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Ara fa més d’un any iniciàvem una nova etapa al capda-
vant de l’Ajuntament de Salt. Una etapa plena d’il•lusió 
de qui creu en els canvis i amb l’energia d’un equip de 
gent compromesa amb Salt i el futur de la nostra Vila.

Durant aquests primers mesos, hem posat fil a l’agulla 
al desenvolupament del sector sud. Ho hem fet a tra-
vés d’un procés participatiu, el mandat del qual ens en-
comana a treballar per fer d’aquesta zona un referent 
equilibrat de desenvolupament econòmic, comercial i 
industrial. Una oportunitat de futur per Salt i de tota la 
zona urbana.

També hem prioritzant els aspectes socials. El passat 
mes d’octubre vàrem fer realitat una llarga reivindicació: 
que els pisos de la SAREB esdevinguessin habitatges de 
lloguer que ens anima a continuar treballant per tal que 
els bancs s’avinguin a noves cessions de lloguer. 
Reforcem la vinculació amb el projecte Invulnerables 
iniciant nous projectes per lluitar contra la pobresa in-
fantil, torna el projecte “FutbolNet” amb la Fundació FC 

La Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
Salt aglutina al seu entorn totes les persones de l’àmbit 
de la nostra vila que militen al partit, però també totes 
aquelles ciutadanes i ciutadans que ho desitgin, que 
s’identifiquin amb els objectius i els valors republicans i 
nacionals que preconitza el partit.

Es una organització oberta i participativa que segueix 
de prop l’evolució de la política municipal, que promou la 
informació i recull les opinions i aspiracions dels saltencs 
per vehicular-les a l’àmbit polític. Tanmateix estem en 
contacte permanent amb diverses persones dels dife-
rents àmbits socials per copsar el dia a dia de les neces-
sitats i problemàtiques de la gent de Salt.

Disposem d’un local al Carrer Major 234, en el que duem 
a terme les reunions i activitats diverses. 

Us convidem a participar i col•laborar amb ERC en la 
consecució dels objectius de poble i país que desitgem.
Feu-vos militant o amic d’ERC! Contacteu amb nosaltres!

Barcelona i seguim amb Pro-Infància, donant cobertura 
a més de 100 famílies i infants.

Hem fet tots els tràmits que corresponen a l’Ajuntament 
i, si el Departament d’Ensenyament compleix els termi-
nis, s’iniciarà  el projecte de la construcció de l’escola El 
Gegant del Rec. A més, hem iniciat els passos del que ha 
d’ésser el nou IES Salvador Sunyer.

La promoció de la ciutat és un dels reptes del mandat, 
i en aquest sentit, l’11 de Setembre va representar una 
oportunitat única de projectar Salt arreu del territori. 
Més de 130.000 persones varen omplir el centre de la 
nostra vila amb un èxit organitzatiu sense precedents, 
amb una feina extraordinària de voluntaris, entitats, 
membres de l’ANC i també del personal de l’Ajuntament.

S’ha invertit en la nova pista poliesportiva, la Plaça de 
la Llibertat i s’ha iniciat la reordenació del c/ Guimerà 
des de Pacheco a Picasso. S’ha adquirit un local al sector 
centre per donar servei al barri les reformes a l’antic es-
pai Tramuntana permetran disposar d’un nou espai per 
a ús social. Millorarem la seguretat amb la instal•lació 
de trenta noves càmeres.

Esperem comptar amb el vostre suport per millorar dia 
a dia i seguir avançant cap a la vila que tots volem. Us 
desitjo molt bones festes i una bona entrada d’any en 
família.

Jordi Viñas i Xifra
Alcalde de Salt



El passat mes de novembre, Esquerra Republicana va 
engegar un procés participatiu per dissenyar, de manera 
col•lectiva, el nou País que volem.
Al llarg dels propers mesos, experts en diferents àmbits 
i referents socials recorreran el País exposant la propos-
ta d’Esquerra Republicana i recollint les propostes de la 
ciutadania a partir de xerrades i debats arreu del territo-
ri, dividits en diferents eixos de treball.

A la web “http://www.larepublicaquefarem.cat/“ trobaràs 
tota la informació referent a aquest procés, l’argumentari 
i l’agenda dels actes programats.

Entre tots hem de fer possible la nova República Catala-
na i hem de poder decidir com la volem. És per això que 
us animem a que visiteu la web i/o empleneu el docu-
ment que es troba al dors d’aquestes línies, fent constar 
l’eix triat i la proposta o reflexió sobre el tema. Un cop 
omplert, el pots fer arribar a la seu local d’ERC Salt (C/ 
Major, 234), o bé donar-lo en persona a qualsevol acte 
que es programi prop del teu domicili o a les parades 
informatives que veuràs a finals de gener pel poble.

No perdis l’oportunitat de ser una part importat en la 
construcció del Nou País que farem entre tots! Participa!

El dilluns 21 de novembre vam pre-
sentar al Ple de l’Ajuntament de Salt 
el Pla Local de Joventut 2016-2019. Es 
va aprovar, per unanimitat.

El Pla Local de Joventut és el docu-
ment marc que recull i explica quines 
seran les polítiques de joventut del 
municipi durant aquests anys. 

Les administracions, hem de facilitar 
l’accés dels joves als recursos educa-
tius, sanitaris, socials, econòmics, cul-
turals, dins del context social en que 
es troben

Per a elaborar el Pla Local de Joven-
tut 2016-2019 s’ha seguit un procés 
participatiu, amb quatre sessions de 
treball: amb les entitats i persones del 
poble, amb tècnics i polítics, amb els 

El passat mes de setembre, vàrem sotmetre a 
consulta popular la voluntat de desenvolupar 
un nou Sector Sud, orientat al desenvolupa-
ment d’àrees d’activitat comercial i econò-
mica, i a reservar espais per equipaments 
públics i fer-ho amb el mínim creixement de-
mogràfic. El mandat va ser clar i rotund i amb 
una participació que legitima clarament el 
resultat. Des de l’equip de govern ja ens hem 
posat a treballar amb aquest objectiu.

Ara bé, no pensem que veurem les màquines 
treballantdemà passat. Ja vàrem dir durant la 
campanya que l’urbanisme és lent i garantis-
ta. Abans s’han de dur a terme tot una sèrie 
de modificacions al planejament vigent per-
què tot plegat pugui ser una realitat.

Ja s’està treballant per fer-ho possible i el pri-
mer pas serà la modificació del PGOU on es 
dibuixi el nou Sector SUD i en el que es tin-
guin en compta tots els aspectes que vàrem 
plantejar durant la campanya de la consulta. 

Les relacions entre generacions, in-
fants/joves i gent gran, cada vegada 
son menys freqüents, especialment 
fora dels espais familiars i la vida quo-
tidiana.

Crear espais de trobada per fomentar 
vincles i coneixement són objectius 
que un govern municipal ha de plan-
tejar-se com una oportunitat.

de recolzament per a mares joves
• Educació: Ampliar els recursos de 
reforç escolar per secundària i am-
pliar l’oferta de cicles educatius
• Treball: homologar una aula per a 
poder fer formació ocupacional
• Habitatge: crear pisos per a estu-
diants
• Cultura: fer un carnet de descomp-
tes de diferents serveis del municipi
• Esports: fer uns streetworkout / re-
cuperar el projecte del FutbolNet
• Cohesió social i equilibri territorial: 
recuperar la figura de l’agent cívic.

Reunions periòdiques de seguiment 
amb les diferents àrees implicades 
permetran aconseguir un elevat grau 
de compliment dels objectius.

Núria Tió, Regidora d’Educació i Joventut.

El repte és important i sabem que tindrem 
un temps de tramitacions i projectes, però 
l’objectiu és clar i el mandat inequívoc: només 
ens deixa un camí a seguir!

Àlex Barceló.
Regidor  d’Entorn  Urbà  i  Dinamització    
Económica.

Els voluntaris i l’educació han estat 
dos pilars molt presents en el Centre 
de Recursos.. Tres col•lectius: joves 
voluntaris de l’ UdG, estudiants en 
pràctiques d’Educació social i del ci-
cle formatiu d’Animació sociocultural 
de l’IES Vallvera, han participat acti-
vament en la programació i en la vida 
del centre.

Hi ha un camp obert pels propers 
anys per enfortir les relacions entre 
generacions, un camp tant gran com 
el nou projecte d’Hort Urbà que te-
nim intenció d’engegar. Novament es 
demostrarà que des de la reciprocitat 
es poden crear oportunitats, vincles i 
coneixements.
Les experiències intergeneracionals 
entre la gent gran, infants i joves és 
un camp per córrer a Salt.

Isabel Alberch. Rg. de Serveis a les Persones

joves, i la darrera, una sessió de con-
sens, oberta a tots els participants. 
D’un total de 58 propostes se’n varen 
prioritzar 10. El Pla ha estat doncs 
fruit del consens de tots els agents 
implicats.

L’àrea de Joventut, però, pot liderar 
un cert nombre de propostes, però no 
pas totes. Atès que es una àrea trans-
versal, es necessari que les altres 
àrees de govern col•laborin per poder 
dur a terme alguns dels objectius. Es 
varen escollir aquelles propostes que 
cada àrea podia assumir. D’aquiha 
sortit el nou PLJ, que conté 40 ob-
jectius específics ( 21 son nous), i 42 
projectes (26 són nous) . Destaquem:

• Salut: Aconseguir un servei d’atenció 
psicològica per a joves i crear un grup 

Alhora, i atesa la dimensió del sector, 
s’establiran els sub-sectors o fases de desen-
volupament.

És important aquest desenvolupament per 
fases per adaptar aquests nous espais a la 
demanda real i, si s’escau, a les modificacions 
normatives que afectin aquest sector.

Durant l’any 2016 el centre de Recur-
sos de la Gent Gran de Salt  ha ofert 
un seguit d’actuacions intergenera-
cionals, per tal de potenciar expe-
riències relacionals i col•laboratives, 
entre els infants/joves i les persones 
grans. Fer coses junts per créixer i 
compartir plegats i donar vida als 
anys, des d’experiències significatives 
i gratificants.

Les accions són variades i nombroses:
• Taller d’Hort i costura, amb l’ Escola 
Maçana.
• Taller d’ informàtica, amb joves de l’ 
IES Salvador Espriu.
• Sessions de fisioteràpia i relacionals, 
amb joves de l’ EUSES.
• Projecte educatiu sobre la memòria 
en l’ època del tèxtil fabril, amb joves 
de l’ ERAM.
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