recordar que nosaltres no els 
podem assessorar en aquest aspecte. De 
cara a gener, quan ja tinguem el programa 
1 en marxa, tenim pensat fer xerrades 
informatives, sobretot a comunitats de veïns 
i veïnes.

I quines són les confusions i dubtes 
més recurrents?

Una de les confusions més habituals és 
saber quins habitatges pertanyen a la zona 
limitada. Hi ha gent que ve a l’oficina que 
és de Cornet, de les masies, i com que les 
zones limitades a les quals poden adherir-
se a la subvenció són unes zones molt 
concretes de Sallent i Cabrianes, els veïns i 
veïnes de Cornet no entren en el programa.

Al fulletó que hem repartit i a la secció d’urbanisme 
d’aquest butlletí (veure pàg. 6) hi ha indicades 
les zones que pertanyen tant a Sallent com a 
Cabrianes. Es va fer un estudi tècnic a tot el poble 
en el qual es valorava l’estat dels habitatges per 
saber si es troben en estat ruïnós o quin tipus de 
desperfectes tenen. Per aquest motiu es van limitar 
aquestes zones, ja que s’hi troben cases que 
no estan en tan bones condicions. L’etiqueta de 
qualificació energètica d’aquestes zones són l’E, la 
F i la G, que són les pitjors, i amb poques reformes 
que s’hi facin per aconseguir un estalvi energètic ja 
es millora exponencialment l’habitatge.

Quin és l’import que es pot arribar a 
finançar per una actuació?

Dins el programa 1, depenent de l’estalvi energètic, 
tenim diferents tipus de percentatges:

- Del 30 al 45% d’estalvi energètic, podríem optar 
a una subvenció del 40% de l’import si aquest no 
supera la quantitat de 8.100 € . Per exemple, si fem 
una obra que té un cost total de 25.000€ el màxim 
que ens subvencionarien serien aquests 8.100 €.

- Del 45 al 60% d’estalvi energètic, podríem 
optar a una subvenció del 65% de l’import, que 
equivaldria com a màxim a 14.500 €.

- Superior al 60% d’estalvi energètic, podríem 
optar a una subvenció del 80% de l’import.

A part de la subvenció d’habitatge també hi ha 
l’opció de rehabilitar locals comercials. Hi ha 
persones que han vingut a rehabilitar perruqueries. 
Les condicions són diferents, però depenent de 
l’estalvi energètic que tinguem es tindria un tipus 
o un altra de subvenció. I en el cas que tinguem 
una família vulnerable també tindríem un altre 
tipus d’inversió, que podria arribar al màxim, 
una subvenció total, però depenent de l’estalvi 
energètic. 

Com i quan poden saber les 
persones sol·licitants si se’ls ha 
atorgat l’ajut?

A partir del dia que fem la sol·licitud tenim un 
termini màxim de 3 mesos per saber si ens la 
concedeixen o no. Si no rebem cap resposta vol 
dir que no ens l’han concedit. En els programes 
4 i 5 ho pot mirar directament la persona que ho 
sol·licita, de forma online, encara que normalment 
ho fa un tècnic. I en els programes 1 i 3 és 
obligatori que ho faci un/a tècnic/a.

Un cop concedida la subvenció disposem d’un 
termini d’un any per poder iniciar les obres de 
millora: el requisit és que estiguin acabades el 
juny de 2026. El termini per fer les obres, en els 
programes 1 i 3 és de 18 mesos, i en el programa 
4, de 12 mesos. També es pot sol·licitar la 
subvenció amb les obres iniciades, finalitzades i per 
començar.

PROGRAMA 1. Ajuts a les actuacions de 
rehabilitació energètica a nivell de barris antics.

PROGRAMA 3. Ajuts per a la rehabilitació d’edificis 
d’ús predominant residencial on s’obtingui una millora 
de l’eficiència energètica. 

PROGRAMA 4. Subvencions per obres de millora 
de l’eficiència energètica als habitatges, com per 
exemple canvi de finestres i climatització.

PROGRAMA 5. Ajuts per a l’elaboració del Llibre 
de l’Edifici i la redacció de projectes per demanar la 
rehabilitació energètica. Escaneja el codi QR

per a més informació!
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Guillem Cabra serà el candidat a 
a l’alcaldia de Sallent el 2023

Clara Ferrés i Olga Riera l’acompanyaran a la llista amb l’objectiu de trencar la 
majoria absoluta i consolidar un projecte que recuperi l’empenta col·lectiva

L’assemblea oberta de Fem Poble ha escollit Guillem 
Cabra, Clara Ferrés i Olga Riera per encapçalar 
la candidatura a les eleccions municipals. Cabra 
i Ferrés actualment són regidors a l’Ajuntament 
i Olga Riera shi incorpora per  “acabar amb 
la majoria absoluta i consolidar el projecte 
transformador que es va iniciar fa quatre anys”.

Fem Poble treballa en un programa basat en tres 
grans eixos: que Sallent torni a créixer, que recu-
peri sobiranies i que sigui un poble amable i amb 
drets per a tothom.

Durant la jornada ‘Decidim Sallent’ s’han concre-
tat propostes tangibles, com convertir el centre 
comercial en peatonal, connectar els centres 
educatius amb un carril bici o comptar amb una 
piscina pública per a l’estiu. 

Guillem Cabra, ha defensat que “cal trencar amb 
la intransigència d’un govern amb majoria ab-
soluta i recuperar la il·lusió i l’empenta”. Per 
això, “culminarem la construcció de la residència 
però també donarem vida a edificis com Cal Bosch, 
projectarem pisos tutelats per dotar d’autonomia a 
la gent gran i crearem una empresa pública per co-
mençar a revertir les privatizacions”.

Clara Ferrés fa èmfasi en que “l’Ajuntament ha 
deixar de ser una gestoria i haurem de centrar 

Bona part del patrimoni industrial sallentí ha anat a terra 
(la Fàbrica Vella, l’edifici originari de Cal Sala, Les Culle-
res…). La fàbrica de Cal Sala es troba en estat de con-
servació “dolent”, segons el Catàleg de Béns Arquitectò-
nics i és urgent intervenir-hi perquè no es degradi més.

La Generalitat n’és la propietària i l’Ajuntament ha de 
vetllar per la conservació i manteniment de la propietat. 
Fem Poble treballem per projectar el ‘Centre de Crea-
ció Cultural Cal Sala’, un equipament que sigui llavor de 
la cultura arrelada al territori i accessible per a tothom.

El dijous 12 de gener a les 19.30h a la Sala Vilà i Valentí 
en parlarem amb profunditat, t’hi esperem.

Salvem Cal Sala, protegim el 
patrimoni industrial sallentí

tots els esforços a fer possible un projecte rigorós per en-
fortir els serveis públics i fer créixer Sallent”. 

Olga Riera defensa que “els que som cada dia al peu de 
carrer, obrint la botiga i parlant amb la gent coneixem 
els problemes i per això també hem de ser amb força a 
l’Ajuntament perquè no decideixin sempre els mateixos”.

hola!  
 
 
 
 

QUÈ HA PASSAT AMB LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA RESIDÈNCIA? 
- Des del 2019 fins al 2021 vam estar esperant que ERC és decidís on era el millor lloc on posar-la. 

Finalment es decideix el mateix emplaçament previst per Junts i amb el mateix projecte. NO CALIA 
PERDRE DOS ANYS! 

- Al juliol del 2022 es debat el sistema per poder licitar les obres. Des de Junts fem aportacions per 
millorar les condicions de contractació i avisem que s’han d’actualitzar els preus. NO podem anar 
a un concurs per contractar una obra amb els preus del 2019. NO ENS FAN CAS I ERC TIRA 
ENDAVANT SENSE TENIR EN COMPTE LA NOSTRA ADVERTÈNCIA. 

- Com es preveia la licitació queda deserta, i s’ha d’encarregar una actualització de preus. EL 
PRESSUPOST A L’ANY 2022 COSTA 1,5 MILIONS MÉS QUE AL 2019 

- Al mes de novembre del 2022 és torna a portar a aprovar el nou plec de clàusules perquè les 
empreses es puguin presentar amb el nou preu de sortida de 8.540.857,50€. 
 

Des de Junts per Sallent, teníem el projecte redactat a l’any 2019 i s’hagués hagut de licitar el mateix 
2019 tal i com estava previst. Ara tres anys després, per no escoltar-nos els sallentins haurem de pagar 
1,5 M € de més. JUNTS, En tot moment, hem fet aportacions, hem ajudat en tot allò que hem pogut i ens 
han deixat, i hem votat a favor de tots els passos, perquè la nostra voluntat és que el projecte creat i 
defensat per Junts per Sallent, sigui el projecte de tots i sigui una realitat. 

PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE SALLENT 
Cada any presentem propostes als pressupostos de l’Ajuntament. Hem de dir que hem tingut poc èxit en 
les nostres propostes, però la nostra oposició ha estat constructiva, en cap pressupost hem votat en 
contra, perquè nosaltres hi som per treballar, per sumar i per proposar. 

Aquest any proposarem 5 coses 

1. AMPLIACIÓ PRESTACIONS DOMICILIÀRIES A LA GENT GRAN: fer el salt i preparar un veritable 
Servei d’Atenció a l’Entorn Domiciliari que ajudi a les persones a tenir a casa seva uns serveis 
equiparables als de una residència. 

2. PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES PERSONES GRANS: La pandèmia ha afectat emocionalment a 
moltes persones i principalment a la gent gran, i especialment als que viuen sols. Des de 
l’Ajuntament s’ha de fer un seguiment. 

3. REFORMES HABITATGES PER A JOVES: Aposta per la cessió d’habitatges a l’Ajuntament, fer la 
reparació necessària i poder-los posar a lloguer per joves. 

4. ESTUDI DEL CASC ANTIC: igual que els darrers anys demanem un estudi per analitzar les 
possibilitats del nostre casc antic. 

5. REDACTAR PROJECTES: Preparar els projectes per una zona esportiva de futur, un nou centre 
cívic i allotjaments tutelats al edifici del carrer Bisbe Valls amb Plaça de la Pau, i un estudi de 
viabilitat i alternatives per l’edifici de Cal Bosch a la Carretera amb el Pont Pere Otger. 
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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

Arxiu Municipal 93 837 02 00 

El Centru de Cabrianes 648 18 61 69

Esquerra Republicana aconsegueix 
500.000 euros per a la millora 

industrial de Sallent
Esquerra Republicana va presentar al Senat una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat 
(2022) que demanava inversió per a la reconversió industrial i social al Bages pel tancament de 
l’activitat minera. L’esmena concreta una partida de 500.000 euros destinats a Sallent i dona 
resposta a la nostra preocupació per la situació i el futur de la indústria a Sallent i al Bages.
 
En una trobada per analitzar la proposta sobre el terreny, la portaveu republicana al Senat, Mirella 
Cortès i l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, van detallar el projecte que ha presentat Sallent i que 
suposarà una inversió de 500.000 euros.

C/Carretera, 23 - 08650, SallentERCSallent

1. Creació d’un gran pàrquing al polígon 
Illa, on s’hi instal·laran serveis i carregadors 
elèctrics. Ajudarà a endreçar la zona i a do-
tar-la d’un punt central de trobada, així com 
també dotarà de major comoditat a tots els 
vehicles aturats i a la gent que hi transita.
 
2. La millora del sanejament d’aigües del 
polígon Plans de la Sala i Pla del Mas, que 
permetrà la instal·lació de noves empreses.
 
3. Millores de seguretat als polígons. 
Apostem per fer polígons segurs on la gent 
treballadora i les empreses hi estiguin cò-
modes i tranquils.

A Sallent apostem pel desenvo-
lupament dels polígons indus-
trials per crear llocs de treball i 
atraure noves empreses.’’

És important portar a la Cambra territo-
rial (Senat) les demandes i necessitats 
del territori i donar-hi  respostes.  Conti-
nuarem treballant en aquesta línia.”

La reconversió industrial i social del Bages 
és una prioritat per Esquerra Republicana.

Oriol Ribalta Mirella Cortès

Sallent

Horaris farmàcia de guàrdia

Farmàcia FranchFarmàcia PallarésFarmàcia Guerrero
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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 i els horaris de transport!

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 - D’11 del matí a 2 del migdia

Dimecres, dijous i divendres - De 4 a 7 de la tarda

HORARIS DEIXALLERIA de sallent

Recollida gratuïta a la porta de casa

Truca al 605 332 840

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

SALLENT. A la Plaça Catalunya, zona del mercat
1r i 3r diumenge de cada mes. De 2/4 de 9 a 10 del matí

CABRIANES. A la Plaça de la Vinya
1r dijous de cada mes - De 5 a 6 de la tarda

HORARIS DEIXALLERIA MÒBIL


