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FEBRER 2016

Benvolguts sallentins i sallentines,
Em plau tornar-me a adreçar a tothom
en el primer butlletí d’una nova legislatura amb un equip renovat que treballa de
forma incansable perquè, juntament amb
tota la població, construim un Sallent més
dinàmic del qual ens en sentim orgullosos.
Tenim molts reptes importants, i ens
n’hem marcat un que ha de permetre dibuixar entre tots el futur del poble.
S’impulsa la redacció del pla ‘Sallent 2025’
per detectar els principals problemes i dissenyar estratègies per superar-los. Entre
tots hem de trobar la manera de frenar la
davallada d’habitants i impulsar el creixement econòmic sostenible.
Per altra banda, entre el 22 de febrer i el
3 de març, podrem votar les principals inversions que s’han de portar a terme al
nostre municipi els propers 4 anys. Posem
en consideració de la població un valor
d’aproximadament 700.000 euros. Tothom
rebrà a casa una revista amb opcions de
projectes, que podran complementar amb
propostes individuals i col·lectives. A banda de poder votar electrònicament, les
urnes seran a l’Ajuntament al matí i a la
Biblioteca a la tarda.
Aquests són alguns dels reptes d'aquest
mandat. El dia 3 de març en una jornada
a les 8 de la tarda a la sala Vilà i Valentí
n'explicarem la resta. Us hi esperem!
David Saldoni de Tena
Alcalde de Sallent

El Carnaval va acollir unes 10 mil persones al llarg dels 6 dies de
disbauxa. El rei Carnestoltes arribava acompanyat d'un espectacle
pirotècnic i una sàtira política. Com sempre, quatre rues amb èxit
de participació: Carnaval Infantil, la 69ena, la Rua més espectacular del Bages que va comptar amb 7 mil participants disfressats, i
l'enterrament de la sardina amb la rua mortuòria que tanca la festa.
A més, el públic va gaudir dissabte del plat fort: el concert de La
Pegatina. També del musical Ignis i el tradicional correfoc.

EL PRESSUPOST APOSTA PER LES PERSONES
Els pressupostos de l’Ajuntament pel 2016 s’han vist reduïts en un
6,92% respecte el 2015. La previsió inicial és de 8.984.286 euros
destinats al manteniment i millora de serveis, prioritzant l’atenció
als sallentins i sallentines.
Una de les prioritats segueix sent el suport a les persones i famílies
en situacions complicades. S’han creat unes ajudes per fer front a
l’Impost de Béns Immobles i s’impulsarà un programa de cohesió
social, entre d’altres.
Un altre eix és el foment de l’emprenedoria amb el projecte Locals
Vius i el Viver i Centre d’Empreses. Així mateix, es seguirà donant
suport a l’ocupació mitjançant plans locals i d’inclusió, i ajuda a
empreses per a la contractació d’aturats.
Es pretenen finalitzar les obres començades, com la posada en marxa de la sala Cal Carrera, i continuar amb la conservació i millora
de l’espai públic. Una de les preocupacions és l’habitatge, de manera
que està previst posar en funcionament programes de rehabilitació
d’immobles desocupats per destinar-los a lloguer social.

ES REDUEIX LA FISCALITAT DE LA MAJORIA DE FAMÍLIES
Les noves ordenances aprovades atorgen una reducció
de la fiscalitat a la majoria de famílies, atès que la part
més important és el rebut de l’Impost de Béns Immobles,
i en la majoria dels casos es veurà reduït un 6%.
L'Ajuntament va demanar una rebaixa del valor cadastral
per a tots els immobles i aquest es redueix un 8% respecte el
2015. Pel que fa a l'IBI, a partir d'ara, el tipus que s'aplicarà
serà d'un 0,51 per tots els habitatges. Aquest fet suposarà
que els immobles amb un valor més alt a 70 mil euros tinguin una rebaixa del 6%, mentre que els més baixos pugen
un 9,12%. Per això, s'han creat unes bases d’ajuts econòmics a persones que compleixin determinats requisits i tinguin immobles d’un valor inferior a 70 mil euros.
La recollida, transport i tractament de residus domèstics,
tot i augmentar 5 euros per habitatge, s’incrementa la bonificació per la utilització de la deixalleria, que passa del 10%
al 15%, pel foment del reciclatge.

La taxa pel subministrament d’aigua puja un 4% respecte l’exercici anterior degut al cost de 93 mil euros que ha
de suportar el consistori pel nou servei d’abastament en
alta Sallent-Artés-Avinyó-Calders, dels quals se’n recuperaran 23 mil euros. També s’introdueix una nova taxa
de clavegueram per tal de fer una política preventiva de
manteniment de les instal·lacions i minimitzar els costos
de reparació. Aquesta taxa es cobrarà dins el rebut de
l’aigua i representa 8 cèntims per m3 consumit.
Per exemple, una família amb una casa de valor cadastral de 100.000 euros i un consum de 18m3 d’aigua veurà
reduït el rebut de l’IBI en 30 euros; en pagarà 5 euros de
més per les escombraries; i, l’aigua i el clavegueram en
funció del consum, però en cap cas l'augment suposarà la
reducció de l’IBI.

COMPROMÍS EN ELIMINAR ELS IMPACTES AMBIENTALS
L'Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Bages per la prestació d’un servei d’assistència i suport en matèria d'energia.
Es controlaran els consums energètics municipals i es
promourà l'estalvi i l'eficiència energètica. Els objectius
són minimitzar els impactes ambientals d'energies no renovables i mitigar el canvi climàtic, entre d’altres.

El conveni formarà a professionals encarregats de sensibilitzar a la població per gestionar correctament l'energia, a
través de cursos i jornades, recursos educatius per escoles,
formant a col·lectius com tècnics locals, empresaris, etc.

REHABILITACIÓ EDIFICIS ANTICS

FIBRA ÒPTICA
L'Ajuntament ha estès fibra òptica des de les afores del
municipi fins a Cabrianes, i els polígons Berenguer i Illa
Sud. S'ofereix un servei a la ciutadania i a les empreses
per millorar la velocitat de connexió a Internet.

El consistori ha obert la convocatòria 2016 (des del febrer fins el 31 de desembre) per presentar sol·licituds
d’ajut econòmic pels immobles construïts amb anterioritat a l'any 1925 que vulguin ser rehabilitats.
Les obres que poden acollir-se són les que pretenguin millorar les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d’un edifici.
També les que vulguin rehabilitar cobertes i façanes, i
millorar les instal·lacions d'aigua, gas i/o electricitat.

Els interessats en disposar de fibra òptica han de contactar amb les oficines municipals que els oferiran la
informació de contacte dels operadors. La voluntat és
anar ampliant les zones per tal que tota la població pugui
gaudir de les millors prestacions. Aquest desplegament
en la xarxa de telecomunicacions es duu a terme amb
l’associació sense ànim de lucre guifi.net.

SANEJAMENT DEL CEMENTIRI

Les bases per l’atorgament de les ajudes van ser aprovades
el 2015 i es preveuen obrir convocatòries anualment.

PISTA DE TENNIS AMB GESPA

El consistori sallentí, en col·laboració amb la funerària
MÉMORA, ha sanejat bona part de les instal·lacions
del cementiri municipal.

L'Ajuntament, en col·laboració amb el Club Tennis, ha
modificat una de les tres pistes canviant la resina sintètica per gespa artificial, la qual ofereix més seguretat pels
jugadors gràcies a la facilitat per lliscar i la bona adherència amb el terreny. Un altre avantatge és la sostenibilitat i
economia degut al senzill manteniment de la superfície.

Els carrers que permeten l’accés als nínxols i els sostres
en mal estat per antiguitat han estat pavimentats. S’han
dut a terme treballs de pintura i reformes en una caseta
destinada a l’emmagatzematge de material. Així mateix,
han comprat dues escales. També s'ha millorat el subministrament d’aigua creant noves fonts en diferents punts.

MILLORES DE LA VIA PÚBLICA

Voreres noves als c/Secretari Bonet
i Sant Víctor

Millora del mur dels vestuaris
del camp de futbol

Creació d'embornals
al c/Palau

Arrenjament de la vorada
del Camí del Pal

Treballs de pintura en
baranes del poble

Arrenjament d’aigua potable
al Barri del Guix

EL VIVER, UNA OPORTUNITAT PEL TALENT EMPRESARIAL
El Viver i Centre d’Empreses de Sallent dinamitzarà el
teixit econòmic i empresarial del municipi i la comarca.
L'Ajuntament, finançat amb fons FEDER i de la Diputació de Barcelona, més l'aportació de l'empresa Stradivarius, promou la creació, el desenvolupament i la consolidació d’activitats empresarials, professionals i artístiques
mitjançant assessorament. Emprenedors i empresaris
poden consolidar, repensar o reubicar el seu negoci.
L'edifici situat al c/Cós, 20 consta de 4 plantes amb sales
de reunions i de treball cooperatiu, i 12 despatxos individuals amb mobiliari, connexions i serveis.

EL 2015 BAIXA L'ATUR UN 4,9% RESPECTE EL 2014
L'Ajuntament ha contribuït a reduir l’atur al municipi
impulsant polítiques actives per facilitar la contractació
laboral per a sallentins. El consistori incentiva el 50% del
cost salarial d’un programa que té una durada màxima
de 6 mesos.
Per una banda, 14 empreses, sobretot PIMES, i una entitat del municipi han sol·licitat incentius en la convocatòria i s’han contractat 17 persones aturades. Per altra, el
Pla d'ocupació 2015 ha permès la contractació de 14 persones en projectes de l'Ajuntament, dins d'àrees de brigada
d'obres municipals, equipaments, oficines i serveis.

EL PROJECTE LOCALS VIUS REOBRA APARADORS
L'Ajuntament, en col·laboració amb el Comerç Associat
de Sallent, les entitats, les PIMES i la ciutadania, ha iniciat un programa per reobrir locals tancats de la població i
utilitzar-los com a aparadors. L'objectiu és oferir un servei
per a comerços, PIMES o persones físiques per tal que exposin creacions artesanes i artístiques o que negocis existents
posin un altre aparador en un punt diferent del municipi.
Els propietaris que tinguin un local disponible rebran una
petita contraprestació, de manera que es facilita el lloguer,
la conservació i es contribueix a donar més vida al poble.
Els interessats que desitgin un aparador pels seus productes han de contactar amb el consistori. Al llogar el local,
s’hauran de fer càrrec de l'adequació i funcionament de
l'espai d’acord amb el propietari.
L'Ajuntament porta 3 anys ajudant a les petites empreses
sallentines que sol·liciten suport, amb un ajut d'entre 350
i 450 euros mensuals durant 6 mesos per la contractació
d'aturats.

PROJECTE BARRI DE L’ESTACIÓ
El consistori, en conveni amb l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès, va iniciar un projecte per escollir el futur el Barri de l’Estació. Els estudiants del Màster
realitzaran propostes durant el curs 2015-16 per a la regeneració urbana, les quals es posaran a disposició de la
població.
S'espera que el nou territori sigui funcional i sostenible
per tal que els habitants se’n sentin orgullosos. La trentena de futurs arquitectes s’han reunit mensualment amb els
veïns per mostrar els primers esboços.

ASSEMBLEES MUNICIPALS OBERTES
L'Ajuntament ha creat les Assembless Municipals
Obertes, una iniciativa participativa que permet a
la població major de 16 anys i les entitats presentar propostes sobre temes d’interès al municipi per
debatre-les, ser aprovades i elevar-les al ple local.
Les propostes discutides en les dues assemblees anuals
seran escollides en una comissió formada per dos representats d'entitats i un veí o veïna del poble, els quals
presenten la seva candidatura.
La primera AMO, celebrada el 29 de gener, va comptar amb una setantena de persones que van aprovar
les 5 propostes ciutadanes: el manteniment i reparació d’instal·lacions, la creació d’una Borsa de Treball i
d’una comissió per controlar la construcció de la futura residència, la millora del Parc Municipal Pere Sallés
i la posada en valor dels recursos naturals, històrics i
arquitectònics de Sallent.

En la presentació del projecte, l'alcalde explicava que “el
futur del barri comença el 2015 després de 20 anys de problemes i solucions”, recordant que queden 3 famílies a la
zona que han d’acordar el trasllat amb la Generalitat.
El barri va néixer, créixer i desaparèixer en menys de 50
anys, una afectació econòmica i moral per a famílies i negocis. Per això, es vol recuperar la vida que hi havia i transformar les 7,4 hectàrees en zona verda.

RETIRADA SÍMBOLS FRANQUISTES
L'Ajuntament es proposa eliminar els símbols franquistes
presents en els edificis dels carrers Mestre Benet, Balsareny i Trenta-sisena.

NOU CONSELL D’INFANTS
El Consell d’Infants es va constituir el desembre amb
alumnes de 5è de primària que hi formaran part els
pròxims dos anys. Els nous consellers van ocupar les
cadires a la Sala de Plens i van escoltar l’experiència dels
exconsellers, que ara estan cursant 1r d’ESO.
El consell dóna veu als infants del municipi i els forma
fomentant la tolerància i el respecte. El projecte té per
objectiu desobrir el punt de vista del més menuts.

Es demanarà als propietaris que retirin els elements. En
cas que no ho fessin, el consistori actuaria per suprimir
les plaques dels edificis construïts pel Ministerio de la Vivienda en època de dictadura. En les inscripcions apareix
la simbologia del yugo i les fletxes. El ple municipal va
aprovar la mesura arrel d’una moció del grup d'ERC.

ETERNAL RUNNING

PROMOCIÓ DE SALUT

ESCOLA DE MÚSICA

L'Ajuntament fomenta el benestar
personal i l'educació sanitària a través d’un cicle de xerrades i un programa de difusió per xarxes socials.

Els sallentins Cesc Sallas i Simó Sallas
van obtenir la segona i tercera posició
en el podi de l’Eternal Running 2015.

Les xerrades van tractar el benestar
emocional, el bon ús dels medicaments, la recuperació post-part, com
usar el desfibril·lador, la prevenció
de caigudes i ergonomia per a cuidadors, i es va dur a terme una masterclass de pilates amb experts.
L’Escola Municipal de Música Cal
Moliner, Torres Amat i Vedruna,
Asprodis i Ampans es van unir per
interactuar al ritme de musicals, en
commemoració del Dia Internacional
de les persones amb discapacitat.

Tots els participants van recòrrer 10
quilòmetres i van superar 70 obstacles
que anaven descobrint en el transcurs
d'una cursa amb gran afluència.

Un altre acte innovador de l'escola de
música va ser la Hallownyada, una
representació teatralitzada que fusionava la Castanyada i el Halloween,
amb èxit de convocatòria.

Sallent ha estat la seu del Circuit
Mundial a la província de Barcelona.
El poble va poder gaudir d'una activitat lúdica, esportiva i familiar.

CROS ESCOLAR

CICLE DE PASSEJADES

ESBART VILA DE SALLENT

El novembre va arrancar un cicle
de passejades adreçat a la gent gran,
que durarà fins el maig.

Les classes gratuïtes comencen el 12
de febrer. Els assajos seran divendres a la tarda-vespre en dos grups:
l’escola de dansa (3-16 anys) i el cos
de dansa (majors de 16).

Cada dimecres a les 9.30h des del
Pavelló, els caminadors compten
amb un guia-monitor per recórrer
el municipi.

El novembre es va celebrar el Cros
Escolar darrere les pistes de tennis
amb la participació de més de 700
corredors.
Els atletes de les escoles Torres Amat,
Vedruna i l’institut Llobregat van
aconseguir els millors resultats de la
història en la competició. Un total de
16 podis en diferents categories.
L'Associació Esportiva Sallent també va aconseguir 7 podis en la competició al Congost de Manresa, amb
més de 1.150 participants, un rècord
històric.

El cicle organitza 5 excursions a la
Serra de Collserola, els Parcs Naturals de Sant Llorenç del Munt, del
Garraf i del Montnegre. A més, es
preveu una trobada amb diferents
poblacions adscrites al programa.
En els últims mesos, la Turbina ha
impulsat, entre d’altres, el 1r torneig
de vòlei platja, que va comptar amb
més de 80 persones d'entre 18 i 40
anys, i el Casal d'estiu, que va acollir
79 infants durant 7 setmanes.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Els alumnes de les escoles de Sallent i Cabrianes van crear
una exposició amb dibuixos propis a la Sala Joan Vilà i
Valentí per reivindicar l'eliminació de la Violència de Gènere durant la setmana del Dia Internacional.

Per lluitar contra aquesta lacra social, el consistori, l'associació
aDONA’t i Sallent Comercial van organitzar actes com el repartiment de llaços blancs pels carrers, la lectura del manifest
i la projecció del documental La Maleta de Marta.

ACOLLIDA DE REFUGIATS
El Ple Municipal va aprovar una moció de suport a
l’acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània. Sallent dóna resposta a la compliada situació de milers de persones i s'ofereix com a
territori d’acollida.

El consistori es va adherir al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament el 2007 amb el compromís de fer una aportació anual a accions solidàries. Aquest 2015 s’han destinat
3 mil euros al finançament de la Campanya de suport a refugiats en trànsit a Europa, per defensar la dignitat humana.

Breus
SOPAR SOLIDARI
La tercera edició del sopar va recaptar 3.200 euros en benefici de Càritas. Més
d’un centenar de persones van assistir a la trobada a l’Envelat. Associacions,
empreses i sallentins treballen per la realització d’aquest acte anual conjuntament amb l'Ajuntament per contribuir a crear un poble més cívic i solidari.

LA MARATÓ DE TV3
Sallent destina 2.770 euros a La Marató de TV3. Per una banda, les 24 hores al Collbaix van reunir 1.585 euros gràcies als 650 participants en la caminada. La cursa
Vine a Córrer per La Marató va recaptar 720 euros, organitzada per les AMPES
de la llar d’infants, les escoles i l’institut. Finalment, el festival del Club de Natació
suma 315 euros i la presentació dels equips de l'AE Sallent n'aporta 150.

EL NADAL OMPLE ELS CARRERS
Una espectacular encesa de llums i l’arribada del tió solidari van donar el tret de
sortida a les festes. Durant el desembre, petits i grans van cagar el tió aportant
aliments en benefici del recapte de Càrtias. També hi va haver la Fira de Santa
Llúcia, el concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música i el Parc de Nadal pels més menuts, entre d’altres. A principis de 2016, el Pessebre Vivent feia
presència a Cabrianes i el dia 5 venien Ses Majestats els Reis Mags d’Orient amb
una actuació espectacular de patges malabaristes amb foc.

-

L’OPOSICIO INFORMA
QUATRE
PINZELLADES
Aprofitant que aquest és el primer butlletí de la legislatura,
els regidors i regidores d’Esquerra Republicana (Antònia
Faja, Pilar Sala, Miquel Estruch i Carles Pascuet) volem
exposar-vos quina és i serà la nostra feina a l'ajuntament
com a principal partit de l’oposició. Per això, farem arribar a l’equip de govern les propostes, les queixes i les peticions que ens feu els veïns i veïnes de Sallent, Cabrianes i
Cornet. També encarem la legislatura amb la voluntat de
treballar insistentment per un municipi més just socialment on tots hi tinguem cabuda. Finalment, complirem el
nostre deure democràtic de fer un seguiment i control a la
gestió de l'equip de govern.
MILLORA DE LA MOBILITAT
L'Ajuntament, per llei, està obligat a destinar uns diners
per tal de millorar l’accessibilitat de la via pública. Per
això, el grup municipal d’ERC vàrem presentar unes instàncies referents als vorals i les vies públiques per tal de
millorar-les. Les nostres peticions han estat ateses i en
conseqüència s’han dut a terme una sèrie d'arranjaments
per tal de facilitar la mobilitat a la gent de Sallent. Hem
presentat altres propostes en aquest sentit que no s’han
realitzat per l'equip de govern i insistirem perquè aquestes tirin endavant. Per exemple, hem demanat que en els
pressupostos aprovats pel 2016 s’hi destinés una partida
de la via pública a l’arranjament de la vorera del carrer
Conrad Pujol.
MEMÒRIA HISTÒRICA
Des d’ERC sempre hem lluitat per defensar les llibertats
democràtiques del poble català. Emparant-nos en la llei
de memòria històrica que ens diu que els símbols i insígnies de caire franquista que encara perduren en alguns
edificis s’han de retirar, a principis d’aquest any vam presentar una moció encarada a l'eliminació de l’esmentada
simbologia franquista que encara està present a la nostra
vila. Concretament les plaques de les vivendes de protecció oficial que es van construir en el període dels anys 5070 en les quals hi consta el “yugo y las flechas”.
L’AJUNTAMENT NO TÉ POSTURA
El grup municipal d’ERC vam formular una pregunta al
plenari en la qual es demanava a l’equip de govern (CiUGent pel Poble) quina era la seva postura envers les darreres sentències del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya) sobre l’actuació que ha de dur a terme Iberpotash. I la resposta de l’ajuntament no va ser gens resolutiva
ja que tan sols es va limitar a explicar els fets ocorreguts
sense donar-ne una visió política ni de futur pel poble.
Des d’ERC sempre hem defensat que continuï l’activitat
minera, però el runam no pot continuar creixent.

Ni MAS
ni MARÇ
Hola! Des de la CUP de Sallent us volíem oferir una breu
explicació sobre el pacte d’investidura entre JxSi i la CUP:
La CUP no renuncia a la seva identitat política ni a la seva
condició de vigilant i impulsor dels avenços socials i nacionals: seguim defensant que cal dir adéu a la Catalunya
autonòmica, la Catalunya de les retallades, de les privatitzacions i de la corrupció. Aquest ha estat i seguirà sent el
nostre capteniment.
-La CUP segueix tenint un grup parlamentari format per
10 diputades. Els dos diputats que participaran en les reunions del grup parlamentari JuntsxSi ho faran per millorar la coordinació entre els dos grups i per garantir el
compliment dels acords cap a la independència, el procés
constituent i el pla de xoc.
-Dos membres del grup parlamentari han fet un pas al
costat, com a exigència de JxSi, però en cap cas es posa en
dubte la tasca i els esforços realitzats per cap dels 10 membres del grup parlamentari. I malgrat nosaltres no tenim
motius pels quals dimitir, també és cert que no ens agafem
als càrrecs ni a les cadires.
-La CUP compleix amb els seus compromisos electorals: Procés Constituent, Ruptura, Pla de Xoc, i presidència de consens.
- De Carles Puigdemont esperem un lideratge compartit,
plural i transversal, per sobre de personalismes i al servei
d’enfortir el procés independentista i eixamplar la base social de la República. La CUP hi serà si s’avança en aquest
termes. Ens comprometem a garantir el camí de la independència i el procés constituent, i a fer-ho en benefici de les
classes populars.
-La majoria política excepcional del 27S requeria obrir un període excepcional cap a la Ruptura Democràtica, un Procés
Constituent i Pla de Xoc per l’emergència social. Un període
amb data de caducitat: 18 mesos per fundar una República.
-Alerta. Davant tenim un Estat que ha tornat a votar majoritàriament contra el dret a decidir, contra la sobirania
catalana, contra el procés constituent català i contra el referèndum. El 20D va guanyar amb més de 2/3 de diputats
els partits del No: PP, PSOE i C’s.
Han estat tres intensos mesos de negociació. Sapigueu que
res del que hem posat sobre la taula de converses ha estat
per nosaltres, cap càrrec, cap demanda en lògica de partit: sempre hi hem posat el que enteníem que era urgent i
necessari per les classes populars i per l’eixamplament de
la base social independentista. Des de la nostra curta experiència parlamentària, però sempre amb la voluntat de
mantenir els compromisos adquirits i el procés democràtic
intern, ho hem fet tan bé com hem sabut. Probablement,
i a ulls de molta gent, no ho hem fet prou bé. Tanmateix,
ara tanquem aquest període i se n’obre un altre. Esperem
que tot aquest esforç serveixi per passar pàgina i donar el
màxim impuls i energia a l’inici d’aquests 18 mesos crucials pel futur de la República Catalana.
Aquest és un acord entre forces polítiques ideològicament diferents, molt diferents. I el que el justifica és que és un acord
excepcional per a un temps excepcional amb una agenda
excepcional: la construcció d’una República lliure i sobirana.

