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EDITORIAL DE
L’ALCALDE
Benvolgudes i benvolguts sallentins/es:

Ens trobem a les portes de tancar un any que no ha estat gens fàcil per a ningú. Un any marcat per incerteses, angoixes i imprevistos als quals hem hagut de fer front. Hem hagut de respondre com
a ciutadans, com a govern, però sobretot com a poble. Com a
punt positiu, aquest any 2020 també ens ha ensenyat la cara més
amable de tothom. Hem pogut veure grans mostres de solidaritat,
de superació i d’autoorganització popular. Entre totes i tots hem
sigut capaços de reorganitzar festes i activitats a la nostra vila.
Sóc conscient que molts de vosaltres heu hagut de patir que ens deixessin persones que estimàvem. Hem vist patir gent del nostre entorn, i molts, també, esteu patint els estralls que aquesta crisi ens ha provocat. Sapigueu que
l’Ajuntament segueix al vostre costat pel que necessiteu. Ens sentim satisfets de moltes accions que hem pogut tirar
endavant i que, esperem, hagin ajudat a la ciutadania.

M’agradaria posar de relleu la gestió feta durant els primers dies. Uns dies difícils i confusos, on vam posar a treballar l’ajuntament per ajudar directament als més vulnerables. Es van realitzar trucades a més de 1700 persones
majors de 65 anys. Amb aquest contacte, vam poder saber com estaven, quines eren les seves mancances i els vam
poder ajudar a tenir les necessitats bàsiques cobertes.

És aquí on he de fer un reconeixement especial a tot personal de l’ajuntament. A totes i tots els que van fer aquesta
gran feina. Als que van trucar, als que van estar a primera línia atenent als ciutadans i portant-los els que necessitaven a la porta de casa i als que van fer tota mena de gestions per tenir cura de tothom que ho necessitava. Evidentment i especialment, al personal de la residència Sant Bernat, que amb la seva predisposició han fet i fan una
feina ingent, fins al punt de salvar vides.

Davant la crisi sanitària causada per la COVID-19, que ha acabat esdevenint una crisi social i econòmica, el govern
de Sallent, Cabrianes i Cornet, conjuntament amb tots dels grups del consistori, vam elaborar un Pla de Xoc per
pal·liar-ne els efectes a la ciutadania. Es van crear ajuts per a persones autònomes, empreses i comerç local i per
l’atenció de les persones. Una acció amb un objectiu prioritari: que ningú quedi enrere.

Desitjo que aquest 2021, sigui un any millor que el deixem enrere. Un any ple de salut, abraçades i noves esperances.
Un any en el que puguem aconseguir fer realitat tots els nostres somnis.

Salut per a tothom i seguim al vostre costat.

Oriol Ribalta
Alcalde
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ESPECIAL C

Com ha afectat la crisi del coronavirus
als sallentins i sallentines?
PERSONES
L’Ajuntament de Sallent ha dut a termen una enquesta per conèixer
estadísticament l’afectació de la pandèmia de la COVID-19 als sallentins i sallentines amb l’objectiu de detectar les necessitats de
la ciutadania per planificar accions i serveis que es derivin de les
conseqüències del coronavirus i, així, pal·liar els seus efectes.
L’enquesta, que ha estat disponible online a través d’un enllaç publicat a la web i a les xarxes socials de ’Ajuntament de Sallent, i també
ha estat distribuïda pels comerçops, preten ser una mostra de com
la pandèmia ha afectat fins ara a la vida i el dia a dia dels sallentins
i sallentines.
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L COVID-19

Les persones,
davant la COVID-19
14,9% han patit o patiran algun
tipus de reducció dels seus ingressos.
10% de famílies que amb ingressos actuals tenen dificultats per
viure.
16% creu que necessita o necessitarà ajuda psicològica.
87% dels enquestats tenen una
preocupació alta per la propagació de la COVID-19

L’Ajuntament ofereix uns ajuts en forma de vals de compra a
les persones afectades econòmicament per l’estat d’alarma
PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’Ajuntament de Sallent, dins del pla de xoc per Sallent, Cabrianes i Cornet davant l’emergència de la COVID-19, ha posat
a disposició de les persones afectades econòmicament per l’estat d’alarma uns ajuts en forma de vals de compra. Cada
beneficiari va rebre 8 “vals de compra” per un valor total de 80 euros€per gastar al comerç local pel doble de l´import
concedit (160 euros). Els vals han servit per bescanviar-los als comerços o serveis professionals de Sallent adherits a la
campanya “vals de compra” de l´1 de setembre al 20 de novembre d’enguany.

5

Neix l’Associació d’Empresaris de Sallent,
Cabrianes i Cornet
EMPRESA
L’Associació d’Empresaris de Sallent, Cabrianes i
Cornet ja és una realitat. Arran de la primera trobada
d’empresaris del municipi que es va celebrar el passat mes de juliol, amb l’assistència d’una setantena
d’empreses, es va aprovar la creació de l’associació
per unanimitat.
Entre els objectius marcats pels mateixos empresaris
hi ha la creació d’una xarxa empresarial, facilitar els
tràmits amb l’administració local, vetllar per l’interès
d’empreses i empresaris que les representen, facilitar
les contractacions i facilitar la borsa de treball amb
col·laboració de l’Ajuntament de Sallent o la col·laboració amb el comerç local, l’oferta de descomptes als
treballadors en l’àmbit de lleure (futbol, piscina, gimnàs, centre cívic) i executar plans de mobilitat sostenible. La junta directiva està formada per Joel Lozano (President),
Miquel Àngel Romero (vicepresident), Carles Freixa (secretari) José Luís Barba (tresorer) i els vocals Carles Calveras,
Carlos Muñoz, Joan Climent, Ivette Farré, Natàlia Sangiao i Josep Vilaró.

L’Ajuntament de Sallent congela impostos i abaixa taxes i
preus públics pel 2021
Davant d’una previsió de davallada d’ingressos d’uns 300.000 euros de cara a l’any vinent, l’equip de govern ha optat per congelar
els impostos a la vegada que mantenir tots els serveis i les inversions de l’Ajuntament. Aquest equilibri es preveu fer com fins ara,
amb una gestió més acotada de la despesa i, en cas que sigui necessari, fer servir el romanent. De cara al 2021 es preveu alliberar
recursos per a la lluita contra els efectes socials de la pandèmia i la
previsible baixada dels ingressos.
D’entre els projectes previstos de cara el 2021 hi ha el de començar la Residència de gent gran i centre de dia, amb un
cost de més de 7 milions d’euros; la urbanització del Passatge de les Vinyes, que supera els 100.000 euros i la implantació d’un nou sistema de recollida selectiva, entre d’altres. Les ordenances fiscals s’han elaborat tenint en compte la
reducció d’ingressos de 300.000 euros respecte a les d’aquest any, una situació que es deu a l’excepcionalitat generada
per la pandèmia. L’objectiu, segons la regidora d’Hisenda, Carme Escámez, és “mantenir i reforçar els serveis que presta
l’Ajuntament, com ara els serveis socials i de promoció econòmica per poder continuar donant resposta a les necessitats que pugui tenir la població davant la crisi sanitària” així com “gestionar amb major eficiència la despesa.
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Festa Major 2020: compromís amb la
cultura local i el sector
CULTURA

L’Ajuntament de Sallent ha vetllat per tal de mantenir la Festa Major de la vila, enguany inèdita, d’acord amb les circumstàncies i el context que es donen, com a conseqüència de la COVID-19. En tot moment, la decisió de la regidoria
de Cultura i Festes va ser optar per ”celebrar la festa sallentina adaptada a la realitat del moment i donant compliment
a tots els protocols de seguretat i prevenció adients, així com ajudar al sector cultural.”

COST TOTAL: 45.871,89 euros, repartit en activitats culturals, promoció i publicitat o actuacions, entre d’altres.

Després de la suspensió de la Setmana Cultural (abril) o d’unes Enramades (juny) completament diferents, la Festa
central de la vila va tirar endavant amb totes les mesures de protecció als diferents actes que es van programar i apostant en tot moment per la promoció de la cultura popular local i professionals del sector, per revitalitzar la cultura local
després d’uns mesos i una temporada de gran afectació, encara avui.

La valoració de la Festa Major 2020 és “positiva i engrescadora”, segons Diego Miranda, regidor de Cultura i Festes, qui
assegura que “malgrat l’ensurt amb el concert de gospel del grup The River Troupe Gospel, malgrat complir al màxim
amb els protocols establerts, hem demostrat que la cultura és segura i més necessària que mai.” Miranda agraeix a
totes les entitats i associacions que hi han participat la seva implicació per poder dur a terme aquesta edició diferent
a la resta d’anys però, de totes maneres, amb un “èxit de participació i la implicació de tots els públics.”
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El govern de Sallent aprova el PAM pel
mandat 2019-2023, un full estratègic
GOVERN OBERT
El ple de l’Ajuntament de Sallent ha aprovat provisionalment el pla d’actuació municipal (PAM) pel mandat
2019-2023. El document, que pretén reflectir les actuacions municipals que es duran a terme al municipi durant
els propers tres anys, aplega els compromisos adquirits
per l’equip de govern i amb la suma de noves necessitats
i reptes de l’anterior legislatura.
Entre les propostes que hi consten al document hi ha el
projecte d’una nova Residència. Un projecte, segons el
govern municipal, que “requereix molts esforços per la
quantitat de recursos que suposa” però que “les mesures
que prenem van encarades a poder assumir-ne el cost.”
El pla de mandat està dividit en quatre eixos, que engloba des de les polítiques socials i d’habitatge, les de desenvolupament econòmic de promoció i turística, les que tenen a veure amb l’entorn urbà i natural o transparència, bon govern
i qualitat democràtica.
Dins d’aquests quatre eixos s’emmarquen projectes, actuacions i inversions diverses basades totes elles en generar igualtat
d’oportunitats per tothom, potenciar l’economia i el turisme local, encaminar al municipi cap a la sostenibilitat i aconseguir uns espais i serveis públics de qualitat. Com a govern de proximitat, les assemblees de barri esdevenen protagonistes
actives alhora de detectar les necessitats i les preocupacions dels veïns i les veïnes.
Amb el compromís reiterat d’una gestió transparent i d’una utilització responsable dels recursos públics, amb aquest pla
d’actuació l’equip de govern pren la determinació de posicionar Sallent com a municipi de futur.
Segons l’Alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, el PAM “és un compromís explícit amb la ciutadania de tot allò que ens proposem dur a terme durant la legislatura.” Ribalta remarca que “és un document obert a les necessitats que puguin sortir
a cada moment i on tothom hi pugui fer aportacions” i recorda que la situació excepcional de la COVID-19 ha obligat a
adaptar-ne el contingut i les prioritats.

En record al geògraf sallentí
Joan Vilà i Valentí
SOCIETAT
L’Ajuntament de Sallent i tot el seu personal lamenten la mort del geògraf sallentí
Joan Vilà i Valentí, estudiós i persona referent en l’àmbit de la geografia, i envien
una mostra d’escalf a familiars i amics.
Doctorat a Madrid el 1956 amb una tesi sobre el Bages i condecorat amb la Creu
de Sant Jordi de 1994. El geògraf va obtenir la càtedra de la universitat de Múrica
(1958) i la de la Universitat de Barcelona (1965) on al cap d’un any hi va crear el
Departament de Geografia. Va ser un estret col·laborador en diverses revistes especialitzades i fou vicepresident de la Unió Geogràfica Internacional (1980-1984),
membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona.
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NOTÍCIES BREUS
8.000 EUROS PER A DOS PROGRAMES SOCIALS
L’Ajuntament de Sallent ha rebut la col·laboració de La Fundació Obra Social la
Caixa d’un total de 8.000 euros per a dos programes de caràcter social: el primer,
que va adreçat a la gent gran, per un valor de 4.000 euros, amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida afavorint l’envelliment actiu i saludable i prevenint
l’aïllament que han anat destinats als dinars acompanyats. L’altre, el segon programa, va destinat al SIAF, el servei d’infància i adolescència i família, amb també
4.000 euros.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ ALS CASALS ESPORTIUS
Un total de 92 nens i nenes d’edats compreses entre els 8 i 14 anys han participat
als casals esportius de Sallent, organitzats per la Regidoria d’Esports del consistori.
Es van realitzar del 29 de juny i fins el 24 de juliol. Per l’organització d’aquest any,
s’han pres totes les mesures de prevenció, higiene i seguretat adaptades a la situació actual de pandèmia per la COVID-19.

FORMACIÓ ONLINE EN TEMPS DE PANDÈMIA
Durant els darrers mesos, davant de la incertesa que ha obert el context, s’han
programat diverses píndoles formatives online per tal d’impulsar el comerç local,
resoldre dubtes davant l’actualitat laboral per a autònoms i empreses o un curs per
millorar l’ocupabilitat de les persones. En totes les sessions s’ha disposat també
d’un temps per a consultes personalitzades pels assistents.

PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES I AJUDES
PER DOMICILIS DE PERSONES GRANS
El programa, que s’adreça a persones grans i persones amb altres capacitats, té
com a objectiu subvencionar, a través de la Diputació de Barcelona i Serveis Socials
de Sallent, reformes bàsiques als habitatges i garantir les condicions de seguretat,
higiene i habitabilitat mínimes, afavorint així l’accessibilitat i les condicions de vida
de les persones dins de la llar.

PASSAPORT SALLENTÍ PER PROMOCIONAR EL COMERÇ
LOCAL
Durant el mes de novembre, tots els sallentins que hagin comprat a qualsevol establiment de Sallent amb una compra superior a 10 euros entren el sorteig. Cada
família podrà optar a guanyar uns vals de compra per gastar en el comerç local,
on els premis, un total de nou vals de compra, oscil·len entre els 100 i 250 euros.
Entre tots els passaports emplenats es farà un sorteig el dia de l’encesa de llums
de Nadal de Sallent.
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Tres jornades participatives per conèixer i
posar a debat el projecte de la nova
Residència i centre de dia de Sallent
GENT GRAN I BENESTAR SOCIAL
El 30 de novembre, 2 i 4 de desembre es van portar a terme tres jornades
informatives i participatives a la Sala Vilà i Valentí amb els veïns i veïnes de
Sallent. Unes jornades on es va conèixer el darrer projecte de la residència per escoltar de la ma de l’alcalde i el regidor d’urbanisme temes com
la sostenibilitat de l’equipament, les places i els nous canvis fets deguts a
les mesures covid. El termini de construcció, les places concertades, el finançament i la gestió van ser els temes amb més interès per als veïns, que
van fer les seves aportacions de millores per tal d’incloure-les al projecte. El
material de suport per a veure el projecte, estarà exposat durant els proper
mesos a les diferents sales de Sallent, per tal de continuar coneixent i aportant totes les idees possibles per part dels sallentins.

Sallent, present a la docusèrie “Benvinguts al Bages”
PROMOCIÓ
Sallent ha estat un dels municipis protagonistes de “Benvinguts al Bages”, un projecte
del diiari digital NacióManresa, conjuntament
amb la productora Bah Studios!, que repassa
els racons de la comarca, els seus productes
autòctons o la seva gent, entitats i empreses.
Així, “Benvinguts al Bages” es posa en marxa amb el primer capítol dedicat a Sallent i
Navarcles. El poblat Íber i el Castell, l’església
de planta circular i la Casa Torres Amat, o la platja de Navarcles, les seves rutes per fer senderisme i esport,
o el campanar i les restes fòssils de quan va ser mar seran alguns detalls que es trobaran en aquesta estrena.
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NOTÍCIES BREUS
VISITES GUIADES DE TURISME
Al desembre, amb les noves mesures Covid, s’han tornat a fer les visites guiades
gratuïtes. A Sallent tenim molts recursos turístics que un cop més s’han posat a la
ma dels veïns de Sallent. El Poblat Íber, el Castell de Sant Sebastià i la nova ruta
guiada anomenada ·”La ruta dels guardians” han estat un èxit amb totes les “entrades” exhaurides per els veïns i veïnes de Sallent. Cada mes es continuaran fent
aquestes visites i de noves, consulteu l’agenda a wwwsallentturisme.cat

RENOVACIÓ EQUIPS TÈCNICS DE RÀDIO SALLENT
Aquest 2020 s’ha continuat apostant per Ràdio Sallent renovant aparells tècnics i
dotant a l’emissora d’equipaments i recursos per a desenvolupar millor les tasques
de comunicació i de promoció del comerç. Agraïm a tots els voluntaris i voluntàries
de la seva implicació i devoció per fer que Ràdio Sallent estigui a les portes del seu
40è aniversari amb la mateixa il·lusió i devoció del primer dia.

NOU APARCAMENT AL CARRER AVINYÓ I SANT VÍCTOR
Sallent compta amb vuit noves places d’aparcament al centre del municipi, a la
zona comercial, entre la cantonada dels carrers Avinyó i Sant Víctor. Entre els principals objectius d’aquest nou espai en destaca la voluntat de promocionar el comerç, donar ús als solars buits, esponjar el nucli urbà així com facilitar l’accés al nucli antic i al comerç local. L’estacionament funciona amb control horari i és gratuït.

RENOVACIÓ FIL MUSICAL AL CENTRE COMERCIAL
Enguany, per les festes de Nadal s’ha renovat i ampliat el fil musical al centre comercial de Sallent, per tal de poder gaudir d’un ambient musical i festiu per incentivar el passejar pels nostres carrers i potenciar el comerç local. Aquesta nova
instal·lació, promoguda des de la regidoria de comerç i de comunicació ha apostat
per donar caliu als carrers ara per festes de nadal i en qualsevol data o festivitat que
es vulgui sonoritzar el carrer, amb el fil musical de Ràdio Sallent.

CRIBRATGE MASSIU A SALLENT
El passat 9 de desembre es va fer un total de 578 proves d’antígens al Pavelló d’esports Agustín Rueda, dels quals cap va donar negatiu. El cribatge massiu, organitzat pel Departament de Salut, té com a objectiu testar a la població massivament
per tenir una diagnosi de la situació de la pandèmia al municipi.
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN...

El projecte de Junts per la Nova Residència serà una
realitat
La Nova Residència de Sallent serà una realitat després que l’equip de govern
d’ERC hagi acceptat que el projecte de Junts és el millor pel poble.
Des de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet ens mostrem feliços que el projecte de Junts per la nova residència tiri
endavant després d’una història de gairebé 20 anys.
2003: CiU porta al programa electoral una nova residència amb allotjaments tutelats a la zona de la Fàbrica Vella, amb un
parc i un amarrador per barquetes de lleure al riu. Es proposa finançar-ho en concessió publicoprivada per la construcció i la
gestió.
Legislatura 2003-2007: El govern d’ERC-CUP-PSC, es mofa de la proposta de CiU tan pel que fa a la ubicació de la residència,
del parc com també de l’amarrador per les barquetes.
Legislatura 2007-2011: Amb el govern de CiU de Jordi Moltó en minoria, es redacta l’avantprojecte de la residència i els
allotjaments tutelats a la Fàbrica Vella. ERC no accepta la ubicació. El PSC demana que es financi amb fons públics. No es pot
avançar més per manca d’acord.
Legislatura 2011-2015: El govern de CiU amb David Saldoni i PSC amb Rosa Argelaguet, acorden fer la residència sense
allotjaments tutelats per tal de poder sufragar el cost amb fons públics. S’encarrega el projecte executiu de construcció, amb
la posició en contra d’ERC pel risc d’inundabilitat.
Legislatura 2015-2019: Govern de CiU i PSC. Es presenta el projecte i es dota la partida pressupostària per tirar-ho endavant.
Es vol fer amb endeutament i la venda dels pisos de Barcelona. Els informes dels que es disposen per al projecte són
favorables. Apareix un nou decret de Dominio Hidraulico. ERC fa una dura campanya dient que allà no és pot construir. Des
del govern, aturem el projecte per trobar el consens, i es porta a terme una modificació de planejament per enretirar la
Residència, però ERC difama i segueix votant-hi en contra. Es redacta el nou projecte, amb tots els informes favorables per a
la seva execució.
Legislatura 2019-2023: Govern d’ERC. Després de tots els pals a les rodes i que el seu punt principal durant la campanya
electoral prometien que no farien la nova residència a la Fabrica Vella, després de guanyar les eleccions, i un any i mig
després, agafen el projecte que havia deixat preparat Junts la passada legislatura i se’l fan seu.

PROPOSTES PEL PRESSUPOST 2021
1. PLA DE FUTUR INDUSTRIAL
Després d’aconseguir el compromís per fer un estudi per
reformar el casc antic, hem de treballar en un pla de futur
industrial per Sallent
2. NOU TURN ON – ESCOLA TALLER
Formació amb oportunitats laborals pels joves. La
jardineria és un àmbit de treball necessari a la nostra
població.
3. PLA D’ACTIVITATS PER GENT GRAN
Necessitem un pla perquè la gent gran surti de casa,
activitats segures d’esport, cultura i lleure
4. COMPRA BARRI DE LA BUTJOSA
Valoració i adquisició del barri per poder-lo desenvolupar
i adequar com un barri més.
5. CONVENI AMB CABRIANES I CORNET
Volem que tinguin autonomia financera, i poder actuar
amb els temes que els afecten

6. PROJECTE DE NOU CASAL I ALLOTJAMENTS TUTELATS
Projecte per convertir l’edifici del c/Bisbe Valls en
allotjaments tutelats al centre
7. FINALITZACIÓ FASE 1 I FASE 3 DEL CAMÍ DE
CABRIANES
Poder gaudir de l’espai del riu. Acabar bé la primera fase i
realitzar la de Cabrianes.
8. SUBVENCIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Subvencions perquè els ciutadans apostem per la
generació d’energia i l’autoconsum.
9. MILLORES ALS POLÍGONS
Bon manteniment als polígons .
10. SERVEI ATENCIÓ ENTORN DOMICILIARI
Atenció domiciliària, suport de neteja, petites obres,
acompanyament emocional, exercici, etc.
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La nova residència:
un any i mig perdut
Des de l’inici del mandat, hem insistit que era urgent activar la tramitació de la nova residència.
Un any i mig després, hem rebut la resposta del
govern d’ERC. No contemplen cap de les dues ubicacions que van prometre en campanya.
Tornem a la casella de sortida. Hem perdut un
temps d’or per adaptar el projecte a les noves necessitats de Sallent. Malgrat tot, ara que el govern ha
acceptat el què proposava Fem Poble des de l’inici,
podem començar a treballar perquè la nova residència sigui una realitat com més aviat millor.

Com es pot millorar
el projecte?

1

Projecte de
futur

Les noves residències s’assemblen al
màxim a una llar:
unitats reduïdes,
menys passadissos
i espais exteriors.

2

Adaptat a
nous virus

Les residències
post-covid s’han
d’adaptar: grups
de 10-12 persones,
bona ventilació i
poder sectoritzar.

> COM ÉS EL PROJECTE ACTUAL?
•

Es manté en zona inundable, complint la legalitat.

•

Consta de soterrani, planta baixa i 3 plantes.

•

Preveu 90 places amb 30 persones per planta.

•

El 86 % de les places són habitacions compartides.

•

Cada planta té un passadís amb habitacions a
banda i banda. També zones comunes i menjador.

• No contempla espai exterior reservat per la residència, només una terrassa a cada planta.
• Costa uns 7 milions d’euros + els 1,5 milions que
ja ens hi hem gastat.

El gran engany d’ERC a Sallent
Fa una dècada que ERC s’oposa al projecte de nova
residència i presenta dues alternatives: construir-la
a Cal Sala o a davant del pavelló. Ara era el moment
de complir la seva promesa electoral i demostrar
que tenien propostes sòlides.
ERC ha trencat la confiança dels qui els van votar i
de la resta de sallentins. No hi havia alternativa. Les
promeses se les emporta el vent i aflora la improvisació de l’alcalde Ribalta i els seus regidors.
Ens alegrem que el govern hagi recapacitat i
s’acosti a la posició de Fem Poble. La gent gran de
Sallent mereix un projecte de consens entre tot el
poble i per això hi treballem!

www.fempoblesallent.cat

@fempoblesallent
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Estudi de
necessitats
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El màxim
sostenible

No s’ha fet un estudi per saber les necessitats de la gent
gran de Sallent. Cal
tenir-ho clar abans
de construir.

Un edifici projectat
el 2020 ha d’adaptar-se a l’emergència climàtica. Ha de
ser el més autosuficient possible.
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Amb gestió
pública

La residència s’ha
de gestionar amb
mans públiques.
Així en garantim
un bon servei i la
gestió directa.

Finançada
èticament

El finançament de
la construcció ha
de ser ètic i pensant en l’equilibri
pressupostari de
l’Ajuntament.

Construir una nova residència vol dir pensar en un equipament viable d’aquí 50 anys.
Quants avis voldran anar a la residència?
Els agradarà compartir habitació? Com seran les residències del futur? La gent gran
prefereix pisos tutelats? Com la pagarem?
Qui en farà la gestió?
Totes aquestes preguntes les hem de resoldre com abans millor. És urgent començar-ne la construcció i ho hem de fer
amb la seguretat que fem una bona inversió
per al futur de Sallent.

Fem Poble Sallent

@fempoblesallent

623 01 81 59
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LA GRAELLA DE
RÀDIO SALLENT

SALLENT INFORMA
Div. (21h) i diss. (13h)
________________
amb Olga Gili

L’AGENDA
De dill. a div.
(11h/17h) i diss. i dg.
(9h)
________________
amb Pitu Galobart

EL TOC
Dss. (11h)
________________
amb Salvador
Arderiu

L’AJUNTAMENT
RESPON
Dss. (12h)

NYIGO-NYAGO
De dll. a div. (11.45,
13.45 i 17.45h)
________________
amb Ricard Palma

EL POT DE LES
SORPRESES
Dc. (19h)
________________
amb la Pilar i el Pepe

DE DIUMENGE A
DIUMENGE
Dg. (11h)
________________
amb Pepe Librero

VOLS FER UN PROGRAMA A RÀDIO SALLENT?
envia’ns un correu a direccio@radiosallent.cat / 93 837 17 53
ENTRE TOTS, FEM CRÉIXER LA FAMÍLIA DE RÀDIO SALLENT!
facebook.com/sallentradio

@agendaradiosallent

@radiosallent

