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Us presentem un nou número del butlletí municipal Som Sallent, que
coincideix amb l’inici de la tardor i el curs escolar. Com és habitual, podreu
trobar les cròniques d’aquells esdeveniments més importants de les darreres
setmanes i les seccions habituals.
Dediquem lʼentrevista dʼaquest número al director
de la Biblioteca de Sallent, Quim Crusellas, i el
reportatge a lʼAgenda 2030 per tal dʼexplicar-vos
en què consisteix i com ho aplica el consistori. No
us perdeu el recull de lʼoferta cultural i esportiva
de Sallent. I, com sempre, podeu trobar la
salutació de lʼalcalde i lʼeditorial de regidoria, que
aquest cop signa Sílvia Tardà.
No volem acabar aquesta salutació sense
recordar-vos els canals de comunicació
dels quals disposa l’Ajuntament.
A la web municipal (www.sallent.cat)
trobareu tota la informació referent a
tràmits, documentació, al municipi i tota
l’actualitat informativa.

Si voleu seguir l’última hora del consistori
i interactuar amb nosaltres, ens trobareu
al compte d’Instagram @somsallent i
de Facebook @ajsallent. I no oblideu
sintonitzar amb Ràdio Sallent 107.6 FM.
També diposem de l’App Sallent que
podeu descarregar-vos al vostre mòbil i on
podreu notiﬁcar incidències. I no oblideu el
nostre canal de YouTube, on podreu veure
els vídeos de la Festa Major, les rodes de
premsa o els plens municipals.
Podeu consultar tots els números del Butlletí Som
Sallent en format digital a lʼapartat: T’informem
> Butlletí Som Sallent a www.sallent.cat
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D’altra banda, també està en marxa un estudi integral de la zona esportiva. Sallent, com
a poble ambiciós que és, té una demanda esportiva que els equipaments municipals no
poden cobrir. Cal que repensem el futur creient en l’esport com a element per cohesionar
la societat.

Editorial

L’ALCALDE

També tots aquells projectes que suposen una millora pel municipi: com el Passatge de les Vinyes o el
Passeig Guillem Vinyes que els veureu ben aviat.

Benvolgudes i benvolguts,
Escric aquestes paraules havent passat la Festa Major i començant un nou curs en què
hem de començar a recuperar una rutina amb certa normalitat. Primer de tot, voldria
felicitar-nos tots plegats per com va anar la Festa Major. Vull fer un especial agraïment
a tothom qui ha treballat, col·laborat i participat perquè la festa anés bé, malgrat que
encara estiguem vivint un any molt difícil.
Tot i així, hem pogut gaudir de diversitat dʼactes,
complint les mesures de seguretat, i ens ho hem
passat dʼallò més bé. I això també és fer salut. Ara
comença lʼinici de curs, i ens fa posar al dia tots els
temes i reptes que tenim com a municipi.

Vull treure un tema recurrent, que
preocupa i malmet el nostre poble
i la seva imatge: el civisme i la
netedat.
És responsabilitat de lʼajuntament la neteja viària
i mantenir un ordre en la via pública. No obstant
això, no és més net qui més neteja sinó qui menys
embruta. Hem de tenir clar que netejar més vol dir
pagar més.

Encara que no ho notem
directament a les nostres
butxaques, quan algú embruta
i s’ha de netejar suposa un cost
extraordinari per a l’ajuntament i,
per tant, per a tota la ciutadania.

“

Hem de ser conscients que cal una
racionalització en els diners públics
i una optimització dels recursos, i
encara més en un moment tan delicat.

“

També mantenim vius els temes d’especial
interès per al municipi, començant per
la residència. Estem avançant en el
ﬁnançament, i cal que ens acabem de
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posar d’acord amb els grups polítics
segons les possibilitats que hi ha sobre la
taula.
També hem de trobar un encaix entre nosaltres per
respondre unes al·legacions als projectes, les quals
han endarrerit el procés.

Dit això, és cert que, durant
l’època de la COVID, tot el que
fa referència a la residència
va quedar molt aturat per dos
motius. El primer, perquè tot el
món es va aturar. El segon, perquè
precisament en l’àmbit residencial
la prioritat era solucionar les
urgències del moment.
Però hem seguit avançant en el tema:
buscant el consens i aportant les millores
necessàries per fer-ho de la manera més
òptima.
Som conscients que la residència fa massa anys
que hauria dʼestar en el punt en què està ara, i
sigui per falta dʼentesa política o de ﬁnançament
no sʼha fet. Ara nosaltres deixem aquesta etapa
enrere i mirem en positiu el futur per tirar endavant
lʼequipament més necessari per la Vila de Sallent.
A més a més hi ha altres projectes que vull
posar en valor. Un és l’estudi de millora
de les zones urbanes més degradades: els
carrers més vells i en mal estat. L’objectiu
és modernitzar i adaptar totes aquestes
zones a mesura que hi hagi ﬁnançament.

Finalment vull acabar amb un missatge per a tothom: hem de ser capaços
d’entendre’ns, escoltar-nos i pensar en els altres perquè així, i només així,
podrem construir un poble millor.
Com sempre, a disposar.

Editorial

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
Estar al capdavant de la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de
Sallent, Cabrianes i Cornet és per
a mi un repte que he encarat amb
la il·lusió i la convicció que, des de
l’ajuntament, també podem (i hem)
d’incidir directament en l’educació
dels infants i adolescents del nostre
municipi.
A part de donar resposta a les necessitats dels
equipaments de les escoles de titularitat pública i
coordinar-nos amb el Departament dʼEducació i
el Consell Comarcal, la tasca principal dʼaquesta
regidoria va dirigida a col·laborar i treballar
conjuntament amb tota la comunitat educativa per
crear i millorar actuacions que repercuteixin en tot
lʼalumnat.
Treballem per oferir projectes i recursos
que puguin ser d’interès pedagògic i
cohesionador per a tots els centres educatius
i procurem que tots els i les alumnes tinguin
les mateixes oportunitats. És per això que
col·laborem amb els centres educatius en
l’organització d’activitats, tant de caire
formatiu com també lúdic.
La Regidoria dʼEducació presideix i convoca
el Consell Escolar Municipal, en el qual estan
representats tots els centres educatius del municipi
i altres agents que formen part de la comunitat
educativa. Aquest espai ens ofereix lʼoportunitat

SÍLVIA TARDÀ
Regidora dʼEducació, Infància,
Adolescència i Joventut, Serveis Socials,
Polítiques dʼIgualtat i Recursos Humans
dʼintercanviar idees, experiències, informacions i,
sovint, també preocupacions.

A Sallent i Cabrianes tenim la gran
sort de comptar amb uns centres
educatius amb projectes educatius
diversos, tots ells de gran qualitat i
amb uns equips docents implicats al
màxim en la seva tasca. És aquí on
també he de fer esment de l’EMM
Cal Moliner, una escola de música de
referència a tota la comarca i que
acompanya els centres en aquesta
gran aventura que és l’educació.
Les noves generacions són el futur del municipi.
Per això, acabo citant Jean Piaget. Reﬂexions com
aquesta ens inspiren dia a dia en la nostra feina:

“

L’objectiu principal de l’educació és el
de crear persones que siguin capaces
de fer coses noves i no simplement de
repetir el que altres generacions han
fet.

“

ORIOL RIBALTA
Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet
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Notícies

d’urbanisme

Notícies d’urbanisme

COMENCEN LES OBRES AL PASSATGE DE LES VINYES

L’HABITATGE COOPERATIU

El 20 de setembre s’han iniciat les obres d’urbanització del passatge de
les Vinyes de Sallent, entre les voreres del carrer Sant Feliu i l’avinguda
Pau Casals, i està previst que tinguin una durada de dos mesos i mig.

El projecte dʼhabitatge cooperatiu a Sallent segueix el seu curs i sʼha plantejat una nova
trobada per buscar més persones interessades. És per això que sʼexplicarà la història
de lʼediﬁci i seʼn mostraran fotograﬁes antigues; a més, a un dels balcons de lʼediﬁci hi
llueix una lona. Aquest és un projecte impulsat per La Dinamo i lʼAteneu Cooperatiu de
la Catalunya Central, i lʼAjuntament de Sallent hi col·labora i en cedeix lʼediﬁci.

Lʼobjectiu principal és realitzar les obres
dʼurbanització corresponents a la pavimentació
i adequació de la xarxa de pluvials i il·luminació
del Passatge de les Vinyes, amb lʼafectació del
servei de gas canalitzat, situat a lʼextrem del vial.

Informa-te’n a www.ladinamofundacio.org i www.sallent.cat

S’INSTAL·LARÀ UN SISTEMA D’APROFITAMENT SOLAR

És per això que es farà la reposició dels
serveis afectats: xarxa de clavegueram,
instal·lació d’enllumenat públic i xarxa de
gas natural.
La proposta pretén mantenir el caràcter de
passatge amb un trànsit reduït, i fer que
sigui un espai funcional i acollidor.
Inici de les obres al Passatge de les Vinyes

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA SETMANA DE MOBILITAT
Del 16 al 22 de setembre s’ha celebrat la Setmana Europea de la Mobilitat amb l’objectiu
de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els
desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric.
Sallent va sumar-se a aquesta iniciativa,
i és per això que va organitzar diverses
activitats dirigides a tots els públics, com
un circuit de pump truck al Parc Pere
Sallés, un laboratori de lectura i un taller
de cistelles per a bicicletes.
També va haver-hi una pedalada nocturna, una
pedalada urbana, una exhibició tècnica i domini
de BTT, entre altres. Les activitats van reunir més
dʼun centenar de persones.
Des de l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament, volem mostrar el nostre
agraïment a les entitats que van
organitzar les activitats: Club Ciclista La
Diferent i Club Cycling Sallentí.
Participants a la pedalada de la Setmana de la Mobilitat
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HABITATGE I MEDI AMBIENT

L’Ajuntament de Sallent i la
companyia Agbar han signat
un acord de col·laboració per
a la instal·lació d’un sistema
d’aproﬁtament solar en règim
d’autoconsum que entrarà en
funcionament aquest novembre de
2021 i que estarà situat al paratge
dels horts del Traval, on hi ha
l’estació de tractament d’aigua
potable (ETAP).
La signatura sʼha formalitzat el 31 dʼagost a
càrrec de lʼalcalde, Oriol Ribalta, i la gerent de
concessions de la Catalunya Central dʼAgbar,
Esther Guirado.
Els panells tindran una potència de 28,5
kWp, i una producció
anual de 36 MWh,
fet que suposarà
la generació del
7% de l’energia
que requereix la
infraestructura per
al seu funcionament.
El 88 % de l’energia
produïda per la
instal·lació fotovoltaica
serà aproﬁtada per
la pròpia planta
potabilitzadora.
Lʼalcalde Oriol Ribalta i
la gerent de la Catalunya
Central dʼAgbar, Esther
Guirado

La producció fotovoltaica evitarà
l’emissió de 12tn de CO2 / any, que
equivaldrien a les emissions anuals
d’11 llars.
Amb aquesta instal·lació, l’Ajuntament de
Sallent i Agbar reforcen el seu compromís
amb el compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible, apostant per
la sostenibilitat, la preservació de l’entorn
i l’autoconsum d’energia.
La companyia gestora del cicle de lʼaigua i
serveis mediambientals està treballant per reduir
la dependència energètica i així assolir el balanç
energètic zero, amb lʼobjectiu de millorar la
qualitat de vida de les persones, la salut ambiental
dels municipis i lʼoptimització de la gestió dels
recursos.
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El destacat

I ESPORTIVES

ACTIVITATS CULTURALS
Us presentem un recull de l’oferta esportiva i cultural de Sallent per
conèixer tot el que es pot fer al municipi, coincidint que comença el curs
escolar i que les inscripcions encara estan obertes.

ASSOCIACIONS VEÏNALS
AVV CABRIANES

Associació de Veïns i Veïnes de Cabrianes
organitza diferents activitats com ioga*,
pilates, hipopressius, gimnàstica, cardiotoniﬁcació (crosstraining), entre d’altres.
c/ Til·lers, s/n (Cabrianes)
610 07 99 80 (Rosa Oller)
@otpcabrianes
*Per informar-te sobre el ioga contacta amb la
Dolors: dolorsioga@hotmail.com / 647 51 75 97

AVV FUSSIMANYA

Associació de veïns i veïnes del barri sallentí de
Fussimanya que organitza tota mena dʼactivitats
com un taller de puntes de coixí, sevillanes, defensa
personal, anglès per viatjar, teatre per a adults, etc.
No falten les activitats esportives com dance
kids, zumba, country, hip hop infantil, pilates,
ioga, hipopressius, ball en línia, etc. També
ofereixen tallers artístics, com pintura,
pachwork o dibuix còmic infantil.
c/ Serraima, s/n
93 837 15 45
sallentccvergefussimanya@gmail.com
@av_fussimanya

AVV POBLE NOU

Entitat veïnal que va néixer l’any 2006
amb la ﬁnalitat de donar veu al veïnat
del barri del Poble Nou de la nostra vila.
La junta es reuneix periòdicament amb
l’ajuntament per transmetre les inquietuds
i peticions que fa arribar la població.
També sʼorganitzen activitats al local social, com
caminades, xerrades i altres trobades per fomentar
la cohesió social i el benestar dels seus veïns i del
poble de Sallent.
Enguany ofereixen cursos a les tardes de
taitxí (dilluns), zumba (dimarts i dĳous) i
qi-gong (divendres).
C/ Camp de la bota, s/n
93 837 14 74
aveinspoble9@yahoo.es
@avvpoblenousallent
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CULTURA

AGRUPAMENT ROQUES ALBES
L’Agrupament Roques Albes és una entitat
assembleària, sense ànim de lucre, laica i
progressista associada a ESPLAC, per a
infants i joves de 6 a 17 anys. L’esplai es fa
els dissabtes a la tarda.
Plaça 19 dʼAbril
roquesalbes@gmail.com
@roquesalbes

BASTONERS

Colla bastonera de Sallent que ofereix assajos per a infants els diumenges a les 18.00
h i assajos per a adults els diumenges a les
19.00h. Ambdós espais d’assajos són a la
Torre del Gas.

c/ Àngel Guimerà, 4
679 96 87 05
@bastonerssallent

BIBLIOTECA DE SALLENT

ADONA’T

Associació oberta a tothom, sense límit dʼedat,
que cregui i lluiti per lʼefectivitat entre dones i
homes. Realitza ajuts i acompanyaments totalment
conﬁdencials.
A més, dona suport a altres col·lectius
socials i fa altres activitats. Ofereix tallers
de manualitats els dimecres al matí i els
divendres a la tarda. També tenen cursos de
pirogravat (els dĳous al matí) i d’art-teràpia
(els divendres a la tarda).
c/ Torres Amat, 37
adonatsallent@gmail.com
@Associació per la Igualtat Adonaʼt

A més dels serveis habituals de biblioteca
com són el préstec de llibres o la connexió
a internet, ofereix al llarg de l’any tot un
seguit d’activitats culturals, tant per a infants
com per a adults.
A partir de setembre comencen les activitats com
les trobades mensuals Club de lectura, Llegir el
teatre (per comentar obres de teatre), les xerrades
sobre Òpera (de les funcions que es fan al Kursaal
de Manresa), Grup de conversa en català per a
nouvinguts, i els tallers de llibres i jocs Lletra menuda.
També sʼorganitza Lʼhora del conte, tallers, xerrades i
altres actes puntuals.
Torres Amat 39
Tel. 93 820 63 01
b.sallent.samc@diba.cat

CASAL CÍVIC CENTRE

L’oferta del casal és molt àmplia perquè
tothom hi pugui trobar el seu espai. Pots
escollir activitats esportives com ioga,
gimnàstic, taitxí o dansa aeròbica, però
també altres activitats com tallers de costura, manualitats amb paper scrap i quilling (tècniques de decoració d’objectes),
iniciació a les noves tecnologies, tallers
de reforç de memòria, mandales, gestió
emocional, i ﬁns i tot un curs de francès!
c/ Santa Cristina, 2
93 837 18 00

CERCLE ARTÍSTIC SALLENTÍ

El Cercle Artístic Sallentí és una entitat
amb un llarg bagatge artístic a Sallent
que promou i difon l’art i les obres dels
artistes de Sallent.
Durant lʼany realitza exposicions, i activitats
artístiques, així com també disposa dʼun espai
que ofereix a tots aquells artistes que vulguin
esposar la seva obra.
També s’ofereixen tallers de dibuix i
pintura per infants.
Pont, 2 bx
93 837 13 90
artsallent@gmail.com

COLLA DANSAIRE

Del 22 de setembre al 15 de desembre
se celebra el 20è curset de sardanes de
manera gratuïta i per a totes les edats.
Serà els dimecres a la tarda.
c/ Santa Cristina, 2
93 837 18 00
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aCTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

EMM CAL MOLINER

L’Escola Municipal de Música de Sallent està
formada per un claustre de 14 persones,
moltes de les quals ja fa molts anys que treballen a l’escola, cosa que genera un vincle
encara més estret i d’estima. És un grup de
professors i professores compromesos amb la
música i amb l’ensenyament, i que estan molt
orgullosos/es de l’escola.
Lʼoferta educativa sʼadapta a les necessitats i
expectatives de cadascú, ja que com diuen “ens
proposem arribar a un ventall de persones com més
ampli, millor”.
Torres Amat, 29
93 837 23 94
escolademusicadesallent@gmail.com

ESBART VILA DE SALLENT

L’esbart sallentí ofereix escola de dansa per
a nens i nenes de 5 a 13 anys (assajos als
dissabtes al matí) i cos de dansa juvenil i
d’adults (diumenges a la tarda).

ATLÈTIC ESPORTIU SALLENT

Activitats al Pavelló dʼEsports Municipal i a la pista
poliesportiva coberta. Sʼofereix una àmplia oferta
dʼesports escolars: futbol sala, trail running atletisme,
psicomotricitat i miniesports, escola de bàsquet i
patinatge artístic.
També es fan altres activitats com voleibol,
i d’altres d’esport federat com el futbol sala
i el bàsquet. Com a novetat d’enguany,
s’organitzen activitats de trail running per a
adults.
c/ Verge del Pilar, s/n (Pavelló)
696 44 73 83
pavello@sallent.cat

A.S.C.F. CN SALLENT

El Club de Natació de Sallent disposa dʼuna piscina
exterior i interior i ofereix tota classe de cursets, tant
dirigides a grups com a particulars, així com classes
de natació i waterpolo.
També disposa d’instal·lacions de gimnàs on
es realitzen activitats dirigdes com pilates, ﬁt
dance, hip hop, interval training, karate, step
tonic, spinning i psicomotricitat.
Avda. Pau Casals, s/n
www.cnsallent.com
93 837 05 16
info@cnsallent.com
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aCTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

CLUB TENNIS TAULA

Organitza tennis taula escolar i federat al
local de tennis taula del Pavelló d’Esports.
c/ Verge del Pilar, s/n (Pavelló)
clubtennistaulasallent@gmail.com
619 48 39 68

CLUB TENNIS

A partir del setembre s’inicien els cursets
de tennis i pàdel per al curs 2021-22. Estan
dirigits a totes les edats a partir dels 5
anys.
c/ Josep Potellas (Pistes Tennis)
652 65 53 16

CENTRE ESPORTS SALLENT F.C.
Futbol federat masculí i femení amb camp de gespa
artiﬁcial.

CLUB ESCACS

El club dʼescacs sallentí ofreix classes dʼiniciació
als escacs els dilluns 17:00 a 18:00 h i classes
avançades els dijous de 19:30 a 20:30 h.

Camí del Pal, 6
@cesallent

c/ Santa Cristina, 2 (Sala Cultura)
esbartviladesallent@gmail.com
@esbartviladesallent

ESPORT

el destacat

CLUB CICLISTA LA DIFERENT

Club ciclista que organitza activitats com
sortides amb BTT, enduro i carretera,
exhibicions de trial, pump truck, gimcanes
infantils i baixada de passarel·les.

c/ Pont, 50 (Cal València)
646 55 88 58
viladrichcj@gmail.com

CYCLING CLUB SALLENT

Club ciclista que organitza activitats com
sortides amb BTT i carretera.

c/ Estació, 3, baixos
cycling.sallent@gmail.com
@cyclingclubsallent

c/ Verge del Pilar, s/n (Pavelló)
www.ladiferent.com
@la_diferent

Futbol federat sènior masculí amb camp de gespa
artiﬁcial.
c/ Concepció, 19
www.cfestacion.com
@cfestacion

Ofereix gimnàstica artística per a tots els
nivells a partir dels 3 anys. El seu objectiu
és endinsar els nens i nenes al món de
la gimnàstica artística, fomentant la
motricitat bàsica, el coneixement del propi
cos i la tècnica en els aparells.
Vol transmetre valors com el compromís, la
constància, lʼesforç i el treball en equip en un
esport molt complet en el procés dʼaprenentatge
esportiu.
Enguany ofereixen també classes de
dansa incorporant el ballet clàssic per tal
d’ensenyar a transmetre emoció, treballar
la musicalitat, entendre el propi cos i
gaudir a través de la tècnica i l’elegància
d’aquesta disciplina. Inscripcions obertes
de P3 a 6è de primària.
@splitgymsallent
dadessplitgymsallent@gmail.com

PETANCA SALLENT

El club de petanca Sallent disposa de quatre pistes
de petanca on es fan competicions a la primera
divisió de la Federació Catalana de Petanca i de
lleure.
c/ Maria Freixau, s/n (Pistes petanca)
620 61 42 37
petancasallent1980@hotmail.com

PETANCA CORNET

FAES
CLUB FÚTBOL ESTACIÓN

GYM SALLENT

El Foment Arqueològic Excursionista Sallentí organitza tota manera d’activitats relacionades amb el món de l’excursionime.

El club de petanca Cornet disposa de cinc
pistes de petanca on es fan competicions a
la segona divisió de la Federació Catalana
de Petanca i de lleure.

Actualment compta amb sis seccions: fan excursions a la muntanya, excursions a corriols i pedres
velles, cursets i sortides amb esquís, alpinisme i
escalada i curses de running.

c/ Maria Freixau, s/n (Pistes de petanca)
629 07 71 55
carlosesc43@hotmail.com

c/ Torres Amat, 37
93 837 19 03
www.faessallent.org
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El

REPORTATGE

Parlem de

JOVENTUT

AGENDA 2030 i objectius de
desenvolupament sostenible
Segurament hauràs sentit a parlar
de l’Agenda 2030, Catalunya 2030 o
hauràs vist un símbol com el que pots
veure a la dreta. Fa referència a una
iniciativa internacional anomenada
Agenda 2030, i que et volem
presentar breument aquí.
L’Agenda 2030 va ser aprovada el
2015, ara fa sis anys, durant una
Assemblea General de l’Organització
de les Nacions Unides (ONU) i ja ha
aconseguit que 193 països s’hi sumin.
Això signiﬁca que està tenint una
àmplia repercussió internacional i que
cada vegada són més les entitats,
siguin públiques o privades, que
s’aixopluguen sota aquest paraigua
amb un objectiu comú: vetllar per un
desenvolupament sostenible.
La Diputació de Barcelona sʼha compromès a
implicar-se en la implantació de lʼAgenda 2030 i a
donar suport en tot el territori de la demarcació de
Barcelona. Davant aquesta possibilitat, lʼAjuntament
de Sallent, Cabrianes i Cornet, com a ens local i per
la importància que té formar part dʼaquest projecte,
ha decidit sumar-sʼhi.

QUÈ SIGNIFICA AIXÒ?
L’Ajuntament es compromet a assolir
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que l’agenda
deﬁneix per a l’any 2030.

Una quarantena d’infants han
gaudit de les activitats del Casal
d’Estiu del segon torn, del 23
d’agost al 10 de setembre. Han
sigut exploradors, pirates i, ﬁns
i tot, han creat una màquina del
temps!
El primer torn del casal, que es va fer el
juliol, va comptar amb 90 inscripcions. Això
signiﬁca que en total hi han passat més de
160 infants.

Com a ens local té capacitat per
involucrar la ciutadania i establir
aliances amb associacions i
empreses del territori.
Per fer-ho realitat, sʼha creat un equip de treball
transversal que sʼestà formant en la matèria i
que donarà suport als diferents departaments
del consistori per aplicar i pensar els projectes
dʼacord amb els ODS. Aquests objectius tenen
uns indicadors de referència, proposats per
la Diputació, i que sʼadapten a la realitat i
context dels ens locals perquè sigui una eina de
governança estratègica i efectiva per als pròxims
anys.
Alguns Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) són garantir una
vida sana i promoure el benestar per
a tothom i en totes les edats, garantir
una educació inclusiva, equitativa i de
qualitat, aconseguir la igualtat de gènere i
empoderar totes les dones i nenes, garantir
la disponibilitat i una gestió sostenibles de
l’aigua i les condicions de sanejament per
a tothom, aconseguir que els municipis i
els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles, etc.

Per a més informació, visita www.diba.cat/web/ods
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL CASAL D’ESTIU

Els infants han gaudit dʼuna oferta dʼactivitats
lúdic-educatives on es fomenta lʼaprenentatge de
la llengua anglesa, la cura pel medi ambient, el
coneixement del territori i la cultura popular. I
sempre amb una perspectiva de gènere.

Alumnat del Casal dʼEstiu durant una de les activitats

LA KSETA OBRE LES SEVES PORTES
Aquest nou curs obrim La
Kseta, a banda d’oferir el
tema d’assessorament amb
cita prèvia.
Iniciem l’obertura de
l’equipament com a punt
de trobada de les persones
adolescents i joves de Sallent, les
tardes de dimarts i dĳous.
Serà de la següent manera:
- Per grups de màxim 10 persones
(sʼadaptarà a la normativa COVID-19
vigent).
- Reservant hora.
- Caldrà portar signat el document de
declaració responsable per part dels
pares en cas de menors dʼedat i també
els majors de 18.

Imatge de lʼediﬁci LaKseta, al carrer Camp de la Bota de Sallent

Consulta tots els documents i la informació a www.sallent.cat
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La

CULTURA

Notícies DE CULTURA

LA FESTA MAJOR TORNA ALS
CARRERS DE SALLENT
Els sallentins i sallentines hem
pogut tornar a sortir al carrer i
celebrar la nostra festa amb una
certa normalitat.
La majoria d’espectacles s’havien de
reservar prèviament per tal controlar
l’aforament permès, i això va fer que
força dies abans s’exhaurissin les
entrades. D’altres, però, eren sense
reserva prèvia a llocs exteriors, per la
qual cosa van poder acollir més gent.
Hi ha hagut activitats per a tots els públics: els
concerts de lʼOrquestra Maravella i lʼOrquestra
Venus, lʼespectacle dʼAmbauka, el concert de
la Beth, lʼenlairada en globus, les sardanes de
diumenge, els espectacles a Fàbrica Vella per
celebrar el quart aniversari, i un llarg etcètera.
Sense oblidar la celebració de la Diada
de Catalunya, que es va celebrar al Parc
Pere Sallés i que va comptar amb la
tradicional ofrena de ﬂors al monument 11
de setembre. El convidat va ser l’alcalde
de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit, i
l’alcalde de Sallent va tenir unes paraules
en record de totes aquells polítics i
polítiques que estan exiliats.
Voldríem agrair un cop més a tota la gent que sʼha
implicat en lʼorganització dels actes, que posa les
ganes i il·lusió perquè tot surti bé, i a tothom qui
es va apropar a la Festa Major!

40È ANIVERSARI
Enguany hi ha un triple aniversari, i és que
l’Escola Municipal de Música Cal Moliner,
Ràdio Sallent i els Gegants Reis de Sallent
celebren quaranta anys. És per això que el
Pregó d’aquest 2021 ha estat protagonitzat
per les tres entitats.
Durant el Pregó es van desplegar tres
lones que han estat realitzades per l’artista
Mireia Vilaseca, i que apareixen a la
portada d’aquest butlletí.

FESTES D’ESTIU A
CABRIANES

FESTA MAJOR
DE CORNET

Aquesta edició se celebrava després
que l’any passat s’haguessin de limitar
el nombre d’actuacions. No faltaven les
ganes, doncs, de tornar al carrer amb una
certa normalitat.

Amb una renovada posada en escena
amb zona de food trucks, la Festa
Major de Cornet ha fet delícies de
grans, joves i petits, que han gaudit
més que mai de les actuacions
programades.

Això es va notar en lʼassistència de públic, ja
que tots els espectacles i activitats van tenir una
alta participació. A més, la gent del poble va
anar a pràcticament tots els actes i va ajudar en
lʼorganització de la logística, cosa que demostra la
implicació que hi ha.
Els espectacles que es van recuperar
enguany són el concert de divendres, el
vermut, el quinto, el futbol i les sardanes.
Cabrianes pot presumir de què les seves
sardanes apleguen grans i joves.

La companyia Fun Dan Mondays, el grup de joves
Oniria o lʼespectacle per a infants a càrrec de
la Companyia Sgratta, entre dʼaltres, han sigut
protagonistes dʼaquesta popular festa, que ha fet
reviure als assistents de lʼambient dʼestiu de les nits
a la fresca i el caliu de les populars festes majors
de la nostra terra.
A les contrades de Cornet ja s’hi estan
cuinant les propostes i novetats culturals
de cara a l’any vinent. No us les perdeu!

L’EMM ja va fer la seva festa oferint una
marató de 40 hores de música, mentre que
Ràdio Sallent ho ha celebrat el 25 i 26 de
setembre amb 40 hores de ràdio.
Els Gegants Reis van oferir una mostra-espectacle
de Balls de Gegants el diumenge de Festa Major on
nʼErmessenda i en Bernat van estar acompanyats
de diverses parelles geganteres del Bages i el
Moianès. La música va posar-la la Cobla Berga
Jove, i lʼEsbart Vila de Sallent i els Nans de Sallent
també van trepitjar lʼescenari.

DADES DE FM SALLENT
Lʼedició de 2021 ha generat un total de 55.000 €
de despeses, que inclou la contractació de tots els
espectacles, la sonorització, les lones del Pregó, el
castell de focs, el lloguer de camions, carpes, etc.

Protagonistes del Pregó de la Festa Major 2021: Enrique, Miki, Ruth, Cristina, Josep M., Pitu i Miquel

DADES FESTA MAJOR LA FUMERA 2021
Els recursos municipals són recursos disponibles per a totes les entitats
del poble. En la mesura que es pot, intentem recolzar les iniciatives
culturals i festives de la Vila. En un exercici de transparència, creiem que
és important donar a conèixer quins són els recursos municipals que
enguany, des de l’administració pública local, s’han destinat a col·laborar
amb La Fumera 2021.
Les factures pagades directament des de
lʼAjuntament per serveis destinats a La Fumera
2021 han suposat un total aproximat de 3.500 € i
que sʼhan destinat al lloguer de cadires, punts de
llum i grup electrogen.

Pel que fa a les hores que el
personal de l’Ajuntament ha
invertit a fer gestions i feines per
a la Fumera 2021 són un total de
124.
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FESTA MAJOR

També cal tenir en compte el material
municipal cedit a la Fumera 2021,
evidentment sense cap cost, com són
carpes, sostre de bombetes, escenari,
cadires, taules, equip de so, projector,
entre altres.
A banda dʼaixò, sʼha utilitzat equipament
municipal com lʼEscorxador durant els mesos en
els quals sʼhan treballat els cubs, així com el seu
posterior emmagatzematge; lʼAuditori de lʼEscola
Municipal de Música sʼha cedit per poder-hi fer
assajos musicals.
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Notícies

GENT GRAN
DUES ÀVIES SALLENTINES COMPLEIXEN 100 ANYS

A L’OCTUBRE SE CELEBRA EL “MES DE LA GENT GRAN”

Aquest estiu, les sallentines Dolors Oriol i Carmen Custodio han complert un
segle de vida. És per això que l’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet ha
volgut tenir un gest cap a elles i fer-los entrega de la medalla centenària i d’un
ram de ﬂors. Aquest acte es fa cada cop que un veí o veïna del municipi arriba
a aquesta ﬁta, però que la situació pandèmica havia aturat temporalment.

A l’octubre celebem el Mes de la Gent Gran, coincidint que
el dia 1 d’octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran.
Aquesta jornada és una oportunitat per donar protagonisme
als nostres grans, per conscienciar i reivindicar una societat
apta per a totes les edats, i sobre la necessitat de vetllar per
una vellesa segura i digna.

La medalla centenària és un reconeixement de la Generalitat que, per commemorar lʼany de
celebració dels 100 anys, la personalitza tot gravant el nom de la persona.

DOLORS ORIOL
Dolors Oriol va complir els anys el 12 de juliol, i va
rebre la visita dʼuna treballadora de Serveis Socials,
ja que és una de les persones que gaudeix del Servei
dʼAtenció a lʼEntorn Domiciliari de lʼAjuntament.
La Dolors segueix vivint a la seva casa amb el
suport de familiars i amics i del Servei d’Atenció
a l’Entorn Domicili de l’Ajuntament (SAED).

Dolors Oriol rebent lʼobsequi, acompanyada del Toni i la
Conxita, treballadora del SAED

Durant la visita, va parlar dʼuna de les seves principals
aﬁcions, el teatre de varietats, i explicava que sempre
que podia baixava al Paral·lel amb el seu marit. Sens
dubte, és una dona amb molt de caràcter i bon sentit de
lʼhumor.

CARMEN CUSTODIO
L’altra àvia que va complir 100 anys és
Carmen Custodio, que des de fa dues
dècades viu a la Residència Sant Bernat
de Sallent.
A la residència li van preparar una petita
celebració, i va rebre la visita de l’alcalde
Oriol Ribalta i la regidora de la Residència,
Neus Solà, que li van fer entrega de la medalla
centenària i del ram de ﬂors.

La centenària Carmen Custodio rep la visita de la regidora
Neus Solà i lʼalcalde Oriol Ribalta
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La Carmen va venir a Sallent provinent de Galícia. El
més extraordinari és veure com, malgrat haver viscut un
segle, té una memòria extraordinària.

Durant tot el mes hem programat un seguit dʼactivitats, tallers, espectacles
culturals obertes a tothom, sense límit dʼedat. La ﬁnalitat és posar en valor
lʼexperiència, el coneixement, la cooperació i el suport que ofereixen totes
les persones grans al seu voltant.
L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Sallent us convida a gaudir
de les activitats i agraeix la col·laboració a les entitats i a tothom que hi
participa.

COMENÇA L’ESTUDI DE HEALTHY COMMUNITIES
Després de l’acte de
presentació de Healthy
Communities, que va
tenir lloc al juliol a la
Fàbrica Vella, des de
l’equip de Healthy
Communities en conjunt
amb els Ajuntaments
de Sallent i Cardona,
s’ha realitzat durant
aquest mes de setembre,
el sorteig per triar els
participants del nou
projecte de salut de la
Fundació SHE - Fundació
“la Caixa”.
En aquest sorteig del cens
de cada població s’ha
seleccionat 2.300 persones
dels dos municipis que tenen
entre 12 i 85 anys. Ben aviat
es començaran a enviar

les cartes als domicilis dels seleccionats o seleccionades
on se’ls informarà que formen part del projecte i se’ls
facilitarà un telèfon i un correu electrònic on contactar per
acceptar participar en el projecte i comentar els següents
passos.
En el cas de la franja dʼedat de 12 a 17 anys, a més a més, ens
posarem en contacte amb els centres educatius de Cardona i Sallent per
informar-los.

En què consisteix Healthy Communities?

Un nou projecte pioner en el món de la salut que té
l’objectiu de validar cientíﬁcament que la intervenció en
una comunitat impacta de manera positiva en els hàbits de
vida, aconseguint així, la reducció del risc de patir malalties
cardiovasculars.

Què hauran de fer els seleccionats o seleccionades?
A les persones escollides —tant de Cardona com de Sallent— seʼls
prendran mesures de pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió
arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang, força muscular, hàbits
dʼalimentació, activitat física, son, consum de tabac i nivell dʼestrès.
Aquests mesuraments es repetiran al llarg del projecte. Tots els
participants rebran un complet informe de salut i recomanacions per a
millorar-la.
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MEMÒRIA HISTÒRICA

RECORD ALS ALCALDES REPUBLICANS DE SALLENT
L’Ajuntament
homenatja als cinc
alcaldes que van
governar Sallent
durant el període de
la República Catalana
(1931-1939) i que
van patir represàlies:
Pere Perarnau (1931),
Rafael Bonals (19311934), Jaume Caballol
(1936), Magí Oriol
(1936) i Pere Andorrà
(1936-1939).
El passat 20 de juliol, lʼalcalde
Oriol Ribalta va fer entrega
dʼunes plaques de ceràmica
amb els retrats dels alcaldes
als familiars de Jaume Caballol
i Magí Oriol. Va assistir-hi la
neta de Jaume Caballol (Rosa
Caballol) i el ﬁll i la neta de Magí
Oriol (Pere Oriol i Montse Oriol).
L’acte es va fer al Cementiri
de Sallent en la més estricta

intimitat, i va comptar amb la presència de la primera i
segona tinent d’alcalde, Sílvia Tardà i Neus Solà, i del regidor
Diego Miranda.
Al llarg de lʼestiu, si la situació ho permet, està previst que sʼentreguin
les peces als familiars dels altres alcaldes, que estan enterrats fora de
la població perquè van haver dʼexiliar-se. Són Rafael Bonals, enterrat a
Montjuïc, i Pere Andorrà, a França. Pel que fa a Pere Perarnau, sʼestà
intentant localitzar els seus familiars.
Aquest acte està inclòs en l’homenatge que el consistori
sallentí està duent a terme amb motiu de la commemoració
dels 90 anys de la proclamació de la República, en
col·laboració amb l’Associació Cogulló i l’Arxiu Municipal de
Sallent, i que pretén recordar i donar a conèixer els alcaldes i
reconèixer la seva tasca al consistori.

90 ANYS DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA
Aquest acte està inclòs en lʼhomenatge que el consistori sallentí està
duent a terme amb motiu de la commemoració dels 90 anys de la
proclamació de la República, en col·laboració amb lʼAssociació Cogulló
i lʼArxiu Municipal de Sallent, i que pretén recordar i donar a conèixer
els alcaldes i reconèixer la seva tasca al consistori.

En l’anterior butlletí, el juliol de 2021, es va
publicar un reportatge on s’explicava qui van ser
els cinc alcaldes i quines van ser les prinicipals
actuacions que van dur a terme al consistori. Pots
recuperar-lo a www.sallent.cat > T’informem >
Butlletí Som Sallent

Agenda

programa d’activitats
SETEMBRE
DIMARTS 28

19:00 h Club de lectura: El caçador d’estels. Biblioteca de Sallent

DĲOUS 30

20:15 h Dĳous Divins: Barbakana. (Música) / Fàbrica Vella
Preu: 3€

OCTUBRE
DISSABTE 2

11:00 h Visita al Castell de Sallent. / Cal reservar entrada
19:00 h Cap de setmana ibèric: caminada des del Cogulló i
actuació musical. / Cal reservar entrada
20:15 h Les històries de l’avi Josep. (Musical) / Fàbrica Vella / 5€

DIUMENGE 3

10:00 h Cap de setmana ibèric: visita al Cogulló i taller
d’arqueologia. / Cal reservar entrada
18:00 h Mag Lari. (Màgia) / Fàbrica Vella / Preu: 15€

DIMARTS 5

10:00 h Xerrada d’alimentació saludable. / Sala Vilà i Valentí

DIVENDRES 8 D’OCTUBRE

20:15 h Encara hi ha algú al bosc. (Teatre) / Fàbrica Vella / 15€

DISSABTE 9

18:00 h Boleros cantat. (Música) / Porxo de Fàbrica Vella

DIMECRES 13

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

DISSABTE 16

11:30 h Taller de risoterapia. / Fàbrica Vella - Sala 2

DILLUNS 18

17:00 h Taller d’expressió corporal. / Fàbrica Vella

DIMARTS 19

10:30 h Poesia al Parc. / Entrada del Parc Municipal Pere Sallés

DIMECRES 20

17:00 h Taller d’expressió corporal. / Fàbrica Vella
19:00 h Dinar. / Parc Municipal Pere Sallés

DĲOUS 21

20:15 h Dĳous Divins: Picot. (Música) / Fàbrica Vella / 3€

DIVENDRES 22

18:00 h Hora del conte: Tinc el cap ple de perdals. Biblioteca
de Sallent

DISSABTE 23

11:00 h Actuació Esbart Vila de Sallent. Plaça Sant Bernat

18
18

Dʼesquerra a dreta: lʼalcalde Oriol
Ribalta (alcalde de Sallent), Pere
Oriol (ﬁll de Magí Oriol), Rosa
Caballol (neta de Jaume Caballol).

Turisme

Biblioteca de Sallent

Fàbrica Vella

Mes de la gent gran

DIUMENGE 24

10:00 h Ruta dels Guardians del Bages. Poblat ibèric del Cogulló.
Preu: 3€
12:00 h Felins i Divins. (Teatre) / Fàbrica Vella / Preu: 8€
18:00 h Talent al convent. (Musical) / Fàbrica Vella / Preu: 8€

DIMARTS 26

Durant dues setmanes. Inici Grup Suport Emocional i Ajuda
Mútua (GSAM).
19:00 h Presentació llibre de Gerard Quintana “L’home que
va viure dues vegades” / Fàbrica Vella

DIMECRES 27

11:00 h La meva història. (Taller) / Escola de Música - Aula taronja
13:00 h Taller d’autocura. / Escola de Música - Auditori

DĲOUS 28

11:00 h La meva història. (Taller) / Escola de Música - Aula taronja

DIVENDRES 29

11:00 h La meva història. (Taller) / Escola de Música - Aula taronja

DIVENDRES 30

17:00 h Hallownyada. / Fàbrica Vella / Cal reservar entrada.

NOVEMBRE
DISSABTE 6

11:00 h Visita al Castell de Sallent. / Cal reservar entrada.

DIUMENGE 7

20:15 h Test. (Microteatre) / Fàbrica Vella / 5€

DISSABTE 13

10:00 h Visita Cogulló i taller arqueologia / Cal reservar
entrada.
20:15 h Likes. (Teatre) / Fàbrica Vella / 12€

DIUMENGE 21

18:00 h Jo vaig amb mi. (Teatre infantil) / Fàbrica Vella / 5€

DIUMENGE 28

10:00 h Centre de Visitants del Tèxtil i Casa Torres Amat.
Cal reservar entrada.

DESEMBRE
DISSABTE 4

11:00 h Visita al Castell de Sallent. / Cal reservar entrada.

DISSABTE 11

10:00 h Visita Cogulló i taller arqueologia / Cal reservar
entrada.

DIUMENGE 19

10:00 h Centre de Visitants del Tèxtil i Casa Torres Amat.
Cal reservar entrada.

Fàbrica Vella: Per adquirir les entrades per internet a fabricavella.sallent.cat o a lʼApp Sallent. A Taquilla una hora abans de cada espectacle
- A lʼAjuntament de 9 a 14 h / Turisme: Reserva les entrades de les visites i rutes a www.sallentturisme.cat / Mes de la gent gran: per a
més informació truca al 93 837 02 00 o envia un correu electrònic a ssocials@sallent.cat / Consulta l’agenda a: www.sallent.cat >
T’informem > Agenda i a Ràdio Sallent 107.6 FM o al compte dʼInstagram @agendaradiosallent
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Horaris

TRANSPORT PÚBLIC - BUS

SALLENT - UAB - BARCELONA
LEC

1

1

3

4

1

5

1

LEC

3

1

1

D

LEC

1

1

3

4

4

6:18

6:48

7:18

7:48

Propostes en Xarxa

Fil Musical Ona Bages

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

UAB CC Educació-FTI

7:45

14:25
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

Clínic
Gran Via / Balmes

7:30

Estació del Nord

7:35

9:20

Estrenes

A partir del 8/2/2021

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

LEC

3

1

4

3

1

LEC

1

D*

14:30

15:00

15:50

16:50

17:00

17:15

18:15

18:30

19:00

14:40

15:10

16:00

17:00

17:10

17:25

4

1

14:30

19:00

UAB FGC - Eix
Central

14:35

19:05

3

1

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

18:40

UAB CC
Educació-FTI

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

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

23:12

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

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

Andorra

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

22:00 - 00:00

21:00 - 22:00

Jazz Club

20:00 - 21:00

8:15

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

Sallent a debat
Esports amb el Jep

El pot de les
sorpreses
Fil Musical Ona Bages

4

Palau Reial

20

19:00 - 20:00

1

Manresa

Cocodril Club

La Falguera (mensual)
Fil Musical Ona Bages

FEI

Sallent

ITINERARI

Puig-Reig

Club del Country

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

A partir del 8/2/2021

Ple
Municipal
(bimensual)

Esports amb el Jep
Som Catalunya

L’Agenda
Nyigo-Nyago
Anem per feina
Fil Musical Ona Bages
Sabies que?

Escudella 4K

Propostes en Xarxa
Fil Musical Ona Bages

Notícies en Xarxa

El Pregoner

L’hora morta

Gintònic de tarda (mensual)

Via Verda

Sons a Cau d’orella
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
Fil Musical Ona Bages
En primer pla

El Catamarà
Fil Musical Ona Bages

13:00 - 14:00

11:00 - 12:00

10:00 - 11:00

9:00 - 10:00

8:00 - 9:00

12:00 - 13:00

Què i com menjar durant el Càncer

L’Herbolari

Dimarts
Dilluns
setembre- DESEMBRE
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Fil Musical Ona Bages
Nyigo-Nyago

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

Fogons i Davantals

El TOC

L’Ajuntament

Sallent a debat

El Catamarà

De diumenge a diumenge

Coblejant
Ball Matinal

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

Dissabte

Notícies en Xarxa

Diumenge

Agenda de Ràdio de Sallent

8:00

Cabrianes

8:50

Pl. Catalunya

9:45

Poble Nou

10:35

Rampinya

11:25

Rampinya

12:20

Catalana

13:10

Pare Claret

14:05

V. Fussimanya

8:05

Botjosa

8:55

Estació

9:50

Pl. Catalunya

10:40

Catalana

11:30

Catalana

12:25

Estació

13:15

V. Fussimanya

14:10

Pl. Catalunya

8:10

Estació

9:00

Rampinya

9:55

Catalana

10:45

Pare Claret

11:35

Pare Claret

12:30

Botjosa

13:20

Pl. Catalunya

14:15

Poble Nou

8:15

Rampinya

9:05

Catalana

10:00

Estació

10:50

V. Fussimanya

11:40

V. Fussimanya

12:35

Cabrianes

13:25

Poble Nou

14:20

CAP

8:20

Catalana

9:10

Pare Claret

10:05

Botjosa

10:55

Pl. Catalunya

11:45

Pl. Catalunya

12:40

CAP

13:30

CAP

14:25

Poble Nou

8:25

Pere Claret

9:15

V. Fussimanya

10:10

Cabrianes

11:00

Poble Nou

11:50

Poble Nou

12:45

Poble Nou

13:35

Poble Nou

14:30

Pl. Catalunya

8:30

V. Fussimanya

9:20

Pl. Catalunya

10:15

CAP

11:05

CAP

11:55

CAP

12:50

Pl. Catalunya

13:40

Pl. Catalunya

14:35

Catalana

8:35

Pl. Catalunya

9:25

Poble Nou

10:20

Poble Nou

11:10

Poble Nou

12:05

CAP

12:55

Estació

13:45

Estació

14:40

Estació

8:40

Poble Nou

9:30

CAP

10:25

Pl. Catalunya

11:15

Pl. Catalunya

12:10

Poble Nou

13:00

Rampinya

13:50

Rampinya

14:45

Botjosa

8:45

CAP

9:40

CAP

10:30

Estació

11:20

Estació

12:15

Pl. Catalunya

13:05

Catalana

13:55

Catalana

14:50

Cabrianes

14:00

Pare Claret

14:55

Pare Claret

2021

Informació

d’interès
calendari fiscal
CÀRREC
DOMICILIARI

CONCEPTES QUE RECAPTA LʼORGT
PER A LʼAJUNTAMENT DE SALLENT

1 d’octubre 2021

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

De lʼ1 de setembre
al 5 de novembre 2021

2 de novembre 2021

Impost sobre béns immobles rústics
Taxa per gestió de residus domèstics

Del 16 de setembre
al 16 de novembre 2021

2 de novembre 2021

Impost sobre activitats econòmiques

DATES DE PAGAMENT
Domiciliat

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

Bonificacions i taxes
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

228

Boniﬁcació

Habitatges de protecció oﬁcial (3 primers anys)

50%

Habitatges amb aproﬁtament
dʼenergia solar (2 primers anys)

40%

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

20%

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

95%

Habitatge per als titulars de la família nombrosa

30%

IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)

Boniﬁcació

Inici exercici activitat durant els dos primers anys

100%

IMPOST SOBRE LʼINCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (IIVTNU)

Boniﬁcació

En les transmissions que afectin lʼhabitatge
habitual a títol lucratiu per causa de mort
(descendents de 1r grau, conjugues i ascendents
de 1r grau). Si han conviscut amb el causant,
la boniﬁcació és del 90%.

70%

TAXA ESCOMBRARIES

Tarifa reduïda

Habitatge amb utilització de deixalleria
(persona física i mínim amb 6 aportacions
anuals a la deixalleria)

30%
15%

Habitatge habitual de pensionistes
(en funció dels ingressos)

30%

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

Boniﬁcació

Obres millora o rehabilitació façanes principals

95%

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

30%

Certes reformes en habitatges amb
antiguitat de més de 45 anys

95%

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

80%

Construccions, instal·lacions o obres per millorar
lʼaccessibilitat de persones amb discapacitat

50%

Construccions, instal·lacions o obres
amb aproﬁtament dʼenergia solar

50%

IMPOSTOS SOBRE VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA (IVTM)

Boniﬁcació

Vehicles si titular té grau de
discapacitat superior al 33%

100%

Vehicles elèctrics i híbrids
amb menor impacte ambiental

50%

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

100%

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

Notícies

D’ECONOMIA I OCUPACIÓ
LA CAMPANYA “COMPRA I DESCOBREIX
CATALUNYA” JA TÉ PREMIATS
La clientela dels comerços de Sallent, Cabrianes i Cornet que va participar
durant el mes de juny a la campanya “Compra i descobreix Catalunya” va
entrar en un sorteig que repartia diferents obsequis. Aquest sorteig es va fer
el 10 de juliol a Ràdio Sallent i va donar un total de 32 premis.
Els guanyadors i guanyadores podran gaudir
dʼuna visita turística o una estada per a dues
persones en un dels municipis de Catalunya, així
com dʼexperiències gastronòmiques, espectacles
o productes de la terra. També es va entregar als
guanyadors i guanyadores un llibre cedit per la
Diputació de Barcelona.

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica
estan molt satsifets amb l’acollida del projecte
entre la gent del poble i amb la col·laboració
del comerç.

NOUS PLAFONS ALS POLÍGONS
S’han instal·lat un total de cinc plafons
informatius en les zones industrials dels
polígons Illa Sud, Plans de la Sala, Pla d’en
Mas, Berenguer i a l’entrada de Sallent per
tal de millorar la senyalització i facilitar la
localització de les empreses.
El sistema de senyalització és molt pràctic i resistent a lʼexterior,
ja que compta amb lames intercanviables que permeten
modiﬁcar el nom de les empreses i la seva posició. Dʼaltra
banda, lʼús de materials de qualitat i la seva estructura metàl·lica
reforçada són elements que proporcionen més durabilitat i
resistència a lʼexterior.

Imatge dʼun dels plafons nous,
instal·lat al polígon sallentí

Les empreses que vulguin
aparèixer als plafons poden
demanar-ho enviant un correu a
info@empresesdesallent.cat
Aquesta és una iniciativa fruit de
la col·laboració entre l’Associació
d’empreses i l’Àrea de Promoció
Econòmica del consistori.

L’AJUNTAMENT OFEREIX CURSOS DE FORMACIÓ
El Servei de Promoció Econòmica i
Ocupació ofereix cursos presencials
i en línia totalment gratuïts per a
autònoms/es, desocupats/des,
emprenedors/es o treballadors/es que
vulguin millorar la seva capacitació.

Consulta tota l’oferta en el futlletó adjunt
que trobaràs en aquest butlletí i també a
www.elsalt.cat i www.sallent.cat
Per a més informació truca al telèfon 93 820 61 92 o envia un
correu a sll.promoeconomica@sallent.cat
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Qui

som

I els cridem allà on hi ha persones vulnerables, addiccions, solitud,
maltractaments, malalties greus. Allà on hi ha un treballador social o un
educador social hi ha una mirada global i artesana, la de reparació i la de
reforma, la d’intervenir abordant les causes i les conseqüències, la de la
reconstrucció. (...)

SERVEIS SOCIALS

Per això en necessitarem cada cop més, i millors, i convindrà escoltar-los i donar-los més marge de
maniobra. Ens han dʼajudar amb la prevenció, a donar importància a les emocions, a les relacions. A
restablir vincles de conﬁança amb la societat. Lʼadjectiu que els identiﬁca és social, perquè vivim junts i
ens calen complicitats.

Els serveis socials, oberts a tota la població, tenen com a ﬁnalitat
assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les
etapes de la vida mitjançant la cobertura de les necessitats socials, en el
marc de la justícia social i del benestar de les persones.

Carles Capdevila
“Ens cal gent que es ﬁqui en problemes”
(ARA, 17/06/2016)

EBAS

SAED

EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL

SERVEI D’ATENCIÓ A L’ENTORN DOMICILIARI

El Gerard, la Dolors, lʼAmanda, la Maribel,
la Iolanda (dʼesquerra a dreta a la imatge
inferior) i la Joana (imatge de la següent pàgina)
conformem lʼÀrea Social de lʼAjuntament de
Sallent. Som un equip de treballadores socials,
educadora social i administratives que vetllem per
intentar construir una societat més justa i pal·liar
les desigualtats socials en la mesura del possible,
amb tots els recursos que tenim a lʼabast i des de
les limitacions pròpies de lʼàmbit local.
Som un equip i treballem de forma
coordinada, informem, orientem,
assessorem, realitzem un diagnòstic social,
un pla de treball, a través de la intervenció
social, gestionem serveis i programes per
acompanyar a les persones i famílies de
Sallent, que presenten necessitats socials
en qualsevol etapa de la seva vida.

Hi ha gent a qui li agrada ﬁcarse en problemes. S’hi dedica.
I no per morbo ni per vici: per
arreglar-los. Són així d’optimistes
o inconscients. D’alguns dels que
ho fan professionalment en diem
educadors socials i treballadors
socials. (...)

La Petri, l’Imma, la
Conxita, l’Aisha, la
Catalina i la Gemma
són l’equip del
Servei d’Atenció a
l’Entorn Domiciliari de
l’Ajuntament.
Donen servei personal a totes
les persones que ho requereixen
del municipi a casa seva, per
fomentar lʼautonomia i ser
un suport per totes aquelles
persones en situació de
dependència pel motiu que sigui.
I ho fan sempre amb un somriure
tan sincer que ni la mascareta el
sap amagar.

Acompanyar i mediar són els verbs que conjuguen
més. (...) En una societat en què sʼimposa el “No
tʼhi ﬁquis”, en què mirem cap a una altra banda
perquè prou feina tenim amb nosaltres, en un
món professional fragmentat en departaments que
competeixen més que no pas col·laboren, (...) hi
ha oﬁcis que consisteixen a ﬁcar-se en problemes
entre persones. (...)

Dʼesquerra a dreta: la Petri, lʼImma, la Conxita,
lʼAisha, la Catalina i la Gemma.

SIAF
SERVEI D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
La Judit és l’educadora social del SIAF.
En aquest espai els infants, adolescents
i les seves famílies disposen d’un espai
d’acollida i de convivència, on oferim una
atenció individualitzada, grupal i familiar.

Dʼesquerra a dreta:
el Gerard, la Dolors,
lʼAmanda, la Maribel
i la Iolanda.
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La Judit
i la Joana.

Els jocs, els deures, el berenar, la música, la
biblioteca, els tallers de pares i mares, les activitats
en família, lʼesport, la piscina o les sortides
són algunes de les activitats que es fan al SIAF.
Tampoc falten les rialles, les ganes de jugar,
socialitzar, les ganes dʼaprendre, descobrir i
participar de la vida del nostre poble.
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Entrevista

QUIM CRUSELLAS
QUIM CRUSELLAS
Director de la Biblioteca de Sallent

En Quim Crusellas és director de la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret
de Sallent des de fa 25 anys. Combina la seva passió per la lectura i
l’escriptura amb les tasques de gestió i coordinació de la biblioteca.
Parlem amb ell perquè ens n’expliqui la trajectòria i el seu dia a dia.

Ara fa tres anys, la Biblioteca de
Sallent va complir 100 anys. Quins
són els moments més signiﬁcatius
que ha viscut el centre?
Amb cent anys ha viscut de tot. Els inicis van ser
excepcionals, és clar, perquè el 1918 va ser de les
primeres de la xarxa de biblioteques públiques,
i era un equipament molt innovador tenint en
compte aquella època i que era en un poble petit.
Altres moments que destacaria són
els canvis d’ubicació: primer a la Sala
Vilà i Valentí, on va estar uns deu anys
provisionalment i, ﬁnalment, a la Casa
Torres Amat, el 1998.
Lʼobertura de lʼactual biblioteca la vaig viure
de ple, va ser un moment de renovació a les
biblioteques. Es va ampliar, es va informatitzar la
gestió i la consulta del catàleg, es van incorporar
audiovisuals al fons. I, al cap de poc, ja sʼoferia
accés a internet.

La Biblioteca de Sallent és un focus
actiu quant a activitats recreatives
i culturals, que s’adrecen a tot
tipus de públic. Quines es fan més
habitualment o quines destacaria?
Sempre han tingut molt d’èxit les hores
del conte per als petits, que fan que moltes
famílies vinguin a la biblioteca i s’emportin
contes a casa. Tot i que ara amb la

COVID-19 i el poc espai que tenim les hem
de fer a fora.
També són molt habituals els grups de lectura,
on els més lectors i lectores comenten novel·les.
Aquest any en comencem un de teatre. De
fet, sovint convidem escriptors per comentar
directament els seus llibres amb els lectors i
lectores.

hem fet tot tipus d’activitats, com
cursos d’escriptura o de narració
oral, tallers de memòria històrica,
xerrades, exposicions, ETC.
També hem fet uns tallers que en diem
Laboratoris de lectura o Bibliolabs i que ofereixen
experiències que van des de lʼart ﬁns a la ciència
i la tecnologia. I, sempre que podem, fem les
activitats amb la col·laboració dʼentitats de Sallent
o les escoles.

Vostè és també escriptor, i el 2019
va guanyar el Premi Cavall Fort pels
contes infantils La crida de la selva,
La llengua dels enamorats i La
màgia del sonall. Quins ingredients
considera que ha de tenir un conte
per captar l’atenció del lector o
lectora?
Només soc aﬁcionat, però diria que un conte
ha de sorprendre. Ho pot fer per la forma, si és

innovadora, o bé amb un argument que enganxi.
Normalment un bon relat planteja una pregunta al
principi que sʼha de resoldre al ﬁnal del conte.
Com més sorprenent i enigmàtica sigui, millor.
Això es veu molt clar a les històries policíaques:
hi ha un assassinat al principi i estem intrigats per
saber com sʼacaba.

Amb els contes infantils és important
que hi hagi humor. Si un conte és
divertit, tindrà més interès per a
als nens i nenes que si només pretén
educar.
Sembla que cada vegada més la
lectura tendeix a fer-se des d’un
dispositiu electrònic, malgrat
que hi ha qui es resisteix a fer el
canvi i seguir tocant paper mentre
llegeix. Creu que llegir en paper o
digitalment són dues experiències
gaire diferents?

de la gent. Són un centre cultural proper i
sempre disponible a tots els municipis.
Han de seguir promovent la lectura
en un món cada vegada més
audiovisual. Però també donar
opcions d’entreteniment cultural a
una població amb temps lliure.
Si tʼhi ﬁxes, a les noves biblioteques que
sʼestan construint, totes tenen un petit
auditori per a fer-hi activitats. De reptes
nʼhi ha molts i, per exemple, també
mirem dʼatendre sectors amb necessitats
especials, els nouvinguts, les persones
amb discapacitats, entre altres.

LES BIBLIOTEQUES TAMBÉ HAN
D’OFERIR ALTRES OPCIONS DE
PENSAMENT MÉS ENLLÀ DEL DIA A
DIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

Els llibres són sempre els mateixos, encara que
el suport sempre hagi estat canviant. Recomano
(als bibliotecaris ens agrada recomanar) el llibre
Lʼinﬁnit en un jonc, que ho explica molt bé.
Jo, si puc, prefereixo llegir en paper,
però això és personal. Diuen que la
lectura en paper és més tranquil·la, no
tan apressada, i que va més bé per
concentrar-se.
En el cas dels infants és millor no abusar de
pantalles, i una bona manera és alternar-les amb
contes i còmics. Però lʼimportant és llegir. Les
biblioteques també fem préstec de llibres digitals,
per cert, a E-biblio.

Quins són els reptes als quals les
biblioteques han de fer front?
Primer de tot, tornar a la normalitat després de la
COVID-19. Per la resta, les biblioteques sempre
sʼhan anat adaptant als canvis i a les inquietuds
Interior de la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret
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JUNTS PER SALLENT RECLAMA UN FULL DE RUTA CLAR
QUE MARQUI EL RUMB DEL MUNICIPI

Dos anys de govern Ribalta,
dos anys de decepció

#ConstruïmSallent
Proposta de finançament de la residència

Dos anys després, les esperances de canvi del nou govern d’ERC no s’han complert.
Sense fer un gir a polítiques d’esquerres, Oriol Ribalta manté una línia conservadora,
ampliant més serveis privatitzats i sense un pla de futur esperançador.

Des de Junts per Sallent hem treballat sempre per poder fer possible un model de residència de consens entre totes les forces

Dos anys de decepció, de política de façana i sense afrontar els grans reptes de Sallent:

havien anat posant a tots els projectes i propostes que es presentaven però, finalment, s’ha imposat el sentit comú.

Sense pla
per recuperar
habitatge

Un suspens en
participació
ciutadana

La nova
residència: un
any i mig perduts

Carrers bruts,
desendreçats i
sense cura

Centenars de pisos
buits, joves que marxen del poble, una de
les poblacions més envellides… tot això no
ha estat suficient per
engegar un pla d’habitatge i invertir-hi
una part important del
pressupost.

Cap Assemblea Municipal Oberta, cap
referèndum, cap pressupost participatiu,
consells municipals de
tràmit o que ni es convoquen… governen
amb majoria absoluta sense comptar
amb la població.

Vam perdre un any i
mig esperant que ERC
decidís on construiria la residència.
Serà a la Fàbrica Vella,
trencant la seva gran
promesa electoral. Ara
tot són presses, sense
consensuar un model
compartit i de futur.

Passejar pels carrers
de Sallent no acostuma
ser una experiència
amable. Brutícia,
contenidors plens,
elements mal cuidats o falta de cura
per millorar el nucli
comercial són dèficits
urgents per millorar.

polítiques, fet que ha estat impossible.Tothom sap els pals a les rodes que els diversos grups municipals al llarg dels anys

No obstant, lamentem profundament que hagin hagut de passar vint anys des
que en vàrem començar a parlar per acabar situant-nos en pràcticament el
mateix punt de partida. Durant anys, s’ha privat al poble d’una instal·lació de
màxima necessitat degut als mals hàbits dels altres partits polítics.
Ara toca abordar-ne el finançament i la gestió i ens preocupa veure que, massa
sovint, l’actual govern d’ERC es mostra erràtic. Aspectes tan rellevants com:
Com serà la gestió de la residència? Tenim garantits els mecanismes de control sobre l’inversora privada, que haurà d’aportar
3 milions d’Euros? Com repercutirà aquesta inversió en els serveis que s’hi donin? Quins mecanismes de control s’utilitzaran
per al seguiment de la gestió de qualitat i humanització de la nova residència?
Des de Junts per Sallent, vetllarem perquè la residència que vam idear tiri endavant complint rigorosament amb els

Feminisme:
guardat en un
calaix

Covid: 1,3 milions
d’euros sense
gastar

La joventut: la
gran oblidada,
com sempre

Tancament de
la mina sense
mirar al futur

L’abril del 2020 vam
aprovar 21 compromisos polítics per fer
de Sallent un municipi més feminista i
inclusiu. La majoria
continuen guardats
en un calaix.

Durant la crisi del Covid l’Ajuntament no
ha gastat 1,3 milions
d’euros de què disposava. Una oportunitat
perduda per pal·liar
els efectes de la crisi
sanitària i econòmica.

Les polítiques de joventut són residuals.
Han acabat l’espai de
la Kseta (iniciada per
Saldoni) però no és un
lloc d’autogestió, oci i
participació per a tota
la joventut.

La fi de la mina ha
estat sobtada, però el
govern de Sallent hi
ha passat de puntetes. Sense suports
concrets als miners
i sense projecte de
futur industrial.

Més serveis
externalitzats a
beneficis privats

Menys
contenidors, més
difícil reciclar

Plaques al runam,
d’esquena a la
població

Projectes de
l’anterior govern
de David Saldoni

ERC ha mantingut i
ampliat serveis privatitzats, en comptes
de recuperar-los. La
neteja viària, l’enllumenat, la recollida
d’escombraries, el
casal d’estiu… s’han
externalitzat durant
aquests dos anys.

Amb la futura implantació del nou model de
recollida d’escombraries amb xip, ja s’han
començat a eliminar
contenidors del centre
del poble. En comptes
de facilitar el reciclatge, l’allunyen i ho
posen més difícil!

El govern treballa amb
l’empresa i la Generalitat per permetre un
parc solar al Cogulló.
ICL-Iberpotash amplia beneficis sobre
la sal que tan mal ha
fet. Busquem una alternativa de producció
d’energia pública?

El pont de Cabrianes,
la rehabilitació de Contramestres, l’edifici de
la plaça de la Pau, els
convenis amb entitats,
el camí de l’Estació i el
de Cabrianes, l’escorxador, la Kseta…
tots són projectes de
l’anterior govern.

màxims criteris de qualitat. Volem que es liciti i comencin les obres el més aviat possible. Ara si, anem per feina!

Una “Anella Esportiva” sense planificació
Fa uns mesos vam conèixer la intenció de l’actual govern d’ERC de cobrir per complet i restringir l’accés de la pista coberta.
Des d’un primer moment, el grup de Junts per Sallent ens hi vam oposar de forma frontal, coneixedors de la gran funció que “la
pista” proporciona al poble: un espai del qual petits i grans gaudeixen a les estones de lleure sense impediments climàtics.
La idea inicial del govern d’ERC era posar plaques fotovoltàiques a la teulada, però l’actual
estructura no ho permetia. Amb això, es va voler tancar però resulta que, per tancar-la, inclús
s’ha d’enretirar uns metres tota l’estructura. Tot un seguit de despropòsits, sumats al fet que
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el projecte anuncia un cost superior al milió d’euros i, a més, deixa clar que la nova
instal·lació no compliria amb les mides reglamentàries per disputar-s’hi partits de futbol sala,
handbol o similars. Sallent ja disposa d’un equipament cobert, que acull multitud d’esports,
actes i activitats, el pavelló. Per tant, d’on neix la necessitat de tancar la pista coberta?
Instem a l’equip de govern que es repensi aquesta proposta i que presenti un projecte clar per tota l’anella esportiva del municipi.
A Junts per Sallent ens trobaran sempre disposats a parlar-ne.
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@juntspersallent

JuntsperSallentCabrianesiCornet

@juntspersallent

TEIXIM SALLENT
L’AMPLIACIÓ DEL PONT
DE CABRIANES ES FA REALITAT
A mesura que el polígon Berenguer de Cabrianes ha anat creixent i que la Carretera B-430 ha anat incrementant el
trànsit, s’ha fet més necessari l’ampliació del pont de Cabrianes .
Fins ara, quan es trobaven dos camions de cara, al ser un pont molt estret, no passaven i un o l’altre havia de recular,
amb els embussos de trànsit que això provocava . Durant un temps , les autoritats del trànsit varen instal·lar un
semàfor a cada extrem del pont per deixar circular només en un sentit o en un altre alternativament, però aquest
sistema també causava moltes molèsties i finalment es va retirar.
El veïns i veïnes de Cabrianes any rere any a l’assemblea anual
de l’Òrgan Territorial de Participació (OTP) de Cabrianes han
vingut reclamant una solució definitiva a aquests problemes
de trànsit en el sentit que calia eixamplar el pont. Finalment
amb la participació de l’OTP, de l’juntament de Sallent i de la
Generalitat de Catalunya, al llarg d’aquest setembre i/o inici
d’octubre finalitzaran les obres de l’eixamplament del pont
que permetrà el pas de vehicles de gran tonatge en ambdós
sentits simultàniament i a més disposarà d’un pas de vianants
amb totes les condicions de seguretat. Caldrà adoptar
mesures per tal que el nou pont no faci un efecte crida i faci
incrementar el trànsit al centre de Cabrianes.

L’AJUNTAMENT AMPLIARÀ
EL CONTRACTE DE NETEJA DEL POBLE
És un dret de la ciutadania que l’espai que compartim estigui net i també és obligació de tots mantenir-lo en les condicions adequades.
ERC-Sallent desitgem que la via pública estigui en bon estat de neteja.
Cal afegir que últimament alguns comportaments incívics han creat malestar a la ciutadania. Com grups de persones que beuen (botellades) i mengen a diversos indrets del poble sense deixar l’espai en condicions, o alguns
usuaris d’horts que deixen plàstics i altres estris a la llera del riu, o l’acumulació de pixums a les bases dels fanals i façanes o excrements de gossos al
mig de les voreres i carrers, o deixar mobles, matalassos, electrodomèstics i
altres estris al costat dels contenidors.
Aquests comportaments incívics no són la
norma, són excepcions, però cal ser conscients que cal civisme a la via pública, ja que
l’espai públic és de tots.
El poble de Sallent disposa de la deixalleria
municipal al Camí de Cabrianes on es poden
portar tota mena de materials per reciclar.
També l’Ajuntament ofereix un servei de recollida domiciliària de voluminosos, només
cal trucar al 93 837 02 00. Són serveis gratuïts que podem utilitzar.
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Des d’ERC-Sallent valorem positivament la preocupació de l’Equip de Govern per mantenir els carrers i les places
netes. L’Ajuntament té previst ampliar el contracte de neteja del poble en la propera licitació del servei. Animem a
tots els vilatans a adoptar el civisme com a norma -com de fet ja fa la majoria de la gent-, per tal que l’espai públic
es mantingui net i agradable.
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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 Franch
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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 lʼAjuntament.

Ets una empresa
de sallent?
Tʼajudem 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

