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Ajuntament de Sallent



EDITORIAL DE 
L’ALCALDE

Benvolgudes, benvolguts:

Ara fa un any que vam encetar l’extraordinari camí d’encapçalar a 

l’Ajuntament un govern fresc, jove i amb nous projectes per teixir 

Sallent, Cabrianes i Cornet. Una oportunitat per nosaltres, però 

sobretot per la seva gent, per la gent de la vila, de posar les perso-

nes com a protagonistes i determinants en la presa de decisions.

 
Durant aquest temps hem hagut de fer front a obstacles molt diversos: temps de liderar i sobretot de prendre deci-

sions que siguin a l’alçada del moment, que no deixin ningú enrere, essent aquesta la primera de les nostres priori-

tats. Primer, amb els aiguats del conegut ‘temporal Glòria’; els pitjors aiguats que han afectat el nostre municipi des 

de l’any 1982 i sota els quals van tenir una especial afectació a Sallent, amb el desbordament del riu Llobregat i les 

posteriors destrosses a l’entorn de la llera del riu que va comptar amb l’autoorganització dels veïns i veïnes i entitats 

per retirar gairebé dues tones de brutícia i 160kg de plàstic del riu i mantenir, així, un entorn més sostenible.

Avui, i des de fa ja uns mesos, ens toca gestionar una de les pitjors crisis de magnitud global, la COVID-19, que va co-

mençar per ser sanitària i ha acabat esdevenint també una crisi social i econòmica. En aquest sentit, i sota la mateixa 

premissa de situar a les persones al centre de la nostra legislatura, hem elaborat, conjuntament amb tots els grups 

municipals, un pla de xoc de reactivació econòmica i social per Sallent, Cabrianes i Cornet. 

El ple de l’Ajuntament de Sallent va aprovar el mes de maig un paquet de 200.000 euros en ajuts i accions per a la 

reactivació econòmica i fer costat als col·lectius més vulnerables per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia. Un pla 

que és el resultat del treball conjunt i consensuat entre l’equip de govern i la oposició, Junts per Sallent, Cabrianes i 

Cornet i Fem Poble, i que respon al tarannà dialogant i obert d’aquest govern.

En aquest sentit, vull agrair especialment per la seva estreta implicació i col·laboració durant aquestes setmanes i 

mesos, a les persones treballadores de la Residència, per la seva professionalitat a primera línia; a la brigada, per ser 

en tot moment a peu de carrer i donar servei i acompanyament a les persones més vulnerables. A tots els voluntaris 

i personal de l’Ajuntament per  l’atenció a les persones. El meu més sentit reconeixement per tots vosaltres! I una 

càlida abraçada i escalf als qui han patit el coronavirus o han perdut algun ésser estimat: som al vostre costat.

Els mesos que vindran no seran fàcils, ens ha tocat viure un temps immersos enmig d’una crisi social i econòmica que 

ens obligarà prendre decisions que assegurin que ningú quedi enrere. No podem abaixar l’atenció: entre totes i tots 

ens en sortirem i seguirem endavant! 

Oriol Ribalta i Pineda

Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet
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ESPECIAL  COVID-19

El consistori aprova un pla de xoc per fer 
front a la crisi social i econòmica 
produïda pel coronavirus
ECONOMIA LOCAL I PERSONES

El ple municipal del mes de maig, celebrat telemàticament, va apro-

var per unanimitat de les tres formacions municipals (ERC, Junts 

per Sallent, Cabrianes i Cornet i Fem Poble) un pla de xoc per fer 

front als efectes generats per la crisi sanitària de la COVID-19. 

Mesures excepcionals per pal·liar els efectes d’una eventual crisi 

econòmica i social a gent treballadora, comerços, autònoms, peti-

tes empreses i persones més vulnerables.

El pla de xoc és resultat del treball conjunt entre les tres formacions 

municipals, on s’han valorat i recollit les propostes de cada grup i es 

seguirà treballant en aquestes mesures de forma conjunta i en les 

futures que vinguin per tal de pal·liar els efectes econòmics i socials 

de la pandèmia. 

Les línies principals d’actuació del pla de xoc són l’atenció a perso-

nes vulnerables, combatre la pobresa i desigualtats, potenciar la 

salut i el benestar, reactivar l’economia local o fomentar l’ocupa-

ció, entre d’altres.

Pel que fa a les mesures socials que contempla el pla de xoc munici-

pal, l’objectiu principal de l’àrea de serveis socials és vetllar perquè 

“totes les persones afectades per la crisi puguin tenir accés a les 

ajudes necessàries per garantir que tothom que ho necessiti rebi 

l’ajuda corresponent”. 

En aquest sentit, s’ampliaran les ajudes econòmiques i es faran els 

esforços necessaris per poder atendre totes les demandes de per-

sones i famílies en situació de vulnerabilitat. També es fa un segui-

ment setmanal via telèfon a totes les persones majors de 65 anys 

per detectar necessitats i atendre-les. El pla també preveu reforçar 

el Servei d’Atenció Domiciliària, així com reforçar els mecanismes 

per detectar casos de violència masclista i eradicar aquesta xacra.

L’Ajuntament, a través de serveis socials, està fent a més un segui-

ment per garantir que no es produeix cap desnonament al municipi, 

així com cap tall de subministrament bàsic (llum, aigua o gas).

EDUCACIÓ

En l’àmbit educatiu, a banda de treballar con-

juntament amb els centres educatius l’inici del 

curs escolar del setembre a través d’un Conse-

ll Escolar Municipal, s’ha obert punts de con-

nexió a internet als equipaments municipals 

i difós la xarxa comuna i lliure guifi.net per a 

cases particulars.

CULTURA
El document també conté un apartat per la 

cultura, que contempla reprogramar tots els 

actes de Fàbrica Vella a partir del setembre i 

potenciar les companyies i artistes locals, pro-

gramant les seves actuacions en festes i esde-

veniments municipals.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

En el marc de l’atenció a les persones i, espe-

cialment, als col·lectius més vulnerables, s’ha 

posat de relleu el reforç dels mecanismes per 

detectar casos de violència de gènere i facili-

tar tots els recursos municipals i comarcals per 

fer-hi front.

                      ______________
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ESPECIAL  COVID-19

Mesures econòmiques locals durant i post-emergència

Un dels primers objectius de les mesu-

res econòmiques d’aquest pla de xoc és 

la  reactivació del mercat local. En 

aquest sentit, el consistori ha acordat la 

creació de l’Oficina d’Assessorament 

per la Crisi de la COVID-19, ubicada al 

Viver d’Empreses, i que oferirà serveis 

d’assessorament a treballadors, famí-

lies, autònoms, comerços o microem-

preses, gestionarà demandes d’ocupació, impulsarà el pla de reconversions 

de negoci o generar programes de formació per a persones en situació d’atur, 

entre d’altres.

Es calculen, a més, que un total de 400 professionals els afectarà aquesta crisi 

econòmica. Per això, i amb l’objectiu de garantir la supervivència de PiMES i 

autònoms, s’han condicionat uns ajuts econòmics i d’ocupació per imports 

que oscil·len entre els 1.000  i els 60.000 euros per mantenir el teixit produc-

tiu i econòmic local protegit.

A banda d’aquest pla de xoc també s’han pres altres mesures com la pròrroga 

dels terminis de pagament dels impostos i taxes de forma esglaonada per tal 

d’evitar que no hi hagi una pressió fiscal molt forta sobre el contribuent a final 

d’any i poder donar liquiditat a les persones.

Les persones,
davant la COVID-19

- 1.300 mascaretes cosides per 
grup de cosidores voluntàries

- 7.000 mascaretes que l’Ajun-
tament ha fet arriba a tota la po-
blació

- 65 infants beneficiats per les 
ajudes de les targetes moneder

- Ampliació del servei de teleas-
sistència 

- Seguiment exhaustiu dels 
col·lectius més vulnerables

- La Brigada Municipal ha 

reforçat l’atenció a les persones

- Reforçar el servei d’atenció 

contra la violència masclista

6.200 sallentins i sallentines han rebut una mascareta a domicili

Durant el mes de maig es va finalitzar el repartiment de les mascaretes per infants 

majors de 10 anys i adults. Un total de 6.200 persones, empadronades a Sallent, Ca-

brianes i Cornet, han rebut una mascareta confeccionada per una cinquantena de 

cosidores voluntàries. També s’han fet arribar mascaretes als comerços i empreses de 

Sallent que ho han sol·licitat al correu de sll.promoeconomica@sallent.cat. En aquest 

cas s’han repartit un total de 350 unitats.

 

Ja des del principi de l’estat d’alarma es van repartir 750 mascaretes davant dels comerços sallentins. L’Ajuntament de 

Sallent mostra el seu agraïment per la col·laboració de quatre joves del projecte Turn On que han repartit, porta a porta, 

totes les mascaretes porta a porta, amb l’ajut també de treballadors del consistori.
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L’Ajuntament crea una partida de 80.000 
euros per a autònoms i petites empreses 
del municipi
COMERÇ I AUTÒNOMS

L’Ajuntament de Sallent ha dotat una partida de 80.000 euros per conce-

dir ajuts directes a autònoms i petites empreses del municipi afectades 

econòmicament per la situació derivada del COVID-19 i el posterior estat 

d’alarma, en el marc del “Pla de Xoc per Sallent, Cabrianes i Cornet, emer-

gència COVID-19” aprovat pel ple municipal, que pretén reactivar l´econo-

mia local i atendre les persones més vulnerables, entre d’altres.

Fins el 19 de juny es poden sol·licitar 2 tipus de línies d´ajuts: una destina-

da a subvencionar les persones treballadores autònomes amb centre de 

treball o activitat  a Sallent  i empadronades al municipi  que han suspès la seva activitat econòmica com a mesura  

derivada per l´estat d´alarma i en el cas de no haver suspès la seva activitat han patit una reducció del 50% de la seva 

facturació durant el mes d´ abril del 2020 en comparació amb el mateix mes  de l´any anterior. Per accedir-hi caldrà 

estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i d´alta al RETA en el moment de la sol·licitud.

La segona línia va destinada a subvencionar a les empreses amb un màxim de 6 empleats, que disposin d´un local 

comercial  obert al públic a Sallent, i  que han hagut de tancar l´establiment i  suspendre l´activitat econòmica per 

imposició de l´estat d´alarma i en el cas, de no haver suspès l´activitat acreditin una reducció del 50% de la factura-

ció durant el mes d´abril del 2020 en comparació amb el mateix mes de l´any anterior. Per accedir-hi caldrà estar al 

corrent de pagament de les obligacions tributàries , d´alta al cens d´activitats de l´Agencia tributària i disposar de la 

llicència municipal o comunicació prèvia d´obertura.

Es crea l’Oficina d’Assessorament 

per la crisi de la COVID-19
Des que va començar la crisi sanitària, des de l’àrea de Promoció Econò-

mica es va iniciar un seguit d’accions per  intentar ajudar a la població i les 

empreses del municipi, que ha culminat amb la creació de l’Oficina d’Asses-

sorament per la crisi de la COVID-19.

Des de l’inici de la crisi es va informar als comerços i autònoms de les ajudes 

econòmiques que tenien a la seva disposició. A més de  facilitar a tots els 

comerços que han sol•licitat el material necessari per a la reobertura, mas-

caretes, pantalles facials i mampares, així com solucions hidroalcohòliques.. 

Per altra banda, s’ha donat suport a les empreses i autònoms sobre els dubtes i qüestions respecte a les ajudes econò-

miques estatals, nacionals i s’han creat ajudes municipals per a autònoms i locals oberts al públic. L’atenció i acom-

panyament a tots aquells ciutadans amb situacions d’ERTO ha estat disponible ja des del mes de març un cop es va 

decretar l’estat d’alarma i el tancament obligat de comerços i establiments. 
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Compromís per revitalitzar la cultura local i 
ajudar els professionals del sector 
CULTURA

Després de la suspensió, el mes d’abril, de la Setmana Cultural i les activitats de la Diada de Sant Jordi i que se li va 

sumar, aquest passat mes de juny, la suspensió de les Enramades. Una decisió, aquesta última, consensuada amb l’en-

titat Amics de les Enramades i inèdita: no hi ha constància que s’hagués hagut de suspendre mai en els 695 anys d’his-

tòria de la festa. En aquest sentit, la regidoria de Cultura va anunciar a través d’una carta dirigida a totes les entitats 

la determinació explícita de “revitalitzar la cultura local i prendre el compromís de cara a l’any vinent a mantenir els 

contractes pactats per aquest any 2020”. D’aquesta manera, des del consistori es pretén promoure la cultura popular 

local i els professionals del sector.

El regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, agraeix “la bona voluntat de les entitats que han renunciat a rebre la 

subvenció per poder destinar els diners al programa d’ajuda a persones amb problemes econòmics davant de la 

COVID-19”.

Enramades 2020 diferents

De l’11 al 15 de juny s’havia de celebrar, com cada any, la festa de les Enramades. Davant l’excepcionalitat del moment, 

els Amics de les Enramades, conjuntament amb el consistori, van tirar endavant una exitosa iniciativa d’enramar els 

balcons de les cases i programar una sèrie d’actes via telemàtica, així com fer passar dues xarangues sallentines per 

gairebé tots els carrers de la vila. D’aquesta manera, i malgrat les restriccions i el confinament, la festa de les Enrama-

des s’ha mantingut viva gràcies a tots els veïns i veïnes, sallentins i sallentines.
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Sallent recull gairebé dues tones de 
brutícia i més de 150kg de plàstic del 
riu a causa del temporal Glòria
MEDI AMBIENT

Més d’un centenar de persones es van organitzar, a 

principis del mes de març, per recollir gairebé dues to-

nes de brutícia i 150 kg de plàstic del riu que va deixar 

el temporal Glòria al seu pas pel municipi, especial-

ment afectant a la llera del riu Llobregat i voltants.

La recollida, organitzada per entitats i veïns del muni-

cipi, va tenir una molt bona acollida, amb unes 150 per-

sones de totes les edats, que va complementar amb la 

feina posterior de la brigada municipal a retirar totes 

les branques dels arbres afectats.

Des de l’Ajuntament es vol agrair als col·laboradors la tasca feta per mantenir un entorn sostenible i net: a la 

Planta de reciclatge de Sallent dels containers del Berguedà, a la Creu Roja, AVES, Ecofestes, Cal Fruitós de 

Sallent, a entitats com les Enramades per portar guants per als voluntaris i a totes aquelles persones que s’han 

sumat de forma voluntària.

En record a Rosa Argelaguet
SOCIETAT

L’Ajuntament de Sallent i tots els seus treballadors lamenten la mort de la regido-

ra Rosa Argelaguet, una persona amb gran implicació social, política i associativa 

al nostre municipi i a la comarca, i envien una mostra d’escalf a familiars i amics.

Argelaguet va morir el 30 de gener a causa d’un vessament cerebral als 61 anys. 

Doctora en enginyeria industrial, era directora de l’UPC de Manresa. En l’àmbit 

polític, des del 2011 ha estat regidora de l’Ajuntament de Sallent, com a primera ti-

nent d’alcalde, regidora de TIC, Ensenyament, Turisme i Comunicació (2011-2015) 

i regidora de Promoció i Imatge del Poble, Turisme, Pla d’Actuació Municipal i 

Tecnologies de la Informació (2015-2019). Actualment, era regidora de Junts per 

Sallent, Cabrianes i Cornet. 
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L’Ajuntament de Sallent ja té una aplicació 
pròpia
COMUNICACIÓ

L’App Sallent ja és una realitat. Des de l’Ajuntament de Sallent, 

en la línia de millorar la comunicació i la proximitat directa entre 

veïns i veïnes de Sallent, Cabrianes i Cornet, estrena una aplicació 

per dispositius mòbils. D’entre els diversos projectes en marxa per 

la millora de la comunicació, l’Ajuntament presenta aquesta nova 

aplicació per a mòbils i tauletes on hi ha, en un sol portal, les notí-

cies i l’agenda de les activitats culturals i esportives, amb els punts 

comercials, els equipaments i els llocs amb més encant del territori 

per descobrir les rutes marcades o per els nostres visitants que 

podran aprofundir amb el Sallent Turisme.

A més, també disposa d’una àrea anomenada “foto incidència” que 

ajudarà a fer arribar als regidors i tècnics totes aquelles anomalies 

que es detectin per part de la ciutadania a nivell d’urbanisme i via pública, parcs i jardins, residus i recollida de 

voluminosos, trànsit, enllumenat públic... on es podrà indicar la incidència geolocalitzada amb el comentari i 

fotografia i amb el posterior seguiment al mail de la resolució de la incidència feta.

CALDERA BIOMASSA
En el marc de l’aposta de l’Ajuntament de Sallent per la sostenibilitat ambiental s’ha 

seleccionat una caldera de biomassa  per la climatització dels espais, de forma que 

l’energia emprada serà d’origen renovable. Un cop finalitzades les obres de l’espai  

juvenil ‘Turn-on’, s’iniciarà la instal·lació d’una caldera de biomassa per a calefactar 

els diferents espais que comparteixen l’edifici ‘Contramestres’.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
 El passat 27 de maig es va celebrar el Consell Escolar Municipal amb tots els mem-

bres de la comunitat educativa, de manera telemàtica. A part de temes més orga-

nitzatius,  es va posar sobre la taula, analitzar, compartir i debatre la situació provo-

cada per la pandèmia i l’afectació en l’àmbit educatiu.  La gran tasca realitzada pels  

professionals de l’educació  i  la bona predisposició de les famílies, juntament amb 

la col·laboració de l’Ajuntament,  han estat la clau per fer que els nostres centres 

educatius poguessin tirar endavant i tancar un curs escolar atípic. 

NOTÍCIES BREUS
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ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ SOBRE L’AFECTACIÓ DE LA 
COVID-19
La directora general de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies va visitar el passat mes de febrer l’Ajuntament i la Residència per encarar 

el futur d’una nova residència al municipi. L’objectiu és treballar-hi, conjuntament 

amb la directora general de l’autonomia personal i la discapacitat, per tactar els 

temes de gestió.



WI-FI ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
El pavelló municipal de Sallent, la Residència i el Centre de dia Sant Bernat, el 
Casal Cívic Sallent Centre, l’edifici de cultura Joan Puig i Elías, la Sala Vilà i Valentí, 
la casa Torres Amat o la Turbina compten amb connexió Wi-Fi pública, un servei 
que s’emmarca dins del projecte de donar cobertura d’internet als equipaments 
municipals i fer arribar la xarxa fins a la cartellera de leds que es muntarà, en pocs 
mesos, a la Plaça Catalunya per tal de fer difusió de l’agenda municipal, serveis o 
comunicats urgents entre la ciutadania. El servei té visibilitat des de tota la grada 
del pavelló, a la pista i fins als despatxos de dalt. El nom de la xarxa és “pavello” i 
la contrasenya “Sallent2020”.

VISITA DIRECTORA GENERAL DE SERVEIS SOCIALS
La directora general de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies va visitar el passat mes de febrer l’Ajuntament i la Residència per encarar 

el futur d’una nova residència al municipi. L’objectiu és treballar-hi, conjuntament 

amb la directora general de l’autonomia personal i la discapacitat, per tactar els 

temes de gestió.

CONSELL DE RÀDIO SALLENT
Divendres 24 de gener es va portar a terme el Consell de participació de Ràdio Sa-

llent a l’edifici Joan Puig i Elías amb unes obres ja finalitzades de rehabilitació de la 

coberta, nous lavabos  i canvi del sistema de calefacció i enllumenat per aconseguir 

una millor eficiència energètica.

Al consell hi van participar els representants dels diferents partits polítics on van po-

der conèixer de la ma del nou director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart la programació 

i incorporació de nous sallentins a la graella diària, com el programa Nyigo-Nyago, 

l’Anem per feina, el Toc, l’Agenda o l’Ajuntament respon. Tota una graella amb contin-

gut d’entreteniment i d’actualitat del poble, amb el Sallent a Debat o La Central, co-

produït amb Ona Bages i La Xarxa de Comunicació Local. Malauradament recordarem 

aquest Consell (entre d’altres coses) per la darrera assistència de la Rosa Argelaguet, 

que havia estat regidora en el passat curs electoral.

NOTÍCIES BREUS
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CONSELL RESIDÈNCIA
El passat 27 de gener es va celebrar el Consell de participació de la residència, amb la 

representació de familiars, residents, treballadors i partits polítics on es va presentar 

la memòria anual i l’avaluació de l’enquesta de satisfacció dels familiars, els comptes 

del 2019, l’informe social i sanitari i el model d’ACP (Atenció Centrada en la Persona) 

que s’està duent a terme, per tal de que totes les accions, formacions i l’eix principal 

del dia a dia sigui cap als nostres avis i avies. També es va parlar de l’estat de la cons-

trucció de la nova residència i de la visita que s’havia de fer en breu de la directora 

general de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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EN RECORD A TOTES LES VÍCTIMES 

DE LA COVID-19 DEL MUNICIPI DE 

SALLENT, CABRIANES I CORNET I EN 

RECONEIXEMENT A TOT EL 

PERSONAL SANITARI I PERSONES 

TREBALLADORES DE LA RESIDÈNCIA.

Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet
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Agraïm a tots els treballadors/es de l’Ajuntament per la 

seva implicació i voluntat de servei cap als nostres veïns 

i veïnes, ja sigui treballant al peu de carrer assistint a les 

persones més vulnerables a les seves llars, atenent i 

cuidants a la nostra gent gran a la Residència, 

desinfectant carrers i mobiliari urbà o treballant des de 

casa per la ciutadania i perquè el dia a dia continués 

endavant. 

MOLTES GRÀCIES!
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN...
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Acceptar fer un pla de xoc per la Covid19
a proposta de l’oposició

Començar les obres projectades i
pressupostades per Junts l’any 2019 al
carrer de l’Estació

Ajudes a botiguers, autònoms i persones
en ERTO, a proposta de Junts.

Solució adoptada a la riba del Llobregat al
costat del riu

Eliminar els ajuts a les famílies per les activitats
d’Estiu.

Rebaixar les ajudes a les famílies vulnerables pel
material escolar i activitats extraescolars dels
infants.

No s’ha aprovat el projecte de la residència que
es va deixar fet, ara fa un any.

No es coneix el pla de futur per Sallent de l’equip
de govern, un any després.

Cap sessió participativa per parlar del nou model
de recollida d’escombraries en contenidors
tancats

Les propostes de JxSCC per l’any 2020
Vam presentar 8 propostes per aquest any 2020, són el nostre propòsit.

1. Continuar amb el programa de reforma d’habitatges buits per a lloguer: en vam deixar 5 en
reforma, esperem que vagi creixent.

2. Reformulació del Projecte Turn On: Més formació, més oportunitats, més feina pels joves.
3. Redacció d’una pla de futur pel casc antic: repàs individualitzat de les cases desocupades del casc

antic per poder-ne afrontar la reforma o l’enderroc, en col·laboració amb els propietaris.
4. Aprovar el projecte de la nova residència: estava fet al final de l’anterior legislatura, esperem que

s’aprovi aviat.
5. Construcció d’un gimnàs públic: un espai on poder fer classes de tot tipus per totes les edats.
6. Redacció d’un projecte arquitectònic i d’usos per l’edifici del C/ Bisbe Valls, 1: La proposta de

Junts és un nou centre cívic en planta baixa, però oberts a escoltar i proposar.
7. Redacció del projecte de creixement industrial del municipi: A Sallent som i volem seguir sent un

poble industrial. Per generar feina hem de planificar el futur. Vam deixar un estudi fet.
8. Redacció del projecte per un nou edifici polivalent al c/Molí: creixement de l’escola de música i

escola d’adults, formació i oportunitats.

Sempre et recordarem, 
sempre t’estarem agraïts, 
sempre ets entre nosaltres.
Rosa Argelaguet Isanta, 
primera tinent alcalde 2011-2019, 
regidora 2019-2020

VALOREM L’ACCIÓ DE GOVERN:
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LA GRAELLA DE
RÀDIO SALLENT

 

L’AGENDA
De dill. a div. 

(11h/17h) i diss. i dg. 
(9h)

________________

amb Pitu Galobart

SALLENT INFORMA

Div. (21h) i diss. (13h)

________________

amb Olga Gili

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!

EL TOCDss. (11h)
________________

amb Salvador 
Arderiu

NYIGO-NYAGO

De dll. a div. (11.45, 

13.45 i 17.45h)

________________

amb Ricard Palma

EL POT DE LES 
SORPRESESDc. (19h)

________________

amb la Pilar i el Pepe

L’AJUNTAMENT 

RESPON

Dss. (12h)

DE DIUMENGE A 

DIUMENGEDg. (11h)
________________

amb Pepe Librero

facebook.com/sallentradio #agendaradiosallent @radiosallent


