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Benvolguts sallentins i sallentines,

Fa uns mesos anunciàvem algunes 
obres que s'estaven projectant al nostre 
poble, i ara, ja està tot en marxa. L'entorn 
de l'Espai Cultural de la Fàbrica Vella, 
la canalització del Torrent de l'Oller, 
l'entorn del pavelló de Cabrianes, el pont 
Pere Otger, i en les setmanes vinents co-
mençarà l'ascensor de la Rampinya, el 
carrer Concepció, el carrer Carretera i 
tota la trama urbana del riu Llobregat. 
Un seguit de transformacions que espe-
rem que contribueixin a millorar la qua-
litat de vida de tots/es.  

Entre tots els projectes hi ha dues idees 
clau: La primera és l'obertura de Sallent 
al riu, tothom ha de poder relacionar-se 
amb el riu, un riu segur, ben senyalitzat 
i cuidat. I això no és només un projecte 
d'obres, és una nova manera d'entendre 
el poble.

La segona és la posada en funcionament 
del Servei d'Atenció a l'Entorn Domi-
ciliari. Volem que totes les persones que 
viuen a casa seva, i tenen mancances en 
l'autonomia personal, puguin disposar 
d'uns serveis semblants als que tenen les 
residències. Volem oferir solucions a to-
tes les necessitats i ho farem col·laborant 
entre el personal propi i els professionals 
externs que hi treballen. 

També vull deixar constància que tota 
aquesta feina, es fa mentre seguim tenint 
líders polítics i socials a la presó o a l’exili, 
com la companya i exregidora Anna Ga-
briel, a qui oferim el nostre suport i per a 
qui reclamem la llibertat. 
Les idees no s’empresonen, 
es defensen políticament.

Atentament,

David Saldoni de Tena

Un any més per dijous de corpus van arribar les Enramades a 
Sallent. La festa més popular de la vila on durant 5 dies llueixen 
carrers engalanats, colors, música i una pila d'activitats. 

En aquesta ocasió hem comptat amb uns convidats especials, 
els enramadors del barri de Gràcia de Barcelona, que juntament 
amb els nois i noies de l'Institut Llobregat han engalanat el primer 
tram del carrer Cós, després que l'any passat els Amics de les En-
ramades participessin en el bicentenari de la seva festa. 

18 carrers i places són els que s'han guarnit per aquesta edició de 
les Enramades, els vam resseguir un per un el dia de la inaugura-
ció amb la companyia de l'actor Bruno Oro i en Ricard Ibáñez, 
coordinador de l'àrea jurídica i membre del comitè permanent de 
l'ANC. 

Enguany, no hi ha hagut el clàssic Retaule dels embotits, que 
tornarà amb força l'any vinent, però s'ha estrenat un espectacle 
itinerant titulat "Destrenant les Enramades" on s'ha explicat la 
història d'aquesta festa que ha comptat amb la participació dels 
Gegants i Nans de Sallent, l'Esbart Vila de Sallent, els Bastoners i 
l'acompanyament de la Cobla Súria.

ENRAMADES



PROJECTES LLEI DE BARRIS

ASCENSOR RAMPINYA

REFORMA PONT VELL

MILLORA DE LA CARRETERA

SUBVENCIONS REHABILITACIÓ D'HABITATGES

CANALITZACIÓ CLAVEGUERAM TORRENT DE L'OLLER

L'11 de juny van començar les obres de millora del Pont 
Pere Otger amb l'objectiu de fer-lo més accessible per a 
vianants. Les actuacions més remarcables són la cons-
trucció d'una plataforma única amb nous paviments,  
i la instal·lació de noves baranes i enllumenat. Es pre-
veu que les obres s'allarguin fins a finals de setembre. 
En aquest període el pont romandrà tallat per a vehi-
cles i vianants fins que es pugui adequar el pas per a 
vianants.  Es canvia el sentit dels carrers Sant Bernat i 
Torres Amat i es reubica la parada de bus a l'altura del 
Pont de la Concòrdia. 

Aquest projecte que es va iniciar a finals del mes de maig té com a objecte la construcció d'una nova xarxa 
de  clavegueram entre el carrer La Font i el carrer de la Carretera per tal de connectar les escomeses de cla-
vegueram que sobresurten per la part posterior dels edificis. També s'han contemplat actuacions de neteja i 
l’adequació del tram a cel obert del mateix torrent.

L'actuació consta de dues parts principals. La inicial 
preveu la construcció de l'ascensor que pretén millo-
rar l'accessibilitat i la comunicació entre el barri de la 
Rampinya i el nucli urbà de Sallent.

La segona fase serà la urbanització del carrer concep-
ció regenerant l'espai urbà per fer-lo més agradable per 
a les persones que hi viuen. S'establirà una plataforma 
única per a vianants i vehicles clarament segregada 
amb més protagonisme pels vianants.

L’objecte de les obres d'urbanització de la carretera és l’ordenació i millora del costat est de la via, al llarg del 
tram comprès entre el Pont Pere Otger i el Pont de la Concòrdia. La intervenció es limita al costat est del vial, 
millorant l’estacionament i la vorera existents, així com les infraestructures afectades. S'instal·laran nous pa-
viments, mobiliari i vegetació. 

Aquestes subvencions que facilita l'Ajuntament, volen 
afavorir l'ús residencial del barri de la Riba del Llo-
bregat, millorar l'estètica dels edificis i unificar-ne 
els criteris d'aparença exterior per tal de millorar les 
condicions d'habitabilitat i tornar al mercat els edifi-
cis abandonats. Els immobles objecte de la subvenció 
han d'estar inclosos en l'àrea urbana delimitada en el 
programa de barris i complir els requisits necessaris 
per accedir a aquesta convocatòria. Més informació a 
l'Ajuntament. T. 93 837 02 00. Termini: 18 de juliol.



CAMÍ DE CABRIANES

SALLENT S'OBRE AL RIU

MILLORA LLERES DEL RIU LLOBREGAT

PASSEIG CAP A L'INSTITUT

Aquest projecte consta de 3 fases corresponents 
als 3 trams en què s'ha dividit el camí de Cabrianes. 
L'objectiu final és connectar Sallent i Cabrianes mi-
tjançant un carril bici i de vianants. 

El primer tram, que va des de Sallent fins a la resclosa 
del Guix, ja està aprovat. La intervenció inclourà una 
millora de l'accessibilitat a la llera del riu amb un nou 
espai de lleure i descans integrat amb la natura per po-
der gaudir de les vistes del riu i el paisatge forestal.

El projecte actuarà des de Cal Bosch fins a l'Institut 
creant un passeig més accessible, acollidor i obrint 
l'espai cap al riu.

L’objectiu és construir un espai mirador-museu a 
l’aire lliure per gaudir d’un espai verd en relació a la 
natura i el poble. 

S’eliminaran elements que obstrueixin la visió, es reu-
bicarà el camí a un nivell inferior i s’ampliarà la zona 
verda i la vorera de l’institut.

Es tracta de l'àmbit comprès entre la Torre del Gas 
i la Fàbrica Vella. Per una banda, es vol permetre 
l'apropament al riu i per l'altra la plantació de dife-
rents espècies autòctones pròpies del bosc de ribera, 
per tal de dibuixar unes zones de pas en un ambient 
agradable i naturalitzat creant un petit oasi enmig de 
zones fortament transformades.
A més, l'actuació plantejada també ha de contribuir a 
connectar el nou espai cultural de la Fàbrica Vella amb 
l'arribada del futur projecte de Residència i Centre de 
Dia.

ENTORN DEL PAVELLÓ DE CABRIANES

A principis de juny es va iniciar  la segona fase de les obres d'urbanització de l'entorn del pavelló de Cabrianes. 
Una actuació per millorar l'accessibilitat, la pavimentació i per establir un nexe d'unió entre l'esplanada 
del Pavelló i la plaça del Centru.

Aquestes obres tindran una durada aproximada de 2 mesos, on es construiran rampes d'accés a l'esplanada, 
murs i escales per tal de connectar els espais entre el Centru i el pavelló, la pavimentació de l'espai amb delimi-
tació de diverses places d'aparcament i recorregut per als vianants, i mobiliari.



L'Ajuntament ofereix un curs per 
aconseguir el títol de monitor de 
lleure per a majors de 18 anys. 
Una bona iniciativa per obrir por-
tes als joves en l'àmbit del lleure i 
la dinamització infantil i juvenil. 
Aquest curs l'imparteix l'escola Efa 
i està reglat per la Direcció Gene-
ral de Joventut. 
La formació és de 100 hores pre-
sencials, 25 online amb horari 
flexible i les hores de pràctiques co-
rresponents. Cal tenir els 18 anys el 
dia que es comença el curs.
El curs s'impartirà del 25 de juny al 
20 de juliol.  

OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

NOVA EDICIÓ DEL SALLENT 
T'ACOMPANYA

Veient la demanda que va tenir la 1a 
convocatòria del pla ocupacional, 
en l'àmbit d'auxiliar de la llar per a 
majors de 45 anys, l'Ajuntament ha 
previst una segona edició amb una 
ampliació d'hores de formació i 
un servei de psicologia comuni-
tari. Sallent T'acompanya ofereix 
formació teòrica i pràctica en di-
versos mòduls que inclouen des de 
la dinamització social fins a la tec-
nologia, passant per tallers de pri-
mers auxilis i neteja de la llar entre 
d'altres. A més a més s'impulsa la 
inserció laboral donant ajuts per 
la contractació dels participants 
en empreses. Aquesta segona edi-
ció va començar al mes de març i 
s'allargarà fins al juliol.

L'AJUNTAMENT OFEREIX 
UN CURS DE MONITOR DE 
LLEURE

S'INICIA UNA CAMPANYA 
PER APROPAR ELS TREBA-
LLADORS DELS POLÍGONS 
AL MUNICIPI 

Sallent és un gran receptor de per-
sones que hi vénen a treballar, per 
aquest motiu el consistori ha dis- 
senyat un catàleg de les instal·lacions 
esportives i un newsletter que s'ha 
enviat a les empreses del municipi 
per promoure els serveis esportius 
i alhora donar a conèixer el comerç 
així com espais naturals, carrers i 
places de Sallent. Sallent té molt a 
oferir i volem que totes les persones 
que hi treballen facin una mica seu 
el poble participant dels esdeveni-
ments culturals, les festes, el comerç 
i l'esport.

Sallent continua amb el pla Activa't. Un programa que vol servir com a 
eina per a totes aquelles persones que es troben a l'atur, els emprenedors 
que tenen noves idees de negoci, els autònoms i els comerços de Sallent, 
creant formació contínua per a tots ells.  S'ha realitzat la següent formació:

CONSULTA EL CALENDARI DEL PLA ACTIVA'T AL WEB DE L'AJUNTAMENT

Consulta la pàgina web de sallent 
per estar al corrent de les últi-
mes ofertes i actualitzacions de les 
borses de treball. Ho torbaràs a 
l'apartat T'informem/ofertes de llocs 
de treball

CONDUCTOR DE CARRETÓ 
ELEVADOR FRONTAL

PERSONAL SHOPPER

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS I
PRODUCTES FITOSANITARIS

LINKEDIN NOVES 
TECNOLOGIES

IMATGE I GESTIÓ DEL 
        COMERÇ

APARADORISME
OPERADOR PONT GRUA  

      I MAGATZEMCOMUNICA'T BÉ



Tens una idea de negoci? Necessites un espai? A Sallent t'ajudarem a fer realitat la teva 
idea i a trobar l'espai que necessites!

sll.promoeconomica@sallent.cat

SALLENT CELEBRA EL DIA DE L'EMPRENADORIA

El 17 de maig Sallent va celebrar el dia de l'emprenedoria 
al viver d'empreses "El Salt”. 
Durant tot el dia hi va haver jornada de portes obertes 
i es va donar informació dels locals comercials dispo-
nibles per llogar a la zona comercial de la vila així com 
facilitats i subvencions que ofereix l'ajuntament per 
obrir un negoci a Sallent. 
A la tarda es va celebrar l'IDAY, amb sessions indivi-
duals de consultoria creativa estratègica i es va finalitzar 
la jornada amb les experiències de dos emprenedor del 
Bages: La cooperativa manresana Fent País, dedicada a 
la venda de “capses regal” d’oci i turisme per Catalunya 
i l’empresa de Sant Fruitós Pons Guitars, que ha revolu-
cionat a escala mundial el món de les guitarres amb els 
seus cossos intercanviables.
També es va comptar amb les experiències de tres em-
prenedors del Viver d'empreses “El Salt”: L’empresa Nu-
mon, dedicada a la creació i implantació de l’e-commer-
ce, producció online i offline. L’empresa Planet Factory, 

SALLENT RECUPERA LA TAXA D'ATUR 
D'ABANS DE LA CRISI

SALLENT PARTICIPA DE NOU EN LA CAM-
PANYA "BARRIS ANTICS, MOLT PER DES-
COBRIR, MOLT PER OFERIR"

Segons dades registrades pel Departament de Treball 
el municipi té actualment 43 aturats menys que l'any 
passat, amb un constant descens. I des del 2015 ja són 
150 les persones que han trobat feina i han passat a ser 
actives dins el món laboral.
En el mes d'abril Sallent ha sigut el municipi que més 
ha disminuït l'atur de la comarca del Bages amb una 
reducció del 10,77% respecte al mes anterior.
L'èxit d'aquesta davallada de l'atur, rau en bona me-
sura pel programa Activa't que seguirà treballant per 
reduir més la xifra d'atur juntament amb noves políti-
ques i canals de treball del consistori.

Les persones que comprin als establiments adherits 
a la campanya podran emplenar una butlleta amb les 
seves dades personals que es dipositarà en urna que hi 
haurà al mateix establiment i entraran en un sorteig 
de diversos premis com experiències gastronòmiques, 
visites guiades, espectacles i productes típics de cada 
un dels pobles adherits a la campanya. En total hi ha 
37 premis a repartir, inclòs el de Sallent. Al municipi 
ja són un centenar els comerços que hi participen.
La campanya s'allargarà fins al dia 30 de juny i el sor-
teig es realitzarà el dijous 5 de Juliol. Més informació 
a www.sallent.cat

especialitzada en aplicacions educatives per a mòbils i tauletes, amb jocs traduïts a una quinzena d’idiomes i que 
es distribueixen per tot el món.  I l’empresa I-Tailored Grup, dedicada a la creació i implantació d’aplicacions 
informàtiques personalitzades, sistemes i disseny Web. Amb la marca “STI” presta serveis de suport tècnic, 
manteniment d’equips i sistemes i venda de material informàtic. 
Una bona oportunitat per escoltar de primera mà testimonis d'emprenedors d'èxit de proximitat. 



L'Ajuntament de Sallent posa en marxa les Nits Q, un 
projecte conjunt amb el grup motor ASACO per tal 
de conscienciar els joves sobre el consum d'alcohol 
responsable. 
Les Nits Q s'activaran en les nits de festes populars del 
poble com Festa Major, Enramades o Carnaval per tal 
de regular el consum d'alcohol de manera responsa-
ble. 
Intervenir en el consum de drogues sobre la població 
més jove de la vila és una de les prioritats del consisto-
ri sallentí per garantir unes festes cíviques, on convis-
qui els respecte amb la rauxa i la diversió.

SALUT
NITS Q

CLOENDA DEL CICLE DE      
PASSEJADES

SERVEI D'ATENCIÓ A L'ENTORN DOMICILIARI (SAED)
SERVEIS SOCIALS

RELATS: "ESCOLTANT ELS 
GRANS"

La temporada del cicle de passejades es va tancar el 
mes de maig a Palau-solità i Plegamans. De cara a 
l'octubre, veient la bona rebuda, es reprendrà el cicle  
de passejades amb la novetat que hi haurà 2 grups  per 
poder donar oferta a totes les persones interessades.

Relats guanya el premi Retines 2018 al "Millor 
projecte audiovisual en construcció i en benefici a 
l'acció i/o activitat socioeducativa". Es tracta d'un 
projecte de simbiosi entre la residència municipal Sant 
Bernat i el Servei d'Infància, Adolescència i Família de 
l'Ajuntament. El projecte va néixer a la tardor de l'any 
passat amb la idea de crear un marc de confluència 
entre aquests dos col·lectius fomentant la inclusió ac-
tiva dels residents de la residència a la vida social de 
Sallent a través d'entrevistes en profunditat, la reco-
llida audiovisual del saber de la gent gran, l'escolta i 
la transmissió d'experiències. El vídeo documental es 
pot consultar al canal de YouTube de l'Ajuntament.



Una festa per retre homenatge a l'esport i especialment als esportistes 
sallentins i totes les persones que contribueixen a impulsar l'esport a la 
vila. Una celebració multitudinària on hi van participar més de 1.000 
persones i 242 nominats. Durant la nit hi va haver diverses actuacions 
de fit-dance, Hip-Hop i teles acrobàtiques. 

En aquesta ocasió també es va aprofitar per presentar l'equip de Sallent 
que el passat 16 i 17 de juny va participar a la Garmin Team Trail, la 
cursa de muntanya de 200 Km per etapes que va sortir de Castellar de 
N'Hug i va acabar a Sant Cugat del Vallès. Els atletes van ser Sergi Cots, 
Lluís Ruiz i Carles Sunyer. Van guanyar en equips de 3 i van quedar 
cinquens en la classificació general.

ESPORT
31A EDICIÓ DE LA NIT DE L'ESPORTISTA INSTAL·LACIONS 

NOVES

COLÒNIES ESPORTIVES
Un any més els nens i nenes de 3r de primària a 4t d'ESO podran 
gaudir de les colònies esportives del municipi. Unes jornades on es 
realitzen tot tipus d'activitats esportives: excursions en bicicleta, 
parc aquàtic, bivac, acampada, etc. Sallent aposta perquè tots els 
nens facin esport, i agafin hàbits de vida saludable. Amb les colò-
nies esportives fem que els nens i nenes es mantinguin actius durant 
les primeres setmanes de l'estiu, informa-te'n!

JOVENTUT
CASAL D'ESTIU
Aquest estiu, l'Ajuntament de Sallent oferirà un casal d'estiu que 
cobrirà totes les setmanes de vacances escolars. Un casal en-
carat cap a l'art i la creativitat amb activitats musicals, de dansa, 
teatre, fotografia, pintura i disseny. La proposta d'aquest Casal, 
que compta amb la confiança de les AMPES de les escoles per 
tirar-lo endavant, parteix de la necessitat de generar un espai 
comú entre la comunitat educativa de Sallent, creant xarxa en-
tre l'alumnat de les tres escoles. Al mateix temps, aquest salt cap 
a la descoberta de nous àmbits artístics té l'objectiu d'oferir una 
alternativa a les colònies esportives.
Les activitats artístiques poden ser una eina per millorar les relacions, potenciar les capacitats individuals i 
en grup, la creativitat, la imaginació i l'expressió dels infants i joves sense deixar de banda propostes que ja 
configuraven les edicions anteriors del casal, com ho són el joc, la cuina i les sortides a la piscina i l'entorn de 
Sallent per descobrir l'entorn natural, social i cultural de la Vila.
Les novetats del casal són: bivac a les instal·lacions del Torres Amat, inscripció d'infants a partir de P3, 
augment del nombre de monitors per poder fer-se càrrec de les necessitats dels més petits, samarretes per 
a cada infant per poder tenir-los controlats més fàcilment.

Sallent Jove @sallent_jove

2a pista de gespa

Ampliació i millora del rocòdrom



SETMANA JOVE TURBINA PETITA

Del 21 al 27 de maig Sallent va celebrar la Setmana 
Jove. 7 dies d'activitats, tornejos i concerts on els més 
joves van gaudir d'una festa pròpia pensada especial-
ment per ells. Una de les novetats d'aquesta edició va 
ser el taller de rap que es va realitzar en dues sessions  
a l'escola municipal de música Cal Moliner.

A principis d'any es va reestrenar la Turbina petita, 
l'espai d'oci familiar per nens i nenes fins a 12 anys. 
Un lloc on cada tarda, de 17:30 h a 19:00 h, poden 
gaudir lliurement del gran nombre d'activitats, jocs i 
espais que la zona ofereix. L'activitat es reprendrà a 
l'hivern per oferir una alternativa pels nens i nenes en 
els mesos de fred.

CONSELL D'INFANTS

Sallent estrena un mata-segells turístic amb el qual es pretén col·laborar en la 
projecció nacional i internacional del municipi. El mata-segells consta d'un 
disseny on apareix el Pont del Batlle Pere Otger, el nom de la població i la data 
d'enviament. Així, la imatge de Sallent viatjarà per tot el món plasmada a les car-
tes i postals. Justament aquest any, que el pont Pere Otger partirà la reforma més 
important dels darrers anys, és un bon moment per promocionar-lo.

Per Sant Jordi es va inaugurar el monument a la sardana que  s'ha instal·lat al 
parc Pere Sallés. Una obra d'Esteve Badia, dissenyada per l'entitat Dansaires Sa-
llentins, per retre homenatge a la dansa catalana i la cultura del país en el marc 
de celebració dels 65 anys de la Colla Dansaires Sallentins. La proposta també 
va sorgir de la mateixa colla de dansaires  amb la voluntat de recordar l'activitat 
sardanista que ha tingut durant molts anys la vila de Sallent.

Després d'un any de feina i d'assajos setmanals el musical Annie clou sent tot 
un èxit amb dues representacions i un miler d'assistents. Annie és el primer 
musical que es fa a Sallent i ha comptat amb actors i actrius de la vila, coreogra-
fies pròpies i arranjaments musicals fets des de l'Escola Municipal de Música de 
Sallent. L'espectacle ha aglutinat gent de tot el poble ampliant el cercle i creant 
nous vincles entre els 50 participants que van fer possible el musical.

BREUS

Sallent ha acollit la cloenda del projecte comarcal del 
Consell d'Infants compromès amb el benestar de les 
persones grans. L'acte va tenir lloc a la Fàbrica Vella, 
on 173 infants van assistir a la projecció dels 14 ví-
deos que s'han gravat durant el curs en el marc de la 
campanya «Bages Tracta'm Bé» on es recullen situa-
cions de bon tracte cap a la gent gran amb l'objectiu 
de fomentar els valors positius cap aquest col·lectiu i 
prevenir situacions de discriminació i maltractament.



CULTURA I FESTES

VIU L'ESTIU A SALLENT!

EDUCACIÓ
La cloenda dels laboratoris de creació aglutina 900 alum-
nes de les escoles de Sallent. Aquest projecte va començar 
el mes de febrer i des de llavors tot l'alumnat de les escoltes 
de Sallent ha passat per l'Espai Cultural per treballar les arts 
escèniques des de diversos espais amb l'objectiu de desenvo-
lupar i estimular les arts escèniques, entendre-les com una 
eina i incorporar-les en el seu dia a dia. Per acomiadar els 
laboratoris, s'ha fet una coreografia conjunta al pavelló muni-
cipal i la companyia Factoria Mascaró ha realitzat l'actuació 
"Silenci... dansa" a la Fàbrica Vella per a tots els nens i nenes.

Per altra banda s'està fent un recull de vídeo recomanacions 
de llibres amb la voluntat d'arribar a les 100. Tots els sallentins 
i sallentines que vulguin participar només han d'enviar la seva 
recomanació a comunicacio@sallent.cat Ja podeu consultar les 
primeres al canal de YouTube de l'Ajuntament!

La biblioteca de Sallent és la primera biblioteca pública que la Mancomu-
nitat de Catalunya va construir a la província de Barcelona ara fa 100 anys. 
Per aquest motiu Sallent ha organitzat una pila d'actes i activitats per 
commemorar el centenari de la biblioteca. 

L'acte d'obertura i presentació dels 100 anys va tenir lloc el mes de març 
amb la representació de l'obra de teatre "Ens havíem barallat tant". Du-
rant els mesos següents mesos s'ha posat en marxa l'exposició fotogràfi-
ca de la biblioteca, s'ha presentat el llibre "Sallent Desaparegut", Empar 
Moliner ha oferit una tertúlia literària, s'ha fet una sessió de contes a l'aire 
lliure i s'ha presentat la digitalització de la revista l'Esparver. 

La resta d'actes inclosos en el marc de celebració del centena-
ri es reprendran a partir de setembre. El dia 29, el dia exacte 
de l'aniversari de la biblioteca, es realitzarà un Lipdub des de 
la nova biblioteca fins a l'antiga biblioteca protagonitzat per les 
entitats i persones del municipi que hi vulguin participar. El ma-
teix dia la Fàbrica Vella acollirà l'espectacle familiar Embrossa't, 
una actuació de poesia visual a càrrec de Joan Brossa. 
El programa d'activitats finalitzarà l'1 d'octubre amb la celebra-
ció del club del llibre Bages-Berguedà que comptarà amb la 
presència de l'escriptor i periodista Antoni Bassas. 

Sallent presenta un programa molt ampli amb tot tipus de pro-
postes per seguir actius durant els mesos d'estiu. Continuaran 
els cicles de Gresca a la Fresca, les nits al Castell, el Cinema a 
la Fresca i aquest any, a més a més, s'hi afegeix el cicle de Nits 
a l'Escorxador amb els concerts de Rumba Tarumba, Antonio 
el Remendao i Mishima. Una pila d'activitats pensades per a 
tothom, des dels més menuts fins als més grans. Consulteu el 
programa d'actes al web de l'Ajuntament!



Els regidors/es d’Esquerra Republicana: Carles Pascuet, Pilar Sala, 

Antònia Faja i Miquel Estruch.

Esquerra 
Republicana 

Sallent
@SallentEsquerra

psalaribalta
@gmail.com 620 21 64 66@SallentEsquerra

Aquesta informació ha estat redactada i facilitada 
pels membres d'Esquerra Republicana Sallent.

Esquerra aposta per fer de Sallent un poble 
que recicla i ha impulsat un estudi a l’Ajuntament de 
Sallent per determinar quin és el millor model de reco-
llida selectiva que aporti el nivell més alt de reciclatge. 
Esquerra denuncia la brutícia que s’acumula a l’entorn 
dels contenidors així com l’impacte visual a diferents 
carrers i places, que projecta una imatge de deixadesa. 
Tot i que no és definitiu, el nou sistema podria ser el 
de porta a porta, que ja s’aplica a diferents municipis 
de la comarca amb èxit. Per Esquerra, un  nou sistema 
de recollida permetrà passar de l’índex actual al poble 
del 30% de residus reciclats, a un mínim del 60%, l’any 
2020. 

L'OPOSICIÓ INFORMA
ERC SEMPRE HI SOM!

Esquerra Sallent crea el Grup Impulsor Mu-
nicipal per encarar les eleccions municipals 
del maig de 2019. Aquest grup està elaborant el Pla 
Estratègic Municipal 2019-2029, analitzant les forta-
leses i debilitats de Sallent per acabar amb la pèrdua 
d’habitants i retornar el dinamisme social i l’activitat 
econòmica i cultural.

És vital aconseguir un model i una imatge de poble que 
promogui i faciliti la implantació de polítiques socials i 
econòmiques que millorin les condicions de vida de les 
persones que hi vivim i de les que poden venir a viure-
hi. 

Esquerra segueix liderant la batalla per al 
transport públic, davant la immobilitat de 
l’equip de govern. El municipi necessita més fre-
qüència de busos del transport públic ALSA i un mi-
llor servei. Des d’Esquerra, s’han presentat en reitira-
des ocasions documents davant de l’equip de govern de 
l’Ajuntament que avalen la queixa de molts sallentins 
sobre les deficiències del transport públic. Sallent ne-
cessita millorar la seva mobilitat amb una freqüència 
més alta d’autobusos, tant els dies festius com els fei-
ners, la puntualitat del servei, la renovació de la flota 
de busos i, sobretot, que cap usuari es quedi sense pujar 
perquè el bus va ple. 

Proposta d’Esquerra, Sallent acollirà el fu-
tur Museu del Tèxtil a la Casa Torres Amat.
Atès que hi ha un projecte destinat a la remodelació 
de la Casa Torres per part de la Diputació de Bar-
celona i Ajuntament, Esquerra proposa preservar el 
que queda del patrimoni tèxtil a Can Sala per posar 
en valor el nostre llegat industrial històric-industrial. 
Una indústria que va convertir Sallent en un poble 
capdaventer als segles XIX i XX i va motivar la cons-
trucció de grans fàbriques a la llera del riu Llobregat. 
Amb la creació d’aquest espai museístic es  comple-
mentarà i s’incrementaran les actuals visites a la casa, 
alhora que es recuperaran materials, eines i estris 
que actualment estan en força mal estat,  però que 
formen part del nostre passat com a poble.

Esquerra segueix denunciant que l’entorn 
de l’escola Torres Amat és un espai per als 
infants i no per als gossos. L’espai de gespa da-
vant de l’escola ha de ser únic i exclusiu per als  in-
fants i reiterem, un cop més i com s’ha denunciat 
els últims 2 anys, que es tregui la placa que permet 
l’entrada de gossos. 

Esquerra treballa per solucionar els des-
perfectes a la via pública. En permanent con-
tacte amb la ciutadania de Sallent, es fa arribar a la 
regidoria de Serveis i Via Pública les queixes sobre 
qualsevol irregularitat que ens comuniquen els veïns 
i veïnes o que observem, ja sigui voreres en mal es-
tat, falta de subministrament elèctric, problemes de 
l’enllumenat urbà, brutícia dels carrers i mercat, her-
bassars, tapes de fanals o problemes de mobilitat. 



Gràcies Sallent! Gràcies a tota la gent que, els passats 
4 i 5 de maig vau omplir les places, vau ballar durant 
tota la nit, a les més de 300 voluntàries de Sallent - i 
d'arreu - que vau fer torns i vau ser imprescindibles per 
fer possible La Resposta. En definitiva, a tota la gent que 
vau ajudar a omplir Sallent d'esperança. Moltes gràcies!
Va ser un cap de setmana molt intens, ple d'il·lusió i 
emocions a flor de pell. Res no ens va aturar i entre to-
tes ho vam fer possible, Sallent era ple de solidaritat. 
Més de 4.000 persones van ser a Sallent per participar 
als actes programats, però també a les converses, les so-
bretaules, als cafès i a tots els moments on es van teixir 
complicitats. 

L’Anna Gabriel, exiliada forçosament a Ginebra (Suïs-
sa), com la resta d'encausades continua al punt de mira 
de l'estat espanyol. En un moment d'excepció, amb 
activistes i càrrecs electes jutjades per la seva activitat 
política, denunciem la seva persecució i responem amb 
determinació i claredat l’estratègia repressiva de l’estat.

De cap manera a dia d’avui podem descartar que l’Anna 
no sigui acusada d’un delicte de rebel·lió. Mentre duri 
el processament és possible i probable que l’Anna i els 
altres investigats puguin ser imputats per altres delictes 
més greus que els actuals, amb penes de fins a 30 anys 
de presó. Per això, continuem organitzats, denunciant 
la persecució i responent a cada passa.

Ho repetirem tantes vegades com sigui possible, gràcies 
Sallent! Per la solidaritat, per les hores destinades; per-
què malgrat tot, no hem perdut l’esperança i Sallent ho 
va demostrar responent de la millor manera possible. 
Gràcies a totes aquelles que veu posar el vostre granet 
de sorra per demostrar a l'Anna i a totes aquelles que 
lluiten contra qualsevol injustícia, que mai no camina-
ran soles!

Com hem dit sempre, la solidaritat no comença ni aca-
ba aquí: seguim, seguirem!
Free Anna Gabriel! Free Them All!

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

L'OPOSICIÓ INFORMA

FREE ANNA GABRIEL. La millor resposta, la solidaritat!



Els Serveis Municipals de l'Ajuntament continuen treballant en la millora del municipi amb accions 
d'asfaltat, arranjaments de camins, espais, i instal·lacions.

Arranjament aparcaments de la 
piscina, la muralla i la carretera.

Neteja riu Cornet, Riereta i Cal 
Sala

Vehicle elèctric pel servei de 
jarinderia

Arranjament voreres Pont Nou Arranjament xemenia zona       
Fàbrica Vella

Asfaltat del carrer París i magat-
zem de la brigada

Tancat i sanejat antiga gasolinera

Passos elevats al carrer Prat de la 
Riba amb Bisbe Valls i Avinyó

Arranjament murs carrer de les 
Forques i carrer Vedruna 

Instal·lació de marquesina

Re asfaltat als pol. Plans de la Sala 
i Berenguer

Arranjament sortida/entrada 
camí de Cabrianes

MILORES DE LA VIA I L'ESPAI PÚBLIC
TERRITORI


