
Escriu-nos a sallent@junts.cat

Nou passeig Guillem  Vinyes
al Poble Nou 

Junts per Sallent, en l’anterior legislatura, havíem projectat una reforma del passeig que renovava el
paviment, feia nous els encreuaments amb passos alçats, canviava la il·luminació, la jardineria i el
mobiliari urbà. Una reforma senzilla, però considerem que molt eficient, amb un pressupost al voltant
dels 200.000 euros.
ERC de Sallent volia fer contents als veïns del Poble Nou, i per això va executat una remodelació del
passeig al màxim nivell.

Cal Bosch, el gran edifici de l'entrada
del poble

L’Ajuntament de Sallent ha comprat una petita finca que quedava per tal de ser propietària de tota la finca que va des dels Bombers fins a
l’antiga Escola de Música.
Des de Junts per Sallent ens n’alegrem d’aquesta opció, i emplacem a l’equip de govern a parlar amb els grups de l’oposició i totes aquelles
persones que tinguin opinió per tal de valorar quin haurà de ser el futur d’aquest immoble.
No volem més errors com passarà amb el trasllat de l’envelat al costat del Club Tenis Sallent, fruit de no voler planificar, parlar i arribar a
acords entre tots.

Agraïment a la gent de Càritas Sallent 
Des de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, volem agrair la feina de tantes dones i homes que han passat els darrers anys per l’entitat, i que
avui deixen les seves funcions.
La feina de Caritas ha estat una feina silenciosa, massa vegades criticada, però molt útil per tantes i tantes famílies del nostre poble, una feina
que ha permès gaudir d’aliments, d’ajuda, d’acompanyament, d’un espai on trobar-se i parlar, de tants projectes que al llarg d’aquests anys
s’han impulsat.
Esperem que ben aviat hi pugui haver una nova junta, noves persones per tirar endavant, però volem dir un GRÀCIES ben gran a totes les
dones principalment que hi ha dedicat tants anys, i que sempre han tingut la disponibilitat per afrontar qualsevol problema que s’ha
presentat.

Moltes escales i barreres arquitectòniques.
Bancs sense respatller, incòmodes per poder seure.
Petits espais tancats que no faciliten la trobada i poder jugar.
Una il·luminació que enlluerna.

Ara, després d’una veritable gran transformació amb un cost al
voltant dels 500.000 euros, tenim:

Esperem que com a mínim s’instal·lin nous bancs amb respatller i
es pugui aprofitar la part del baix del passeig, i que els veïns
puguin gaudir d’aquest espai, on estem segurs que si se n’hagués
parlat més amb els veïns i els grups polítics, seria millor.


