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La Festa Major tindrà lloc del 9 al 12 de setembre amb 
el  pregó a càrrec de l’Esbart Vila de Sallent i l’obertura 
de l’Antic Escorxador com a espai lúdic. Aquest acollirà 
algunes de les principals novetats com són la festa Holi i 
la de l’escuma, i hi actuaran DJ’s sallentins en la Nit Jove 
amb DJ Juanma. L'Ajuntament opta per ubicar aquests 
actes més nocturns en aquesta nova instal·lació, allunya-
da de la vila, per respectar el descans dels veïns/es. 

Benvolguts sallentins i sallentines,

Teniu a les mans un espai d'informació municipal 
que complementa els diversos canals de comuni-
cació que des de l’Ajuntament utilitzem per infor-
mar al conjunt de la població del què passa, es fa i 
es preveu fer. Aquest cop m’agradaria destacar les 
principals inversions que es preveuen aquesta le-
gislatura i que hem escollit entre tots els que han 
volgut participar a través de les votacions que es 
van realitzar a començaments d’any.

La reforma del carrer Estació, en el tram que va 
cap a l’Institut, és un dels llocs de pas de moltes 
persones i considerem prioritari poder-lo aprofitar 
al màxim més enllà de l’actual espai de pas. El Pont 
Pere Otger, anomenat Pont Vell, serà una altra de 
les actuacions importants que tindrà lloc el 2018, 
ja que el 2017 serà l’any per redactar-ne el projecte i 
acordar quina forma s’hi dóna, consolidant aquest 
emblemàtic punt d’accés al casc antic de la nostra 
població i pel qual passen cada dia molts vehicles. 
Complementaran aquestes inversions, finança-
des per la Diputació de Barcelona, la construcció 
d’una passera que unirà el sector de la piscina amb 
la zona esportiva, i la millora del camí que uneix 
Sallent i Cabrianes. Aquestes actuacions, entre les 
que s’aniran fent de manteniment i millora, han de 
contribuir a fer un poble agradable on viure-hi i 
que tots ens en puguem sentir orgullosos.

Per altra banda, m’agradaria destacar l’aposta per 
la formació i l'ocupació. Principalment el projec-
te Turn On, una aposta municipal perquè joves de 
la nostra població puguin aprendre i practicar en 
diversos àmbits del món laboral, amb la confiança 
que serà una bona plataforma perquè puguin tenir 
un futur laboral millor.

Finalment, aprofito per en-
grescar a tothom a participar 
des de les diverses plataformes 
creades per tal de fer arribar 
totes aquelles propostes i su-
ggeriments que ens ajudaran a 
fer entre tots un Sallent millor.

David Saldoni de Tena
Alcalde de Sallent

L'escorxador, situat al Camí de Ca-
brianes, es va construir entre 1923 i 
el 1927 a la finca rústica “l’Horta d’en 
Claret”, però va patir diverses inun-
dacions a causa de les riuades que 
van provocar el tancament de l’edifici. 

La festa compta amb un programa variat amb activitats 
per a tots els públics. Els més petits tindran inflables i 
el teatre El Llop i les cabretes; també l’actuació del grup 
Macedònia que commemorarà el 10è aniversari del Con-
sell d’infants. A més, hi haurà concerts i balls de nit amb 
les orquestres Rosaleda, Juniors i la Saturn, a més dels 
Hotel Cochambre que s’encarregaran del ball de confeti 
que tancarà la festa després d’un espectacle piromusical. 

Coincidint amb la Diada, es realitzarà l'Acte Institucio-
nal amb ball d’homenatge al Parc Municipal Pere Sa-
llés, en un diumenge amb cercavila de Gegants i audi-
ció de sardanes. Altrament, hi trobareu una competició 
de canoes; tornejos de billar, tennis i pàdel; un concurs 
de paelles; exposicions de pintura;
entre d'altres actes que es 
poden consultar a 
www.sallent.cat. 



EL PLE VOTARÀ EL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA RESIDÈNCIA
En el ple del 14 de setembre es porta a aprovació inicial 
el projecte executiu de la nova residència de Sallent.

Aquest projecte va rebre suggeriments i propostes que 
han servit per poder millorar la proposta. S’ha reorde-
nat la capacitat fins a 90 places, incorporat un sistema 
de calefacció per biomassa, que utilitzarà l’antiga xe-
meneia de la fàbrica vella, s’han reubicat les sales de 
visita, incrementat els aparcaments, i s’ha encarregat 
la redacció d’un projecte de l’entorn per tal de poder 
guanyar tot l’espai de ribera com espai lúdic, tant pels 
residents com pels veïns i veïnes.

Aquest projecte estarà en exposició pública per tal 
que tothom qui ho consideri oportú el pugui consul-
tar i analitzar per tal de fer-hi les al·legacions, consi-
deracions i suggeriments. Un cop es tingui el projecte 
aprovat definitivament, es procedirà a la redacció del 
plec de clàusules que haurà de regir la licitació de la 
construcció d’aquest equipament tan necessari per la 
població de Sallent. Paral·lelament s'està enllestint la 
planificació financera per tal de poder-hi fer front, i 
que s’haurà de preveure en el pressupost de l’any 2017.

RECTA FINAL EN LA REHABILITACIÓ DE "CAL CARRERA"
L'Ajuntament preveu inaugurar i posar en marxa 
l'equipament cultural, que comptarà amb un teatre i 
una sala polivalent, a principis del 2017. Les obres van 
començar el juliol del 2013 i el cost ha estat d'1,6 mi-
lions d'euros.

Les obres de l’interior estan pràcticament acabades i 
durant els propers mesos es licitaran els contractes pel 
subministrament i instal·lació de les butaques i d’una 
grada motoritzada i traslladable, així com també de 
l’equipament audiovisual i escènic pel teatre-auditori 
i la sala polivalent. També es realitzarà la urbanitza-
ció de l'entorn de la nau, que se'n ha rehabilitat la co-
berta i els tancaments, construint una marquesina a 
l'entrada i ampliant les instal·lacions. 

La capacitat variarà segons les necessitats, ja que, per 
exemple, es disposarà de cortines per dividir l'espai. 
L'auditori-teatre permetrà reunir fins a 1.200 persones 
de peu i 500 assegudes. 

Aquest nou centre cultural serà un espai que ajudarà 
a fomentar el dinamisme de les entitats sallentines i el 
seu calendari habitual. L'objectiu és establir una pro-
gramació estable i diversa de teatre, cinema i dansa, 
així com  també tenir un equipament útil per la re-
alització d'exposicions, tallers, conferències, assajos, 
congressos, etc. L'alcalde David Saldoni explicava al 
diari El Punt Avui que pretén convertir-ho en el segon 
equipament de la comarca "somiant ser subseu del 
teatre Kursaal de Manresa". 



EL PLE VOTARÀ EL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA RESIDÈNCIA

HI HAURÀ SERVEI D'AUTOBÚS I CAMÍ A PEU A LES ESCOLES
L'Ajuntament crea un camí escolar a peu per infants 
majors de 8 anys amb el servei de monitors/es. El re-
corregut compta amb 4 itineraris diferents cobrint la 
totalitat de la població per trams amb poca fluïdesa de 
vehicles, garantint la seguretat vial gràcies a la incor-
poració de la senyalització adequada. Aquest servei és 
gratuït. Els itineraris són:
1. Passeig Guillem Viñas, Pl. Catalunya, Pl. de la 

Verdura, Escoles.
2. Josep Potellas, Pl. Generalitat, Prat de la Riba, 

Escoles.
3. Milà i Fontanals, Catalana, Pl. de la Verdura, 

Escoles.
4. Secretari Bonet, Prat de la Riba, Escoles.

Per altra banda, el servei d'autobús continua. Aquest 
prioritza als menors de 8 anys i els que tinguin més dis-
tància entre el centre i l'habitatge. El transport manté 
les parades (Estació, Balmes, Catalana, Pl. Catalunya, 
Camp de Futbol, Verge de Fussimanya, Escoles) i horaris 
dels cursos anteriors, amb un cost de 75 euros anuals.
 
Al llarg del curs s’anirà valorant el funcionament 
dels serveis per tal d’adequar-los a les necessitats que 
s'observin, ja que la voluntat és minvar el trànsit en 
hores puntes. Els serveis es posen en marxa amb l'inici 
del curs escolar, el dimarts 13 de setembre. Les ins-
cripcions es poden realitzar a partir de l'1 de setembre, 
de 9 a 14h, a l'Ajuntament.



ASSAMBLEA MUNICIPAL OBERTA

ELS VILATANS HAN ESCOLLIT LES INVERSIONS DE MILLORA

Un total de 44 sallentins/es van aprovar les 5 propos-
tes presentades en la segona jornada participativa, 
les quals s'enviaran als 4 grups polítics per discutir si 
s'eleven al Ple municipal. Les més votades van ser el 
manteniment i la neteja de les zones properes al riu 
Llobregat; així mateix, també es van debatre la crea-
ció d'un mercat de productes ecològics, l'adquisió 
de material logístic municipal i l'aprofitament de 
l'edifici de l'antic escorxador. A banda, es va pro-
posar la creació d'un parc infantil al Poble Nou i la 
retirada de les prohibicions de jugar als majors de 
6 anys a les places de la vila, en una assamblea amb 
participació escassa, ja que no arribava al % establert 
en el reglament, que és d'un 1% de la població major 
de 16 anys (56 sallentins). 

L’Ajuntament rebrà 690 mil euros de la Diputació 
de Barcelona per tirar endavant les reformes escolli-
des pels vilatans en un procés participatiu celebrat el 
març. Les 4 propostes més votades seran executades 
aquesta legislatura. L'alcalde David Saldoni destaca 
que “és una bona notícia poder dur a terme més de 
tres de les inversions previstes votades per 473 sa-
llentins/es” i es mostra convençut de fer-ho en els 
terminis establerts. 

Foto: Agrupament Roques Albes (Sala Joan Vilà i Valentí)

Per altra banda, el Ple va aprovar tirar endavant 5 
propostes aprovades en la primera AMO del gener, 
com ara la creació d'una comissió per seguir la 
construcció de la residència, un projecte per po-
sar en valor el patrimoni natural, arquitectònic i 
històric de Sallent, i el control sobre l'estat de les 
instal·lacions, equipaments i mobiliari urbà. L'ens 
preveu convocar novament a la població el mes de 
novembre amb una tercera assamblea.

El 2017 es millorarà la zona peatonal que connecta 
el centre amb l’Institut i es crearà la passera de via-
nants sobre el riu Cornet en la zona esportiva. De 
cara el 2018 i 2019 es reformarà el Pont Vell (propos-
ta més votada) i es millorarà el Camí de Cabrianes.  
Properament es redactaran els projectes d'aquestes 
obres de millora i s'acabarà de concretar el finança-
ment necessari per dur-les a terme en aquesta legis-
latura.



L'AJUNTAMENT, AL COSTAT DELS SALLENTINS A L'ATUR
El Servei Municipal d'Ocupació Laboral ha contri-
buit a reduir l'atur amb un seguit de mesures com 
ara la Borsa de treball i els Plans d'Ocupació que han 
facilitat més d'una vintena de places. El consisto-
ri també ha contractat 8 desocupats, a través d'una 
subvenció de la Diputació de Barcelona, i 2 perso-
nes, mitjançant una altra del Consell Comarcal Pro-
jecte Rubik. L'atenció personalitzada del SMOL ha 
orientat a 83 usuaris (persones, entitats i empreses) 
oferint-los eins per trobar feina i enviant-los com a 
candidats a ofertes laborals. A més, s'han atorgat aju-
des econòmiques a 10 empreses i 2 entitats amb la 
consegüent contractació de 14 sallentins. Aquest mes 
de setembre es convocaran 4 nous plans d'ocupació 
locals d'àmbit social. 

EL PROJECTE TURN ON AJUDA ELS JOVES DESOCUPATS
Un total de 16 sallentins, d'entre 16 i 23 anys, es-
tan sent formats per entrar en el món laboral. Des 
de l'abril i fins el gener de 2017, tracten temes re-
lacionats amb la construcció, fusteria, lampisteria, 
pintura i jardineria. Per aquest motiu, la seva tasca 
consisteix en rehabilitar l'edifici municipal Contra-
mestres (La Caseta) per destinar-lo finalment als jo-
ves del poble. L'Ajuntament treballa per facilitar la 
integració laboral a través de subvencions a les em-
preses que decideixin contractar aquests sallentins 
que es troben desocupats. La responsable de Turn 
ON apunta que "el projecte tira endavant gràcies a la 
motivació i implicació de tots els participants". 

L'administració pública porta mesos treballant en la seva moder-
nització per apropar-se el més possible a la ciutadania, oferint-
los totes les eines disponibles per facilitar les accions i la inte-
racció entre ambdós subjectes. Des de l'Ajuntament s'ha posat a 
disposició dels sallentins una renovada Seu electrònica, que atén 
a la població amb la major rapidesa possible i els dóna opcions 
per realitzar des de qualsevol lloc tràmits, presentació de factu-
res, queixes, suggerències, etc. Així mateix, s'ha posat en marxa 
el Portal de Govern Obert i Transparència que posa a disposició 
dels vilatans bona part de la informació pública, com són les con-
vocatòries de personal, el tauler d'anuncis o la gestió econòmica, 
entre altres. La informació es pot consultar a través del web mu-
nicipal (www.sallent.cat), on també es publiquen les novetats de 
Sallent, l'agenda i les accions que realitza l'Ajuntament.

LA INFORMACIÓ MUNICIPAL A L'ABAST



Les colònies esportives han comptat amb més de 200 
nens/es d'entre 8 i 15 anys. Cada matí han realitzat 
activitats dirigides de bàsquet, futbol, beisbol, pà-
del i zumba, entre d'altres. A més, s'han programat 
curses d’orientació, una gimcana, caminades i jocs 
de pistes pel poble, així com un bany de nit a la pis-
cina amb disco i bivac. També excursions fora del 

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ A LES COLÒNIES ESPORTIVES D'ESTIU

28È TORNEIG DE FUTBOL SALA
Els partits van reunir 30 equips en diferents cate-
gories el juliol amb les victòries del Bar Piscines 
en Sènior, Vamos Equipo en Benjamí, Frankfurt 
Reset en Aleví, Dalton en Infantil i Besoraen-
ginyers en Cadet. A banda, 28 equips van jugar 
en les 24 hores on Mayer Sports va guanyar el 
Sènior, les Super Nenas en Infantil, Frankfurt 
Reset en aleví i Benja Team en Benjamí. 

L'Eternal Running torna a Sallent amb una segona 
edició el cap de setmana del 15 i 16 d'octubre. La 
cursa esportiva extrema que repta als concursants a 
superar diferents obstacles -com proves amb fang, 
bales de palla, etc.- presenta novetats. 

Enguany comptarà amb una competició nocturna el 
dissabte amb la meitat d'obstacles i quilòmetres que 
el circuit de diumenge al migdia.

La vila de Sallent es converteix en la seu 
del Circuit Mundial a la província de 

Barcelona un any més. 

Les inscripcions estan obertes a l'Ajuntament (de 
7.30h a 14.45h) o al web www.eternalrunninginven-
cible.com. Aquells sallentins que s'inscriguin a les 
oficines municipals obtindran un descompte en el 
preu.

NOVETATS EN LA COMPETICIÓ MÉS ANIMAL I EXTREMA

municipi com un dia a un parc aquàtic i una acam-
pada al Mas Martorell. 

El regidor d'esports, Jonatan Caro, aposta per conti-
nuar "oferint activitats per tal de millorar el benestar 
físic de sallentins de totes les edats". De cara al setem-
bre es reprendran, per exemple, les xerrades de salut.



La campanya 2016 del Jaciment Ibèric del Cogulló 
de Sallent ha permès descobrir un nou tram molt ben 
conservat –de 6 metres x 2 d’amplada- de la muralla 
fundacional (1), datada de la segona meitat del segle 
V a.C..

Els treballs realitzats s’han centrat al nord del sector A, 
que bona part va començar a ser excavada als anys 70. 
Així mateix, s’han excavat dos recintes adossats al nou 
tram de la muralla fundacional (2) i dos més iniciats 
als anys 70 (4). A més, els murs de façana han guanyat 
alçada i entitat patrimonial gràcies a l’excavació dels 
estrats superiors de part del carrer principal (3). Per 
altra banda, s’ha portat a terme la consolidació de tots 
els murs destapats i aquells que ho requerien com és 
el cas de la muralla meridional (5) i el bastió nord,  
juntament amb la neteja de les estructures conegudes 
del sector A. Els paviments excavats han sigut coberts 
per preservar-ne la conservació. 

NOVES TROBALLES AL COGULLÓ

Les actuacions han permès conèixer millor 
l’organització interna de l’urbanisme antic. Els resul-
tats han aportat una valuosa informació científica. 
Destacar també la basant patrimonial, ja que les noves 
restes exhumades permeten ampliar el jaciment amb 
noves estructures visitables i fer més comprensibles i 
coherent l’assentament que amb les restes descober-
tes uneix el sector A amb la resta de l’assentament. La 
campanya d’excavació, finançada per l'Ajuntament 
amb 20 mil euros, es va iniciar l’1 de juny i va acabar el 
15 de juliol, coordinada per 3 arqueòlegs, 1 restaura-
dor, 2 treballadors contractats pels Plans d’Ocupació i 
5 voluntaris, entre ells estudiants.

L'Ajuntament ha posat en marxa un projecte per fomen-
tar els atractius turístics del municipi, promocionant 
rutes per Serra-sanç, la Corbatera o Fucimanya, entre 
d'altres. També pretén donar a conéixer el patrimoni 
cultural, mitjançant, entre d'altres, visites gratuïtes.



A PROP DE LES FAMÍLIES

El Servei d'Infància, Adolescència 
i Famílies encara el 6è any havent 
atés 35 nens/es d'entre 6 i 16 anys el 
curs 2015-16. Als baixos de la Casa 
Torres s'ofereixen, de dilluns a di-
vendres (17-19h), aules d'estudi i 
activitats lúdiques per fomentar els 
hàbits socials; a més, practiquen 
esports al Pavelló i participen amb 
l'Escola Municipal de Música. Les 
experiències són compartides amb 
les famílies a través d'un tracte di-
recte amb les educadores socials.  

UN ESTIU PLE DE VÒLEI
El torneig de vòlei-platja va mar-
car l'agenda dels joves durant juny 
i juliol. Uns 16 equips amb juga-
dors sallentins i bagencs es van 
enfrontar a la pista per vins i un 
pernil. Els guanyadors van ser els 
'Hybrids'. El 17 i 18 de setembre es 
celebrarà un torneig 24 hores. Per 
altra banda, més de 400 persones 
van participar el maig en la Set-
mana Jove que, com a novetat, va 
comptar amb un room escape a la 
Casa Museu Torres Amat.  

RESIDÈNCIA MUNICIPAL

Concerts, tardes al cinema i al 
teatre, tallers de cuina... Els avis i 
àvies de la Residència Sant Bernat 
participen durant tot l'any en un 
munt d'activitats: des de ginca-
mes amb els alumnes de les esco-
les a recitals de poesia. Així ma-
teix, també van anar d'excursió a 
la platja de Vilanova i la Geltrú. 
El servei municipal s'encarrega 
d'acollir i acompanyar a les perso-
nes grans  primant la seva felicitat 
i benestar.

L'AJUNTAMENT CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

LA BANDERA LGBTI, A L'AJUNTAMENT

La Fundació Obra Social “la Caixa” dóna suport al projecte Dinars acom-
panyats, impulsat per l’Ajuntament i els Agents de salut comunitària en 
col·laboració amb el CAP, Creu Roja, Càritas i el Casal de la Gent Gran. 
L'objectiu és millorar la socialització de les persones facilitant-los un espai 
on compartir dinars saludables i gaudir d’activitats col·lectives. Represen-
tants de la fundació van comprovar com cada migdia més de 30 persones, 
d'entre 65 i 95 anys, fan ús del servei.

La llibertat i la igualtat són dos valors que es promouen enèrgicament 
des de l’administració pública. Per potenciar el respecte a la dignitat de 
les persones, i els drets de les persones LGBTI, la bandera de l'arc de Sant 
Martí va onejar a la facança del consistori en motiu de Dia Internacional 
de l'Orgull. L'objectiu és estendre la tolerància entre la població per po-
der conviure en una democràcia neta de discriminacions.

Breus
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN ELS CASALS D'ESTIU
Del 25 de juliol al 2 de setembre, 46 nens i nenes de P3 a 5è de primària 
han participat en un seguit de tallers de manualitat i cuina, excursions, 
matins a la piscina i jocs en equip, entre d’altres, en els Casals que han 
comptat amb monitors sallentins majors de 18 anys. Destacar que la 
franja d’edat amb més afluència ha estat la de parvulari, de P3 a P5. 



FOMENTEM LA LECTURA RÀDIO SALLENT
Els alumnes de l'Escola Municipal 
de Música Cal Moliner no han pa-
rat de viatjar i actuar pel territori. 
Han portat la seva música a molts 
racons de la Catalunya Central, a 
Barcelona (a l'Auditori i al Palau 
de la Música Catalana per comme-
morar el mètode Suzuki) i també 
al festival europeu Emusik al País 
Basc. Entre d'altres, van amenit-
zar les Enramades acompanyant 
l'Esbart Vila de Sallent en l'estrena 
del ball popular Toc d'Enramada i 
van representar Tu portes l'estrella 
amb Ampans i Asprodis. I és que 
el centre, amb inscripcions ober-
tes tot l’any, fa una aposta clara per 
acostar la música a totes les edats 
(de nadons a adults) i nivells.

La Biblioteca Municipal Sant An-
toni Maria Claret ha continuat 
fent promoció de la lectura du-
rant l'estiu sortejant lots de llibres 
i productes, i habilitant un espai 
informal pels més petits. A més, 
han ajudat als sallentins a orga-
nitzar les vacances a través de la 
Viatgeteca, que ha tornat a ser  
molt visitada.

LA MÚSICA A CASA

Al setembre es reprendran pels 
infants les hores del conte, els ta-
llers de manualitats i el club de 
lectura, i pels adults les xerrades, 
presentacions de llibres, projec-
cions i exposicions. Com a no-
vetat, aquest curs s’iniciaran les 
lectures en veu alta adreçades a la 
gent gran.

L'emissora municipal (107.6 FM 
/www.radiosallent.cat) està pre-
parant continguts per la nova 
temporada radiofònica, després 
d'uns mesos exitosos gràcies, en 
part, a l'aposta informativa  que 
s’ha fet en els últims dos anys, 
tant en les ones com en el web. 
Més de 1.500 visites setmanals 
a la pàgina i fins a 1.000 visua-
litzacions del canal de Youtube 
amb les peçes del Filem Prim. La 
suma d’esforços de l’Ajuntament, 
La Xarxa, Ona Bages i tots els 
col·laboradors permet iniciar 
una temporada històrica, la 35a 
de Ràdio Sallent, la qual comp-
tarà amb nous espais radiofò-
nics i, sobretot, donant veu als 
veïns/es.

Cada mes, quan surt la lluna plena, els sallentins poden 
descobrir noves rutes nocturnes pel municipi. Una mi-
tjana de 90 persones per edició han participat en les ca-
minades que ha impulsat el consistori, en col·laboració 
amb l'associació per a la igualtat Adona't i seguint les 
passes del guia Esteve Padullés. Un dels objectius ha es-
tat unir el veïnat en una espectacular posada en escena 
cultural amb una actuació sorpresa cada nit. 

AMB LLUM DE LLUNA

MÚSICA I CINEMA PER A TOTHOM
Els mesos d'estiu van tornar a comptar amb les activitats de Gresca a la fresca. El músic Andreu Peralba 
va amenitzar la revetlla de Sant Joan en un acte organitzat per l’Associació de Veïns del Poble Nou. A 
més, al llarg del juliol vam ballar al ritme dels grups Unión ha-
banera, Xarop de Nit, Mad Drummer & The outlaws, el grup 
d’havaneres Barca de Mitjana i Doble Swing. També l’Associació 
Guifré el Pelós va oferir el “Show de la Gent Gran”, un espectacle 
musical amb èxits de sempre. A més, Adona't s'ha instal·lat al 
Parc Municipal per emetre vàries pel·lícules per a tots els pú-
blics en una nova edició de “Cinema a la fresca”.



L’OPOSICIOINFORMA
-

Els regidors d’ERC ens hem proposat, al llarg d’aquesta 
legislatura, reunir-nos periòdicament amb represen-
tants dels barris de la vila i dels nuclis de Cabrianes, La 
Botjosa i Cornet per conèixer les necessitats que tenen. 
Presentem queixes, propostes, instàncies i mocions a 
l’equip de govern i en fem el seguiment. Volem resoldre 
les problemàtiques i mancances pròpies de cada zona, 
des de les deficiències amb la mobilitat i accessibilitat en 
la via pública, la neteja, el mobiliari... 
Ara, està en mans del regidor de la via pública de 
l’Ajuntament, fer canvis de circulació al barri de La Costeta 
per a preservar la seguretat dels vianants i fer-se càrrec 
de la deixadesa del barri de la Botjosa, el canvi de bancs i 
també, la col·locació d’una marquesina a la parada del bus 
municipal. Des d’ERC hem aconseguit el desbrossament 
d’aquest barri i seguirem insistint en millorar la neteja del 
mercat i del riu Cornet, en adaptar totes les voreres per 
afavorir la mobilitat de les persones que viuen a Sallent i 
aconseguir les millores necessàries a tots els barris. 

La nostra responsabilitat és que el municipi avanci i es 
resolguin els problemes propi de cada barri.

ERC amb els barris de la vila

Sallent es beneficiarà dels descomptes a la C-16

Després de les accions que hem dut a terme, Sallent tindrà 
els mateixos descomptes que els altres pobles del Bages 
en el peatge de l’autopista Manresa-Terrassa. El Ple de 
l’Ajuntament va aprovar una moció presentada per ERC 
per exigir al conseller de Territori, Josep Rull, les bonifica-
cions a la C-16, davant del greuge comparatiu que patim.
Hem donat suport al col•lectiu de Sallent:  Gratuïtat Peatges 
Autopista Sallent-Terrassa, i a la Plataforma No + morts a la 
C-55 i, hem impulsat reunions amb la delegada del govern 
Laura Vilagrà, la diputada Adriana Delgado, la senadora 
Mirella Cortès i amb la Direcció General d’Infraestructures 
de la Generalitat per aconseguir que, al setembre o al gener 
de 2017, Sallent es beneficií de les mateixes bonificacions 
que la resta de la comarca. 
Des d’ERC continuarem treballant per l’alliberament de 
la C-16 com a l’única alternativa per a les comarques 
centrals per disposar d’una via ràpida i gratuïta d’accés a 
l’àrea metropolitana. 

Treballem per millorar el Transport Públic

Des d’ERC hem fet arribar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat els suggeriments per millo-
rar el transport públic entre Sallent-Manresa-Barcelona. 
Respectar els horaris i adaptar-los a les necessitats reals; 
augmentar la freqüència de pas en el servei que cobreix 
l’empresa ALSA; modernitzar la flota; disposar d’una línia 
directe a l’estació de RENFE-Manresa; sol·licitar una nova 
parada a Plaça Catalunya o incorporar vehicles adaptats 
són algunes de les peticions que les persones usuàries del 
transport ens van expressar a la reunió convocada per 
abordar aquesta problemàtica.
Per ERC és un dret la defensa del transport públic.

Actuem davant les reclamacions del 
subministrament elèctric

Més d’una vintena de persones s’han pogut beneficiar del 
servei d’atenció de l’Oficina del Consumidor del Consell 
Comarcal arran dels talls de subministrament elèctric 
que es van produir el mes de maig. ERC vam sol·licitar 
que un tècnic d’aquesta Oficina es traslladés a Sallent 
i pogués tramitar les reclamacions dels sallentins pels 
danys ocasionats. Les zones més afectades van ser el 
barri de la Rampinya, La Carretera i altres carrers del 
centre de la vila. 
Estem al costat del consumidor vetllant pels seus interessos.
Aquestes són algunes de les accions que des d'ERC hem 
fet aquest primer any de legislatura. El nostre propòsit és 
el de seguir escoltant i atenent les peticions que la ciu-
tadania ens faci arribar, sigui en l'àmbit que sigui, per 
continuar actuant a l'Ajuntament i pel progrés de Sallent. 

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

Carles Pascuet, Pilar Sala, Antònia Faja i Miquel Estruch,
regidors i regidores d'ERC Sallent.

Esquerra Republicana Sallent

@SallentEsquerra

@SallentEsquerra

psalaribalta@gmail.com

620 21 64 66

ERC 
SEMPRE HI SOM



Aquesta pàgina ha estat reservada pel grup municipal CUP Sallent, però la informació no ha estat facilitada a 
l'Ajuntament.



MILLORES DE LA VIA I L'ESPAI PÚBLIC

Incorporació d'atraccions al parc 
infantil de Plaça Catalunya

Reparació de torre, façanes, 
àbsis i finestres, balaustrada i 

coberta del campanar de 
l'Església de Cornet

Pintura aparcament Pont Nou i 
Camp de la Bota

Pavimentació del
pati de Cornet

Nous contenidors de rebuig amb pedal 
en tot el municipi

Els Serveis Municipals de l'Ajuntament continuen treballant en la millora del municipi amb accions de pin-
tura, reparació, rehabilitació, incorporació de nous serveis, etc. Algunes de les actuacions realitzades en els 
darrers 6 mesos les mostrem en aquesta pàgina.

Nous lavabos a la zona esportiva

Reparacions de la protectora 
d'animals: teulada i canal de reg

Ordenació Pl. de la Verdura

Pavimentació de la llamborda dels c/Torres Amat i Bisbe Valls

Pintura sortida nord Sallent

Reparació de l'aparcament de la
Plaça Santa Maria


