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Gràcies per ser-hi

Si encapçalar la candidatura d’ERC a 
Salt és un honor, que la persona que 
la tanqui sigui en Salvador Sunyer i Ai-
meric és un honor immens. Per mi i per 
molta gent de Salt, en Salvador Sunyer 
representa un model en molts aspectes, 
el mestre de català en la clandestinitat 
del règim, Senador en els primers com-
passos d’una democràcia adolescent, 
Alcalde de Salt de 1983 a 1991, fill pre-
dilecte del nostra municipi.... Però per 
sobre de tot, representa per molts una 
persona que concentra valors. El valor 

El proper 24 de maig els saltencs, els 
catalans, tenim una oportunitat històri-
ca per canviar les coses, per a millorar 
les condicions de vida de tots nosaltres.  
Aquest canvi ha de venir de la mà d’una 
nova manera de fer política: participa-
tiva, transparent, honesta, capaç de 
generar la confiança de la ciutadania. 
Obrir les portes dels ajuntaments als 
ciutadants és primordial. Construir uns 
ajuntaments que es preocupin real-
ment pels problemes i les condicions 
de vida de tots els seus habitants, és al 
nostre abast. Per això cal que unes per-

sones amb voluntat de servei, de con-
ducta impecable, honestes ,  sensibles 
i preparades, fent ús de les potents ei-
nes democràtiques que són els valors 
republicans de la llibertat, l’esforç, el 
treball, la igualtat, la honestedat, ens 
condueixin a uns pobles i ciutats cohe-
sionats socialment, que siguin empre-
nedors i facin costat als emprenedors,  
sostenibles econòmicament i mediam-
bientalment, que donin suport a la vo-
luntat del poble català per a decidir el 
seu futur. El 24 de maig, les urnes ens 
esperen a tots. No hi faltem. 

de respectar la discrepància, la toleràn-
cia de la diferència. El valor de saber 
estar i saber fer, el diàleg com a eina 
per el consens... i per sobre d’aquests, 
el compromís i la transparència.

Valors que assumim com a propis tots 
els que formem part d’aquesta can-
didatura. Persones que ens afegim a 
aquest projecte venint d’àmbits perso-
nals i professionals diversos però amb 
un mateix objectiu, treballar per Salt 
amb honestedat i esforç.

Els propers anys a Salt tenim reptes 
molt importants. Hem de ser capaços 
de donar resposta a situacions tan di-
verses com l’envelliment de la població, 
el paper dels serveis socials, l’educació, 
les polítiques de seguretat, la gestió 
de l’espai públic, l’habitatge, polítiques 
adreçades a l’infància i adolescència, 
la pobresa o l’impuls de l’economia del 
coneixement.

Per assolir aquests reptes, tenim el 
dret i la responsabilitat de donar el 
millor de nosaltres per assolir una de-
mocràcia avançada. Tenim l’oportuni-

tat de fer foc nou i deixar enrere unes 
pràctiques i maneres de fer, impròpies 
de les demandes actuals de la ciuta-
dania. Tenim un projecte per bastir un  
nou Salt, obert i transparent que reti 
comptes als ciutadans i que sàpiga in-
volucrar-los en la presa de les millors 
decisions. El compromís amb el bé 
comú ens guia en l’anhel de forjar un 
poble socialment avançat, d’acord amb 
el triple objectiu de viure en una ciutat  
més cohesionada, més emprenedora i 
més sostenible.

Tancar una llista electoral pot tenir un 
valor simbòlic, però en el nostre cas re-
presenta molt més. Volem que repre-
senti el compromís de tots els que la 
formem amb la manera de fer política 
i de fer poble que en Salvador Sunyer 
representa.

Gràcies Salvador per Ser-hi! I gràcies 
a tots per acompanyar-me en aquest 
repte comú!

Jordi Viñas i Xifra

Candidat ERC a l’alcaldia de Salt

Jordi Viñas, temps de CANVI



Salt, municipi emprenedor
Si emprendre és un actitud, hem de fo-
mentar aquesta actitud al nostre mu-
nicipi i als nostres conciutadans. Em-
prendre és l’actitud de tirar endavant 
iniciatives, reptes i objectius, i en el 
marc més habitual del terme (el de ti-
rar endavant noves iniciatives empre-
sarials), sovint sense massa recursos 
per fer-ho.

Tirar endavant projectes avui dia és tot 
un repte, però malgrat el context actual, 
i segurament com a conseqüència del 
mateix, l’actitud i l’activitat emprene-
dora ha experimentat un auge impor-
tantíssim al nostre país, i especialment 
a les nostres contrades. En èpoques de 
necessitat es desenvolupa l’enginy, la 
necessitat de tirar endavant ens fa treu-
re i descobrir potencialitats, aptituds i 
actituds de nosaltres mateixos que en 
altres circumstàncies es mantenen en 
permanent letargia per comoditat.

Salt i els seus ciutadans estan vivint la 
crisi amb molta més duresa que la mit-
jana del nostre entorn immediat, tenim 
necessitat real de buscar polítiques i 
accions creatives que permetin reo-
rientar tendències tan negatives com 
l’abandonament constant de l’activitat 

comercial als barris que estem patint 
els últims temps. Hem de facilitar ei-
nes perquè aquells qui ho necessitin 
puguin reorientar les seves carreres 
professionals o tirar endavant els seus 
projectes, que puguin habilitar-se per 
feines especialitzades, en noves tec-
nologies o oficis tradicionals, en smart 
cities o serveis a les persones. Haurem 
d’aconseguir crear entre tots les condi-
cions perquè això sigui possible. 

Cal trobar la manera d’aprofitar els 
grans potencials d’aquest nostre muni-
cipi, que hi son, i que estan aquí i mol-
tes vegades no sabem veure. Tenim 
quatre o cinc grans pols d’atracció a 
Salt que viuen massa d’esquena al mu-
nicipi, que caldrà aprofitar per fer veu-
re que Salt és més del que ens creiem i 
després caldrà treballar amb les eines 
i els equips adequats (com a qualsevol 
projecte) per tirar endavant aques-
ta tasca. Haurem de treballar Salt de 
manera pluridisciplinar, amb objectius 
concrets i clars que permetin crear 
les condicions perquè aquells qui ho 
vulguin es vegin capaços de tirar en-
davant negocis, d’invertir en projectes 
i iniciatives en el nostre poble, que re-
activin barris i economies i generin no-

ves oportunitats.  A vegades allò que 
sembla una debilitat i que ens repre-
senta una amenaça per tirar endavant, 
només necessita ser corregit per con-
vertir-se en una fortalesa i una gran 
oportunitat per allò que estem lluitant.

Des de grup d’Esquerra a Salt, portem 
temps fent equip i treballant molt, i amb 
l’ajuda de molta gent que ens ha anat 
explicant les seves realitats i les seves 
visions, els seus projectes i les seves li-
mitacions, hem anat elaborant un pro-
grama, o millor, un projecte per Salt. 

Sou molts els que us heu acostat a no-
saltres demanant que no us fallem. Que 
confieu que nosaltres puguem fer que 
les coses funcionin millor i que acon-
seguim millorar la imatge del municipi. 
Acceptem el repte, i us puc assegurar 
que en Jordi s’ha envoltat d’un equip 
de gent tant il·lusionada com prepa-
rada per assumir-lo, amb experiència 
i amb capacitat, amb ganes de mirar 
endavant i treballar, amb vosaltres, per 
Salt. Volem fer les coses diferent, per-
què volem resultats diferents. Gràcies 
per fer-nos confiança!

esquerra.salt@gmail.com

Educar, ara més que mai amb llibertat
L’art suprem del mestre consisteix en 
despertar la motivació , el goig de l’ex-
pressió creativa i del coneixement.
Albert Einstein.

L’educador ha de promoure l’auto-
nomia i potenciar l’experimentació, 
en aquest sentit, l’aprenentatge de la 
llengua ens obre els primers estadis de 
viure en societat i fer-ho amb llibertat.
La relació i la transmissió oral formen 
part de l ‘essència de créixer en socie-
tat. L’infant rep la llengua en comuni-
tat i l’usa en comunitat, la llengua és 

un patrimoni , la llengua no pot viure ni 
evolucionar en llibertat si no posseeix un 
espai segur , un àmbit territorial, social, 
cultural, escolar, lúdic, esportiu en què la 
seva presència i el seu ús siguin habitu-
als i preferents. 

La llengua és el tresor que conforma la 
nostra manera d ‘entendre el món. És 
l’essència que ens identifica, és mitjà 
de comunicació però també de creació i 
de transformació cultural. Gaudim de la 
possibilitat d’una educació que ha de ser 
un dret per a tots els nens i nenes del 

món. Cal ensenyar des de ben petits   
l‘estima pel lloc on vivim, la llengua, el 
poble,....la nostra història. Que tots els 
agents de la comunitat educativa do-
nem les claus necessàries perquè els 
nostres infants  i joves coneguin i es-
timin amb respecte la nostra llengua, 
la nostra terra , el màxim de llengües i 
pobles possibles. Plegats  aconsegui-
rem que la nostra llengua , el nostre 
país arribi a un futur esplendorós de 
llibertat i progrés.

per Alex Barceló i Llauger

per Isabel Alberch i Fugueras



Mobilitat, joves i àrea Metropolitana
Per molts joves de les comarques giro-
nines, i en alguns casos de l’altra ban-
da dels Pirineus, Salt és la ciutat on es 
formen acadèmicament. A la Factoria 
Cultural de la Coma Cros i a l’Esco-
la Universitària de la Salut i l’Esport, 
cada any s’hi graduen un bon nombre 
d’alumnes, molts dels quals, no són 
saltencs de naixement. 

En aquest sentit, cal reconèixer l’en-
cert que s’ha tingut en els darrers anys 
des de l’Ajuntament, de diferents co-
lors polítics, d’entre els quals ERC, en 
potenciar el que avui coneixem i ano-
menem “Salt Vila Universitària”: s’ha 
posat la mirada a fora per tal d’atraure 
estudis i, evidentment, estudiants.

Ara bé, també cal posar la mirada cap 
a dins. Seria bo que els mateixos esfor-
ços i les mateixes ganes mostrades en 
aquest sentit per part dels actuals go-
vernants, es dirigissin al mateix temps 
a millorar les condicions de mobilitat 
dels nostres joves. Joves que quan 
arriben als 16 anys o més, estudien o 
tenen l’opció d’estudiar fora de Salt, 
molts dels quals ho fan a Girona.

Per exemple, les conexions de les líni-
es de bus des de Salt fins a qualsevol 
dels campus universitaris i/o a alguns 

dels Instituts de la perifèria d’aquesta 
ciutat veïna on s’imparteixen nombrosos 
cicles formatius (per exemple Montilvi o 
el Pont Major), són millorables. Bé, sen-
zillament manquen connexions directes.

Més enllà de tenir una bona i ràpida con-
nexió amb el centre de Girona, no tindria 
sentit també disposar de connexió amb 
altres barris d’aquesta ciutat on s’hi tro-
ben serveis / equipaments / recursos 
que són d’interès per a aquest col·lectiu.
Sincerament, amb una població de joves 
de 16 a 20 anys superior als 1.000 habi-
tants, crec que sí: crec que cal facilitar la 
mobilitat de l’àrea metropolitana en tot 
el seu conjunt.

I no tan sols pensar i definir les línies 
futures de busos urbans en clau de les 
necessitats i possibilitats actuals dels jo-
ves saltencs, sinó també treballar per tal 
de posar  en funcionament una nova tar-
geta pensada per als joves majors dels 
13 anys, com a continuació de l’actual 
Targeta T-12. De fet, el percentatge de 
població juvenil de Salt és notable i en 
molts casos, la situació econòmica fami-
liar d’aquests, farien raonable prioritzar 
aquest tema. 

També, tindria cert sentit fomentar l’ús 
de la bicicleta, ja sigui limitant la velo-

citat de certs carrers com també im-
plantar en determinades zones de Salt 
estacions de la Girocleta.

Com sabem, el treball és un dels fac-
tors que determina la posició social de 
qualsevol persona. Previ aquest, la for-
mació. En aquest sentit, des de l’Ajun-
tament hem de multiplicar les opcions 
formatives dels joves saltencs. I multi-
plicar vol dir analitzar què s’ofereix a 
l’entorn immediat com a complement 
de l’oferta formativa saltenca, que per 
cert i per sort ja és d’interès per molts 
joves de Salt.

Malauradament, molts arriben als 16 
anys sense la formació bàsica obligatòria. 
Però altres sí: altres obtenen el graduat 
en Educació Secundària Obligatòria. 

És aquí, és en aquest grup, on cal fi-
xar la mirada també. És amb aquests i 
aquestes on cal treballar per posar les 
condicions que en garanteixin la conti-
nuació en el seu procés de formació, en 
estudis mitjos o superiors, per la seva 
futura inserció al mercat laboral. La 
mobilitat ens condiciona a tots i totes. 
Però en especial a joves i grans. Per 
això,  Incidir en la mobilitat és una ac-
ció possible, raonablement viable i una 
bona aposta per al seu futur.

HO FAREM.

http://ercsalt.wordpress.com
C/Major, 234 · 17190 · Salt

per Toni Vidal i Salstre


