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SALUTACIÓ

SUMARI

Us presentem un nou número del butlletí municipal Som Sallent, que
coincideix amb el tret de sortida al Nadal. És per això que t’expliquem les
activitats nadalenques i posem especial atenció en l’elaboració de l’agenda
del primer trimestre del 2022 perquè puguis veure de primera mà totes les
novetats!
Dediquem Lʼentrevista al director de Ràdio
Sallent, Pitu Galobart, i El reportatge a explicar
els serveis municipals i comarcals adreçats a les
dones que pateixen violència masclista, que ha
estat possible gràcies a la col·laboració i testimoni
de professionals dʼaquests serveis. En El destacat
tʼexpliquem com ha col·laborat Sallent a La
Marató de TV3.
Com sempre, fem un recull de l’actualitat
de les activitats del consistori: us
presentem la programació de Fàbrica Vella
del primer semestre del 2022, les marxes
nòrdiques, les iniciatives i els concursos del
comerç sallentí, la valoració del Mes de la
gent gran, i moltes més notícies!

La regidora de Promoció Econòmica,
Ocupació, Comerç i Consum i Activitats,
Cristina Luna, protagonitza l’editorial, i a
la secció Qui Som et presentem l’equip de
l’Ediﬁci El Salt.
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.
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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“
ORIOL RIBALTA
Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet

Benvolgudes i benvolguts,

Acomiadem lʼany fent memòria de totes aquelles coses que hem aconseguit i, sobretot, de les que encara
ens queden fer.
Hem apostat i seguirem apostant per
facilitar l’accés a l’habitatge: en són
exemples els pisos que s’han reformat al
carrer Camp de la Bota i Verge Fussimanya
i que s’han destinat a lloguer social, o la
intenció de convertir l’ediﬁci del carrer
Bisbe Valls en un habitatge cooperatiu.

Treballem pensant en un futur
més sostenible, i és per això
que anirem aplicant accions que
s’encaminin cap aquí. Prova d’això
són les subvencions en matèria
de sostenibilitat que ha ofert
l’Ajuntament per a la instal·lació
de plaques fotovoltaiques i, a la
vegada, les boniﬁcacions en l’IBI
que ja estan aprovades per l’any
2022.
Un gran canvi que haurem d’afrontar és
el nou model de reciclatge que està a punt
d’implementar-se. Un model de recollida
selectiva que ens permeti reciclar molt
més sense haver d’augmentar el rebut
d’escombraries de cop.

“

TOTHOM ESTÀ CRIDAT A RECICLAR MÉS, NO
NOMÉS PER LA BUTXACA, SINÓ PERQUÈ ÉS
UN DEURE CAP A UN MÓN MÉS SOSTENIBLE.
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“

A més a més, hem creat un equip de
treball format per tècnics i tècniques
de diferents àrees de coneixement que
treballen per fer possible el compliment
dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible que marca l’Agenda 2030.

Seguim més actius i actives que mai amb lʼesport i
la cultura: hem pogut tornar a celebrar la Setmana
Cultural, les Enramades, els concerts de Gresca
a la Fresca, la Festa Major i ens hem sumat a la
causa solidària de La Marató de TV3 tot oferint
activitats per ajudar a la recaptació de donatius
per a la recerca per a la salut mental.
Hem obert l’equipament juvenil La Kseta
per tal que esdevingui un espai de trobada
per als i les joves de Sallent, on puguin
rebre assessorament sobre formació i
ocupació i també puguin dur-hi a terme
activitats d’oci.
Volem seguir parlant dʼigualtat i assessorar-nos
amb aquelles problemàtiques més sensibles que
cal visibilitzar i erradicar, com és el cas de la
violència masclista. Li hem dedicat El reportatge
per tal dʼexplicar els serveis municipals i comarcals
que existeixen en lʼacompanyament i suport a les
dones que han patit i pateixen violència masclista.
No puc acabar sense parlar dels projectes
que vindran l’any vinent: les inversions.
La majoria d’elles estan pensades per
millorar la mobilitat i afavorir els vianants,
aconseguint carrers i places més amables.
També es faran canvis com el moviment
d’envelat, el passeig del Poblenou o la
millora de la zona esportiva.

Però sobretot cal parlar de la
nova residència. Està previst que
s’aprovi el projecte deﬁnitiu aquest
mateix any i a la vegada hem
treballat amb vies de ﬁnançament
perquè sigui una realitat dins el
pressupost del 2022.

“

L’ALCALDE

Hem de ser conscients que quan es tiri endavant
anirà en detriment de molts altres projectes que
tenim a Sallent i que treballarem perquè també
siguin una realitat. Però hauran dʼesperar un temps
si volem fer la residència.
Finalment, recordeu que s’han organitzat
diferents activitats nadalenques al municipi
perquè es pugui gaudir el Nadal a casa i, a
més a més, fer costat al comerç local.

He fet un escrit sense esmentar la incidència que
la COVID-19 ha tingut i segueix tenint actualment,
però vull remarcar que cal prudència en aquestes
festes que venen.
Us animo a gaudir al màxim de les festes
de Nadal, una època bonica, de germanor
i alegria, un moment en el qual ens hem
de retrobar amb les persones que estimem
i gaudir d’estones felices.

Bon Nadal i feliç 2022 per tothom!

Editorial

REGIDORIA DE COMERÇ
Ser la regidora de Promoció
Econòmica, Ocupació, Comerç,
Consum i Activitats a la meva vila
és una gran responsabilitat, amb
una població pròxima als 6.700
habitants i amb un pressupost que
cal gestionar de manera òptima.
Tinc lʼhonor de formar part dʼun gran equip de
govern. Tenim un horitzó de feina i ﬁtes clares per
assolir durant la legislatura, els compromisos amb
els quals ens vàrem presentar a les eleccions. Estic i
estem en aquest projecte amb moltes ganes i forces
de seguir fent feina.
Cada àrea duu molta feina darrera i
comporta moltes hores d’estudi, dedicació i
negociació. Però, al mateix temps, aquesta
feina dona uns fruits com són veure que la
feina avança, creant noves vies, escoltant i
teixint relacions.
Seguim el consell dʼexperts i expertes, que ens
recomanen que la reactivació del comerç després
de la COVID-19 passi per deﬁnir i concretar
models de col·laboració entre lʼadministració
pública i el teixit empresarial privat.

CRISTINA LUNA
Regidora de Promoció Econòmica,
Ocupació, Comerç i Consum i Activitats

També s’aconsella potenciar
la competitivitat de l’activitat
comercial urbana, la recuperació
de la compra local, la motivació
del teixit comercial local i la
recuperació d’espais buits.
Sense oblidar que cal seguir apostant per la
millora de lʼocupació i lʼemprenedoria. Tot això
i més és el que fem i seguirem fent per Sallent,
Cabrianes i Cornet.

La política és el nostre dia a dia, és
l’eina que tenim per canviar el món i
les nostres vides.

“

Participar d’una manera activa dins
la política m’ha donat l’oportunitat
de créixer com a persona, de fer feina
i contribuir a millorar d’una manera
dinàmica la nostra vila.

“

Editorial

LA RESIDÈNCIA ÉS UN DEUTE HISTÒRIC CAP
A LA CIUTADANIA, UN PROJECTE TANT GRAN
COM AMB UN PREU MOLT ELEVAT.
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Notícies

d’urbanisme

Notícies d’urbanisme

El nou Pont de Cabrianes ja és una realitat
Des de la tarda del 5 d’octubre, ja es pot circular pel nou Pont de
Cabrianes. Per celebrar-ho, es va dur a terme un acte d’inauguració que
es va convertir en una festa gràcies a la quantitat de gent que s’hi va
aplegar i l’acompanyament dels gegants de Cabrianes.
Va comptar amb la presència de representació
institucional per part de la Generalitat de
Catalunya, que ha ﬁnançat les obres, i gran
part del plenari de lʼAjuntament de Sallent. Va
intervenir el Director General dʼInfraestructures de
Mobilitat, Xavier Flores, el Secretari de Territori i
Mobilitat, Isidre Gavín, i lʼalcalde de Sallent, Oriol
Ribalta.
Xavier Flores va recordar que “mai més
haurem d’esperar per creuar, sinó que
serà un pas lliure per unir Cabrianes
amb Sallent”. Per la seva banda, Oriol
Ribalta va voler destacar la millora que
suposa per al municipi: “per ﬁ podem
donar obertura a una infraestructura
que ha de permetre créixer en indústria,
donar facilitats a les nostres empreses del
polígon i donar una millor mobilitat a tota
la ciutadania, avançant en les millores de
l’entorn”.

Finalment, Isidre Gavín va mostrar la
seva satisfacció perquè “aquest obra hagi
arribat al ﬁnal”. Va realçar la complexitat
de l’obra i alhora la seva importància
per la històrica arquitectura, que s’ha
mantingut. És un pont “que ajuda que la
gent pugui passar a peu amb seguretat i
comoditat, que pugui passar amb bicicleta,
que puguin passar els vehicles industrials i
que puguin passar els ciutadans”, segons
Gavín.
Després de les intervencions institucionals, tothom
que es trobava allà va creuar el pont a peu i es va
fer una simbòlica obertura perquè lʼalcalde pedani
de Cabrianes, Lluís Trulls, va tallar una cinta. No
va faltar la foto de família per, ﬁnalment, permetre
el pas als primers vehicles.

Pots veure el vídeo de la
inauguració del Pont al canal de
YouTube de l’Ajuntament.

LA ZONA D’APARELLS ESPORTIUS
S’IL·LUMINA AMB FANALS SOLARS
Recentment s’ha dotat d’il·luminació la zona d’aparells
biosaludables i de cal·listènia del carrer Josep Potellas,
a la zona verda de davant del CAP, amb dos fanals
solars autònoms.
Estan dotats d’un captador solar que, durant el
dia, carrega una bateria. Durant la nit, la bateria
alimenta la llumenera. Per tal de garantir el màxim
d’autonomia, es redueix el ﬂux lumínic en hores
amb menys freqüentació. El sistema està dimensionat
per a garantir un mínim d’autonomia inclús en dies
emboirats de l’hivern.
La principal avantatge dʼaquest sistema és que no requereix subministrament
elèctric i, per tant, sʼestalvia lʼobertura de rases per alimentar els punts de
llum.

Un dels fanals solars que
sʼhan instal·lat a la zona
esportiva.

FINALITZEN LES OBRES DEL
PASSATGE DE LES VINYES
A mitjans de novembre van
ﬁnalitzar les obres d’urbanització
del passatge de les Vinyes de
Sallent, entre les voreres del carrer
Sant Feliu i l’avinguda de Pau
Casals.
Amb aquesta actuació sʼha millorat la percepció
de seguretat a la via, tant pel que fa a vianants
com vehicles, i sʼha intentat mantenir el seu
caràcter com a espai funcional i acollidor, ja que
és un passatge amb poc trànsit.
Les obres han inclòs la pavimentació i
adequació de la xarxa de pluvials i també
la il·luminació del passatge.

Assistents a lʼacte dʼinauguració del Pont de Cabrianes, acompanyats dels gegants Mundeta i Jepet.
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Aspecte del nou Passatge de les Vinyes.
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REPORTATGE

Quan hi ha casos implícits, en els quals els i les
professionals sospiten que hi ha algun tipus de
violència però la dona no ho manifesta o no hi
identiﬁca, pot ser la família i o les amistats qui ho
notiﬁquin. Dʼaltres vegades, és un equip mèdic que
pugui estar visitant aquesta dona i alerti als serveis
per fer-ne la derivació.

El 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones. Aquesta és la data escollida en commemoració al
brutal assassinat ara fa 61 anys de tres activistes polítiques de la República
Dominicana, anomenades “Las Mariposas”. Lluitaven per eliminar les
injustícies i acabar la violència contra les dones, pràctica que en aquell
moment estava normalitzada en el seu país.
Des de llavors, el 25 de novembre ha anat prenent
força i cada vegada són més les mobilitzacions
i jornades que se celebren al seu voltant. La
violència envers les dones és una problemàtica
que, malauradament, segueix estant molt present
en el nostre dia a dia. Gràcies a lʼaugment dels
serveis que acullen i assessoren aquestes dones
i també gràcies a la creixent sensibilització i
conscienciació social, les víctimes estan més
informades sobre on poden acudir i, sobretot, són
capaces dʼidentiﬁcar millor si es troben en una
situació de maltractament.
Des d’aquest butlletí, volem contribuir
a visibilitzar aquesta problemàtica i
informar la ciutadania sobre els recursos
i serveis en l’àmbit municipal i comarcal,
pensant en aquelles dones que puguin
estar patint una situació de violència, però
també per aquelles persones que estiguin
prop de la víctima i puguin alertar d’una
situació de risc.

Per fer-ho, ens hem assessorat a través de dos
dels principals serveis comarcals, com són el
Servei d’Informació i Atenció a les Dones del
Consell Comarcal (SIAD) i l’Institut Català de la
Salut de la Gerència Territorial de la Catalunya
Central. Ens hem entrevistat amb Meritxell
Puig, treballadora social del Programa
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de
l’ICS (ASSIR); Eva Torra, treballadora social
del CAP de Sant Vicenç de Castellet i referent
de les treballadores socials de l’ICS de la
Catalunya Central; Sandra Alvarado, psicòloga
del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD); i Àdria Mazcuñan, Consellera de l’Àrea
de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques
d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages. A
elles agraïm la seva implicació i temps dedicat
en aquestes entrevistes, ja que gràcies a les
seves respostes hem pogut construir aquest
reportatge.

QUAN UNA DONA PATEIX VIOLÈNCIA, ON POT ADREÇAR-SE?
Quan hi ha casos urgents, és a dir, quan
hi ha un esclat de violència on la persona
està en risc vital, cal acudir als Mossos
d’Esquadra, a la Policia Local, a urgències
hospitalàries, al Centre d’Atenció Primària
o a qualsevol lloc on tingui facilitat per
acudir-hi.
Dʼaltres vegades, es tracta de situacions
croniﬁcades, cosa que signiﬁca que hi ha una
situació de maltractament que es va produint des
de fa temps, la dona no està en risc vital, però hi
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ha una demanda explícita dʼatenció; en cas de voler fer
denúncia, hauria dʼacudir als cossos de seguretat.
La dona podrà adreçar-se a qualsevol servei on
estigui vinculada i tingui la facilitat per accedir-hi: els
serveis socials municipals dels ajuntaments,
el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE),
SIAD, el Programa d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva de l’ICS (ASSIR), Servei
d’Atenció Continuada del Territori (ACUT), SEM,
CAP, CDIAP menors, EAP pedagògica, Equip
Assessorament a la Infància i a l’Adolescència
(EAIA) i Justícia Juvenil.

COM AJUDAR UNA PERSONA
QUE ESTÀ EN UNA SITUACIÓ
VIOLÈNCIA?
Les professionals coincideixen en
subratllar com d’important és no jutjar
la víctima. Quan és una familiar o una
persona propera que està en aquesta
situació, costa reconèixer-ho: “tothom té
la percepció que a ell mai li passaria això,
i no entén com la cosina pot estar vivint
aquesta situació” (Meritxell Puig).
D’aquí la importància d’entendre i prendre
empatia amb la situació i recordar que
hi ha vincles emocionals amb la persona
que exerceix la violència: “el cicle de la
violència és molt cíclic, tal com el seu nom
indica, i també hi ha moments que són
signiﬁcatius, i amb aquella persona tenim
un projecte de vida i unes expectatives de
relació” (Sandra Alvarado).

“

Són tres els consells que repeteixen
constantment les professionals: no
jutjar, fer costat i acompanyar.

“

25-N, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINIACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

RESPECTAR ELS TEMPS DE LA
VÍCTIMA
Les professionals expliquen que, quan una
dona està decidida a denunciar, pot ser
que es faci enrere a lʼúltim moment. “Cal
no desesperar en aquest procés”, assegura
Meritxell Puig, ja que els “tempos els ha de
marcar ella; a vegades, la gent del voltant es
posiciona i es manifesta i llavors la dona no
està preparada o no era el moment per tirar
endavant, i és quan això genera frustració”
(Àdria Mazcuñan).

VISIBLITIZAR AQUESTA
PROBLEMÀTICA

Els mitjans de comunicació aposten per
incrementar la informació sobre aquest
fenomen i fer-ho també des dʼuna perspectiva
divulgativa i educativa. Quan preguntem a les
professionals si aquesta major visibilitat sʼha
traslladat a una major consciència de la dona
maltractada, la seva resposta és aﬁrmativa.

“

Hi ha gent que té com a normalitzat
allò que passa a casa seva. En canvi, si
això es fa visible als mitjans, pensarà
que allò que li està passant, que
considerava normal, pot tractar-se
d’un maltractament. (Eva Torra)

“

El

COM TREBALLEN I ES COORDINEN AQUESTS SERVEIS?
Des de l’ICS treballen casos des dels
centres d’atenció primària, vetllant per
a la identiﬁcació i acompanyament de
la violència masclista. En una primera
visita, s’identiﬁca en quin moment de
violència està la dona, i si es troba en
un estat de negació i identiﬁcació.
Un cop identiﬁcada la situació de violència,
es treballa en xarxa per fer la derivació a un
servei especialitzat: SIE, SIAD o ASSIR.
El SIAD, a banda de treballar en
l’àmbit de la informació, atenció i
assessorament a totes les dones de la
comarca, també compta amb un eix
de prevenció, promoció i sensibilització
que inclou les campanyes i projectes
dedicats a la visibilització i erradicació
de la violència masclista.
El SIE ofereix atenció integral i recursos en el
procés de recuperació i reparació a les dones
que han patit o pateixen situació de violència,
i també als ﬁlls i ﬁlles.

TELÈFONS D’ATENCIÓ 24 H

Per contactar amb el SIAD (www.ccbages.cat/ssbdpihub/siad, pots trucar als telèfons 93 693 03 63 o 93 693 03 70; per parlar
amb el SIE, pots trucar al 93 628 91 98; i pels serveis socials de lʼAjuntament de Sallent, 93 837 02 00.
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El destacat

SALLENT AMB LA MARATÓ

La

CULTURA
FÀBRICA VELLA PRESENTA LA NOVA PROGRAMACIÓ

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedica l’edició d’enguany a la salut
mental, que se celebra el diumenge 19 de desembre.

L’Espai Cultural Fàbrica Vella ja té a punt la programació del primer
semestre del 2002. Aquesta temporada aposta fort pel jovent, i aquí
volem presentar-te els espectacles que es representaran de gener a juny.

Sallent també va voler solidaritzar-se i va programar
diverses activitats conjuntes durant els dies 11, 12,
17 i 19 de desembre, com un programa especial de
ràdio sobre salut mental (pots recuperar-lo a www.
sallent.cat), una pujada solidària al Serrat del Xipell,
un concert musical anomenat Veus Solidàries a Fàbrica
Vella, una cursa i una pedalada urbanes, un esmorzar
solidari, entre d’altres.

Es tracta de El Pony Pisador, un concert a
peu dret que es farà amb la sala buida,
sense butaques, i un altre a càrrec de
Mabel Flores, que es farà en una fórmula
híbrida pels que vulguin ballar i els que
vulguin escoltar.
La setmana prèvia a la Setmana Jove (que serà
el maig del 2022) es farà un musical: Barcelona
24 h. Està protagonitzat per joves i parla sobre
les seves anècdotes viscudes una nit qualsevol a la
ciutat de Barcelona. Ha estat nominat a diversos
Premis Butaca.

Durant el cap de setmana de l’11 i el 12 de desembre
va participar-hi prop d’un centenar de persones i es
van recaptar 1.089,55 euros. Des de l’Ajuntament
volem agraïr a totes les entitats que han fet que això
sigui possible: AFA Torres Amat, Foment Arqueològic
Excursionista Sallentí, La Diferent, AVES, Fàbrica Vella i
Ràdio Sallent 107.6 FM.

SOBRE SALUT MENTAL

COL·LABORA!

Els trastorns mentals són alteracions de la salut que
impliquen una disfunció del pensament, les emocions, la
conducta i que impacten en tots els àmbits de la vida.

Es poden fer donatius per a
la sensibilització i la recerca
de la salut mental a través
d’internet, Bizum, transferència,
o dels caixers automàtics de
CaixaBank: consulta aquesta
pàgina.

Poden afectar totes les persones de qualsevol edat
i més de la meitat d’aquests trastorns comencen a
l’adolescència, que és un moment de canvis importants
i cal estar-hi alerta. La prevenció i el tractament precoç
són fonamentals per aconseguir una evolució positiva.
Gràcies a la recerca en salut mental, es podrà arribar a tenir un
diagnòstic més precoç, perfeccionar-ne els tractaments i prevenir
molts trastorns. Lʼobjectiu ﬁnal és aconseguir millorar la qualitat de
vida de les persones afectades.
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“

UNA DE LES NOVETATS MÉS IMPORTANTS ÉS
LA CREACIÓ D’UNA TARIFA ESPECÍFICA PER
JOVES, LA -25, DESTINADA A MENORS DE 25
ANYS I VÀLIDA PER TOTS ELS ESPECTACLES.

Esmorzar solidari per recaptar fons per La
Marató de TV3.

Això vol dir que mai pagaran més de 8
euros per cap dels espectacles programats,
siguin de teatre o de música.
Per contrapartida, la tarifa +60 passa a ser de
+ 65 per fer-ho coincidir amb lʼedat de jubilació.
Lʼobjectiu és facilitar lʼaccés al jovent i que, en tot
cas, el preu no sigui un impediment per anar a
Fàbrica Vella.

Únicament durant dia de La Marató,
enguany el 19 de desembre, es pot
trucar al telèfon 900 21 50 50.

No faltaran els espectacles d’humor,
pensant en el perﬁl d’espectador que es
vol guanyar i alhora mantenint el públic
ﬁdel que ja es té. Cada mes hi haurà una
obra de teatre pròxima al gènere de la
comèdia: Noucents - El pianista de l’oceà,
L’assistenta, Ovelles, Angle mort, La pell
ﬁna. I també el monologuista El Sevilla,
que ben segur també proporcionarà unes
bones dosis de riures.

Trobaràs tota la informació
a la web de La Marató
www.ccma.cat/tv3/
marato/
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Pel que fa al teatre familiar, sʼofereixen tres
espectacles: El meravellós viatge de la Lea, Blauró
i, per primera vegada, un espectacle adreçat única
i exclusivament a nadons, Els tresors dʼen Pau.
I, com no pot ser dʼaltra manera, Fàbrica Vella
no falla a les produccions o creacions dʼàmbit
més locals: El Show de la gent gran, el musical
Shrek (LʼOgre Verd) de lʼEMM Cal Moliner, la
presentació del segon CD de sardanes de Jaume
Riu, la celebració dels aniversaris de la coral
The River Troupe Gospel i també de lʼEMM Cal
Moliner, i la presentació de la xarxa dʼesbarts La
Llançadora entre els quals hi ha lʼEsbart Vila de

“

Pots veure la galeria dʼimatges a www.sallent.cat o als comptes
dʼInstagram @somsallent i Facebook @ajsallent.

La programació compta amb artistes de
proximitat, com el Manel Camp, que vindrà
amb el seu trio i l’Orquestra Terrassa 48
interpretant bandes sonores, o la Celeste
Alías amb el seu espectacle Tranquila
- Celeste canta Chavela. O el cantautor
David Uclé que presentarà el seu segon
treball, Kamikace. També trepitjaran
l’escenari el grup DKadas, que interpreta
música dels anys setanta, i Mezzo Quartet,
un quartet de saxos molt joves.

La temporada começarà amb dos concerts que
es podran gaudir en un format que encara no
sʼha pogut estrenar a Fàbrica Vella degut a la
pandèmia sanitària.

Sallent.
Seguint el ritual de cada mes, de gener
a maig segueixen els Dĳous Divins amb
música, vi i tapetes dels bars del poble. I
de gener a juny, l’últim dissabte de cada
mes es projectarà una pel·lícula proposada
pel Cicle Gaudí.

“

UN TOTAL DE 33 PROPOSTES ENCABIDES
EN EL QUE PRETÉN SER LA PROGRAMACIÓ
“POST-PANDÈMIA”.

“

El programa insígnia de la solidaritat a Catalunya arriba a la 30a edició i posa el focus sobre problemes de
salut molt comuns que afectaran una de cada quatre persones en algun moment de la vida, amb un elevat
impacte social, sanitari i de la qualitat de vida de les persones afectades i del seu entorn. La campanya té
com a objectiu divulgar i sensibilitzar sobre la salut mental, i contribuir així a la normalització i visibilitat
social dʼaquests trastorns. Durant els dies previs, les poblacions dʼarreu del territori català es van organitzar
per oferir activitats populars i solidàries i sumar-se als donatius per a la salut mental.

I és que malgrat seguir convivint amb
la COVID-19, cal generar conﬁança i,
sobretot, ganes de fer coses diferents.
Amb prudència i seguretat, hem de seguir
endavant!
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Notícies

GENT GRAN

NOTÍCIES GENT GRAN

EL MES DE LA GENT GRAN APLEGA UN GRAN
NOMBRE DE PÚblic I DE TOTES LES EDATS
Durant el mes d’octubre, s’ha celebrat el Mes de la Gent Gran a Sallent
coincidint que l’1 d’octubre va ser el Dia Internacional d’aquest col·lectiu.
És una iniciativa de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Sallent
que té per objectiu donar protagonisme a la gent gran per conscienciar i
reivindicar una societat apta per a totes les edats i sobre la necessitat de
vetllar per una vellesa segura i digna.
Es van programar diverses activitats que, si bé
estaven pensades per a gent gran, eren obertes
a tothom, cosa que va fer que joves i adults hi
assistissin i que hi haguessin molt bones dades
dʼassistència. Des del consistori volem donar les
gràcies a totes les persones i entitats que hi van
col·laborar i també a tots els i les assistents.

Es va realitzar una xerrada sobre
alimentació saludable, un concert
de boleros, una lectura de poemes,
tres espectacles teatrals a Fàbrica
Vella, una actuació de balls
populars, un dinar conjunt amb les
persones usuàries del SAED així
com diversos tallers.

Participants al taller de risoteràpia (ioga per riure).
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El taller de risoteràpia va aplegar
una trentena de persones que
van poder compartir riures i sortir
en un estat diferent amb el qual
van entrar; tal com assenyala la
instructora Paqui Borjas, l’humor
terapèutic és la millor medicina per
sanar les emocions.

mes + gran

El taller d’expressió corporal va ser a càrrec d’Iris Hinojosa i es van treballar diverses
àrees d’expressió corporal. Gerard Vilardaga va impartir el taller “La meva història”
amb l’objectiu de treballar la memòria sobre la pròpia història de manera creativa.
Cadascú es va emportar a casa la seva biograﬁa en un petit llibret acordió, amb
fotograﬁes de l’àlbum familiar i un relat dels fets més rellevants que han viscut.

Una altra activitat que s’ha inclòs al mes de la gent gran és Poesia
al Parc, que organitza la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret amb la
col·laboració d’Ampans. Va comptar amb la lectura de poemes per part
dels usuaris i usuàries de la residència Sant Bernat i també d’Ampans.
LʼEsbart Vila de Sallent també va col·laborar en el MES + GRAN i va oferir una actuació davant la
residència per dedicar-la a tots els usuaris i usuàries dʼallà. Els tres grups van fer una ballada de sis
danses, més una de conjunta ﬁnal, i van sonar músiques sallentines com “El ball de la faixa”, “Sardana
amb un somriure” (de Jaume Riu) i “El ball de les cintes” (recuperades per Roger Andorrà i Miquel Gili i
amb les coreograﬁes de Núria Hontecillas).

Finalment, es va iniciar el GSAM, un recurs de suport psicològic a les
persones cuidadores no professionals que ha de servir com un espai de
relació entre aquestes persones per tal d’intercanviar experiències, amb
el suport d’un psicòleg.

El concert de boleros “amb un toc de joventut”,
protagonitzat pel pianista Biel i la cantant Leyre,
va aplegar 90 persones, mentre que els dos
espectacles de lʼescola Manresa Teatre Musical
(MTM) van tenir molt bones dades dʼassistència:
200 persones en el cas de “Felins i Divins” i 300
per “Talent al Convent”.

Participant del taller “La meva història” mostrant
el seu llibret-acordió

Lectura de poemes conjunta amb els usuàris i
usuàries de la Residència Sant Bernat i dʼAMPANS
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Miscel·lània

Notícies

notícies breus

SALUT
HEALTHY COMMUNITIES MESURA LA
SALUT DEL JOVENT DE SALLENT
Des del mes d’octubre, la Fundació
SHE – Fundació “la Caixa” està
realitzant els mesuraments de
salut a la població escollida
per participar a l’estudi cientíﬁc
Healthy Communities.
El novembre va ser el torn del jovent
d’entre 12 a 17 anys, tant de Sallent com
de Cardona, que van rebre la visita de
l’equip de Healthy Communities als centres
educatius. Allà els van realitzar les proves
i els qüestionaris d’hàbits saludables. A
Sallent, es van mesurar 73 alumnes de
l’IES Llobregat.
Pel que fa als i les joves seleccionades
d’aquesta franja d’edat que cursin
ESO o Batxillerat a centres educatius
situats fora de Sallent, se’ls contactarà
i podran mesurar-se acudint al punts de
mesurament habitual: l’ediﬁci El Salt Viver d’Empreses de Sallent.

En què consisteixen els
mesuraments?

En aquesta primera etapa del projecte, a les
persones escollides seʼls prenen mesures de
pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió
arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang,

força muscular. I seʼls fa un qüestionari dʼhàbits
dʼalimentació, activitat física, consum de tabac
i nivell dʼestrès. Després dels mesuraments,
cada participant rebrà un informe de salut i
recomanacions per millorar-la. També es farà
un seguiment mèdic durant tot el projecte que
permetrà als participants conèixer més el seu cos i
la seva salut.

Primer grup d’intervenció

CABRIANES CELEBRA EL MERCAT DE L’OLI
Més de 600 persones van visitar el Mercat
de l’oli i productes locals de Cabrianes
que es va celebrar el 28 de novembre,
dins les Festes de Tardor de Cabrianes.
Van participar-hi diferents productors
d’olis bagencs, concretament l’Olivar de
Cabrianes, el Molí de Rajadell, Migjorn,
Terra la Vita i la cooperativa de la
Granadella de les Garrigues.

Amb les persones participants en l’estudi
cientíﬁc de la població intervenció que
ja hagin estat mesurades es crearan els
primers grups d’intervenció, que iniciaran
els tallers presencials i en línia durant el
mes de gener de 2022.

AUGMENTEN LES VISITES TURÍSTIQUES

Què has de fer si reps la carta?

Des de lʼÀrea de Turisme de Sallent, es treballa
per la dinamització turística a partir de tres eixos:
lʼorganització dʼactivitats; la promoció dels agents
turístics i les activitats dʼinterès turístic i culturals
del municipi; i la millora dels béns patrimonials i la
creació de nous recursos.

Segueix les instruccions que tʼindica el document.
En el cas que accedeixis a participar, has de
trucar al telèfon dʼatenció que tʼapareix a la carta
o enviar un correu a hc2030@fundacionshe.
org. Et conﬁrmaran que estàs dins del projecte i
gestionaran la teva cita per fer-te els mesuraments
de salut.
Per saber-ne més, visita https://fundacionshe.
org/healthycommunities2030/
o segueix els comptes dʼInstagram @
healthycommunities_2030 i Facebook @
HC2030 del projecte.

Sallent Turisme va creixent dia a dia que passa, refermant l’atractiu de dos dels
punts d’interès capdavanters: el Poblat Ibèric del Cogulló i el Castell i Església de Sant
Sebastià.

Cal destacar l’organització regular
de visites guiades mensuals al poblat
ibèric del Cogulló, al Castell així com la
consolidació de la ruta Guardians del
Bages que inclou el nou centre de Visitants
del Geoparc. Amb aquestes activitats han
passat més de 500 persones.
També sʼha fet difusió i promoció turística
del municipi a través de xarxes socials i la
col·laboració amb Bages Turisme. Així mateix,
sʼhan gestionat diverses ajudes i subvencions per
tal de millorar els recursos existents, un dels quals
és la rehabilitació arquitectònica de la casa Torres
Amat i la creació del nou Centre dʼInterpretació
de lʼAigua que obrirem durant el primer trimestre
del 2022.

Imatges de la Fundació SHE. Mesuraments als centres educatius de Cardona i Sallent.
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També van muntar-hi la seva parada empreses
locals com el Forn de Cabrianes, Làctics Masachs,
els Ous de lʼOriol, els licors Xarrups dʼAvinyó
o la parada de verdura ecològica de David
Moncunill, que també venia Oli Migjorn. En total
sʼhi va aplegar una trentena de parades comptant
les onze del Mercat de Nadal. Els expositors
i expositores valoren positivament la segona
edició dʼaquest mercat que, tot i el matí gèlid de
diumenge, van aconseguir força tastos i compres.

POBLAT IBÈRIC DEL COGULLÓ
El 2021 sʼhan programat visites guiades mensuals
al Cogulló amb tallers per a la quitxalla, així com
les activitats del Cap de Setmana del Món Ibèric
de lʼoctubre.

El 2021, el Cogulló ha rebut 318 visites:
150 provinents de Sallent i 168 de fora
(122 de la comarca del Bages, 42 de la
resta de Catalunya i 4 de l’estat espanyol).
CASTELL I ESGLÉSIA DE SANT SEBASTIÀ
Les visites al Castell i Església de Sant Sebastià,
una fortiﬁació declarada Bé Cultural dʼInterès
Nacional, també augmenten any rere any: aquest
2021 hi han passat 187 persones, 100 dels quals
han estat sallentins, 50 de la comarca del Bages i
37 de Catalunya.
AIGUAMOLLS DE LA CORBATERA
Un altre espai dʼinterès turístic és lʼespai protegit
de la Corbatera. Hi han passat 124 alumnes dins
el cicle de visites escolars de Sallent, i 42 més
durant la Setmana de la Natura.
El 2022 continuarem consolidant Sallent
com un punt d’interès turístic, geològic
i patrimonial, creant una nova WebApp
amb un joc de pistes per conèixer el
patrimoni arquitectònic urbà i amb un
joc interactiu per trobar i identiﬁcar els
ocells que viuen prop de la Corbatera, tot
passejant pel riu ﬁns a la Gavarresa.
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TURISME I IGUALTAT

SALLENT REP LA VISITA DE LA UNESCO
El Geoparc de la Catalunya Central va
rebre a l’octubre la visita d’una comissió
avaluadora de la UNESCO per tal de
valorar si el territori continua complint
amb els requisits necessaris per formar
part de la xarxa de Geoparcs mundials.
Va obtenir aquest segell el 2015 i la
intenció és ara revalidar-lo.

i decideixi si l’accepta. A ﬁnals d’any es
podrà conèixer part d’aquest informe,
però el resultat ﬁnal no serà ﬁns a la
primavera del 2022.

programa d’activitats
DESEMBRE

FEBRER

DIUMENGE 19

DIVENDRES 4

9:00 h 10ena edició La Diferent (BTT enduro). Cabrianes
10:00 h Ruta Guardians del Bages. Centre Visitants Geoparc / 3€
10:30 a 21:00 h Fira de Santa Llúcia. Passeig 1 dʼOctubre
18:00 h Pessebre Vivent de Cabrianes. Als voltants de La Plaça

DIUMENGE 26

19:00 h Cia. Clownic Hotel Flamingo / El Centru de Cabrianes / 10€

Pots veure la galeria d’imatges de
la visita a www.sallent.cat

DIES 27, 28, 29 I 30

17:00 a 20:00 h Parc de Nadal (Activitats lúdic-esportives per a infants
de 2 a 14 anys). Pavelló dʼEsports Agustín Rueda.

A Sallent, els dos avaluadors van visitar la Casa
Torres Amat, el Centre dʼInterpretació de lʼAigua
i el Centre de Visitants del Geoparc de la
Catalunya Central (antic CAT). Van estar en tot
moment acompanyats de lʼalcalde Oriol Ribalta,
la regidora de Turisme, Neus Solà, així com
representants de Sallent Turisme i del Geoparc
de la Catalunya Central.

GENER

La comissió ha de valorar les millores
que s’han aplicat al Geoparc durant
els últims anys, i durant les pròximes
setmanes emetran un informe que serà
enviat a la UNESCO per tal que l’analitzi

DISSABTE 8

DIUMENGE 2

Des dʼaquesta perspectiva, la formadora va explicar
la importància que té el llenguatge a lʼhora de
contribuir a donar visibilitat a les dones i a buscar
formes neutres que incloguin els gèneres masculí i
femení. És per això que va mostrar alguns exemples
de mitjans de comunicació on no sʼutilitzava un
llenguatge inclusiu i, a canvi, va presentar eines i
recursos que permetien donar-hi la volta.
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DISSABTE 5

11:00 h Visita al Castell de Sallent / Gratuït (cal inscripció)

DIUMENGE 6

18:00 h Tranquila. Celeste canta Chavela (Música).
Fàbrica Vella / 12€

DISSABTE 12

10:30 h i 12:00 h Visita al poblat ibèric del Cogulló / 3€

DIUMENGE 13

18:00 h L’assistenta (Teatre). Fàbrica Vella / 10€

DĲOUS 17

DIMECRES 5

DIUMENGE 20

DIUMENGE 9

20:30 h Cicle Gaudí (Cinema). Fàbrica Vella / 4,5€
18:00 h DKadas Memorial Disco (Música). Fàbrica Vella / 5€

DIUMENGE 27

10:00 h Ruta Guardians del Bages. Centre Visitants Geoparc
(punt dʼinici) / 3€

18:00 h El meravellós viatge de la Lea (Teatre). Fàbrica Vella /6€
18:00 h El poema del Pessebre. El Centru de Cabrianes

MARÇ

DIMARTS 11

DISSABTE 5

DIMECRES 12

DISSABTE 12

17:30 h Lletra menuda (Taller infantil). Biblioteca de Sallent
Gratuït (cal inscripció)

DIUMENGE 16

18:00 h Noucents. El pianista de l’oceà (Teatre). Fàbrica Vella /12€

DIMARTS 18

18:30 h Club de lectura de teatre: La casa del dolor.
Biblioteca de Sallent / Gratuït

DĲOUS 20

20:30 h Jack’s duet (Dijous Divins). Fàbrica Vella / 3€

DIVENDRES 21

La formació va ser a càrrec de Maria
Serrano García de La Chica, periodista i
membre d’Almena Cooperativa Feminista,
una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa
social que vol contribuir en avançar cap a
nous models de gènere.

18:00 h Hora del conte: Els calaixos del cel
Biblioteca de Sallent / Gratuït

DISSABTE 19

18:00 h Lletra menuda (Taller infantil). Biblioteca de Sallent
Gratuït (cal inscripció)

Són petits canvis que cada departament
pot adoptar per tal de normalitzar
certes expressions i contribuir així, des
del consistori, a utilitzar i fomentar el
llenguatge inclusiu.

Biblioteca de Sallent

DILLUNS 3 I DIMARTS 4

10:30 h i 12:00 h Visita al poblat ibèric del Cogulló / 3€

El personal laboral de l’Ajuntament ha
rebut formació sobre llenguatge inclusiu
i no sexista aplicat a l’administració i
comunicació local.

Actes de Nadal

20:30 h Raimon, Garfunkel i el Piltraﬁlla (Dijous Divins).
Fàbrica Vella / 3€

17:30 h Cavalcada Reis Mags de Sallent. Parc Pere Sallés
20:30 h Calvacada Reis Mags de Cabrianes. Pel poble Cabrianes

FORMACIÓ EN LLENGUATGE INCLUSIU

Fàbrica Vella

Esports

11:00 h Visita al Castell de Sallent / Gratuït (cal inscripció)
17:00 a 20:00 h Parc de Nadal. Pavelló dʼEsports Agustín Rueda

Dʼesquerra a dreta: els dos avaluadors de la UNESCO; Neus
Solà, regidora de Turisme; Oriol Ribalta, alcalde de Sallent; i
Sergi Massana, representant de Sallent Turisme.

Turisme

11:00 h Visita al Castell de Sallent / Gratuït (cal inscripció)
20:30 h La pell ﬁna (Teatre). Fàbrica Vella / 5€
10:30 h i 12:00 h Visita al poblat ibèric del Cogulló / 3€

DIUMENGE 13

9:00 h Caminada Poble Nou de Sallent. Torre del Gas (punt
dʼinici).
18:00 h Blauró (Teatre). Fàbrica Vella / 6€

DIMECRES 16

10.00 h Caminada d’intercanvi marxa nòrdica. Pavelló
dʼEsports Agustín Rueda (punt dʼinici).

DIVENDRES 18

20:30 h Pony Pisador (Música). Fàbrica Vella / 10€

18:00 h Hora del conte: Feres ferotges i altres animals
Biblioteca de Sallent / Gratuït

DIUMENGE 20

DISSABTE 22

DĲOUS 24

16:00 h Presentació equips A.E. Sallent i partits de bàsquet
(Col·laboració amb La Marató de TV3). Pavelló dʼEsports.
20:30 h Manel Camp. 75è aniversari (Música). Fàbrica Vella / 12€

DIUMENGE 23

10:00 h Ruta Guardians del Bages. Centre Visitants Geoparc / 3€

DIMARTS 25

19:00 h Club de lectura: L’hora de despertar-nos junts.
Biblioteca de Sallent / Gratuït

18:00 h Ovelles (Teatre). Fàbrica Vella / 12€
20:30 h La Trup Duet (Dijous Divins). Fàbrica Vella / 3€

DISSABTE 26

20:30 h Cicle Gaudí (Cinema). Fàbrica Vella / 4,5€

DIUMENGE 27

10:00 h Ruta Guardians del Bages. Centre Visitants Geoparc
(punt dʼinici) / 3€

DIUMENGE 30

18:00 h El show de la gent gran. Fàbrica Vella / Gratuït

La formadora Maria Serrano impartint el curs al consistori.

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 / Biblioteca: per a més informació
truca al 93 820 63 01 o envia un correu electrònic a b.sallent.samc@diba.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
1

1

3

4

1

5

1

LEC

3

1

1

D

LEC

1

1

3

4

4

6:48

7:18

7:48

Propostes en Xarxa

Fil Musical Ona Bages

4

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

8:15

9:20

A partir del 8/2/2021

Estrenes

Sallent a debat

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

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

Fil Musical Ona Bages

Esports amb el Jep

El pot de les
sorpreses

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

22:00 - 00:00

TRANSPORT ASSISTENCIAL DE MINIBÚS

21:00 - 22:00

Fil Musical Ona Bages

1

Palau Reial

Cocodril Club

Via Verda
La Falguera (mensual)

Gintònic de tarda (mensual)

El Pregoner

LEC

6:18

Manresa

Ple
Municipal
(bimensual)

Fil Musical Ona Bages

FEI

Sallent

ITINERARI

20:00 - 21:00

Fil Musical Ona Bages

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

A partir del 8/2/2021

Puig-Reig

Club del Country

Esports amb el Jep
Escudella 4K

Jazz Club

Sabies que?

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

Fil Musical Ona Bages

Propostes en Xarxa

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

SALLENT - UAB - BARCELONA

19:00 - 20:00

Sons a Cau d’orella
Capital Tropical
Fil Musical Ona Bages

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

Notícies en Xarxa

Nyigo-Nyago

En primer pla

Fil Musical Ona Bages

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
GENER-MARÇ
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Fil Musical Ona Bages

Fem Salut

Sallent a debat
Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages
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

L’Ajuntament Respon

El Catamarà

De diumenge a diumenge
Fil Musical Ona Bages

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

Notícies

D’ECONOMIA I OCUPACIÓ

NOTÍCIES D’ECONOMIA I OCUPACIÓ

Una quinzena de sallentins s’introdueixen
al llenguatge de signes

OFERTES I DESCOMPTES EN
EL COMERÇ SALLENTÍ

A ﬁnals d’octubre es va fer la cloenda del curs d’iniciació a la llengua de
signes catalana, que va comptar amb 15 alumnes i es va realitzar entre el 18
de setembre i el 30 d’octubre. L’objectiu de la formació era donar a conèixer
aquest llenguatge a la ciutadania de Sallent i així facilitar la seva inclusió en
la comunicació.

El Servei de Promoció Econòmica i
Ocupació de l’Ajuntament ha editat
un catàleg que recull descomptes i
ofertes en productes, oci i serveis
dels comerços del municipi.

Lʼacte de cloenda va comptar amb la presència
de lʼalcalde Oriol Ribalta i la regidora de
Promoció Econòmica Cristina Luna, que van
agrair al president del CASAMAC (Casa
Social del Sord de Manresa i Comarques)
i el formador la seva col·laboració. També
a lʼInstitut per al Desenvolupament de la
Formació i lʼOcupació (IDFO), que va ser qui va
subvencionar aquest curs.
Totes les persones presents a la cloenda
van mostrar i practicar alguns exemples
del llenguatge de signes, i es va fer
entrega de les mencions especials sobre
els coneixements adquirits.

S’ha repartit a totes les llars de Sallent,
Cabrianes i Cornet i als treballadors i
treballadores de les empreses de la zona
industrial de Sallent amb l’objectiu de
promocionar i fer visible el comerç i que tot
el veïnat pugui gaudir-ne.

Imatge de la portada i una pàgina interior del catàleg
promocional.

Aquesta promoció és vàlida del 30 de novembre al
31 de desembre. Per utlitzar-la, tan sols cal retallar
la butlleta i entregar-la als comerços.

Alumnes del curs dʼiniciació al llenguatge de signes

ELS GUANYADORS DE “COMPRA I DESCOBREIX
CATALUNYA” VISITEN SALLENT
El 23 d’octubre es va fer una trobada amb els guanyadors i guanyadores de
la campanya de comerç “Compra i descobreix Catalunya”, una campanya de
la Xarxa de Barris Antic amb Projectes que té com a objectiu dinamitzar el
comerç de proximitat i donar a conèixer el territori català.
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FESTES DE NADAL

SALLENT DONA EL TRET DE SORTIDA AL NADAL
El 26 de novembre es va fer
l’encesa de llums de Nadal a Sallent
i, per amenitzar la jornada, es va
organitzar un berenar de coca amb
xocolata i una actuació musical
a càrrec de l’Escola Municipal de
Música Cal Moliner.

Les persones premiades van ser
rebudes a la plaça de l’Ajuntament
per l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta,
i la regidora de Promoció Econòmica,
Cristina Luna.

TURN ON DISSENYA UN
CARTELL PER SANTA LLÚCIA

Seguidament van gaudir dʼuna visita guiada al
nucli històric de la vila, seʼls va entregar un lot
de productes locals i, ﬁnalment, van visitar el
Celler Santmartí, on van fer-hi un tast de vins.
Més dʼun centenar de comerços de Sallent han
participat en aquesta campanya.

Els i les joves de Turn On van elaborar
un cartell de fusta per anunciar la Fira de
Santa Llúcia i que es va situar a l’entrada
de Sallent Sud des de la C-16. La Fira es va
celebrar el 19 de desembre. El mateix
dia, es va fer el Pessebre Vivent de
Cabrianes.

Guanyadors i guanyadores de “Compra i descobreix Catalunya”
acompanyats per Cristina Luna i Oriol Ribalta.

Els actes van concloure amb la projecció dʼun
mapping a la Plaça Anselm Clavé i lʼencesa de les
llums nadalenques als carrers del poble.
Sallent ja està guarnit per acollir aquestes
festes i gaudir-les tots plegats!

Cartell de fusta elaborat per iniciativa del projecte juvenil
Turn On de lʼAjuntament de Sallent.
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Els

FESTES DE NADAL

esports

PARTICIPA EN ELS CONCURSOS DE NADAL

ALTA PARTICIPACIÓ AL CROS ESCOLAR DE SALLENT

El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sallent ha organitzat
dos concursos nadalencs per fomentar la participació i col·laboració dels
veïnat del municipi en la decoració i il·luminació nadalenca i alhora donar
suport al comerç i restauració locals.

El 14 de novembre es va celebrar el cros escolar de Sallent, que va
tenir una gran participació amb un total de 370 nens i nenes.

CONCURS DE DECORACIÓ
DE FINESTRES I BALCONS
El concurs de ﬁnestres i balcons
consisteix a decorar els balcons,
ﬁnestres, cases o ediﬁcis sencers a mb
motius nadalencs. Es premiaran quatre
categories diferents d’ornamentacions
amb vals de compra per imports
d’entre 60 i 200 euros.
Els i les participants han de ser
majors d’edat i inscriure’s prèviament
al concurs a través del formulari
d’inscripció disponible a www.sallent.
cat, on també han d’adjuntar una
fotograﬁa de la decoració. Es pot fer
la inscripció ﬁns al 20 de desembre de
2021 i la decoració s’ha de mantenir
ﬁns al 6 de gener de 2022.

Per a més informació, visita
www.sallent.cat

Les categories dʼatletisme aplegaven des de
cadets ﬁns a minis i, des del punt de vista
estrictament competitiu, els joves esportistes de
Sallent van tenir uns resultats excel·lents, amb
un total de 24 podis: 8 podis 1rs classiﬁcats, 7
podis 2ns classiﬁcats i 9 podis 3rs classiﬁcats.
En el lliurament de premis van assistirhi l’alcalde Oriol Ribalta, el regidor
d’Esports Diego Miranda i representants

CONCURS D’APARADORS I
SORTEJOS PELS VISITANTS

Aquesta activitat va estar organitzada per
lʼàrea dʼEsports de lʼAjuntament de Sallent i el
Consell Esportiu del Bages. Va comptar amb
la col·laboració de Sallent Comercial, Aves,
Diputació de Barcelona, BonÀrea, CMP i les
escoles Torres Amat, Vedruna Sallent, Els Pins de
Cabrianes i lʼInstitut Llobregat.

cicle de passejades per a la gent gran

El concurs dʼaparadors nadalencs està adreçat als
establiments comercials, de serveis i de restauració del
municipi que disposin dʼun aparador i que el decorin
amb motius nadalencs. Es premiarà tres establiments amb
un val de compra per un import de 150 euros i publicitat
a Ràdio Sallent (107.6 FM).

El 9 de novembre va començar una nova edició del
cicle de passejades per a la gent gran 2021-22 que,
durant els dos primers dies, va aplegar un total de
32 persones.

Aquest any, si visites els aparadors del
concurs i hi trobes el tió de Nadal, pots
tenir premi.

Es tracta dʼun programa de caminades que té per objectiu
fomentar lʼactivitat física, potenciant així els beneﬁcis de salut
que seʼn deriven, i que compta amb modalitat de marxa nòrdica i
tradicional.

Es poden guanyar 3 premis. Cadascun inclourà
80 euros en vals de compra per gastar al
comerç local o restauració i 2 entrades per
utilitzar a l’Espai Cultural Fàbrica Vella durant el
2022.

Enguany les caminades es fan tots els dimarts i
dimecres a 2/4 de 10 (sortida des del Pavelló d’Esports
Agustín Rueda). Les dates de les sortides d’intercanvis
amb altres municipis són les següents:

Aquest any els nens i nenes de ﬁns a 12 anys
també poden entrar en un sorteig especial de
tres premis. Cadascun inclourà 1 lot de joguines
cedides per IMC TOYS amb centre logístic a la
planta de Sallent i 1 llibre de lectura que serà
diferent en funció de l’edat del nen o nena.

•24 de novembre - Ullastrell
•16 de febrer - Prat de Llobregat
•16 de març – Sallent
•6 d’abril – Martorell
•Cloenda (maig) - Santa Coloma de Gramenet

Per participar als sortejos, sʼha dʼemplenar la butlleta
que trobareu als comerços tot indicant els colors de la
manta del tió que sʼ han vist als aparadors i dipositar-la
a les bústies situades a la travessia del Teatre i a la plaça
de la Pau, ﬁns el 5 de gener de 2022.
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del Consell Esportiu del Bages, Manel
Molera i Santi Llopart.

Aquesta activitat compta amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i està organitzada per lʼàrea dʼEsports de lʼAjuntamenT.
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Un dels participants de
les marxes nòrdiques.
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Parlem de

joventut i educació

Qui

som

EL CONSELL D’INFANTS JA TÉ NOVA REPRESENTACIÓ

L’EQUIP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

El passat 27 de novembre va tenir lloc l’acte de Constitució del Consell
d’Infants pel curs 2021-2022 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sallent.

Tenim com a principal objectiu potenciar el desenvolupament social i econòmic de
la vila oferint recursos i serveis als veïns i veïnes i a les empreses. A la regidoria
treballem amb professionalitat i de manera proactiva per tal d’afavorir les
oportunitats de negoci a la vila.

Es va donar la benvinguda als dotze nous
Consellers i Conselleres infantils de les escoles
Torres Amat, Vedruna Sallent i Els Pins, que cursen
cinquè i sisè.
En l’acte se’ls va fer entrega del seu
nomenament i van poder presentar-se a la
corporació.

Per concloure la jornada, es va projectar
un vídeo resumint allò que s’havia
treballat el curs anterior.
El Consell dʼInfants és un projecte de participació
adreçat a infants de Sallent i Cabrianes, dʼentre 9
i 12 anys, que estan cursant 5è o 6è de primària, i
cada curs es renoven els seus representants.

QUI SOM I QUÈ FEM?

L’Equip de Promoció Econòmica estem formats per
l’Assumpta, el Juli, l’Olga i la Sara.
•Donem suport i impulsem el teixit empresarial.
•Gestionem, organitzem i ajudem a coordinar ﬁres i
mercats.
•Dinamitzem, promocionem i assessorem al comerç.
•Oferim atenció personalitzada en cas de reclamacions,
queixes o peticions sobre temes de consum.
•Donem informació i atenció municipal a la ciutadania.
•Coordinem conjuntament amb la Comissió dʼAfers del
Mercat CAM el Mercat Dominicial.
•Gestionem el Viver d’empreses i co-working.

Els nous consellers i conselleres infantils acompanyats de la regidora dʼEducació, Sílvia Tardà i lʼalcalde de Sallent, Oriol Ribalta.

SALLENT ACULL LA 35a TROBADA DE DELEGATS
L’Espai Cultural Fàbrica Vella va acollir, a principis de desembre, la 35a
Trobada de Delegats i Delegades del Bages i el Moianès.
La temàtica de treball va ser la participació i es
van donar eines a lʼalumnat per tal de poder-la
exercir amb èxit des de les aules i en tots els
àmbits. Durant la jornada, Clara Oliveres va
dibuixar un mural participatiu.
Mural participatiu de Clara Oliveras.
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L’Àrea de Joventut del consistori trasllada
el seu agraïment a l’alumnat del CFGS
d’Animació Sociocultural i Turístic i al
seu professorat, a l’Àrea de Joventut
del Consell Comarcal del Bages, a Clara
Oliveres i, en especial, a l’Àrea d’Esports i
de Cultura del consistori.

•Coordinem tot tipus de formacions per comerç i per
persones emprenadores o aturades.
•Servei de creació d’empreses: fomentem
lʼemprenedoria i les noves activitats econòmiques.
•Impulsem la Xarxa de Serveis Local dʼOcupació,
desenvolupem el servei de recerca de feina, club de la
feina i prospecció a les empreses.

Joves del projecte Turn On

EL PROJECTE TURN-ON
El projecte és una iniciativa de lʼAjuntament de
Sallent que pretén activar els joves del poble
desocupats dʼentre 16 i 25 anys, oferint-los una
formació teòrica i pràctica per entrar en el món
laboral.
El nou projecte s’anomena L’hort és de
totes. Els i les participants reben una
formació al mateix temps que treballen,
i això els permet adquirir coneixements
per formar-se professional i socialment.
Coordinat per l’educadora social del
Servei de Promoció Econòmica.

On ens trobareu?
A Lʼediﬁci El Salt
(Travessia Teatre, 2)
Què hi trobareu?
Promoció econòmica,
el servei dʼocupació i el
Viver dʼempreses i sala de
coworking.

Equip de
Promoció
Econòmica
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Entrevista

PITU GALOBART

Per celebrar els 40 anys, el
setembre vau organitzar una festa
de quaranta hores de ràdio. Què en
destacaries?
PITU GALOBART
Director de Ràdio Sallent

El 2021 ha estat un any especial per Ràdio Sallent. No només està
d’enhorabona per haver complert 40 anys de trajectòria sinó que, a més,
ha rebut el Premi Regió7 de Comunicació en reconeixement a la seva
tasca comunicativa. Entrevistem el seu director perquè ens expliqui com
ho ha viscut tot plegat i conèixer el seu recorregut a Ràdio Sallent.

Abans de res, enhorabona per
aquests 40 anys i pel premi en
comunicació que vau rebre tot
just fa uns dies. Com has viscut tot
aquest grapat de bones notícies?
Amb sorpresa. No és que rebutgi les felicitacions
pels 40 anys, però sí que me les trec una mica de
sobre perquè al ﬁnal estic en el lloc adequat i en
el moment adequat.
Els 40 anys són gràcies a la gent que en
el seu dia va començar aquesta tasca
perquè va creure que feia falta una ràdio
a Sallent, i ja anteriorment amb una ràdio
parroquial que van engegar.

el mèrit és de tota aquesta gent que
durant tots aquests anys ha estat
aquí i ha aconseguit fer-ho realitat.
Ens pots explicar quins són els
orígens de la ràdio a Sallent?
La història de Ràdio Parroquial no la
sabia ﬁns que, pel 40è aniversari, la Neus
Solà ho va explicar. Del 1954 al 1965, la
ràdio local emetia per ona mitjana per la
Cadena de Ondas Populares españolas i,
als anys seixanta, per ordre de Manuel
Fraga, va ser clausurada.
Lʼaltre dia, en una entrevista, es va explicar que
no se censurava legal o il·legalment, simplement
que no podien controlar què es feia a les ones i
ràdios municipals. Potser per això es van clausurar
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les més petites i es van deixar les grans, i era
per fer desaparèixer o fer callar les ràdios locals
incontrolades. No vol dir que estiguessin ni a
favor ni en contra del règim, però era una manera
dʼevitar-se problemes.
El 1981, per unes Enramades, tenien ganes
de fer ràdio i van fer-ne aquell dia. A
partir d’aquí es van anar animant i aquí
estem.

Com vas iniciar-te al món de la
ràdio?
Vaig entrar a la ràdio tal com abans sʼentrava a
molts llocs. La ràdio era molt participativa, potser
perquè no hi havia les plataformes que tenim
ara ni tantes ràdios. Podies aspirar a escoltar
Ràdio Sallent, Catalunya Ràdio, els 40 Principals i
RAC105.

La festa en general. Quan vaig entrar a la direcció
ja sabia que em tocava organitzar la festa dels 40
anys.
Abans de la pandèmia sanitària, sí que
teníem unes idees i n’havíem parlat, però
quan va arribar la pandèmia sanitària
tot es va anar complicant i refredant, ja
que no podíem fer segons què perquè no
ens havíem pogut ni trobar. Al ﬁnal vam
decidir fer 40 hores de ràdio i, a partir
d’aquí, va anar evolucionant.

LA MEVA IL·LUSIÓ ERA QUE TOTHOM QUE
ACTUALMENT ESTÀ A L’EQUIP DE LA RÀDIO
TINGUÉS LA SEVA ESTONA A LA FESTA DELS
40 ANYS, I HO VAM aCONSEGUIR.
La resta d’hores es van omplir amb
col·laboracions d’antics programes, però
sempre de manera voluntària, ja que
no vam anar a buscar ningú. Com que
tenim un llistat històric molt ampli de
col·laboracions, de més de 200 persones,
no volíem descuidar-nos ningú.
Si hem de destacar alguna cosa és la sardana
que va composar el Jaume Riu expressament
per aquella ocasió. La va interpretar el 25 de
setembre a Fàbrica Vella.

En el discurs d’entrega dels Premis
Lacetània 2021 vas reivindicar,
juntament amb la regidora Neus
Solà, el paper dels col·laboradors
i voluntaris per mantenir viva la
ràdio. Qui són aquestes persones i
per què són tan importants?
Els col·laboradors de la ràdio són importants
perquè en el moment que estan fent tasca de
voluntariat, en el moment que fan programa o que
venen a fer el que sigui per la festa dels 40 anys,
estan ajudant. El rol que tenen és més important
que ningú: sense els col·laboradors no fas res.
Però no hem d’oblidar els comerços
sallentins, que ens escolten i ens
sintonitzen cada dia. És també gràcies a
ells que Ràdio Sallent és possible.

Ja per acabar, quin és el màxim
orgull de formar part de Ràdio
Sallent?
El fet de poder ajudar que la gent sàpiga
les coses del poble: estar a prop del poble,
de la gent. Encara que a vegades no saps
si hi són o no, però veus que et donen les
gràcies sense haver-ho buscat.
Aquesta és la màxima satisfacció, i més tenint en
compte que som una emissora local que treballa
voluntàriament. Volem entretenir i informar els
nostres veïns i veïnes, obrir la ràdio a tothom,
explicar tot el que passa a casa nostra, etc. Si ho
vius en directe i veus que funciona, tʼadones que sí
que estàs fent alguna cosa pel poble.

Recordo que a casa, els caps de setmana,
sempre sonava Ràdio Sallent. Feien un
concurs i la meva mare em va dir que
truqués. Jo hi vaig trucar i participar, amb
la sort que em va tocar.
Vaig haver dʼanar a la ràdio a recollir el premi,
i va ser a partir dʼaquí que vaig començar a
anar-hi i em va “enganxar” la gent que portava el
programa. Vaig començar amb el control de so,
després a fer algun programa amb algú, etc. I ﬁns
al dia dʼavui.
Quan vaig guanyar el concurs, em van
nombrar “El Padrino” en referència a un
personatge que sortia al programa. Per
això em deien “El Padrino” de la ràdio.

Imatge dels estudis de Ràdio Sallent als anys 80.

27

Fem Poble
va per feina!

Fem Poble continuem millorant Sallent des
de l’oposició. Amb propostes en positiu, accions
concretes i denúncia d’allò que es pot millorar.
Aquestes són algunes de les tasques que
hem fet els últims mesos: anem per feina!

#ConstruïmSallent
Centre Catòlic Sallentí: Les obres estàn acabades?
Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet fa mesos va posar de relleu i portar al debat públic la situació que està travessant el
Centre Catòlic Sallentí, associació teatral de llarga tradició al municipi, concretament degut a les males condicions en què es
troba l’edifici que alberga el Teatre del Centru i, per tant, l’activitat teatral que l’entitat hi duu a terme. I és que és de justícia

Una piscina a
preus populars

Millorem la
nova residència

Una residència
pública

Deixarem caure
el Centru Catòlic?

L’Ajuntament estudia, a
proposta de Fem Poble,
les opcions viables
per oferir el servei
de piscina municipal
d’estiu a preus populars. Podria passar per
entrar a formar part
de la gestió de l’actual
equipament o construir-ne un de nou.

Hi hem presentat 11
al·legacions. En tres
línies: que sigui més
sostenible (generació d’energia), més
còmode (habitacions
individuals, unitats de
convivència reduïdes,
jardí propi) i que respongui a les necessitats futures de Sallent.

Hem treballat amb el
comitè d’empresa i la
resta de partits per
mantenir la residència pública. Ja sigui
finançada 100% per
l’Ajuntament o amb
la constitució d’una
cooperativa mixta on
l’Ajuntament tingui la
majoria del capital.

Hem visitat el Centru,
tancat fa tres anys pel
mal estat de l’edifici. El
Bisbat de Vic (propietari) i l’Ajuntament
no han arribat a cap
acord per preservar
un equipament cultural que és part de la
nostra història. No el
podem deixar caure!

remarcar el lamentable estat en què es troba la infraestructura de l’edifici. Una infraestructura que no garanteix la integritat
de les persones que s’hi troben a dins ni, molt menys, la continuïtat de l’entitat en aquell espai.

Després que Junts instés a l’actual equip de govern d’Esquerra Republicana (ERC) a posar fil a l’agulla i trobar la millor manera

Cal Bosch, una aposta per
l’habitatge assequible

No podem regalar 350.000€
a l’empresa Casa Mas

Cal Bosch (entre el pont Vell i la
Carretera) ja és 100% municipal.
Per això hem proposat que la
major part de l’edifici es dediqui
a habitatge, per revertir la falta de
pisos de lloguer. L’alcalde però ja
ha anunciat que no serà així: hi
prioritzaran locals per a entitats.
Perdem l’oportunitat de mantenir
la planta baixa per a associacions
però la resta per a habitatge.

ERC i Junts han perdonat
350.000€ d’impost de construccions a Casa Mas. Diuen que és la
manera de garantir que s’instal·lin
a Sallent. Però és fals: l’empresa
ja tenia decidit venir i invertir
més de 12M€. Un Ajuntament no
hauria de regalar 350.000€ a cap
empresa, mentre exigeix a la resta
que paguin impostos. Això són
polítiques d’esquerres?

d’establir un conveni que permetés tirar endavant les obres de restauració de l’edifici, la resposta de l’equip liderat per Oriol
Ribalta va ser que “les obres ja estan acabades”. Des de Junts refermem que, en cap cas, no són unes obres acabades i
demanem, un cop més, actitud i voluntat política per salvar aquest edifici i entitat històrics del nostre municipi. Nosaltres
proposem que s’impulsi un acord entre el bisbat, com a propietari, l’entitat i l’Ajuntament per buscar la millor solució per poder
utilitzar aquest espai tant important del patrimoni cultural del municipi.

L’envelat: A radera les pistes de tennis?
S’acosta el moment de moure l’envelat i cal que reflexionar-hi: per què el volem? i com a conseqüència, on el volem?
La proposta de l’equip de govern d’ERC és a darrera les pistes de tennis. Des
de Junts creiem que aquesta no és la millor opció que tenim sobre la taula, ja
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Lluitem pel tren
tram comarcal

Més incentius per
generar energia

Qui té més no
paga mes

ERC confon partit
i Ajuntament

El novembre vam fer
una caminada seguint
el traçat de la via, per
reivindicar el tren
comarcal que connecti
Sallent amb la resta de
pobles, Manresa i Barcelona. Les vies del
tren ja hi són, només
cal voluntat política i
aprofitar les inversions.

A proposta de Fem
Poble les ordenances
(impostos) del 2022
amplien les bonificacions de l’IBI per a
qui implanti instal·lacions de producció
d’energia a casa seva.
Augmentaran de 2 a 3
anys i del 40% al 50%
de bonificació.

És el tercer any que
demanem a ERC que
apliqui taxes on qui
té més, paqui més; i
qui té menys, pagui
menys. I per tercer
cop l’alcalde ens ha
dit que li sembla molt
interessant, però ho
ha tornat a guardar
en un calaix.

Diputats d’ERC van
visitar Sallent, un acte
de partit promocionat a les xarxes socials de l’Ajuntament
amb recursos públics.
Hem demanat explicacions al Ple i es constata que una vegada més
l’alcalde confon partit
i institució.

que es tracta d’un lloc que s’hauria d’urbanitzar per complet, amb un cost
superior als 200.000€. Junts proposa que el nou envelat sigui a l’Antic
Escorxador; situat a mig camí dels horts entre Cabrianes i Sallent, un edifici en
bones condicions, a on no es molesten veïns amb soroll i ja disposa de serveis
d’aigua i llum, aparcament i fàcil accés tant a peu com amb cotxe i, per tant, de
cost mínim.
Ho podem fer, amb els informes favorables i en un lloc útil, només falta voluntat i deixar-se ajudar. Demanem sentit comú a
l’equip de govern i que s’aprofitin les oportunitats que tenim al davant de la millor manera possible.
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TEIXIM SALLENT
SALLENT S’ENCAMINA CAP A UN NOU MODEL
DE RECOLLIDA DE RESIDUS.
L’actual model de recollida de residus no afavoreix l’augment del reciclatge, la realitat del nostre municipi
és que reciclem poc, només un 35%, quan municipis veïns reciclen més d’un 70%. Davant d’aquesta
situació l’equip de govern ha optat per un nou model que permet reciclar més i, a la vegada evitar un
augment desmesurat de la taxa d’escombraries.
Actualment el cost de recollir les escombraries és de
180€ per família, però la taxa que pagarà la ciutadania el
2022 serà de 99€ , és un servei deficitari. La diferència de
l’import l’assumeix l’ajuntament.
En els propers anys la normativa europea obligarà als
ajuntaments a repercutir a la butxaca del ciutadà si
no s’arriba al mínim establert de reciclatge. A Sallent
significaria un augment de 81€ de cop, és a dir, l’import
del rebut d’escombraries seria de 180€. Per evitar aquesta
situació i per consciència ambiental, l’Equip de Govern
ha optat per fer un CANVI DE MODEL PER RECICLAR
MÉS i MILLOR, que permeti als sallentins i sallentines
mantenir una taxa raonable per tal de no haver de pagar
pràcticament el doble que es paga
ara .
ERC estem compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic i la lluita contra la
contaminació del planeta. Un dels eixos d’aquesta lluita és potenciar les polítiques de
reciclatge i de reutilització a tots nivells, començant per les llars i les empreses. És un
repte de tots assolir uns nivells de reciclatge òptims. Partim d’un percentatge molt
baix, del 35% i cal posar-nos les piles de manera urgent.
Una de les 100 propostes del programa electoral d’ERC per teixir el futur de Sallent
és l’estudi de nous models per a la recollida d’escombraries i reciclatge. Ara l’Equip
de Govern de l’Ajuntament de Sallent dona forma al nou model de reciclatge per a
les llars.
El nou model consistirà en unes grans àrees de contenidors amb totes les fraccions
ben delimitades per generar menys impacte visual. Els contenidors del rebuig i
orgànic quedaran tancats, s’obriran uns dies concrets a la setmana amb una targeta
XIP que identificarà a l’usuari i els altres contenidors funcionaran com fins ara.
També, com ja heu pogut veure, es creen àrees tancades per reduir l’impacte visual.
És previst posar en funcionament el nou model de recollida
al primer trimestre de 2022, prèviament es realitzaran unes
sessions informatives i es repartirà a tots els domicilis la
informació oportuna.
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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 Guerrero

Farmàcia Pallarés

Farmàcia Franch

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

