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Us presentem un nou número del butlletí municipal Som Sallent que recull la
informació de l’últim trimestre, d’abril a juny, i dona la benvinguda a l’estiu.
Hem viscut les Enramades enmig d’una onada de
calor, però això no ha espantat als veïns i veïnes
i visitants d’arreu, que han vingut a passejar pel
poble per gaudir dels carrers engalanats i veure
les obres d’art que els enramadors i enramadores
han estat preparant des de fa mesos.
En aquest número ens falten pàgines per
poder explicar-vos tot el que hem fet (la
Setmana Jove, la Setmana del Turisme, la
cloenda del Cicle de Passejades, l’obertura
i inauguració del nou espai del Centre
d’interpretació de la Casa Torres Amat...)
i tot el que està per venir (la programació
del segon semestre de Fàbrica Vella, les
Colònies Esportives, el Casal d’Estiu, la
Festa Major de Sallent, la de Cornet, o les
Festes d’Estiu de Cabrianes).
Pel que fa a les seccions habituals, hem fet una
entrevista doble perquè el Miquel Trasserra i
el Marc Junyent ens fessin reflexionar sobre

la responsabilitat de tenir mascotes (a través de
l’experiència del Marc a la protectora Seproan) i
sobre la importància de saber-les cuidar i entendre
degudament, com ens explica el Miquel amb les
jornades canines que ha dut a terme. El destacat el
dediquem a les Enramades, mentre que a El reportatge
oferim un recull de totes les festes i activitats que de
Sallent, Cabrianes i Cornet que es faran aquest estiu.
Com sempre, podeu trobar la salutació de l’alcalde a
l’inici, així com l’editorial de regidoria que firma Neus
Solà.
No volem acabar sense recordar-vos que
ens podeu seguir al compte d’Instagram
@somsallent i de Facebook @ajsallent, a
l’App Sallent i www.sallent.cat. I no oblideu
sintonitzar amb Ràdio Sallent 107.6 FM.
Podeu consultar tots els números del Butlletí Som Sallent
en format digital a l’apartat: T’informem > Butlletí
Som Sallent a www.sallent.cat
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Editorial

Editorial

L’ALCALDE

REGIDORIA comunicació

Escric aquestes paraules després d’haver estat immersos en uns dies de festa molt esperats
a casa nostra. Hem viscut les nostres estimades Enramades i la revetlla de Sant Joan, dia
festiu arreu dels Països Catalans.
Hem gaudit, de nou, d’unes Enramades
en la seva màxima esplendor. Vull fer
un agraïment a tots els enramadors i
enramadores: a les noves incorporacions i
als que sempre hi són. Gràcies per fer-nos
gaudir d’aquest esclat de colors i vida al
nostre poble! Aprofito per animar-vos a
totes i tots a col·laborar en la festa més
genuïna de Sallent.
El mes de juny vam tenir l’honor de rebre la visita
del Molt Honorable president Pere Aragonès a la
nostra Vila. El president de la Generalitat es va
interessar pels reptes de futur que tenim a Sallent
i ens va mostrar el seu recolzament i el del conjunt
del govern. Vam parlar del suport a la indústria
i als llocs de treball, posant èmfasi sobretot en el
compromís amb el desenvolupament sostenible.
També cal destacar que el passat mes d’abril, vam
rebre per primer vegada a la història el segell
InfoParticipa. Aquest guardó reconeix la feina
ben feta al consistori en matèria de transparència
i comunicació pública. Vull realçar la voluntat i
compromís de l’equip de govern per continuar
treballant i millorant en aquesta línia.

“

NO PUC DEIXAR DE CELEBRAR I AGRAIR-VOS
LES BONES DADES RECOLLIDES PEL QUE FA
AL RECICLATGE QUE HEM ACONSEGUIT A
TRAVÉS DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA
SELECTIVA.

“

Moltíssimes gràcies a totes i tots vosaltres per ferho possible! Des de la seva implantació a finals
de març, el percentatge de reciclatge a Sallent ha
passat del 25% al 75%.
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Aquestes són unes xifres molt bones, i per això vull
agrair enormement la col·laboració i implicació de la
ciutadania, que feu possible que això sigui una realitat.
Amb aquest sistema assolirem encara unes xifres
millors, i acabarem de perfeccionar aquelles coses que
no funcionen. En aquesta línia, també hem aprovat
un reglament sancionador que permetrà perseguir
les pràctiques incíviques de, per sort, pocs ciutadans
i ciutadanes que encara es resisteixen a separar
correctament els residus.
Acabo posant èmfasi en el fet que Sallent és
un poble actiu tot l’any. Al darrer trimestre
hem viscut unes setmanes molt intenses. Vam
celebrar la Setmana Jove, programació de
la qual va ser dissenyada amb participació
dels i les joves de Sallent. També la Setmana
del Turisme, que va viure jornades molt
especials amb la inauguració del nou Centre
d’Interpretació de la Casa Torres Amat, la
visita excepcional a Ca l’Arau o les visites
escolars per conèixer el patrimoni del nostre
municipi.
Sense oblidar la celebració tan esperada dels 40+2
de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner o
l’estrena de l’espectacle Fiblades del nou projecte La
Llançadora, la xarxa d’arrel de la Catalunya Central.
I ara, carreguem piles per aquest estiu: tot just hem
passat Enramades, i ja arriba Gresca a la Fresca,
la Festa Major de Cornet, les Festes d’Estiu
de Cabrianes i la Festa Major de Sallent. Us
convidem a tots i a totes a gaudir d’aquest estiu amb
nosaltres!

“

Tot en el que crec i m’apassiona és el
que tinc la sort de poder portar a
terme a l’Ajuntament.
Comunicar i informar de tot el que passa, de tot el
que som, de la nostra història i del patrimoni, fer
que la transparència sigui real, que la informació
de tot l’Ajuntament sigui fàcil, entenedora i
accessible per a tothom, cuidar les nostres
persones grans, i un llarg etcètera.
I, per sort, compto amb un equip humà
brutal a totes les àrees. A Comunicació,
Transparència i Participació tenim la sort
de comptar amb una professional amb la
qual hem pogut capgirar tot l’Ajuntament
i posar-lo al dia. Amb qui millor que
ensenyar Sallent, la nostra història i el
nostre patrimoni que amb la gent que se
l’estima i que la porta treballant tota la
vida? I si falla internet, o algun ordinador,
tots correm-hi cap als informàtics.
I què dir de la nostra residència? Tots
coneixem l’edifici, però per descomptat
el seu pilar és el personal humà que hi
ha al capdavant, fent que tot sigui fàcil i
confortable per a les nostres àvies i avis:
que se sentin útils, ben atesos i protegits
de la mà de grans professionals.

Tots coneixeu la meva vinculació amb
Ràdio Sallent. Què puc dir de tota
una colla de voluntaris i voluntàries
que ha passat durant aquests més
de quaranta anys per davant dels
micròfons. Aquesta dedicació és
de valorar i agrair, ja que sense
ells aquesta via de comunicació no
existiria.

“

Darrere una bona gestió hi ha un
gran personal que, sense ell, res no
rutllaria. Continuarem treballant en la
mateixa direcció, perquè per això estem
al servei de la ciutadania.

“

Benvolgudes i benvolguts,

NEUS SOLÀ
Regidora de Comunicació,
Turisme i Promoció, Transparència,
Participació Ciutadana, Residència,
Tecnologies de la Informació i Comunicació

Ser regidora de les àrees de
Comunicació, Transparència,
Participació i Noves Tecnologies, a
més de Turisme i de la Residència
Sant Bernat, és tota una joia i una
motivació constant.

“

ORIOL RIBALTA
Alcalde de Sallent, Cabrianes i Cornet

I, vosaltres, que esteu a casa llegintnos, feu-nos saber sempre les vostres
inquietuds, els vostres dubtes i
suggeriments, perquè tots plegats
puguem tenir el Sallent, Cabrianes i
Cornet que ens mereixem.

Us envio una cordial salutació a totes i tots i
com sempre, a disposar!
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NOU SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

EL RECICLATGE A SALLENT AUGMENTA FINS A UN 74%

Des de fa temps, el consistori ha estat treballant per aconseguir un servei
de neteja viària que s’implementés en paral·lel al nou sistema de recollida
de residus i, des d’aquesta setmana, ja és una realitat.

Després de tres mesos des de la implantació del nou model de recollida de
residus a Sallent, les xifres obtingudes són molt bones: en tan sols aquest
breu període de temps, el percentatge de reciclatge ha passat del 30%
que teníem a principis d’any al 74% a finals de maig. Això demostra l’èxit
del sistema tant en el seu funcionament, que obliga a separar la fracció
orgànica de la resta, com en la rapidesa de la implantació.

L’empresa familiar de Puig-Reig, Transvinyots,
és l’encarregada de dur a terme aquest servei.
La seva directiva, Mercè Sallés, ha explicat que
“agafem amb moltes ganes i il·lusió aquest
projecte, sabem que hi ha molta feina a fer, però
la farem molt contents”.
L’alcalde Oriol Ribalta ha incidit en la necessitat que hi
havia de tenir “un servei de neteja prou ben dimensionat
i que cobrís les necessitats del poble”. Ha remarcat que
sobretot se centraran en aquells punts més bruts que fa anys
que no s’acaben de poder netejar del tot.

Malauradament, l’incivisme a
Sallent continua existint, i és un
bon moment per recordar la crida
del regidor de Serveis Municipals,
Miquel Estruch, quan recorda que no
és més net qui més neteja, sinó qui
menys embruta.
Gràcies a la col·laboració de tots i totes
per ajudar a mantenir un poble net i
acollidor!

Com que aquest nou sistema obliga la ciutadania a separar la
fracció orgànica de la resta, la quantitat de tones que es recull
de fracció orgànica ha augmentat molt, mentre que la de fracció
de resta ha disminuït.

S’entreguen les claus dels pisos socialS
Durant el 2021 es va dur a terme la reforma de l’interior de tres habitatges
del c/ Camp de la Bota i d’un quart del c/ Verge Fussimanya de propietat
municipal per destinar-los a lloguer social. Tres d’aquests ja han estat
adjudicats, i actualment en queda un disponible amb la intenció que estigui
adreçat a joves.
La convocatòria per a l’adjudicació d’aquests habitatges
socials es va obrir a finals de l’any passat i s’hi van poder
presentar totes aquelles persones que complien uns
determinats requisits socials i econòmics.
Un cop tancada la convocatòria, es va realitzar
un sorteig per fer les adjudicacions, i en data de 8
de juny s’ha realitzat la signatura del contracte i
s’ha fet entrega de les claus perquè les persones
seleccionades puguin entrar-hi a viure. El contracte
és de set anys amb possibilitat de pròrroga.

Tant des del Consorci del Bages per a la gestió de residus com
des de l’Ajuntament de Sallent es mostren molt satisfets. L’alcalde
Oriol Ribalta ha assegurat que “estem molt contents d’aquesta
millora i agraïm enormement la col·laboració i implicació de la
ciutadania, que fa possible que això sigui una realitat. Creiem
que amb aquest sistema assolirem les millors xifres que podríem
tenir i que Sallent esdevingui un municipi amb molta més
consciència ambiental”.

COM S’EXPLICA AQUEST AUGMENT?

S’ha mostrat optimista amb la implantació d’aquest nou
servei i ha recordat la necessitat d’encaminar-se cap a
models sostenibles: “Creiem que podrem tenir un poble
molt més net i, juntament amb el nou model de recollida de
residus, serem més sostenibles i capaços de tenir un entorn
més ben cuidat.”
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MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Aquest és el primer cop que
s’adjudiquen uns pisos de lloguer
social, i la regidora de Serveis
Socials, Sílvia Tardà, ha volgut
remarcar que “continuem apostant
per l’habitatge social per tal que les
persones que ho necessiten puguin
tenir un lloguer més assequible”.

Tenint en compte les dades de principi de 2022 i les
actuals, la fracció orgànica ha passat de 24’95 a 66’44
tones (un augment del 166%), mentre que la fracció
resta ha disminuït de 161’04 tones a 46’58 tones (una
disminució del 71%). Si a aquestes xifres li sumem la
recollida habitual de la resta de residus (plàstic, paper i
vidre) el total de reciclatge amb data de maig de 2022 és
el ja mencionat 73’9%.

MÀQUINES
EXPENEDORES
Les màquines expenedores gratuïtes
de bosses dispensen, per cada usuari
o usuària, dos rotlles de 30 bosses
cadascun cada tres mesos, per la
qual cosa si se’n volen recollir abans
d’aquesta data, la màquina no en
lliura.
Podreu trobar les màquines
expenedores a la Plaça Anselm
Clavé i al Pavelló municipal.
Les màquines funcionen amb la
targeta electrònica.

COM S’ACTUARÀ PER ACABAR AMB
LES PRÀCTIQUES INCÍVIQUES?
El Consorci i l’Ajuntament continuaran treballant conjuntament
per tal de mantenir aquestes bones dades i atenent totes les
demandes i incidències al telèfon 605 332 840.
No obstant això, es produeixen actituds incíviques per part de
persones que no llancen la bossa al contenidor que toca o que
la deixen abandonada a la via pública. Aquestes persones seran
identificades per tal de poder ser sancionades.
És per això que al Ple del maig es va aprovar un
reglament que perseguirà aquestes males pràctiques i
que, pròximament, entrarà en vigor. Us n’informarem
a www.sallent.cat i a les nostres xarxes socials.

Imatge d’una de les màquines
expenedores de Sallent.
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GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL

S’INAUGURA EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DE LA CASA TORRES AMAT

El Geoparc de la Catalunya Central
obté la revalidació del segell UNESCO

El diumenge 22 de maig es va inaugurar el nou espai de la Casa Torres
Amat amb un acte institucional i una posterior jornada de portes obertes.

A l’octubre de l’any passat, Sallent va rebre la visita de dos avaluadors
internacionals de la UNESCO per tal de valorar si el territori continuava
complint amb els requisits necessaris per formar part de la xarxa de
Geoparcs mundials. Aquest abril es va fer públic que Sallent i la resta
d’indrets del Geoparc han passat amb nota aquesta avaluació, i això vol
dir que continuaran durant quatre anys més formant part del Geoparc
Mundial de la UNESCO.

Aquesta rehabilitació ha permès rescatar els baixos
de la Casa Torres Amat i convertir-los en un Centre
d’Interpretació de l’Aigua, on es troba la turbina
i s’allotjava la primera fàbrica tèxtil pionera de
la revolució industrial a la península. S’ha fet la
museïtzació d’aquest espai per tal d’explicar el seu
passat històric i donar-lo a conèixer fora de Sallent.
La regidora de Turisme, Neus Solà, va obrir l’acte tot
explicant que la rehabilitació del Centre d’Interpretació
de la Casa Torres Amat s’ha dut a terme amb l’impuls del
Consell Comarcal del Bages i el fons FEDER (Fons Europeu
de Desenvolupament Regional). Va destacar que no és només
un punt d’interès turístic, sinó “un espai de confluència entre
la geologia, la història, la industrialització, el patrimoni i la
cultura de Sallent”.
El president del Geoparc de la Catalunya
Central, Agustí Comas, va agrair l’aposta que fa
l’Ajuntament de Sallent per mantenir la Casa Torres
Amat com un espai del Geoparc de la Catalunya
Central i va considerar-ho una oportunitat per
“recuperar la història a través de l’aigua”.
Santi Muñoz, arquitecte de l’empresa que va realitzar la
reforma, va destacar el repte inicial d’aquestes obres, ja que
“el pressupost era força ajustat per tot el que s’havia de fer

Inauguració del Centre d’Interpretació de la Casa Torres Amat amb els nous
plafons.
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i tècnicament era molt complicat”. Va
puntualitzar que aquesta rehabilitació
volia “posar en valor el contrast d’allò
nou amb allò vell, conservant ambdós
elements”. Pel que fa a la museïtzació
de l’espai, el gestor cultural Jordi Torra,
va explicar que l’espai “exemplifica
l’inici de la revolució industrial” i que
van partir “d’un relat protagonitzat per
dos personatges que ajuda a explicar
la història industrial de Sallent” a
tothom qui no la coneix.
L’alcalde Oriol Ribalta va assegurar
que “ens hem de sentir orgullosos que
el primer teler sigui a Sallent: ho hem
d’aprofitar i explotar, i explicar-ho
també a les escoles perquè sàpiguen el
passat del nostre poble”. Va destacar
també la part de la casa noble: “et
permet endinsar-te dins la història
perquè és una casa impressionant i
cal que tothom pugui venir a Sallent i
visitar i gaudir aquest espai”.
Seguidament, es va fer la visita
guiada als baixos per veure
el nou Centre d’interpretació i
després a la part noble de la
Casa Torres Amat, un espai que
ja es podia visitar i que ara s’ha
arreglat i netejat per fer-lo un
espai encara més atractiu. Un cop
finalitzat l’acte d’inauguració,
es van obrir les portes al públic
perquè hi pogués entrar de
manera lliure i gratuïta. Durant
les dues hores que va durar
aquesta jornada de portes
obertes, l’afluència de públic
va ser molt alta, reunint una
cinquantena de persones.

Un dels reptes i propòsits per aquesta avaluació
va ser la visibilització del Geoparc, és a dir,
que la gent que visita aquests espais vegi que
entra en territori Geoparc. Els avaluadors van
destacar positivament que hi hagués dos centres
de visitants, un a Sallent i un altre a Montserrat, al
funicular de Sant Joan. També van considerar que
hi ha implicació i col·laboració per part de tot el
territori, ja que diferents entitats i organismes van
participar en aquesta avaluació.
En l’informe, els avaluadors proposen
diferents accions a realitzar durant els
pròxims quatre anys, ja que el 2024 hi
haurà una nova revalidació. Algunes
recomanacions són enfortir el relat
del Geoparc com un indret vinculat
històricament al mar, seguir treballant
amb el patrimoni geològic, promocionar
el Geoparc com una destinació turística
sostenible, implicar la xarxa mundial
dels Geoparcs i treballar activament amb
Geoparc Orígens dels Pirineus Catalans,
que enguany també ha obtingut la
revalidació.

GEOPARCS DE LA UNESCO
Els Geoparcs mundials de la UNESCO són
territoris de gran riquesa geològica reconeguda
a nivell internacional, que compten amb un
important patrimoni natural, històric i cultural, i
que són gestionats seguint un concepte integrador
de protecció, educació i desenvolupament
sostenible. Actualment al món hi ha 169 Geoparcs
en 44 països diferents.

PROCÉS DE REVALIDACIÓ
El procés de revalidació a Sallent es va
fer el dijous 7 d’octubre amb una visita
a la Casa Torres Amat i al Centre de
Visitants del Geoparc CAT, a la Botjosa.
Es va mostrar la nova zona museïtzada
de la planta soterrània de Torres Amat
i, posteriorment, la part noble de la
planta superior. Una vegada al CAT, els
avaluadors van conèixer de la mà de
l’arqueòloga Meritxell Lladó la història
geològica de la comarca i van poder
apreciar també l’activitat minera al seu
voltant.
Un cop feta la revalidació, els avaluadors van
generar un informe que va ser discutit pel Consell
mundial de Geoparcs de la UNESCO, que va
prendre la decisió final i on es van afegir les
recomanacions a tenir en compte en els propers 4
anys.

El president del
Geoparc de
la Catalunya
Central, Agustí
Comas, i el
director tècnic,
Ferran Climent
al Centre de
Visitants.
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VIU SALLENT A L’ESTIU

FESTA MAJOR DE CORNET

Aquest estiu tindrem la sort de tornar a viure les festes del municipi durant
l’estiu com tres anys enrere. Torna la Festa del Blat de Cornet, els concerts de
Gresca a la Fresca podran tornar a viure’s sense mascareta, les Festes d’Estiu
de Cabrianes recuperen el seu format complet, i Cornet i Sallent celebraran la
seva Festa Major. Recordeu que podeu trobar l’agenda completa a la pàgina
17 del butlletí.

GRESCA A LA FRESCA I CONCERTS AL
CASTELL DE SALLENT
Si bé l’any passat ja es va poder celebrar una nova edició de concerts i
cinema a l’aire lliure, aquest 2022 es farà amb total llibertat d’aforament
i mascaretes.
Els concerts al Castell de Sallent se celebraran en un espai
idíl·lic tal com ens expliquen des de la Trenta-Sisena, entitat
que organitza aquests concerts: “quan ets a dalt i veus el
castell il·luminat, t’adones que és un espai privilegiat per
oferir-hi concerts”. A més, durant els concerts hi haurà food
trucks perquè tothom qui vulgui pugui sopar.

S’ha preparat una programació de luxe que serà
tots els dissabtes de juliol a les 10 h de la nit: ritme
boogie woogie, swing i blues a càrrec de Wax &
Boogie, el quartet de violoncel·listes en format
electrònic Northern Cellos, música reggae amb
Natxo Tarrés and The Wireless i, finalment, els
sallentins i sallentines del The River Troupe Gospel.
Reserva la teva entrada a www.castellsallent.cat o presencialment a
l’Ajuntament de Sallent. Podeu seguir totes les novetats a l’Instagram
@musica_castell_sallent
Els concerts de Gresca a la Fresca que organitza l’Ajuntament
de Sallent seran a la plaça Sant Antoni Maria Claret els
divendres a les 10 de la nit. Tots ells són gratuïts i comptaran
amb el ball d’Andreus Duet, l’orquestra Xarop de Nit
(organitzat per l’Associació de Veïns Sant Víctor Claret), els
ritmes flamencs d’Antonio el Remendao i el grup de jazz i pop
Cotton Club.
Finalment, ADONA’T oferirà una programació cinematogràfica per
poder gaudir a la fresca els dissabtes 9 i 23 de juliol i 6 i 27 d’agost.
Serà a les 10 de la nit al Parc Pere Sallés. Per saber quina pel·lícula es
projectarà, podeu seguir l’Instagram @adonatsallent
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FESTA DEL BLAT
DE CORNET
A Cornet, el tercer
dissabte de juliol, el dia
16, els veïns i veïnes es
reuniran a l’era de Cornet
per gaudir conjuntament
de La Festa del Blat.
És una forma de reviure el
fet de segar i batre tal com
es feia antigament tot fent
un homenatge als nostres
avantpassats i alhora fer una
demostració de tot el procés:
des de la sega amb fals o
garbelladora, lligar, garbejar,
batre, fer el paller i ventar.
La jornada començarà a
les 18.00 h de la tarda,
després hi haurà servei
de sopar i, finalment,
concert i ball a càrrec de
Berguedana de Folklore
Total.

La primera del municipi serà la de Cornet, que
serà de l’11 al 15 d’agost, i que enguany ha
incrementat el nombre d’actes i la durada.
El dijous 11 d’agost comença la Festa
Major amb la tradicional caminada de
Sta. Susanna pels entorns de Cornet,
ben d’hora al matí, a les 8 h, perquè es
pugui caminar amb una temperatura
agradable. A 2/4 de 6 de la tarda es farà
la tradicional missa a l’ermita de Santa
Susanna de l’Abellar.
El divendres 12 de setembre a les 8 del vespre
s’obre el servei de food trucks per gaudir d’un
sopar a la fresca. I, tot seguit, Eugènia Figueras
farà una presentació dels vins que s’ofereixen
enguany per tastar al Wine Bar. A continuació, a
2/4 de 10 de la nit, començarà la Jam Session
dirigida per Dan Arisa, és a dir, un concert
amb participació oberta i molt festiu.

El cap de setmana, el dissabte
13, arriba una de les novetats
d’enguany: el Torneig de Bitllets
Catalanes, que se celebrarà a
les 7 de la tarda, i posteriorment
s’amenitzarà amb un sopar i
concert a càrrec del grup de
versions Blú. El diumenge hi
haurà el sopar i les tradicionals
havaneres a les 8 del vespre, amb
ron cremat i a càrrec del grup Roca
Grossa.
La Festa Major finalitzarà el diumenge amb una
missa a 2/4 de 12 del matí i, seguidament, ball
de Cascavells i concert a càrrec de Santi Arisa.
A més, durant el matí es podrà gaudir de les
paradetes de productes artesans i de proximitat i
d’una exposició de motos clàssiques. A la tarda,
hi haurà animació infantil amb Idoia i, a les 8 del
vespre, sopar i concert de Festa Major a càrrec
de Francesc i Maryan.

FESTES D’ESTIU DE
CABRIANES
Al setembre arriben les esperades Festes
d’Estiu, que tindran lloc una setmana
després de la Festa Major de Sallent: del
16 al 18 de setembre. Roger Andorrà
ens presentarà el seu innovador projecte
Electrogralla, que combina els sons
tradicionals de la gralla amb la música
electrònica.
També hi haurà activitats per als més menuts: el 17
de setembre Cia. Clownic farà passar-nos una
bona estona amb Hotel Flamingo, un particular
homenatge a Tricicle, i el 18 de setembre serà
el torn de Cia. Mortelo&Manzani amb Fili
Busters, un espectacle que representa en clau
d’humor a dos personatges temeraris.

No faltaran les tradicionals
sardanes, que seran el diumenge
18 de setembre a les 6 de la tarda,
mentre que el mateix dia hi haurà
un dels plats forts d’aquestes
festes: el cantant mallorquí Tomeu
Penya ens oferirà un concert farcit
de ritmes country per gaudir de la
seva inconfusible veu. Seguiu les
novetats al compte d’Instagram
@otpcabrianes

FESTA MAJOR DE SALLENT
Enguany se celebrarà del 9 al 12 de
setembre, mentre que la Setmana Prèvia a
la Festa Major serà del 2 al 4 de setembre
i comptarà amb activitats esportives,
culturals i festives.
Seguiu-nos als nostres canals per estar al cas de la
programació: Instagram @somsallent, facebook @
ajsallent, www.sallent.cat i l’App Sallent.

Castell de Sallent (autoria: Joan Lladó)
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El destacat

ENRAMADES

La

CULTURA

SALLENT TORNA A VIURE LES ENRAMADES

LA LLANÇADORA S’ESTRENA A SALLENT

Les Enramades s’han pogut celebrar en el format complet i tradicional durant
cinc dies, del 16 al 20 de juny. En total s’han enramat 14 carrers: barri de la
Rampinya, Verge de Fussimanya, C. Sant Bernat, Plaça Sant Bernat,
C. Clos, Plaça de la Verdura, C. Nou, C. Cós II, C. Unió, Plaça Catalunya,
C. Sant Esteve, Plaça Joan Vilaseca, C. Àngel Guimerà i C. Torres Amat.

El 18 de juny es va estrenar el primer
espectacle de La Llançadora, la Xarxa de
dansa d’arrel de la Catalunya Central a
Fàbrica Vella amb gran èxit de públic, ja
que es van vendre més de 450 entrades. Es
tracta de Fiblades, un espectacle interpretat
per 21 dansaires que relata el passat tèxtil
de la nostra comarca i de les colònies tèxtils,
tractant temes com l’explotació laboral, el
paper de la dona o l’abús de poder.

Durant els últims mesos, els enramadors i enramadores han
guarnit Sallent per tal d’acollir una de les festes insignes
de la Vila i la més representativa del patrimoni cultural de
Sallent.

de pell. Podeu veure el vídeo de la
inauguració al Facebook i al YouTube
de l’Ajuntament de Sallent.

Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional,
les Enramades van inaugurar-se el dijous 16 amb
un recorregut per tots els carrers enramats que
va estar amenitzat per la xaranga Músics de
Sallent, la xaranga Cal k tremolin de l’EMM Cal
Moliner de Sallent i l’Esbart Vila de Sallent, sota
la proclamació per part de l’alcalde Oriol Ribalta
“seguint la tradició que hem heretat, aquest carrer
queda inaugurat”.

Durant els cinc dies, es va oferir una
programació que combinava tradició,
cultura, música, esport, lleure, etc. Destaca
l’espectacle Fri-Versiones que Frikibingo i
l’Orquestra Di-Versiones van oferir el dissabte
a la nit i que va omplir la Torre del Gas.
En general, la participació a les activitats
d’Enramades ha estat molt elevada, fet que ha
volgut destacar el regidor de Cultura i Festes,
Diego Miranda.

El punt d’inici va ser al barri de la Rampinya, on
l’alcalde i la presidenta de l’Associació Amics
de les Enramades Mari Calvo van dirigir unes
paraules d’agraïment a tothom qui fa possibles
les Enramades i, especialment, a les persones
enramadores. Seguidament van lliurar uns
obsequis a un enramador o enramadora de cada
carrer que va ser escollit per l’entitat per algun
motiu especial. No van faltar les emocions a flor

No van faltar les tradicionals
Balladetes a la plaça Sant Bernat,
el Torneig de Futbol d’Enramades o
el concurs de pintura ràpida. El nou
projecte La Llançadora va estrenar
l’espectacle de dansa Fiblades a
Fàbrica Vella enmig d’una gran
expectació i amb més de 450 entrades
venudes.

Podeu veure la
galeria d’imatges
d’Enramades a
www.sallent.cat
D’esquerra a dreta: el regidor
de Cultura i Festes, Diego
Miranda; la presidenta de
l’Associació Amics de les
Enramades, Mari Calvo; i
l’alcalde de Sallent, Oriol
Ribalta.
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La figura que sustenten és una
fada que lluïa a l’enramada
del carrer Sant Bernat el 2017,
i que va ser dibuixada per
les enramadores d’aquest
carrer amb la col·laboració de
l’il·lustrador Valentí Gubianas.

Aquest projecte és fruit de la iniciativa de l’Esbart
Vila de Sallent, l’Esbart Sant Jordi de Gironella i
l’Esbart Dansajove de Navàs. A través d’aquestes
tres poblacions, es va voler crear un context de
treball en xarxa que entén i viu la dansa d’arrel i la
cultura popular com una eina per generar un retorn a
les persones i al territori.

L’espectacle Fiblades compta amb
el suport de la Fira Mediterrània de
Manresa i la Direcció General de
Cultura Popular de la Generalitat
de Catalunya.

Es podrà veure també el
dijous 25 d’agost al Festival
Ésdansa de Les Preses (La
Garrotxa), el 22 d’octubre a
Navàs, i el 3 de juny de 2023
a Gironella.
Podeu veure el vídeo de la roda de
premsa de La Llançadora al canal de
YouTube de l’Ajuntament de Sallent.

Imatge promocional
de “Fiblades”

NOVETATS DE CULTURA
PROGRAMACIÓ FÀBRICA VELLA

40+1 EMM CAL MOLINER

Encetem un nou semestre per a Fàbrica Vella, que
ja té preparada la programació dels espectacles
que es faran de juliol a desembre de 2022. Ben
aviat us arribarà el fulletó a les vostres llars.

El 12 de juny, l’EMM Cal Moliner de
Sallent va celebrar els seus 40 + 1
anys, celebració ajornada a causa
de la pandèmia.

Mentrestant, us avancem els espectacles d’agost
i setembre a l’agenda del butlletí (pàgina 17)
perquè pugueu anar reservant les vostres entrades
presencialment a l’Ajuntament de Sallent o a
fabricavella.sallent.cat

En Pepe va compondre una peça
dedicada a l’escola de música, però des
d’una visió personal, anomenada Suite
40, i la lletra va anar a càrrec de César
Lopez.
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Miscel·lània notícies breus

Miscel·lània

NOTÍCIES BREUS

L’AJUNTAMENT ACONSEGUEIX PER PRIMER COP
EL segell infoparticipa

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VISITA SALLENT

El Segell InfoParticipa és una distinció que atorga el grup de recerca
ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona als municipis i entitats
supramunicipals com a reconeixement a la transparència informativa de
les seves pàgines web.

El Molt Honorable Sr. Pere Aragonès va visitar Sallent a principis de juny
amb motiu de la inauguració d’una nova flota de robots a l’empresa
sallentina ESBO, i va aprofitar la visita per fer una parada al consistori.

Al final del recorregut, el president va
posar en valor el nucli logístic de Sallent
i del Bages per considerar que “té un
paper protagonista en l’activitat industrial
a escala mundial” i que, a més, ho fa
procurant ser una “indústria verda i
digital” gràcies a la reducció d’emissions i
l’aposta per l’eficiència energètica.
Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, va voler
destacar que el municipi “sempre ha estat un
referent en avenços empresarials” i es va referir
a la innovació i la tecnologia com les premisses
imprescindibles per “crear un teixit industrial fort
que sigui capaç d’afrontar el futur amb totes les
garanties”.

Després de la visita a ESBO, Pere
Aragonès va visitar el consistori per reunirse amb els regidors i regidores i conèixer
de primera mà els projectes presents i
futurs de Sallent. Un cop a la Sala de
Plens, el president va signar el Llibre
d’Honor i va rebre, per part de l’equip
de govern, un obsequi de música i llibres
locals. Part d’aquest escrit és el següent:

El consistori de Sallent ha obtingut la millor
nota des que és avaluat per InfoParticipa,
un 90’38% (47/52 indicadors), cosa que
l’ha portat a obtenir aquest guardó i
fer-ho per primera vegada. A l’inici de la
legislatura, el 2019, el percentatge era del
33%.

“

Sallent és una vila rica en patrimoni
històric, cultural i industrial, però sobretot
ple de ciutadania compromesa amb la
llibertat social i de Catalunya. Us encoratjo
a continuar la vostra tasca i esdevenir
protagonistes d’aquesta industrialització
verda i digital de Catalunya, on Sallent i
el conjunt del Bages ha de ser líder com
ho va ser fa ara dos-cents anys. Podeu
comptar amb el Govern de Catalunya per
fer-ho possible, amb els valors compartits
de justícia, llibertat i progrés.

La regidora de Transparència, Neus Solà,
ha destacat “la implicació i professionalitat
de totes per tal d’aconseguir el Segell;
tot l’equip de l’ajuntament ha fet un gran
esforç per aconseguir aquesta puntuació
i estem molt contentes”. A més, ha
recordat la necessitat de garantir l’accés
a la informació pública perquè “creiem
en la bona gestió i la transparència de
l’Ajuntament”.
Des de l’Ajuntament de Sallent estem
d’enhorabona i celebrem aquest reconeixement,
un impuls per continuar treballant en la millora de
la comunicació pública i transparència.

Només sis municipis del Bages han aconseguit
aquesta distinció: Cardona, Fonollosa, Manresa,
Sallent, Sant Salvador de Guardiola i Sant Vicenç
de Castellet.

“

A primera hora del matí va visitar les instal·lacions
de la companyia sallentina ESBO per dur a
terme la inauguració d’una nova flota de robots,
anomenats Skypod, la qual se situa com una
de les empreses pioneres en el sector logístic
europeu. Es tracta d’un sistema de robots
capaços de desplaçar-se en tres dimensions
i portar el producte fins a l’operari, cosa
que permet l’automatització dels processos
d’emmagatzematge i distribució.

Cada any, l’equip d’InfoParticipa avalua les
diferents webs dels consistoris de totes les
comunitats autònomes i els atorga un percentatge
segons el compliment dels indicadors de qualitat
informativa, amb un total de 52. D’aquí en
surt el Mapa InfoParticipa, un recull de les
pràctiques comunicatives dels diferents ens que ve
acompanyat d’una valoració dels resultats.

Des de l’Ajuntament de Sallent volem donar les
gràcies al Molt Honorable President per la seva
visita i el seu compromís amb els projectes del
municipi i amb la indústria sallentina.

D’esquerra a dreta: l’alcalde Oriol Ribalta, la regidora de
Transparència, Neus Solà, i la tècnica de Comunicació i
Transparència recollint el guardó d’InfoParticipa.
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Regidors i regidores de
l’Ajuntament de Sallent
amb Pere Aragonès,
acompanyats d’altres
representants polítics.

Font: elaboració a partir de les dades de la web del Mapa
InfoParticipa (www.mapainfoparticipa.com)
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SALUT I IGUALTAT

SEGONS HEALTHY COMMUNITIES, només 1 de
cada 5 persones FA una dieta saludable
En el marc del projecte Healthy Communities, el Dr. Valentí Fuster va
presentar a Fàbrica Vella una conferència sobre quins hàbits podem
adquirir per cuidar el nostre cervell i, amb ell, el nostre poder cognitiu,
especialment en edats primerenques.
A partir de l’estudi que està duent a
terme la Fundació SHE - Fundació La Caixa
s’ha constatat que només el 20’7% de la
població segueix una dieta saludable, en
aquest cas segons dades de la població de
Sallent i Cardona. Aquest és un dels factors
de risc cardiovascular a tenir en compte,
factors que no només poden derivar en
malalties cardiovasculars, sinó també
en malalties cerebrals com la demència
perquè afecten el poder cognitiu.

programa d’activitats
JULIOL
DISSABTE 2

10:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part

DIVENDRES 8

22:00 h Gresca a la Fresca: Xarop de nit (Música).
Plaça St. Antoni M. Claret / Gratuït

DISSABTE 16

10:00 h 12 Hores de Futbol Sala infantil. Pavelló d’Esports
18:00 h Festa del Blat de Cornet
20:00 h 24 Hores de Futbol Sala sènior. Pavelló d’Esports
22:00 h Caminada nocturna FAES. Plaça St. Antoni M. Claret
22:00 h Concerts al Castell: Northern Cellos. Castell de Sallent
Amb servei de food trucks

DIUMENGE 17

12 Hores de Futbol Sala infantil. Pavelló d’Esports
24 Hores de Futbol Sala sènior. Pavelló d’Esports

A més, de manera preventiva, s’ha diversificat
el punt lila, un espai de sensibilització i
acompanyament per a les dones i persones LGTBI
que puguin patir algun tipus d’agressió per raó
de sexe o d’expressió de gènere, en espais i
contextos festius de Sallent com el Carnaval, les
Enramades i la Festa Major.

Aquestes plaques s’ubiquen a les dues
rotondes d’entrada a Sallent i a la illeta
d’entrada al Pont Nou. Pretenen ser una
declaració de principis, uns elements
simbòlics de sensibilització i consciència
per a tothom.

DIVENDRES 22

22:00 h Gresca a la Fresca: Antonio Remendao (Música)
Plaça St. Antoni M. Claret / Gratuït

16
16

11:00 h Visita Museu i Casa Natal St. Antoni M. Claret / Gratuït
22:00 h Cinema a la fresca. Parc Pere Sallés / Gratuït
22:00 h Concerts al Castell: Natxo Tarrés and The Wireless
Castell de Sallent. Amb servei de food trucks

DIVENDRES 29

22:00 h Gresca a la Fresca: Cotton Club (Música)
Plaça St. Antoni M. Claret / Gratuït

DISSABTE 30

22:00 h Concerts al Castell: The River Troupe Gospel
Castell de Sallent. Amb servei de food trucks

AGOST
DISSABTE 6

22:00 h Cinema a la fresca. Parc Pere Sallés / Gratuït

DIMECRES 10

21:00 h AIMS. Música clàssica. Casa Torres Amat / 10€

Biblioteca

DIUMENGE 14

20:00 h Sopar i havaneres amb Roca Grossa. Cornet

DILLUNS 15

10:00 h Visita poblat ibèric del Cogulló / 4€ dte a part
12:00 h Visita C. I. Casa Torres Amat / 4€ dte a part

DISSABTE 27

22:00 h Cinema a la fresca. Parc Pere Sallés / Gratuït

DIUMENGE 28

10:00 h Visita poblat ibèric del Cogulló / 4€ dte a part
12:00 h Visita C. I. Casa Torres Amat. / 4€ dte a part

SETEMBRE
DISSABTE 3

11:00 h Visita al Castell de Sallent / 4€ dte a part

DIUMENGE 4

10:00 h 9ª Competició de canoes. Riu, zona Pont Nou

DISSABTE 10

10:00 h / 11:30 h / 13:00 h Visita C. I. Casa Torres Amat / 4€ dte a part
17:00 h 16è Torneig 3x3 de Bàsquet. Pavelló d’Esports

DIUMENGE 11

10:00 h / 11:30 h / 13:00 h Visita C. I. Casa Torres Amat / 4€ dte a part

DIVENDRES 16

19:00 h Visita a Ca l’Arau / Gratuït
22:00 h Roger Andorrà: Electrogralla (Música)
Plaça de la Vinya (Cabrianes)

DISSABTE 17

10:00 h Visita guiada nucli antic / 4€ dte a part
11:00 h Visita C. I. Casa Torres Amat / 4€ dte a part
22:00 h Cia. Clownic: Hotel Flamingo. El Centru (Cabrianes)

DIUMENGE 18

12:00 h Cia. Mortelo & Manzani: Fili Busters
Plaça de la Vinya (Cabrianes)
18:00 h Sardanes. Plaça de la Vinya (Cabrianes)
22:00 h Concert amb Tomeu Penya. El Centru (Cabrianes)

DIVENDRES 23

22:00 h Postals presents d’una mare absent. Fàbrica Vella / 10€

DISSABTE 24

9:00 h 14è Torneig de Bàsquet Base Sallent. Pavelló d’Esports
20:30 h Cicle Gaudí. (Cinema). Fàbrica Vella / 4,5€ dte a part

AL 22 DE MAIG
DIUMENGE 25

10:00 h Ruta Guardians del Bages. Centre Visitants Geoparc / 4€ dte
18:00 h Concert sardanes Colla Dansaires. Fàbrica Vella / Gratuït

DIMARTS 27

DIJOUS 11

19:00 h Inici del Club de Lectura de novel·la. Biblioteca de Sallent

DIVENDRES 12

Setmana prèvia a la Festa Major: del 2 al 4 de setembre

Inici Festa Major Cornet. 08:00 h Caminada de Sta. Susanna entorns de Cornet / 17.30 h Missa a l’ermita de Sta. Susanna de l’Abellar

Imatge d’una de les
plaques amb el lema
“Sallent no tolera les
agressions sexistes”

Festes Cornet

Esports

DISSABTE 20

10:00 h Visita poblat ibèric del Cogulló / 4€ dte a part
12:00 h Visita Centre d’Interpretació Casa Torres Amat
4€ dte a part
22:00 h Cinema a la fresca. Parc Pere Sallés / Gratuït
22:00 h Concerts al Castell: Wax & Boogie. Castell de Sallent
Amb servei de food trucks

DISSABTE 23

Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament
de Sallent, amb intenció de visibilitzar
una realitat i reivindicar d’una manera
contundent el rebuig a les agressions
sexistes, s’han col·locat tres senyals
de trànsit de color violeta amb el lema
“Sallent no tolera les agressions sexistes”.

Cultura

DISSABTE 9

DIVENDRES 15

SALLENT NO TOLERA LES AGRESSIONS SEXISTES

Festes Cabrianes

11:30 h Missa solemne, ball cascavells i concert amb Santi Arisa
18:30 h Animació infantil amb Idoia. Cornet
20:00 h Sopar i concert de FM amb Francesc i Maryan. Cornet

09:00 h Mulla’t per l’esclerosi. Piscina de Sallent
11:00 h 4ª Cursa d’Obstacles AVES Extrem Sallent
Circuit de cros (darrera les pistes de tennis)

El Dr. Valentí Fuster en una conferència

Fàbrica Vella

22:00 h Gresca a la Fresca: Andreus Duet (Música)
Plaça St. Antoni M. Claret / Gratuït

DIUMENGE 10

És per això que el Dr. Fuster va insistir en la
importància d’estudis i projectes com el de Healthy
Communities, ja que permetrà millorar la salut de
les persones, del seu entorn i de tota la comunitat.
Fins al moment ja hi ha participat 1.335 persones.

Turisme

20:00 h Sopar amb food trucks i presentació de vins. Cornet
21:30 h Jam Session amb Dan Arisa (Concert participatiu). Cornet

DISSABTE 13

19:00 h Torneig bitllets catalanes + Sopar i concert amb Blú.

DEL 9 AL 12 DE SETEMBRE. FESTA MAJOR DE SALLENT
DEL 8 A L’11 DE SETEMBRE. La Fumera (Festa Major Alternativa de Sallent)

Fàbrica Vella: entrades a fabricavella.sallent.cat / Turisme: entrades a www.sallentturisme.cat
Consulta l’agenda a www.sallent.cat > T’informem > Agenda d’activitats
i a Ràdio Sallent 107.6 FM o al compte d’Instagram @agendaradiosallent
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Tancat per vacances

calendari fiscal

Fil Musical Ona Bages
Propostes en Xarxa

Via Verda

d’interès

La Falguera (mensual)

Gintònic de tarda (mensual)

Sons a Cau d’orella
Capital Tropical

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

Fem Salut

CÀRREC
DOMICILIARI

CONCEPTES QUE RECAPTA L’ORGT
PER A L’AJUNTAMENT DE SALLENT

2 de maig de 2022

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

1 de juliol 2022

Impost sobre béns immobles urbans 1a fracció (domiciliat)
Impost sobre béns immobles rústics construïts 1a fracció (domiciliat)

1 de juliol 2022

Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat)
Impost sobre béns immobles rústics construïts (no domiciliat)
Taxa per gestió de residus comercials
Taxa per entrada de vehicles-guals

3 d’octubre 2022

Impost sobre béns immobles urbans 2a fracció (domiciliat)
Impost sobre béns immobles rústics construïts 2a fracció (domiciliat)

De l’1 de setembre
al 4 de novembre 2022

2 de novembre 2022

Impost sobre béns immobles rústics
Taxa per gestió de residus domèstics

Del 16 de setembre
al 16 de novembre 2022

2 de novembre 2022

Impost sobre activitats econòmiques

DATES DE PAGAMENT
Del 4 de març al 5 de maig 2022

Estrenes

Sallent a debat
Cocodril Club

Fil Musical Ona Bages

El Pregoner

Fil Musical Ona Bages

Telemàticament: www.orgt.cat/gestions - Presencialment: Cal demanar cita prèvia a www.orgt.cat/cites

Bonificacions i taxes
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Bonificació

Habitatges de protecció oficial (3 primers anys)

50%

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Habitatges amb aprofitament d’energia solar
(3 primers anys i màxim acumulat 1.000 €)

50%

Obres de millora o rehabilitació integral
façanes principals

95%

Immobles ús indústria i comercial
amb energia solar (2 primers anys)

20%

Rehabilitació habitatges nucli antic
(zona 1A centre urbà i zona 1B carretera)

30%

Béns immobles rústics cooperatives agràries i
explotació. Comunitat de la terra

95%

Habitatge per als titulars de la família nombrosa

30%

IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)
Inici exercici activitat durant els dos primers anys

22:00 - 00:00

IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (IIVTNU)

21:00 - 22:00

20:00 - 21:00

Fil Musical Ona Bages

Esports amb el Jep

En primer pla

El pot de les
sorpreses

Sabies que?

FORMES DE PAGAMENT:

Ple
Municipal
(bimensual)
Club del Country

19:00 - 20:00

Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

18:00 - 19:00

Jazz Club

Fil Musical Ona Bages
Escudella 4K

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

Notícies en Xarxa

Nyigo-Nyago

En primer pla

Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages

Propostes en Xarxa

Esports amb el Jep

Punt i Seguit

Fil Musical Ona Bages

L’Ajuntament Respon
Fil Musical Ona Bages
Què i com menjar durant el Càncer

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

Fil Musical Ona Bages
Què i com menjar durant el Càncer

L’Herbolari

Dimarts
Dilluns
ABRIL-JUNY
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2022

Informació

Del 2 de maig al 5 de juliol 2022

Fil Musical Ona Bages

Fogons i Davantals
Propostes en Xarxa
La Central

L’Agenda
Nyigo-Nyago
Anem per feina

Dijous
Dimecres

Sallent a debat

El Catamarà

De diumenge a diumenge
Fil Musical Ona Bages

Coblejant
Ball Matinal

L’Agenda
Anem per feina
La Cartellera
Fil Musical Ona Bages

Fil Musical Ona Bages

Divendres

Dissabte

Diumenge

Agenda de Ràdio de Sallent

Certes reformes en habitatges amb
antiguitat de més de 45 anys

Bonificació

95%

Bonificació

Obres de reforma, modernització i obertura
de nous establiments comercials i de serveis
del nucli urbà amb superfície inferior a 150 m2

80%

100%

Construccions, instal·lacions o obres per millorar
l’accessibilitat de persones amb discapacitat

50%

Bonificació

En les transmissions que afectin l’habitatge
habitual a títol lucratiu per causa de mort
(descendents de 1r grau, conjugues i ascendents
de 1r grau). Si han conviscut amb el causant,
la bonificació és del 90%.

70%

TAXA ESCOMBRARIES

Tarifa reduïda

Habitatge habitual de pensionistes
(en funció dels ingressos)

30%

Construccions, instal·lacions o obres
amb aprofitament d’energia solar

50%

IMPOSTOS SOBRE VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA (IVTM)

Bonificació

Vehicles si titular té grau de
discapacitat superior al 33%

100%

Vehicles elèctrics i híbrids
amb menor impacte ambiental

50%

Vehicles històrics segons acreditació de la
Generalitat i vehicles clàssics amb antiguitat
superior a 30 anys

100%

Consulteu les convocatòries i els terminis de les subvencions i ajuts de totes les àrees a
www.sallent.cat T’informem > Subvencions
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Notícies

d’economia i ocupació
SALLENT ES CONVERTEIX EN UN “APARADOR
D’EXPERIÈNCIES INOBLIDABLES”

els joves de “L’HORT ÉS DE TOTES”
FAn UNA DONACIÓ D’HORTALISSES

La primera edició de Sallent, un aparador d’experiències es va celebrar el
14 de maig i va comptar amb la participació i implicació de 35 establiments
locals i 5 productors locals. És una inciativa per fomentar de manera
innovadora i atractiva el comerç local tot oferint activitats i experiències per
a tots els gustos al carrer.

Els i les joves que formen part del projecte municipal ‘’L’Hort és de totes’’ van portar a
terme una donació de diferents hortalisses que han cuidat i fet créixer els últims mesos
en els horts situats al camí direcció a Cabrianes.

A la desfilada de moda, acte central d’aquest
jornada, van participar-hi 47 models i 16
establiments especialitzats en moda, complements,
calçat, òptica, costura, perruqueria, estètica i
decoració. Molts sallentins i sallentines, però també
persones vingudes de fora, van voler veure aquesta
desfilada, que va ser un èxit total per la roba i
complements que van lluir els i les models amb molt
estil i per la decoració de la passarel·la.
Al llarg del dia va haver-hi dues demostracions de cuina, una
a càrrec del cuiner Roger Alcaraz del restaurant El Celler de
Sallent i l’altra dels cuiners Marc, Nu i Aleix del restaurant La
Masia Sallent.
Els comerços sallentins van enamorar els seus clients
i clientes oferint experiències a la seva botiga
associades a moda, bellesa, salut, gastronomia,
llar, jocs infantils, photocalls, entre d’altres. A més,
cinc productors agroalimentaris locals van donar a
conèixer els seus productes a la plaça Anselm Clavé:
són Agrofresc, Làctics Cabrianes, Celler Sanmartí, Els
Ous de l’Oriol i Casa Coll.

Durant tot el dia, els més petits i
petites van poder gaudir dels cavallets
sostenibles i les famílies van poder
jugar amb jocs gegants. També va
haver-hi una exposició de pintures
cedides pel Cercle Artístic Sallentí i els
mobles restaurats pels i les joves del
projecte municipal d’Ocupació Juvenil.
La jornada va clausurar amb la música
de Dani i Juanjo Tinajas i amb un tast
de vins a càrrec del Celler Sanmartí.
La Regidoria de Promoció
Econòmica i Sallent Comercial
agraeixen la participació i
implicació del comerç sallentí
i valoren la jornada molt
positivament.

FORMACIÓ JULIOL
L’Ajuntament de Sallent vol
continuar oferint formació per a
empreses, autònoms, persones
en situació d’atur, emprenedors/
es o treballadors/es que vulguin
millorar la seva capacitació.
Aquest juliol és l’últim mes de formació
abans de l’estiu, i s’ofereix el següent
curs presencial totalment gratuït. Cal
inscripció prèvia a través del formulari
que trobaràs a www.elsalt.cat
Vols treure el màxim profit de
la teva tauleta?
De l’11 al 27 de juliol (horari a
determinar)
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Notícies D’ECONOMIA I OCUPACIÓ

Estructura metàl·lica que va lluir a la Plaça de la Verdura durant la jornada.

Aquesta donació constava d’uns
75 enciams i escaroles, juntament
amb 8 kg de faves, i es va fer
conjuntament amb Càritas Sallent.

Actualment, el projecte continua buscant més sallentins
i sallentines entre 16 i 25 anys perquè es puguin sumar
al projecte, on se’ls formarà i acompanyarà cap a
la vida laboral a través del treball a l’hort i activitats
formatives i de coneixement de l’entorn.

VALORACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DURANT EL 2021
L’any passat es van gestionar 94 ofertes laborals del municipi i es va
contactar amb 277 persones inscrites a l’aplicatiu Xaloc, de les quals es
van entrevistar 225. Finalment, es van contractar 81 persones usuàries del
servei.
Les persones inscrites al Xaloc que
han trobat feina dins o fora del
municipi durant l’any 2021 han estat
202, xifra que suposa un 44’4% dels
usuaris atesos en el servei.
Actualment, el Servei d’Ocupació
compta amb 455 persones inscrites,
de les quals 335 estan en situació
d’atur.

EMPRESES
Durant aquest any s’han
donat d’alta 22 empreses
locals que confien en el nostre
servei i s’han realitzat 46
sessions d’assessoria. Des
del Servei d’Ocupació volem
agrair a les empreses que
confiïn en el nostre servei i
continuïn contractant gent del
municipi.

FONS DE PRESTACIÓ
És un fons que dona suport a les estructures bàsiques
per al funcionament dels serveis locals d’ocupació
(SLO) i que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc
amb l’objectiu de dinamitzar el mercat de treball en
l’àmbit local.
Aquest fons proporciona estabilitat a la
contractació de les plantilles tècniques
d’ocupació dels SLO i assegura la prestació
contínua del servei a les persones en situació
d’atur o en millora de l’ocupació (amb
formacions) i a les empreses que busquen
candidats per cobrir llocs vacants.
L’import de l’ajut rebut el 2022 és de 29.081’32 €
i de 27.964’25 € el 2021, resultat de ponderar les
actuacions dutes a terme per cada SLO més les taxes
de resultats obtinguts.
És la primera vegada que l’Ajuntament rep
aquesta subvenció gràcies a la feina i la gestió
de l’equip d’Ocupació.
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Notícies D’ESPORTS

SALLENT CELEBRA LA 33A NIT DE L’ESPORTISTA

Acte de cloenda del Cicle de Passejades

El dissabte 21 de maig, Sallent va viure la 33a Edició de la Nit de l’Esportista,
organitzada per Sallent Esports i que va omplir el pavelló de gom a gom.

El passat 1 de juny, una vintena de persones de Sallent van participar
en la caminada de cloenda del Cicle de Passejades de Gent Gran que
organitza l’àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona i que compta
amb el suport dels ajuntaments de Sallent, Ullastrell, el Prat de Llobregat,
Martorell i Santa Coloma de Gramenet.

Va ser una celebració multitudinària amb
l’assistència de més de 1.000 persones,
uns 500 comensals al sopar, i amb 550
persones més que es van afegir a l’hora
de l’entrega de premis i actuacions.
Els guardons es van lliurar als 240
esportistes i equips més destacats de
cada especialitat a càrrec de l’alcalde de
Sallent, Oriol Ribalta, el regidor d’Esports,
Diego Miranda, els regidors i regidores
de l’Ajuntament, i els presidents de les
entitats esportives sallentines.

L’acte va ser presentat per Arcadi Alibés, periodista
d’esports de TV3, i Cristina Fàbregas, presidenta de la
Penya Barcelonista de Sallent.
Al llarg de la nit va haver-hi diverses actuacions: el grup
de fit-dance de l’ASCF, els grups de hip-hop de l’ASCF,
Sweet’s i Madafoquers, i el grup de hip-hop de l’Escola
de Dansa Julieta Soler, La Colla, campions nacionals en
la categoria Júnior A del Campionat de Dansa Urbana
Urbance 2021.
Pots consultar el llistat de tots els guardonats i
guardonades a www.sallent.cat

Santa Coloma de Gramenet va ser la ciutat
que va acollir aquesta darrera caminada,
concretament al Parc de Can Zam. Es va dividir
en dues jornades, les quals van comptar amb
més de 1100 persones cada dia, i amb la
participació dels 84 municipis de la província
de Barcelona que han participat aquesta
temporada al Cicle de Passejades.
La festa va constar d’una caminada de
9 km, de diverses activitats lúdiques,
de dinar i ball a la tarda i, per acabar,
del lliurament de diplomes a càrrec
dels diferents representants polítics
dels municipis participants. En el cas de
Sallent, l’alcalde Oriol Ribalta va ser qui
va fer entrega del merescut diploma als i
les participants de Sallent.

Durant la temporada s’han realitzat quatre
caminades a diferents municipis de la província
barcelonina (Ullastrell, El Prat de Llobregat, Martorell
i Sallent) i cada municipi ha pogut mostrar els espais
naturals i llocs d’interès per poder anar a caminar i
poder passar un dia amb família.

El Cicle de Passejades és un projecte
obert a tota la gent gran de
Sallent que continuarà la pròxima
temporada, a partir del mes
d’octubre de 2022. Moltes gràcies
a totes les persones que ens hi heu
acompanyat al llarg de l’any!

Guardonats i guardonades a la 33a Nit de l’Esportista de Sallent.

AGENDA ESPORTIVA juliol
32è. TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA
Del 20 de juny al 15 de juliol. De dilluns a
divendres, al Pavelló d’esports Agustín Rueda.
CAMPUS DE FUTBOL
Del 27 de juny al 15 de juliol. De dilluns a
divendres matins, al Camp de futbol.
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COLÒNIES ESPORTIVES D’ESTIU
Del 27 de juny al 22 de juliol. De dilluns a
divendres de 9:30 a 13:30 h, a la Zona esportiva i
natura.
CAMPUS DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA ’22
SPLITGYM SALLENT
Del 27 de juny al 22 de juliol. De dilluns a
divendres de 9 a 13 hores, a l’Envelat de Sallent.

Participants del Cicle de Passejades.
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Qui

Parlem de

som

els casals d’estiu BATEN RÈCORD D’INSCRIPCIONS

EQUIP DE cultura

Aquest 2022 es realitza de nou el casal d’estiu
municipal oferint el servei en tres seus: el Casal
Sallent establert a l’Escola Torres Amat, el Casal
Cabrianes al Pavelló i el Casal Esquitx a la Llar
d’Infants Esquitx. El primer torn del Casal Sallent
s’inicia el 27 de juny fins el 29 de juliol i el
segon torn és del 22 d’agost al 2 de setembre.
S’han obtingut unes xifres molt bones pel que fa
a les inscripcions perquè s’han superat les 100.

En Ruben Picanyol “Pica”, en Xavi Xipell “Xipi”, la
Vane Ballesteros i la Ruth Matamala són l’equip de
cultura de l’Ajuntament de Sallent!

Pel que fa als Casals de l’Esquitx i el de
Cabrianes, ambdós es podran dur a terme
en la seva totalitat, ja que s’ha aconseguit el
mínim d’inscripcions requerides. El nombre
d’infants inscrits i inscrites a Cabrianes oscil·la
entre 16 (setmana amb major afluència) i 9
(setmana amb menys afluència), casal que se
celebrà del 27 de juny al 29 de juliol. L’Esquitx
comptarà amb 14 infants de l’1 al 29 de juliol.

Un equip que ja ho érem abans de formalitzar-se oficialment sense
ni saber-ho nosaltres mateixos. Format per persones vingudes de
realitats ben diverses, però que estan vinculades al món de la cultura i
esdeveniments varis.

EL CONSELL REFLEXIONA SOBRE LA INCLUSIÓ SOCIAL

En Pica, que té l’experiència del món de la producció d’espectacles. Qui
salva tots els pollastres de carrer, que arriba just, però que t’ho acaba
clavant. Qui sempre té un cable a punt, qui et dona la calma que cal en
el moment que més nervis hi ha i qui no té mai un NO per a ningú.

Durant l’últim trimestre, el Consell
d’Infants de Sallent ha participat en
dos Plens del Consell d’Infants del
Bages, on també acudeixen els Consells
d’Infants d’Artés, Sant Fruitós de Bages,
Santpedor, Sant Vicenç de Castellet,
Sant Joan de Vilatorrada i Navàs.

En Xipi, que té l’experiència d’haver treballat amb
companyies de teatre de primera divisió, cap tècnic de
produccions professionals, d’ofici maquinista, que s’enfila on
sigui, i que sempre té la millor solució a qualsevol problema.
El nostre “MacGyver” personal que tan aviat il·lumina, fa
d’ajudant de tècnic de so, com t’arregla el que calgui i et
dona una idea brillant en el moment adequat.

A l’abril, el Ple es va celebrar al Pont de
Vilomara i Rocafort i els i les diferents
participants van analitzar i debatre com hauria
de ser el seu municipi per tal que fos inclusiu.
El segon Ple va ser a principis de juny
a Sant Fruitós del Bages i va estar
dedicat a l’esport adaptat i inclusiu.
És per això que es va dur a terme una
pràctica esportiva que permetés als
consellers i conselleres posar-se a la pell
de les persones amb altres capacitats
físiques: van jugar a rugbi adaptat dalt
d’una cadira de rodes i amb el suport
i l’explicació de tres components de
l’equip Wheelchair Rugby de Manresa.

Prèviament, Marc Buixaderes els va fer una
xerrada explicant les dificultats en l’àmbit de
l’esport adaptat.
La consellera de l’Àrea d’Educació del Consell
Comarcal del Bages, Sílvia Tardà, va valorar “la
bona feina feta per tot l’alumnat durant el curs” i va
remarcar que s’havien proposat “reflexionar al voltant
de la importància d’entendre la diversitat com un tret
característic de la nostra societat i valorar quins són
aquells elements que fomenten la igualtat de condicions
i oportunitats i, en definitiva, fan que tinguem uns
municipis més inclusius”.

La Vane, dinamitzadora de cultura i de tots els esdeveniments que vinguin.
La nostra organitzadora de tasques que vetlla pel més mínim detall, que
és una artista de les exposicions i presentacions i que atén a tothom amb
la mateixa atenció i dedicació, que viu la cultura des de la vena i que
s’il·lusiona amb qualsevol cosa.
I la Ruth, que des de l’EMM Cal Moliner i des de Fàbrica
Vella corre amunt i avall cercant sempre l’oportunitat de
caçar bones propostes d’entre la increïble oferta que hi ha.
La que li falten dies al calendari per poder encabir tot el
que voldria, però les ganes i energia que posa en tots els
projectes fan que aquests sempre surtin a la perfecció.

Malgrat aquesta diversitat, hi ha dues
coses que ens uneixen als quatre:
l’estima pel poble i l’esperit de servei.

“

des de la cultura es pot fer
molta feina perquè és un
llenguatge que ENTRA per
la pell i ARRIBA a l’ànima, el
lloc on es mouen les coses
importants.

“

JOVENTUT

Ens creiem la feina que fem, la gaudim
i la compartim. Ens agrada que passin
coses, ens agrada sorprendre la gent,
ens agrada deixar-hi la nostra petjada.
Una feina apassionant, gens avorrida,
però força sacrificada pel que fa a
hores i dedicació en caps de setmana i,
per tant, difícil de compatibilitzar amb
la vida privada.
A la fotografia anem de negres
perquè és l’uniforme de les
persones que hem de passar
discretes, sense deixar de
treballar com formiguetes des
de l’ombra. El nostre lema i el
nostre objectiu: posar les coses
fàcils i que tothom quedi content!

Una participant
en el joc de
rugbi adaptat.

SE CELEBRA UNA NOVA EDICIÓ DE LA SETMANA JOVE
Tenint en compte, que veníem de dos anys sense poder celebrar la Setmana Jove tal com
la teníem concebuda, la participació d’enguany ha estat satisfactòria, sobretot en activitats
com el torneig de vòlei platja, el taller de cuina, l’scape room al carrer i la nit de Dj.

D’esquerra
a dreta:
Vane, Ruth,
Pica i Xipi.

La programació d’enguany va ser dissenyada segons les propostes que els i les joves de Sallent van fer
arribar a l’àrea de Joventut.
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Entrevista

MIQUEL TRASSERRA

MARC JUNYENT
MARC JUNYENT
Responsable de la protectora Seproan

MIQUEL TRASSERRA
Ensinistrador i educador de conducta caní

Entre finals de maig i principis de juny, Natural Canin amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sallent va organitzar les primeres Jornades d’Educació
Canina. En només uns dies, les places es van exhaurir. Degut a l’èxit i novetat
d’aquesta iniciativa, hem volgut entrevistar l’impulsor d’aquestes sessions.
Com va sorgir la idea de fer aquestes
jornades?
La idea va sortir arran de l’elaboració de la
normativa de benestar animal municipal, juntament
amb la iniciativa de l’alcalde i l’Ajuntament de
Sallent. Vam adonar-nos que molts conflictes
que tenim al nostre poble en relació amb les
nostres mascotes eren generats per una manca de
coneixement per part dels propietaris i propietàries
de gossos i de les necessitats que aquests tenen.
Vam pensar que seria positiu oferir unes
jornades d’educació canina gratuïtes per tal
d’orientar sobre les necessitats bàsiques de
les mascotes, informar de quines pautes han
de seguir, quins problemes han de tenir en
compte, etc.

Us esperàveu aquesta bona acollida?
Per què creieu que hi ha hagut tant
interès?
En part m’esperava aquesta acollida, de fet hi ha
gent que s’ha quedat fora d’aquestes jornades. El
que ha sigut una sorpresa és l’interès que ha mostrat
gent d’altres poblacions, com ara de Navàs, Sant
Vicenç de Castellet, Artés o Navarcles.
Cada vegada hi ha més gent que té gossos i
no tothom sap les pautes mínimes que s’han
de seguir. Sovint escollim el gos perquè ens
agrada la raça, perquè és molt “maco”, o bé
perquè està de moda. I no tenim en compte
què volem i podem oferir pel que fa a les
passejades, el temps de dedicació, etc.
DADES DE CONTACTE
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Pàgina web: www.naturalcanin.cat
Telf. 658 75 16 95
Correu: info@naturalcanin.cat

Sallent té la sort de tenir una protectora d’animals, formada per voluntaris i
voluntàries, que s’encarrega d’acollir i donar una nova oportunitat a gossos i
gats, siguin perduts, abandonats o maltractats. Parlem amb el responsable de
Seproan perquè ens expliqui la realitat d’aquesta problemàtica.

Quins consells donaríeu a aquelles
persones que tenen gossos que es
comporten agressivament?

Quin és el procés que seguiu des
que trobeu un gos o gat i fins que us
arriba a Seproan?

Que es posessin en mans d’un professional, que
s’informessin una mica i tinguessin una primera
entrevista per saber quines pautes i temes de treball
se’ls pot marcar.

Quan una persona troba un animal abandonat a
la via pública o a qualsevol lloc, truca a la policia
local del poble on pertany. En el cas de Sallent, si
ens truca la policia local l’anem a buscar o bé ens el
porten directament al refugi. A vegades hi ha gent
que ens truca directament a nosaltres i els diem que
ens el portin.

També els recomanaria que no intentin
imitar els programes típics d’ensinistradors
de gossos que surten per la televisió,
que amb uns minuts et solucionen el
problema. Fer servir les seves tècniques
poden comportar un empitjorament del
comportament del teu gos.

Què aprenen els propietaris de les
mascotes en les sessions pràctiques?
Podem millorar molt el comportament del nostre gos
amb petites pautes, però sempre hi ha d’haver un
treball, tant a nivell cognitiu com físic del nostre gos.
El més important de tot és que la persona sàpiga
què ha de fer i que s’impliqui en el treball.
A les jornades pràctiques vam tenir 30 gossos. Vam
treballar l’obediència i sobretot la propiocepció
per millorar el moviment corporal dels gossos. Se’ls
fa fer moviments que habitualment no fan i això
provoca que millorin la seva percepció corporal,
tant a nivell d’equilibri, d’estabilitat com de força.
També està previst fer jornades d’olfacte per
practicar diferents exercicis: és un aspecte
molt essencial i important en els gossos.

Un cop ens entra l’animal, la primera cosa
que fem és comprovar si porta microxip. Si
el porta, avisem al propietari, i si no el porta
ho publiquem a les nostres xarxes socials
per intentar trobar-lo.
Si no es troba el propietari o propietària li posem
el xip, el desparasitem, el vacunem i, transcorreguts
21 dies, el gos passa a ser de la protectora i ja el
podem donar en adopció. El preparem esterilitzantlo i fem tots els tràmits necessaris per buscar-li una
família.

Quants gossos i gats teniu a la
protectora actualment?
Actualment, tenim 22 gossos, però n’hem arribat a
tenir el doble. El problema d’ara és que molts dels
que tenim són creuats amb gossos considerats de
raça perillosa GPP. Això comporta que sigui més
difícil que s’adoptin, i molts d’ells no s’entenen amb
altres gossos, per la qual cosa els hem de tenir en
una gàbia individual.
Fins fa quinze dies, amb els gats ho teníem força
bé, però aquesta setmana ja portem recollides tres
camades i hem de buscar famílies. De gats adults
n’hi ha uns 20 aproximadament.

Llegeix les entrevistes completes a www.sallent.cat

Tenint en compta la vostra
experiència a la protectora,
quines són les èpoques en què
es produeix un major nombre
d’abandonaments?
Els abandonaments normalment es produeixen
durant tot l’any. Sí que és cert que cap a l’estiu
costa que s’adopti, i a mitjans d’agost les
adopcions estan força parades. Un cop la gent ja
ha tornat de vacances, hi ha més adopcions.
Ara, després d’haver passat l’època de la
COVID-19 i haver estat tancats i no poder
marxar, la gent té més ganes de sortir de
vacances i això dificulta les adopcions.

Què diries a les persones que
abandonen animals i què diries a
aquelles que n’adopten?
La gent que abandona penso que no són persones
ni són res. Si els dius que no hi ha lloc al refugi,
no ho entenen: et diuen que és la teva obligació
agafar al gos, quan el cert és que tots nosaltres
som voluntaris i no cobrem ni un “duro” per la feina
que fem. Ho fem perquè estimem els animals i per
evitar que vagin a parar en males mans.
Per sort, ve gent molt maca a adoptar.
Mirem el seu perfil per assegurar-nos que
vulguin tenir l’animal com un membre més
de la família.
DADES DE CONTACTE
Instagram @seproansallent
Facebook @seproan.sallent
Correu: seproan_sallent@hotmail.com
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Tenim nous projectes per
fer un Sallent més amable

DESPRÉS DE
ANYS DE GOVERN

D’ESQUERRA REPUBLICANA

Fem Poble dissenya convertir el solar del carrer Molí en un espai obert
que tindria múltiples usos socials i culturals

El solar del carrer Molí, davant de l’Escola de Música,
s’ha de transformar en un espai útil i agradable. Per
això, hem proposat al ple reconvertir-lo en una zona
de lleure i cultura a l’aire lliure.
Apostem per generar-hi un lloc de descans i de trobada entre veïns, però també de programació d’actes culturals o de lleure. L’Escola de Música i l’esplai
Roques Albes podrien aprofitar-lo en múltiples oca-

sions per fer-hi activitats, així com la resta de veïns i
veïnes de Sallent.
A més d’un important impacte social i cultural, aquesta remodelació també comportaria la millora de la
seguretat del carrer Molí, ara molt estret, i l’embelliment de la façana de la comissaria de la Policia Local,
amb un mural que podria homenatjar algun episodi de memòria històrica del poble.

ERC i Junts regalen un canvi urbanístic a mida a Iberpotash
Des del govern de la Generalitat, ERC i Junts regalen
un canvi urbanístic exprés a Iberpotash que xoca
amb el pla de restauració del runam. La instal·lació
d’un parc solar és una maniobra més per retardar la
desaparició de la muntanya de residus.
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Per això, hi hem presentat al·legacions i demanem
que s’aturin les pràctiques mafioses habituals.
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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

Festiu - tancat
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HORARIS DEIXALLERIA MÒBIL

HORARIS DEIXALLERIA de sallent

SALLENT. A la Plaça Catalunya, zona del mercat
1r i 3r diumenge de cada mes - 8.30 a 10.00h

Dilluns, dimarts i dissabtes - 11.00 a 14.00h
Dimecres, dijous i divendres - 16.00 a 19.00h

CABRIANES. A la Plaça de la Vinya
1r dijous de cada mes - 17.00 a 18.00h

SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Recollida gratuïta a la porta de casa
Truca al 605 332 840

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 l’Ajuntament.

ETS UNA EMPRESA
de sallent?
T’ajudem 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

