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Benvolguts sallentins i sallentines,
Portem uns mesos complicats, els fets
ocorreguts al país en els darrers mesos
han portat tensió, dubtes i inquietud,
però al mateix temps orgull pels passos
fets i malgrat tot, esperança de futur.
Sallent, va organitzar el referèndum del
dia 1 d'octubre, i ha estat al costat de les
nostres institucions i avui seguim al peu
del canó perquè Catalunya disposi de la
sobirania que mereix per tal de poder
oferir els millors serveis a tots els ciutadans del país.
Al mateix temps, però, Sallent, ha seguit
i segueix molt dinàmic amb els seus propis objectius, amb molta feina i molta
activitat per anar construint un poble
cada dia millor. Destinem molts esforços
a millorar els nostres equipaments, via
pública i infraestructures, a l'igual, que
en mantenir i implementar nous serveis
que ajudin a les persones a poder gaudir
de més i millors oportunitats, fet que es
demostra en les bones xifres d'atur que
tenim al nostre municipi.
En aquest butlletí, hi podreu veure, propostes que estem treballant perquè vegin
la llum en el pròxim any, com la reforma del pont vell, el passeig de l'estació, el
nou ascensor de la Rampinya, però també realitats d'aquest any, com el teatre, el
pla de formació ocupacional, la millora
de les instal•lacions esportives o el nou
punt jove.
Seguirem treballant de valent perquè
l'any 2018 sigui un bon any per Sallent i
per tots i totes els que hi vivim.
Que tingueu unes molt
bones festes de Nadal i
un feliç 2018!
Una abraçada
David Saldoni de Tena

INAUGUREM CAL CARRERA

Lluís Puig, David Saldoni, Carles Puigdemont, Mercè Conesa i Anna Fernández.

El passat mes de setembre el M. Hble President de la Generalitat
de Catalunya, Carles Puigdemont, va inaugurar el teatre de Cal
Carrera. Un projecte que pretén posicionar la vila de Sallent al
mapa amb un espai escènic de referència a la Catalunya Central.

Aquest nou equipament polivalent està pensat per estar a disposició de totes les entitats del
municipi i s’està treballant perquè tingui una programació
estable. El teatre compta amb
500 butaques i capacitat per
acollir a més de 1.000 persones.

A més a més, una graderia telescòpica permet habilitar la
sala per a les diferents activitats
que s'hi poden desenvolupar.
L'actuació també va contemplar
una segona sala de petit format
per complementar les activitats
de la sala gran i poder-hi fer exposicions o actes de petit format. L’acte inaugural va estar amenitzat per una mostra del Retaule dels Embotits i per les actuacions de l'artista Quim Moya i ROGER.

PROJECTES

EL GOVERN SALLENTÍ PROPOSA...

INSTAL·LAR UN ASCENSOR A LA RAMPINYA
La forta pendent d'accés a la Rampinya fa que la gent
gran, persones amb dificultats de mobilitat i cotxets tinguin greus problemes per accedir al barri. Per aquesta
raó l'equip de govern ha proposat als veïns la possibilitat d'instal•lar-hi un ascensor que uniria el final del carrer Concepció amb un nou mirador i la carretera de
Sallent, on hi ha un desnivell de 17 metres. El projecte
també preveu la nova urbanització del carrer Concepció,
eliminant les voreres, tot esdevenint un carrer de plataforma única que faciliti l'accessibilitat.
Aquesta inversió té un cost aproximat de 175.000 euros per l'ascensor i 95.000 per la urbanització del carrer. Aquests imports estan subvencionats en un 75% per la Generalitat de Catalunya, i el 25% restant per
l'Ajuntament de Sallent.
Amb aquesta actuació l'equip de govern vol mirar cap al present i futur, ja que considera que el barri de la
Rampinya és un dels espais del municipi que pot desenvolupar-se en un futur breu, esdevenint un lloc
atractiu per poder-hi viure, i d'aquesta manera s'hi facilita l'accés i el fa més lligat al poble.

REFORMAR EL PONT VELL
Les actuacions previstes són enderrocar la vorera i l'asfalt
de tota la plataforma per construir un nou paviment en
una única plataforma, amb formigó continu a les voreres laterals i aglomerat a la calçada central. També es
retirarà la barana existent i se'n col·locarà una de nova,
així com dos ampits de seguretat a ambdós laterals de la
calçada.
Per altra banda, se soterrarà l'enllumenat públic, la xarxa d'aigua, la xarxa de telecomunicacions i s'instal·laran
nous bàculs d'enllumenat públic. A més a més, es repararan els paraments de pedra del pont amb rejuntament de juntes en mal estat o inexistents i reposició puntual de pedres.
Aquesta reforma del pont Pere Otger està prevista de cara a finals d'any o principis del vinent. I compta amb
una subvenció de la diputació que permet afrontar el pressupost d'execució que té un valor de 411.235,80€.

MILLORAR EL PASSEIG CAP A L'INSTITUT
El projecte vol construir un espai mirador-museu a l’aire
lliure per gaudir d’un espai verd en relació amb el riu, la
natura i el poble.
En primer lloc es proposa reubicar les places d’aparcament
del costat est de la calçada i canviar la barana metàl•lica
existent per eliminar elements que obstrueixen la visió.
En segon lloc es reubicarà el camí a un nivell inferior
per millorar el confort i la seguretat dels vianants o bicicletes que no estaran en contacte directe amb els vehicles.
Al mateix temps s’ampliarà notablement la zona verda
útil i es crearan punts d’obertura del camí amb bancs per
descansar i gaudir de les vistes.
Per altra banda, es proposa ampliar la vorera de l’institut, que connecta amb el passeig fluvial, progressivament, en combinació amb una zona enjardinada que doni més seguretat als infants i als joves que surten de
l’escola. L’inici del projecte està previst per a mitjans de l’any 2018.

SEGUIM AMB EL PROJECTE DE LA RESIDÈNCIA

A finals de l'any passat, quan el consistori sallentí ja tenia tots els documents favorables per tirar endavant la
residència, es va aprovar una modificació del reglament de domini públic hidràulic que establia que en les zones de flux preferent del riu no es pot construir un equipament residencial com el que estava previst. Tot i tenir
el permís per tirar endavant la residència, el consistori sallentí va decidir aturar el projecte momentàniament per poder adherir-se també a aquest nou reglament i garantir doblement la seguretat i la viabilitat
de la construcció de la residència a la zona de la fàbrica vella.
L'equip de govern, després d'analitzar alternatives diverses d'ubicació considera que el millor lloc segueix sent
la zona de la Fàbrica Vella, ja que el terreny és propietat municipal, compta amb una ubicació central a la població, i permet construir un equipament rodejat de zona verda per ús dels residents i del conjunt de la població.
Amb aquesta modificació, es proposa enretirar l'edifici cap al carrer Camp de la Bota i cap al Pont de la Concòrdia tal com es pot veure en el plànol, no quedant afectada la futura residència per la zona de flux preferent.

Plànol d'ordenació del POUM vigent

Proposta de modifiació d'ordenació del POUM

PACIFIQUEM EL TRÀNSIT A L'INTERIOR DEL POBLE
•
•
•
•
•

Col·locació d'un radar informatiu en diferents punts de la població.
Instal·lació de senyals informant que la velocitat serà controlada per
radar (Es duran a terme campanyes que comportaran sancions si se sobrepassa el nivell de velocitat establert).
Col·locació de bandes sonores i elements fixes que impedeixin córrer
en determinades vies com s'ha fet en el carrer Mestre Benet, Secretari
Bonet, i pròximament al Prat de la Riba.
Propera construcció de passos elevats a les cruïlles dels carrers Prat de
la Riba amb Secretari Bonet i Bisbe Valls.
Remodelació del carrer Carretera entre el pont de la Concòrdia i el de
Pere Otger amb la prioritat de pacificar-ne el trànsit.

HISENDA

TAXES I IMPOSTOS PEL 2018
L'IBI del sector industrial es manté mentre que el d'ús residencial, aquell que afecta les cases, terrenys i solars
del municipi, s'abaixarà un punt (del tipus impositiu 0.54 al 0.53). Pel que fa a aquells edificis que presenten alguna patologia, s'incrementaran algunes bonificacions d'arranjament de façanes, accessibilitat, reformes
d'elements estructurals i cobertures. I es bonificarà en un 50% aquelles construccions noves que afavoreixin les
condicions d'accés a persones amb alguna discapacitat. Per altra banda s'incrementarà la taxa de residus municipals en 10 € establint una quota de 92 €. Un augment que ve determinat per l'increment del cost de triatge
de la brossa.La taxa de l'aigua queda pràcticament igual amb un increment del 0,70% i la del cementiri puja un
1,5% corresponent a l'IPC anual.
En general la pressió fiscal als sallentins quedarà pràcticament igual que l'any anterior, amb la voluntat de
poder anar abaixant els impostos fruit de la major implantació d'empreses al nostre municipi, que permet
poder mantenir els serveis de la població sense haver d'apujar els impostos.

OCUPACIÓPROMOCI
I
ÓECONÒMICA
NOVA VIDA AL CAT

SALLENT T'ACOMPANYA

CONCURS D'APARADORS DE
NADAL

Pla ocupacional que pretén promoure la formació de les persones majors
d'edat aturades dotant-los d'una formació teòrica-pràctica d'auxiliar de
la llar per tal que puguin oferir els
Posem l'edifici de l'antic CAT al seus serveis a persones amb poca
servei de les empreses, i comerços autonomia o que requereixen neces- S'organitza la 1a edició d'aquest
de Sallent que vulguin llogar-lo per sitats especials.
concurs per promoure i dinamitconferències, cursets, presentació
zar el comerç local per les festes
FEM XARXA, FEM EMPRESA,
de productes, etc. Una sol·lució per
nadalenques. Les inscripcions són
BAGES-LLOBREGAT
donar utilitat a l'edifici mentre no
gratuïtes i els guanyadors obtinMés de 30 empresaris de Sallent i
se li dóna una orientació definitidran un premi econòmic o en esSant Vicenç de Castellet participen
va. A la llarga l'objectiu és converpècie. Tots els clients podran fer
en aquest programa de dinamització
tir-lo en un centre divulgatiu lligat
votacions pel premi popular.
empresarial que ofereix assessoraa la mineria.
ment gratuït per afavorir l'intercanvi SUBVENCIÓ PER A LA REMODEVINE A FER ESPORT,
LACIÓ DE COMERÇOS
i el coneixement del teixit empresaSALLENT ÉS A TOCAR
rial entre els municipis.
BARRIS ANTICS, MOLT PER
DECOBRIR, MOLT PER OFERIR

Un centenar de comerços de Sallent
es van acollir a aquesta campanya
que organitzava un sorteig per als
Es farà arribar un catàleg esportiu clients dels establiments adherits a
als treballadors de les empreses la campanya amb vals d'escapades i
dels polígons industrials de Sallent productes dels municipis en qüestió.
per aproximar les instal·lacions esportives i el comerç del municipi a
sll.promoeconomica@sallent.cat
aquest col·lectiu.

CALENDARI PLA ACTIVA'T

Aquest pla de formació inclou un
ventall ampli de cursos, tallers i xerrades per a totes les edats i sectors.
Es tracta d'una eina que permeti
ajudar a les persones que es troben
en situació d'atur, els emprenedors
que tinguin noves idees de negoci, els autònoms i els comerços de
Sallent, vetllant per l'ocupació i
l'activitat econòmica del municipi.

El consistori sallentí fa una forta
aposta per incentivar la modernització dels comerços del municipi
atorgant subvencions per rehabilitar, ampliar i modernitzar establiments en funcionament o locals
comercials buits.

El mes d'octubre i novembre ja
s'han realitzat algunes d'aquestes
formacions que han tingut molt
d'èxit com és el cas del seminari per
fomentar l'ocupabilitat, que tractava
temes sobre com afrontar la recerca
de feina amb confiança, la importància de l'empatia i com combatre
l'estrès que genera la desocupació.
Un altre dels cursos que ha agradat
molt ha estat el taller de gestió del
comerç en moments difícils i el de
10 coses que els autònoms han de
saber i ningú els hi explica. El curs
de manipulació d'aliments especialitzats sempre té molta demanda per
part de les persones desocupades i
els professionals del sector, ja se n'ha
fet un curs i se'n farà un altre el 13
de desembre. També cal destacar la
formació de dispositius mòbils per a
majors de 55 anys i el curs d'anglès
comercial, que s'allargarà fins al mes
de febrer. Pels emprenedors, el mes
que ve hi haurà un taller de com
aprendre a generar idees de negoci.

4A ASSAMBLEA MUNICIPAL OBERTA
El 4 de desembre se celebrarà la 4a Assemblea Municipal Oberta. En aquesta ocasió es debatran 3 propostes:
1. Canviar el nom de l’espai cultural Cal Carrera pel
nom d’espai cultural Fàbrica Vella.
2. Instal•lació d’un carril bici i plantació d’arbres a
la Carretera.
3. Anomenar un espai important del nostre municipi “1 d’octubre”.
Per assistir a l'AMO cal inscriure's prèviament a l'Ajuntament presencialment o a través de la plataforma digital e-tram, fins un dia abans de la celebració de l'AMO, és a dir, fins al dia 3 de desembre de 2017.

EL CONSISTORI SALLENTÍ A FAVOR DE LA DEMOCRÀCIA
El consistori sallentí, en representació del municipi, ha donat suport
al procés que ha emprès Catalunya per decidir el seu futur des del
primer moment. Arran de l’1 d’octubre Catalunya ha viscut diversos
esdeveniments socials i polítics que han fet que l’Ajuntament de Sallent es posicionés a favor del dret a decidir, la democràcia i donés
suport al govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. En el
ple del mes d’octubre, tots els grups polítics (PDeCAT, PSC, ERC i
CUP) van aprovar les esmenes per condemnar la brutalitat policial
exercida per l’estat espanyol l’1-O, la petició de llibertat immediata
d’en Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i la desaprovació de l’aplicació de
l'article 155.

Fotografia: Jordi Moras Tristany.

EDUCACIÓ

PROJECTE DE CREACIÓ
A CAL CARRERA

ADOPTEM EL RIU

BUS ESCOLAR

Neix un projecte educatiu entre
les escoles de Sallent i Cal Carrera.
L'Ajuntament de Sallent aposta per
un laboratori de creació perquè els
alumnes incorporin les arts escèniques, la música i les arts plàstiques
al seu dia a dia complementant les
matèries habituals. Entendre les arts
com a eina i despertar i/o estimular
la part sensorial, emocional i cognitiva dels nens i nenes. Totes les
escoltes de Sallent participaran en
aquests laboratoris, des dels nens i
nenes de la llar d'infants fins als joves de l'institut, adaptant el material
de treball a cada cicle.

Adoptem el riu és una proposta
educativa, on participen totes les
escoles de primària i secundària del
municipi, que combina processos
d'aprenentatge i servei a la comunitat. Els objectius són promoure
l’apropament i vinculació dels infants i joves a l’entorn fluvial, estimular i potenciar el voluntariat ambiental, utilitzar el mètode científic
com a eina per analitzar i conèixer
l’estat dels rius i promoure una visió
integral de les condicions ambientals, socials i culturals dels nostres
rius.

Des del gener del 2017, l’Ajuntament
va establir un conveni amb el Consell Comarcal del Bages per gestionar el transport escolar que ha permès que durant el curs 2016-2017
els nens i nenes de P3 fins a 4t d’ESO
del municipi disposin de transport
escolar gratuït.
Els alumnes que estiguin matriculats a les llars d’infant, batxillerat o
cicles formatius (ensenyaments no
obligatoris) poden utilitzar el servei,
però hauran de pagar el preu públic
que estableix el Consell Comarcal
del Bages.

BREUS
El passat mes de setembre es va disputar la 1a Aves Guarrincama Extrem, una
competició que combina el running i la superació de diferents proves d'obstacles,
i que va acollir un centenar de persones en aquesta primera edició. Es tracta
d’una iniciativa de les àrees d'Esport i Joventut de l'Ajuntament de Sallent i de
l'Associació AVES de Sallent amb l’objectiu de fomentar l’esport, el lleure i el treball en equip.
Diumenge 3 de desembre Sallent celebrarà l'Esbartada després que es cancel·lés
per pluja la que s'havia de fer al mes de setembre. Un festival de dansa tradicional
que pretén potenciar la dansa com a eina de creixement social i cultural. Cal Carrera serà la seu d'aquest festival on s'hi acolliran els esbarts de Borredà, el Casal
Cultural Dansaires Manresans i l'Esbart Vila de Sallent. Les actuacions començaran a les 17 h, s'hi presentaran laboratoris del centre ocupacional d'Ampans, La
Resclosa, ball de gralles amb els grallers del pla de Bages i conclourà amb una
botifarrada popular.
El 21 i 22 d'abril del 2018 es presentarà a Cal Carrera el musical Annie. Un
musical de segell sallentí amb coreografies pròpies, música de la versió més moderna de la pel•lícula arranjada per l'ocasió i decorats on ja s'hi està començant a
treballar. Una iniciativa on participen un total de 46 persones entre nens i nenes i
personal de l'Escola de Música,The River Troupe Gospel, la coral nova harmonia
i el grup de teatre sallentí l'Elenc.

CULTURAIFESTES
ENRAMADES A GRÀCIA

SALUT

MUNICIPI CARDIO SALUDABLE

Sallent es va sumar al bicentenari de les festes de Gràcia amb l'enramada tradicional. Una iniciativa dels
veïns del barri barceloní que els va cridar l'atenció
que a Sallent encara se seguís treballant amb elements
vegetals tal com es feia antigament. Així doncs, enramadors/es de sallent van guarnir un tram del carrer Sallent incorpora nous espais cardio-protegits al muFrancesc Giner per recordar els orígens d'aquesta fes- nicipi. S’ha dotat amb un DEA a Cabrianes que serà
tivitat pels seus 200 anys.
instal•lat en una vitrina a l’aire lliure, situada al centre
del nucli. A Sallent se n’hi ha instal•lat un a la plaça
LICEU A LA FRESCA
de la vila, a la façana de l’Ajuntament, de fàcil accés
per a tota la població. L’institut també és un d’aquests
nous espais protegits amb un desfibril•lador sumantse amb els que ja hi havia a la piscina, al camp de futbol, al pavelló i a la policia local per anar construint
un municipi cardio-saludable. Pròximament es farà
una xerrada explicativa per mostrar com funcionen
aquests aparells en cas de necessitat.
El cicle d'estiu Gresca a la Fresca va incorporar una
nova activitat, Liceu a la Fresca, una retransmissió en
directe de l'òpera "Il Trovatore" de Giuseppe Verdi des
del gran teatre de Liceu de Barcelona. Aquesta iniciativa va tenir molt bona rebuda per part dels sallentins/
es i se'n preveuen més edicions de cara l'estiu que ve.

FESTA DE LA TAPA I LA CERVESA

Sallent ha celebrat aquest mes d'octubre la 5a edició de la festa de la Tapa i la Cervesa, amb una pila
d'activitats al voltant de la gastronomia, la música i la
cervesa. La jornada va comptar amb música en viu,
entrevistes a experts cervesers, tast de cervesa, pintacares pels més menuts i estands amb tapes i pinxos
dels comerços sallentins i tot tipus de cerveses.

CONCIENCEM ELS JOVES

ASACO seguirà treballant amb els joves per prevenir
el consum d’alcohol i drogues i, juntament amb la regidoria de joventut i salut, demana la col•laboració de
totes aquelles entitats que treballen amb joves per controlar encara més les conseqüències de les festes del
poble i prendre consciència dels efectes del consum
d’aquestes substàncies. Seguint amb aquesta línia, del
17 al 29 de gener Sallent se sumarà a l'exposició "Controles" de la Diputació de Barcelona d’accés lliure per
a tothom.

CONTINUA EL CICLE DE PASSEJADES DE LA GENT GRAN

El 21 de novembre es donarà el tret de sortida a aquesta nova temporada amb una excursió a Les Franqueses. Per la resta de la temporada ja s'han previst sortides a Puig Reig, Santa Maria dels Monjos i Sallent.

MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

JOVENTUT
ESPAI JOVE

Paviment de formigó del pati i re- Renovació de teulades per evitar
collida d’aigües pluvials. Accés filtracions i millorar l'aïllament i
l'estètica de l'entorn.
adaptat a la pista de petanca.

S'obre un nou espai com a punt de
trobada i suport pels joves, obert
dimarts i dijous de 17:30h a 19:30h.
Un lloc on els nois i noies poden
fer tallers, trobar informació de tot
tipus i rebre consell i ajuda amb
els problemes amb què es troben,
ja sigui dins l'àmbit educatiu, social o de salut. Al mateix temps,
aquest servei vol ser un pont entre
els joves i l'Ajuntament de manera
que els nois i noies puguin aportar
idees i propostes i que aquestes es
Instal•lació d'una cistella de bàs- Instal•lació d’una taula de Ping
puguin fer realitat. (Obertura temquet a la Torra del Gas pel lleure.
Pong a la plaça Catalunya pel lleure. poral al carrer Torres Amat)

PROPERS PROJECTES

Es preveu instal•lar gespa artificial en una de les pistes de tenis
per millorar
la confortabilitat
dels jugadors i fer un salt qualitatiu a l’equipació que comptarà amb
dues pistes de pàdel, dues pistes de
tennis terra sintètic i una pista de
terra d’asfalt. El club tenis sallent
està oferint promocions per potenciar l’ús de les pistes. Informa-te’n
trucant al 938372336, o bé des de
l’adreça electrònica ctsallent.club@
gmail.com.

Per altra banda es vol millorar
l’equipació del rocòdrom obtenint més proteccions i noves parets i presses. L’objectiu és activar
l’escalada esportiva entre els joves
i potenciar la pràctica esportiva
saludable entre la població. FAES
Vertical està estudiant obrir un
grup amb els més petits per introduir-los a l’escalada. Informa-te’n
trucant al 93.837.19.03, des del
web www.faessallent.org, o bé, des
de l’adreça electrònica faessallent@
gmail.com

PIDCES

L’Ajuntament reprèn el projecte
PIDCES amb la col•laboració de
l’Institut Llobregat. Es tracta d’un
punt d’informació juvenil que
s’instal•la els divendres de 10:00h a
10:20h al pati de l’institut. L’objectiu
és informar els nois i noies dels tallers de temàtiques diverses que
s’ofereixen. Paral·lelament també
s'estan proposant tallers perquè els
alumnes els realitzin a les tutories.
Sallent Jove

@sallent_jove

-

L’OPOSICIOINFORMA
ERC
SEMPRE HI SOM
L’ENTORN DE L’ESCOLA TORRES AMAT, UN ESPAI
PER ALS INFANTS
Esquerra defensa que l’entorn de
l’escola Torres Amat és un espai
de joc exclusiu per als infants.
En reiterades ocasions hem
sol•licitat, sense èxit, a la regidora d’ensenyament, Anna Fernández, la retirada del rètol que permet l’entrada de gossos a la gespa
davant de l’escola. Compartir
aquest espai infantil amb els
gossos suposa un risc de salubritat i brutícia perquè molts
amos deixen que els seus animals
hi facin les seves necessitats.
Sallent disposa d’altres llocs on poden anar els gossos i
reclamem que la gespa sigui un espai de joc exclusiu
per als infants.
ESMENES A LES SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ
DEL COMERÇ
Esquerra ha presentat esmenes a les bases específiques
de suport a la promoció del comerç, aprovades per
l’equip de govern, per considerar-les ambigües. Tot i que
estem d’acord amb les subvencions, dirigides a propietaris o llogaters per l’obertura de nous locals, remodelacions o renovacions d’espais i materials, exigim que es
faci una valoració justa d’aquests ajuts, es garanteixi
la transparència i l’equitat, i que els beneficiaris siguin els petits comerços i no les grans superfícies.
PROPOSTES D’ERC EN EL PLE DEL MES
D’OCTUBRE:
1. DEFENSEM UNA RESIDÈNCIA FORA DE PERILL
Esquerra Republicana ha tornat a dir NO als canvis
que l’equip de govern (PDeCAT-PSC) farà per tirar
endavant el seu projecte de residència en zona inundable. En el ple, s’ha aprovat una modificació del pla
d’Ordenació Urbanística, en l’àmbit de la Fàbrica Vella,
que redistribueix la qualificació d’espais verds i equipaments per salvar la línia de flux preferent (100m on
arriba l’aigua en cas de riuada), alterar la situació d’una
part del sòl i desplaçar la residència uns metres, a tocar
de la vorera del carrer Camp de la Bóta.

Els regidors/es d’Esquerra Republicana: Carles Pascuet, Pilar Sala, Antònia
Faja i Miquel Estruch.

D’una banda, entenem que aquesta modificació no
resol els problemes d’inundabilitat i de l’altra, en
el subsòl hi ha aigua, una turbina en funcionament,
caldrà construir igualment el mur de protecció i la
incompatibilitat de dos edificis junts, la residència
un espai de tranquil•litat i
cal Carrera un espai de lleure. Des d’Esquerra seguim
defensant que les decisions
polítiques que afecten a tot
el poble s’han de consensuar
amb la resta de grups municipals, valorant els pros i els
contres de cadascuna d'elles.
2. LES ORDENANCES MUNICIPALS, UNA PUJADA DESMESURADA
L’any vinent, l’equip de govern apujarà l’aigua, el rebut de les escombraries i les taxes del cementiri. Els
sallentins veurem incrementat el rebut de l’aigua per
què s’incrementa la quota de subministrament que
gestiona SOREA. Des d’Esquerra insistim en demanar una revisió de la quota corresponent al tram de
27 a 45 metres cúbics de consum.
Sobre l’impost de l’IBI, l’equip de govern ha decidit
aplicar el tipus impositiu del 0,53 pel sòl urbà. ERC
demana l’aplicació del 0,50 que és el mínim que regula la llei, perquè durant anys s’ha pagat més del
que correspondria i per la revalorització feta en el
cadastre l’any 2015 va produir l’aflorament de noves
construccions i altres que s’han considerat com a
millores cosa que ja va produir un increment.
El rebut de les escombraries augmentarà un 12%.
Des d’Esquerra el considerem desproporcionat i
hem proposat a l’equip de govern que instauri la recollida d’escombraries del “porta a porta” per millorar el reciclatge.

Esquerra
Republicana
Sallent

@SallentEsquerra @SallentEsquerra

psalaribalta
@gmail.com

620 21 64 66

Aquesta informació ha estat redactada i facilitada
pels membres d'Esquerra Republicana Sallent.
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L’OPOSICIOINFORMA
CAL CARRERA: UNA OPORTUNITAT ENVOLTADA D'IRREGULARITATS,
RETARDS I SOBRECOSTOS
La sala polivalent de Cal Carrera finalment s’ha inaugurat aquest setembre. Amb presses, sense haver acabat les
obres i condicionada a l’agenda del president Puigdemont.
Tot i això, és una bona notícia per a Sallent que, finalment, puguem gaudir d’un equipament que fa molts anys
que necessitem. Cal recordar que es va comprar la nau quan la CUP governava i gestionava l’àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Sallent, durant la legislatura 2003-2007. En aquell moment - ja fa més de deu anys - era
evident que el nostre poble requeria una sala per acollir activitats diverses que no tenien un espai adequat on
dur-se a terme.

EL GOVERN NO ACCEPTA LES PROPOSTES DE LA CUP
Celebrem que s’hagi acabat duent a terme el projecte, tot i que hagi acabat resultant molt diferent del que la
CUP hauríem fet. Durant aquests anys hem fet nombroses aportacions en totes les fases del projecte, que
han anat encarades a rebaixar el cost econòmic de l’equipament, a l’ampliació de la capacitat de la sala principal, l’aposta per les energies renovables i mesures medi ambientals com ara l’aprofitament de les aigües residuals i l’aigua de pluja o millores en el disseny de l’edifici per adaptar-lo a tots els seus possibles usos. Moltes
d’aquestes propostes l’equip de govern no les ha acceptat.
La instal•lació de les accions mediambientals s'haurien amortitzat en un termini de 8 anys i anaven acompanyades d’informes tècnics favorables.

RETARDS, SOBRECOSTOS I IRREGULARITATS
Econòmicament, el projecte de Cal Carrera ens ha costat als sallentins més de 2 milions d’euros (a l’espera
dels sobrecostos que reclama l’empresa, que podrien arribar fins a 400.000€). A més, s’ha acumulat un retard
de dos anys en l’execució del projecte, degut a la mala gestió de l’equip de govern. La voluntat de reduir costos
després de l’augment de despeses ha comportat que s’hagi modificat el projecte per deixar finestres tapiades i
s’hagi fet mes petit el soterrani. Això provocarà uns consums elevats d'energia convencional, ja que no es podrà
aprofitar l'energia natural del sol.
Tampoc podem passar per alt les irregularitats acumulades en el procés d’adjudicació de les obres, com la
falsificació d’actes de concursos públics o validar reunions sense el quòrum suficient.

ESTEM PREOCUPATS. QUIN ÚS TINDRÀ LA SALA?
Ara mateix l’equip de govern no ha fet públic quins usos tindrà la sala, tan sols parlen de programar-hi obres de
teatre. Per això, ens preocupa que no es faciliti a les entitats de Sallent l’accés prioritari i fàcil a l’equipament.
La CUP creiem que Cal carrera ha d’oferir a la població tres línies clares d'usos:

1. ESPAI CULTURAL AMB PROGRAMACIÓ ESTABLE I AMB CRITERI
Disposar d’una sala ben equipada és una oportunitat per aportar a Sallent espectacles de qualitat. L’accés a
la cultura és imprescindible per una societat viva i rica, per això apostem per cuidar i treballar un programa
d’espectacles que doti de personalitat pròpia Cal Carrera, gestionat per professionals formats i implicats en
activitats culturals.
2. CAL CARRERA AL SERVEI DE LES ENTITATS
Les entitats han de ser el principal motor de Cal Carrera. La sala ha d’acollir totes aquelles activitats que fins ara
es duien a terme a l’envelat, al pavelló i altres espais en males condicions. A més, disposar d’aquest espai permetrà que les entitats tinguin l’opció de pensar en actes que fins ara eren impossibles a Sallent. Per això, cal que
es faciliti al màxim a les associacions i col•lectius l’accés a la sala en aspectes com taxes, fiances, seguretat i
es faciliti l’autogestió.
3. UN ESPAI DE CREACIÓ
Cal Carrera, com en altres sales de poblacions similars a la nostra, ha de ser un espai on iniciatives culturals
com grups de teatre, de música, d’arts escèniques… puguin fer-hi estades creatives. Així, promocionarem
la cultura de base i facilitarem que Sallent sigui un punt central de la cultura al nostre país.
Cal Carrera és aquí. Omplim-lo de vida, obrim-lo a les entitats i cuidem-lo.
Fem un poble més ric culturalment!

Aquesta informació ha estat redactada i facilitada pels membres de Candidatura d'Unitat Popular de Sallent.

MILLORES DE LA VIA I L'ESPAI PÚBLIC
Els Serveis Municipals de l'Ajuntament continuen treballant en la millora del municipi amb accions
d'asfaltat, arranjaments de camins i espais i noves construccions i instal·lacions.

Instal·lació lavabo públic parc
Pere Sallés

Instal·lació taules pícnic Serrat
del Xipell

Asfaltat i pintada de carrers

Millora espai brigada

Arranjament camí de les Forques
3r tram

Arranjament mur camí Maiola

Construcció passera vianants

Instal·lació reixat nou col·legi
Torres Amat

Arranjament parada d'autobús
barri de l'Estació

Sanejament carretera

Arranjament vorera Conrad Pujol

Remodelació plaça Trenta-sisena

