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

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

