
L’alternativa 
necessària
Treballem per Sallent. Vota’ns



Albert Junyent Sala 
27 anys. Format en Enginyeria en Infor-
màtica a la UPF i Humanitats a la UAB.

Lluís Bonet Felip
36 anys. Llicenciat en Història i 
Antropologia Social. Màster en estudis 
pel desenvolupament. Professor de l’IES 
Llobregat. 

Anna Gabriel Sabaté
35 anys. Educadora Social. Regidora de 
l’Aj. de Sallent des de 2003. Tècnica de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància. 
Estudiant 4t de Dret a la UAB.

Mercé Bacardit López
39 anys. Administrativa de l’Escola 
Bressol del Pont de Vilomara i de Sant 
Joan de Vilatorrada.

Jordi Portabella Soler
64 anys. Tècnic al Departament 
d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals 
U.P.C. Regidor de l’Ajuntament de Sallent 
de 2005 a 2007.

Gemma Codina Serra
28 anys. Eng. tècnica forestal. Tècnica 
en gestió i organització d’empreses 
agropecuàries i tècnica en gestió i 
organització de recursos naturals.

Marina Sabaté Escalé 
23 anys. Estudiant de 4t curs d’Història 
a la UB.

Albert Prat Vivancos
32 anys. Electricista.

Pep Muñoz Busquets
19 anys. Estudiant d’Economia a la UAB 
i músic.

Rodrigo Garcia Alonso 
63 anys. Jubilat. Sindicalista.

Anna Giner Encina
33 anys. Monitora de natació.

Mariona Garcia Garcia
21 anys. Estudiant de 3r de Magisteri 
d’Educació Infantil a la UVIC. 
Membre de la Llançadora.

Àngel Parés Sànchez
42 anys. FP de 2n grau en mecànica. 
Pilot comercial d’helicòpters. 

Emili Aguilera Campaña
53 anys. Agricultor i ramader ecològic.

Jordi Iborra González
33 anys. Guia de muntanya i monitor 
diplomat en surf de neu.

Montse Martínez Oller
47 anys. Mestressa de casa 
i treballadora de la Unió 
de Botiguers.

Claudina Soler Iglesias
62 anys. Pensionista. 

David Baez Vilella
22 anys. Cap d’equip d’Stradivarius. 
Mushing i Remer de la Federació 
Catalana de Rallyes.

Àlex Berruezo Guixé
35 anys. Historiador. 

Joaquim Segarra Muntañola
35 anys. Mosso de magatzem.
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ARRELAMENT LOCAL, gent de Sallent que treballa per Sallent
Som persones vinculades a Sallent, des de la militància activa en entitats, associacions i plataformes. 
Som persones que vivim a Sallent i que ens creiem que és possible treballar per un poble millor. I això 
no és un eslògan electoral, és la nostra manera de ser, la nostra trajectòria, la nostra gent.
Creiem que Sallent té possibilitats de mantenir-se com a poble i alhora gaudir d’equipaments, iniciati-
ves culturals i polítiques socials valentes i innovadores. Però això només és possible si a l’Ajuntament 
hi ha gent que coneix Sallent, que la viu en el dia a dia i que treballa amb la complicitat de les perso-
nes actives, inquietes i compromeses.

CONSTRUCCIÓ NACIONAL, treballem arreu de les comarques
La CUP és una formació de l’esquerra independentista, formem part d’una xarxa d’experiències que, 
arreu dels Països Catalans treballen per fer possible, algun dia, l’exercici del dret a l’autodeterminació, 
i volem que aquell dia, el municipalisme alternatiu, de base, amb consciència social i de defensa del 
territori, sigui prou fort com per contribuir  a la construcció d’un país socialment més just. 

LA UNITAT POPULAR, el nostre repte
En aquest programa hi podreu veure que diferents persones ens han aportat reflexions, apostes 
seves. No són persones a qui haguem demanat el suport explícit o que formin part de la CUP; ni tan 
sols els hi hem demanat que ens votin. Només volem aprofitar l’aportació de persones, a qui nosal-
tres valorem i amb qui pensem que coincidim en plantejaments i en formes de fer. Això és la unitat 
popular, trencar partidismes i formes caduques de partits tradicionals. Fer que persones diverses i de 
sensibilitats diferents puguem coincidir en punts del nostre programa. Des de la fermesa i la convicció 
amb les nostres idees, volem sumar i aglutinar persones per a la construcció de la unitat popular.

EL NOSTRE PROGRAMA, el nostre compromís
Les propostes i posicionaments que es recullen en  aquest programa son els que volem dur a 
l’Ajuntament. Independentment del resultats electorals i de com quedi configurat el nou Ajuntament, 
la CUP vol que el màxim de les seves propostes es puguin veure fetes realitat. Sense estratègies, 
sense intercanvis de favors, amb transparència.
En la mesura que traguem millors resultats, més força tindrem per defensar-les. Perquè si alguna 
cosa ens reconeixen tots els nostre companys de la resta de partits polítics és la nostra coherència 
i la nostra tenacitat per defensar el que creiem. Acceptant que no som majoria i que difícilment tin-
drem l’alcaldia, tenim ganes i il·lusió per ser al plenari i treballar per fer que el màxim de projectes i 
d’actuacions comptin amb les nostres aportacions, que parteixen de l’austeritat, de la defensa del 
nostre entorn, de l’aposta pels serveis públics. Per tot això, us demanem la vostra confiança.

L’alternativa 
necessària
Compartiu el nostre entusiasme
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Territori i Medi Ambient

Parlar de territori i medi am-
bient és parlar d’energies re-
novables, d’habitatge, del ru-
nam salí. És parlar de futur. 
Perquè governar no és gestio-
nar la població durant quatre 
anys, és planificar, imaginar, 
preveure. A Sallent fa mas-
sa temps que no parlem de 
futur. Fa massa temps que 
no sabem imaginar-nos una 
mineria sostenible o una vila 
que, any rere any, no perdi 
habitants. Cal doncs, d’una 
vegada per totes, afrontar 
els problemes endèmics 
del nostre poble, i fer una 
aposta clara i decidida 
pel medi ambient. Alhora, 
cal cuidar l’entorn i fer 
petits passos, en el dia a 
dia, per aconseguir un 
municipi on hi vingui de 
gust viure-hi.

Cal que a l’Ajuntament 
hi hagi grups municipals 
que defensin una política 
urbanística que prioritizi la 
rehabilitació d’edificis enfront 
de la construcció de nous 
habitatges.

Els projectes que
 s’han de tirar en

davant, petits

o grans, modesto
s o amb un alt g

rau d'ambició,

no han de deixar
 de banda el món

 dels detalls. 

Els detalls són e
ls matisos del  p

rojecte, al igual 

que les espècies 
ho són de la cuin

a, però amb 

una diferència: un 
projecte executat

 marca un abans
 

i un després i, el
 després, hem de

 procurar que ha
gi 

valgut la pena ja 
que la societat n'

és la receptora. 

Aquest vector ta
nt ha d’orientar l

a resultant 

d'un gran project
e,  com la realitz

ació d'un treball 

modest a la via p
ública.

Què és un projec
te, sinó un comp

endi teòric

el qual ens ha de
 permetre assolir

 una millor qualita
t 

de vida, amb una 
ràtio raonable ent

re costos

(sigui quina sigui la
 seva naturalesa)

 i  beneficis

(a vegades no tan
gibles en la microe

sfera del curt 

termini). Obrim-nos
 a la reflexió inte

l·lectual 

dels projectes, pe
tits o grans, ja 

que els detalls 

carreguen molt po
c el cost i a can

vi comporten

un alt grau d'hum
anització  del pro

jecte.

Jaume Oromí Graugés

39 anys. Paleta

Territori
i Medi 
Ambient
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Residus 
municipals: 
la recollida porta 
a porta
La gestió dels residus urbans és sempre 
complicada. L’arribada del reciclatge ha om-
plert els carrers de la vila d’una gran quan-
titat de contenidors, que ocupen espai 
públic, donen una mala imatge i provoquen 
olors desagradables. I amb tot això, a Sa-
llent, només reciclem un 20% dels residus 
generats.

Per aquest motiu, proposem implantar la 
recollida selectiva porta a porta, per tal 
d’arribar a un índex de reciclatge superior 
al 75% (mitjana de les poblacions que usen 
aquest sistema, ex: Santpedor) i de passa-
da, eliminar els contenidors dels carrers i 
places de la vila.

La recollida selectiva porta a porta consisteix 
en lliurar els residus –prèviament separats en 
origen- al servei municipal de recollida da-
vant de la porta de casa, en uns dies i ho-
res determinats per a cada fracció objecte 
d’aquest tipus de recollida.

És un model de recollida selectiva dels resi-
dus municipals que es fonamenta en el fet 
que els posseïdors dels residus (ciutadans/
es, comerços, etc.) separen les diverses frac-
cions dels residus en origen, però en comp-

tes de dipositar-les en uns contenidors que 
de forma permanent romanen a la via pública, 
les diverses fraccions són recollides di-
rectament en el punt de generació (la por-
ta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un 
calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de 
poder efectuar un mínim control i seguiment.

Actualment, a Catalunya hi ha més de 80 
poblacions que utilitzen aquest sistema.

El cost econòmic de la recollida porta a 
porta és semblant al del sistema actual.

La CUP aposta per la recollida porta a porta ja que s'ha demostrat queés la forma més eficient de gestió dels residus. Es recicla molt més, s'eliminen els contenidors i a més l'Ajuntament i les llars acaben pagant menys a l'Agència de Residus.
Pau Corominas Feixa28 anys. Llicenciat en Ciències Polítiques
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Runam Salí; 
continua l’agressió
al territori
 
A Sallent no podem entendre el Medi Am-
bient sense parlar dels Runams Salins. Te-
nim un problema, i cal, d’una vegada per 
totes, buscar-hi una solució. És necessari 
que l’Ajuntament encapçali i agrupi el teixit 
social i econòmic de la vila per tal de, tots a 
la una, pressionar la Generalitat i Iberpotash, 
buscant:
• Que mica en mica, les muntanyes salines 

vagin disminuint.
• Que Iberpotash compleixi les exigències 

que se li van imposar en l’autorització am-
biental.

• Que s’instal·li a Sallent un planta de revalo-
rització de sal.

Qui pot justificar sense avergo
nyir-se

que l'aigua del Llobregat, de la q
ual s'abasteix 

la meitat de la població catalana
, queda 

salinitzada pels residus de la m
ineria 

de Sallent?
Qui pot contemplar sense dolo

r el paisatge 

degradat, el barri buit de l'Esta
ció, els pous 

i fonts salinitzats, la desolació
 de la vall

de Soldevila o les muntanyes estèr
ils

de la Botjosa i del Cogulló? 

Qui pot explicar sense aparta
r la mirada

dels ulls dels sallentins més jo
ves que 

aquesta és l'herència que els d
eixem? 

Revoltem-nos!

Jordi Badia Guitart

38 anys. Biòleg

Un altre desastre: 
La Corbatera
Recuperar l’espai de la Corbatera com un 
dels ecosistemes més rics del nostre 
municipi, ha de ser una prioritat. Cal exigir 
a la Generalitat que desdobli el col·lector de 
salmorres (el causant del desastre) per tal 
que es pugui iniciar la restauració de l’espai.

Territori i Medi Ambient

L’habitatge 
és un dret 
i no un luxe
La població sallentina està cada cop més en-
vellida, i la vila perd, any rere any, habitants. 
Hem passat dels més de 8.000 l’any 85 als 
pocs més 6.900 de l’actualitat, essent gai-
rebé l’únic poble de la comarca que segueix 
aquesta tendència.
Cal una aposta ferma i decidida per dotar el 
municipi d’un parc d’habitatges de llo-
guer a preu assequible, que asseguri que 
els joves no marxin del nostre poble i que 
d’altres hi vinguin a viure. Per això, proposem:

• Crear una Oficina Municipal d’Habitatge 
amb les funcions de centralitzar l’oferta 
d’habitatges de lloguer, fer de mediado-
ra entre els propietaris i els llogaters, i in-
formar els llogaters sobre les ajudes que 
d’altres administracions donen per a fer 
front al pagament de les mensualitats.

• Incentivar la reforma dels habitatges 
buits del nucli urbà, per tal de fer-los aflo-
rar al mercat de lloguer, i es que més del 
20% dels habitatges sallentins estan des-
ocupats.

• Impulsar mesures de suport a les famí-
lies que tenen problemes de pagament 
d’Hipoteca del seu habitatge i que poden 
ser objecte de desnonament.



Energies renovables 
i estalvi energètic: 
l’única aposta 
sostenible.
Sallent consumeix una gran quantitat 
d’energia elèctrica per il·luminar els seus 
carrers, una energia, que si la mesurem en 
termes econòmics, ascendeix a més de 
175.000 eurus anuals. Cal substituir l’ac-
tual sistema d’enllumenat públic (basat 
en les bombetes tradicionals) per llums led, 
que consumeixen fins a un 80% menys 
d’electricitat.

Els nous equipaments municipals que es 
construeixin (Cal Carreras o la nova residèn-
cia), han de seguir criteris de sostenibili-
tat i d’autosuficiència energètica; edificis 
ben aïllats tèrmicament i que incorporin sis-
temes de recollida de l’aigua pluvial, plaques 
solars, calderes de biomassa...

Cal fer un esforç per tal de reduir la despe-
sa energètica dels equipaments munici-
pals, aplicant les mesures que la Diputació 
de Barcelona estableix en el “Pla d’Acció 

de l’Energia Sostenible del Municipi de Sa-
llent”; millorar l’aïllament tèrmic dels edificis, 
substituir les bombetes tradicionals, aïllar les 
canonades de les calefaccions, instal·lar pla-
ques solars tèrmiques...

En aquells equipament municipals on no si-
gui recomanable instal·lar plaques solars tèr-
miques, i per tal de reduir la dependència 
del petroli, el cost econòmic i les emis-
sions de CO2, així com afavorir la neteja i 
sanejament dels boscos, proposem substi-
tuir, progressivament, les calderes de gasoil 
dels equipaments municipals per calderes 
de biomassa.

Als equipament municipals: Millora de l’eficiència energètica i aposta clara per sistemes respectuosos amb el medi (biomassa, geotèrmia, energia solar tèrmica...).
David Moncunill González37 anys. Electricista i pagès agroecològic

L’Ajuntament ha d’apostar
 per les energies 

renovables i utilitzar la bio
massa dels 

nostres boscos en les s
eves instal·lacions. 

Representa un estalvi de 
combustibles 

fòssils a la vegada que es
 dóna valor 

a l’excedent actual de lleny
a. Això farà 

que els boscos estiguin m
és nets.

La tendència continuada a 
l’alça del cost 

del petroli fa que tingui mé
s raó de ser 

fer aquesta aposta.

Eduard Sorribes Rabeya

56 anys. Jubilat 7



En moments com l’actual, 
de crisi generada pel sistema 
financer i per l’actual
model d’especulació, 
calen Ajuntaments valents, 
que facin apostes clares 
per crear ocupació local 
de llarga durada i que es 
posin del costat de la gent 
que perd la casa.

El moviment veïna
l fa temps que t

reballem 

per aconseguir un
a sanitat pública 

de qualitat, 

que arribi a totho
m i que ho faci a

mb les 

millors condicions.
 També hem treb

allat i 

aconseguit una m
illora de la xarxa 

de transport púb
lic pel que fa freq

üències

i tarifes. Ara, el q
ue no podem per

metre, 

és que en nom d
e la crisi i de les 

retallades, 

tornem enrere, re
trocedim i perdem

 el que 

han de ser drets
 bàsics per toth

om i sense 

distincions. A l’Aju
ntament calen gen

t, 

com la CUP, que 
tinguin clares les 

prioritats 

i no estiguin disp
osades a cedir, n

i un pas, 

ni un cèntim, en 
la defensa dels s

erveis 

d’atenció a les pe
rsones.

Josep Solà i Landete

61 anys. Jubilat i membre de la CONFAV

Se’ns ha repetit, una i altra vega-
da, que estem en crisi, que la si-
tuació és insostenible. Se’ns ha 
dit que cal fer retallades. I CIU, 
a la Generalitat, n’està fent. Re-
tallades en sanitat, en educació, 
en serveis socials. En atenció a 
les persones. En els pilars bà-
sics de la nostra societat. 

Des de la CUP, ens oposem 
frontalment a aquests atacs al 
sistema públic i defensarem 
de forma contundent els ser-
veis públics d’atenció a les 
persones. L’escola pública, 
l’assistència als més neces-
sitats i la gestió pública de 

l a nova residència, han de ser 
i seran, la nostra prioritat.

Atenció
a les 
persones

8
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La Nova 
Residència: 
per una gestió 
pública
Malgrat l’excessiu endeutament econòmic 
de l’Ajuntament, entrem en una legislatura 
que hauria de ser clau per al projecte de la 
Nova Residència. La CUP vol que Sallent 
no perdi una Residencia de titularitat 
municipal. Els serveis a les persones, jus-
tament perquè no poden prioritzar el be-
nefici empresarial, cal que restin en mans 
públiques, de tots. Creiem que una nova 
residència, justament perquè serà funcional 
i adaptada a les necessitats de residents i 
treballadors, millorarà molt l’eficiència del 
treball.

La Nova Residència de Sallent ha de ser pública. Estem convençuts que la gestió pública pot ser eficaç i que és la única que garantiràunes bones condicions laborals pels treballadors, ja que la privatitza-ció de la Residència busca els beneficis per a uns particulars. No es pot fer negoci de l’atenció a les persones grans.Màximo de la Corte Palomo49 anys. Miner

Altres partits defensen privatitzar-la; es 
vol cedir la construcció de l’edifici i la 
gestió a una empresa privada per tal que 
en faci l’explotació a 30, 40 o 50 anys. 
Nosaltres no. Ens hi oposem rotundament; 
perquè coneixem quins efectes tenen les 
privatitzacions en les condicions i garanties 
dels treballadors i perquè també sabem que 
el benefici el generen a partir de quotes molt 
altes pels residents o bé a partir d’estalviar 
amb atencions i prestacions. No creiem que 
Sallent hagi de permetre retrocedir; tenim 
una residència municipal, pública, i la 
volem seguir tenint.
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Atenció a les persones

Educació: 
No volem 
retallades a 
l’escola pública
L’educació, tot i ser competència de la Ge-
neralitat, no ha d’escatimar en recursos, i 
l’ajuntament, a banda de fer el mante-
niment dels equipaments que li perta-
nyen (CEIP Torres Amat i CEIP Els Pins) 
ha de vetllar pel bon funcionament del 
conjunt de centres educatius. 

Cal que els pressupostos de l’àrea 
d’Educació siguin elaborats i discutits 
en el Consell Municipal d’Educació.

L’escola pública és un d
els instruments principa

ls de cohesió

social. Una escola que n
o faci diferències i que 

situï, 

com a prioritat la form
ació acadèmica, però tam

bé, el creixement 

personal dels nens i ne
nes. Les escoles han d

e poder disposar

dels recursos materials,
 econòmics i de person

al que siguin 

necessaris, sense retall
ades. L’educació no pot 

pagar la crisi.

La CUP ha treballat, des
 de sempre amb aquest

 objectiu, 

i per això és necessari
 que sigui a l’Ajuntamen

t. 

Laura Prat i Baiget

35 anys. Professora de matemàtiques de la UAB

Davant de plantejaments conservadors i 
que no prioritzen l’escola pública, cal que 
l’Ajuntament es posi al costat dels cen-
tres públics per exigir  a la Generalitat 
que no retalli en la dotació de recursos 
de les escoles.

Les beques de llibres, de menjador, 
d’activitats extraescolars han de dotar-se 
d’un programa que permeti cobrir totes les 
necessitats existents.
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Els joves som el futur de Sallent, però cada any n’hi ha molts 

que marxen de la nostra vila. Per a evitar-ho, l’ajuntam
ent ha

de fer un esforç per garantir l’accés a un habitatge i 
a un lloc

de treball. 
Sallent ha de decidir si vol un model de poble on els jov

es s’hi 

quedin o un altre model, el que tenim, que fa que siguem
 un poble 

més envellit que la mitjana i que perd població any rere
 any...

Kevin Urbaneja Marquez

 28 anys. Tècnic en transport sanitari i Mùsic

El petit comerç
i els autònoms;  
eina vertebradora
de l’economia local

Creiem que es pot fer molt més per do-
nar suport al comerç local i als autònoms: 
perquè tots nosaltres podem triar-los cada 
dia a l’hora d’anar a comprar. Però també 
l’Ajuntament pot convertir el comerç  i 
els autònoms o petita empresa de Sa-
llent en el seus principals proveïdors. Tot 
i que la CUP va presentar una moció al Ple-
nari, que va ser aprovada per unanimitat, i 
que pretenia dotar d’impuls el comerç local, 
no s’han fet passos en aquesta direcció amb 
l’excusa que comprar a Sallent és car. 

Un Sallent amb un petit comerç viu i actiu és un Sallent dinàmic. La implicació de l’Ajuntament en la promoció de la xarxa de comerç local és bàsica per a poder garantir la nostra continuïtat.
Olga Riera i Valdés40 anys. Enginyer Tècnic Agrícola i 

florista

Proposem crear una central de compres 
a l’Ajuntament que vetlli per donar feina 
als Empresaris Autònoms de Sallent i al 
petit comerç, tenint en compte els costos 
però també la voluntat de repartir les com-
pres entre totes les botigues.

Cal impulsar una economia local basa-
da en la xarxa ja existent però també en 
l’aposta per nous filons d’ocupació. El Servei 
d’Orientació Laboral i Promoció Econòmica 
necessita esdevenir peça clau en la revitalit-
zació econòmica local.



Lluny de ser una promesa 
electoral, les polítiques
de participació ciutadana
són les que diferencien,
de forma clara, la CUP 
de les altres formacions 
polítiques.

Cultura i 
participació

La vertebració i cohesió d’un 
poble només és possible amb 
una democràcia popular i 
participativa. El suport a la 
cultura popular, a la gent que 
la fa possible,  a la llengua, 
als artistes locals i a les ini-
ciatives autogestionades 
són un dels pilars princi-
pals de la CUP. Creiem, 
fermament, que seran uns 
municipis actius, crítics i 
organitzats els que seran 
la base de la construc-
ció nacional dels Països 
Catalans.

A Sallent cal que hi h
agi gent que cone

gui 

i es cregui la cult
ura popular i l’esf

orç que

fan tantes perso
nes per fer-la po

ssible.

La llengua, la cultu
ra i la riquesa qu

e tenim

com a poble, nom
és la preservarem

 amb 

la tenacitat de la 
gent i el suport 

necessari 

de les nstitucions
.

Joan Tomàs Bayona

68 anys. Jubilat

Cal que a l’Ajuntam
ent hi hagi perso

nes 

convençudes que 
la millor manera d

e potenciar 

la creació cultural 
i artística és don

ar suport i 

visibilitat als artis
tes locals i als s

eus treballs.

Juanjo Fernández Garcia

37 anys. Mestre de música
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Participació 
ciutadana:   
condició indispensa-
ble per avançar
Per a nosaltres la democràcia no és que 
els ciutadans votin un cop cada 4 anys, 
sinó que aquests s’involucrin en les qüesti-
ons municipals. Per aquest motiu, treballa-
rem per acostar la política municipal a les 
persones i les entitats, per dotar l’Ajunta-
ment d’una transparència absoluta, per ar-
ribar sempre al màxim consens possible i 
per consultar amb els veïns to-
tes aquelles decisions que els 
afecten; és a dir, per evitar que 
siguin els partits polítics, qui 
amb exclusivitat, prenguin les 
decisions. 

Cal actualitzar el Regla-
ment Orgànic Municipal 
per tal que entitats i persones 
del municipi pugin presentar 
mocions a plenari i per dotar 
de més pes i poder de deci-
sió els Consells Municipals. 

Cal revisar amb profundi-
tat el funcionament dels 
partits en la vida política 
local; les Juntes de Govern 
Local han de poder ser 
obertes al conjunt de par-
tits que no formin part del 
govern, ja que encara que 
no hi tinguin vot, tenen dret 
a conèixer-ne el contingut, 
el debat que s’hi realitza, i 
a fer-hi aportacions. 

S’ha de fer un esforç per tal que, en mo-
ments importants, com en l’aprovació de 
projectes urbanístics, en l’aprovació de ta-
xes i ordenaces, o en el de pressupostos, 
l’Ajuntament vagi molt més enllà del que li 
exigeix  la llei de forma estricta. Cal fer més 
debats i informar millor la ciutadania  
dels projectes en debat a l’Ajuntament.

En el moment històric en el que estem cal, sí o sí, un canvi de rumb. Potser arriba el moment, sobretot en els pobles, de minimitzar la partitocràcia per encetar el camí de la democràcia (etimològicament: govern del poble).
La paraula clau és participació. Els ciutadans haurem de participar activament en la presa de decisions i en la planificació, en els àmbits en els que som competents. Difícil. Als partits polítics els costarà molt deixar anar, ni que sigui parcialment, l’exclusivitat del poder i a la gent ens costarà tant o més implicar-nos, fer l’esforç de “perdre” el nostre valuós temps pel bé comú.

Les crisis, com tots els afers humans, tenen diverses cares i no totes negatives. D’ara endavant, l’optimització dels recursos serà innegociable. 
Esteve Padullés Morato52 anys. Guia d’espais naturals 13



14

Cultura i participació

Cal Carrera;   
una fàbrica
de propostes 
culturals
Pel que fa a equipaments culturals, Sallent 
es troba molt lluny de la majoria de pobles 
de la comarca, i nyaps com l’envelat encara 
ens passen factura.

No obstant això, en la propera legislatura hi 
haurà la possibilitat real de canviar el pano-
rama cultural sallentí, amb la reconversió de 
Cal Carrera en un equipament cultural de 
primer ordre.

Des de la CUP hem treballat intensament 
en la reformulació inicial del projecte de CiU, 
que proposava un teatre i un pressupost de 
quasi 3 milions d’euros. Nosaltres propo-
sem que aquest equipament sigui una Fà-
brica de Cultura Popular, que compti amb 
una sala polivalent on, pel seu aforament i 
característiques tècniques, s’hi pugui 
realitzar qualsevol tipus d’acte cultu-
ral i musical. 

Penso que Sallent necessita des de fa molts anys un espai adequat a les activitats culturals del poblei la CUP és l’única opció que presenta una proposta clara i coherent a aquesta necessitat, com és el projecte de Cal Carrera.
Toni Fernández Peña27 anys. Enginyer químic

Hem treballat i  treballarem per tal que 
Cal Carrera sigui un teatre, un auditori, 
una sala de concerts, un local d’assaig, 
un espai lliure i un espai de trobada i 
reunió. 

A més, cal exigir mesures de sostenibilitat; 
un bon aïllament tèrmic, recollida i utilitza-
ció d’aigües pluvials, caldera de biomassa 
i plaques solars tèrmiques, tot el que ha de 
permetre fer d’aquest nou equipament, un 
exemple de bones pràctiques i de respecte 
al medi ambient.
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La vida cultural és 
en mans del poble, 
però cal que 
l’Ajuntament també 
hi aposti.
Sallent té el repte de convertir el seu poten-
cial en realitat, i en això la gent, però també 
l’Ajuntament i té una part important de res-
ponsabilitat. La cultura no és una regidoria 
per ser gestionada des de la burocràcia, sinó 
que cal que sigui defensada per persones 
amarades de l’esforç i l’aposta per fer de Sa-
llent un poble culturalment més ric i viu. 

La llengua i la seva defensa demanen 
d’una posició valenta; cal ensenyar el 
català i cal donar suport a les entitats 
que la reivindiquen com a llengua pròpia 
dels Països Catalans.

Millorar la nostra competència lingüística ens permet desenvolupar-nosmés satisfactòriament en la societat, ens permet eixamplar els nostres horitzons socials, professionals i relacionals. Aixòés una evidència. Però també té altres beneficis menys evidents:la competència comunicativa reporta capacitat de discerniment, autonomia de  pensament i de criteri, és a dir, llibertat.
Jacob Montsech Vilaseca43 anys. Mestre de català per adults

El dret a 
l‘autodeterminaciò 
també s’exigeix
des dels municipis.
Sallent, el 13-D, va ser un dels pobles que 
va organitzar la consulta per la independèn-
cia. La CUP, formació que defensa, sen-
se complexos ni dobles morals el dret a 
l’autodeterminació serà al costat de totes 
aquelles iniciatives i campanyes que reivindi-
quin el dret dels Països Catalans a decidir el 
seu futur.

Les consultes per la independènciahan estat un clar exemple d’organització popular i transversal on tots ens hem unit per un objectiu comú. Ara cal que aquesta força i entusiasme de la gent no decaigui i que els partits políticshi estiguin a l’alçada.

M. Teresa Soler i Vilalta58 anys. Advocada



Els pressupostos municipals 
han de tenir una perspectiva 
a llarg termini, no podem 
permetre que  un equip de 
govern s’endeuti hipotecant 
l’acció dels que vindran. 
La gestió d’un Ajuntament 
requereix de gent amb 
visió de conjunt i amb 
l’honestedat suficient com 
per sotmetre els comptes 
municipals a control 
i supervisió constant.

Hisenda i 
pressupostos

La gent que vivi
m i sentim el p

oble no volem 

un equip de gov
ern que s’endeut

i per sobre 

les possibilitats
 reals. Volem un

 govern 

amb una visió g
lobal a llarg term

ini de les 

necessitats rea
ls del municipi. E

n aquesta 

legislatura caldrà
 fer un esforç 

d’austeritat, 

rigor i previsió 
i la CUP n’és la 

garantia.

Marc Catalán Badosa

22 anys. Estudiant de 4t de periodisme

Una de les principals tasques 
de l’Ajuntament és gestionar el 
pressupost municipal, és a dir, 
recaptar els impostos als sallen-
tins i sallentines i redistribuir-los 
per tal d’afavorir el bé comú. 
No obstant això, els programes 
electorals i els debats polítics 
fan poques referències als pres-
supostos municipals. Des de la 
CUP creiem que, per la seva im-
portància cabdal, la planificació 
i execució dels pressupostos 
hauria de tenir molt més ressò 
públic del que tenen actual-
ment, i que la veritable de-
mocràcia passa per a que els 
ciutadans els coneguin, els 
entenguin i hi influeixin.

16
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Ordenances fiscals 
progressives: 
esforç i rigor per una 
correcta distribució 
de les càrregues 
impositives
En les ordenances fiscals que regulen la re-
captació dels impostos municipals s’hi in-
troduirà el principi de progressivitat contri-
butiva; el creixement de la quota no és 
proporcional sinó creixent en funció de 
la riquesa del subjecte passiu o del vo-
lum de la base imposable.

Aquesta progressivitat ha d’estar limitada 
pels següents principis:

• La no confiscatorietat, que l’aplicació de 
l’impost no impliqui la privació complerta  
de béns o drets del subjecte.

• Que tingui com a fonament la col·laboració 
en la redistribució de la riquesa.

Nova definició
de pressupostos: 
noves formes de repartiment 
del treball i d’utilització 
dels recursos financers captats 
amb els impostos

• Intentarem aplicar o desenvolupar el pressu-
post de base zero. Que s’elimini tot el que no 
és necessari com si comencéssim de nou. 
No s’han d’elaborar els pressupostos com 
a continuació dels de l’any anterior més un 
increment vegetatiu del cost de la vida. 

• És imprescindible que en l’elaboració 
de la despesa general, administrati-
va o de funcionament hi participin els 
funcionaris i treballadors que l’han 
d’utilitzar, escoltant les seves propos-
tes per a millorar l’estalvi de la despesa i 
l’eficiència de la mateixa.

• Establir el principi de mesura de l’eficiència 
en tots els departaments i àrees. Intentar 
que la ràtio entre el servei prestat i els re-
cursos esmentats sigui el mes propera a 1 
possible.

• En els departaments o funcions que la 
seva ràtio baixi de 0,50 replantejar la seva 
necessarietat o conveniència.

La hisenda i l’ utilització dels diners públics s’ha d’ajustar 
a criteris de transparència, eficiència i participació. Molta 
despesa innecessària s’ha de suprimir o optimitzar per 
crear-ne de nova, més necessària i eficient. 
Hem de tenir en compte sempre que el fet impositiu, no 
és només el que es paga, sinó també com es retornen 
a la societat els fruits d’aquests pagaments.

Josep Escudé Feliu. 

58 anys. Treballador del sector de l’estalvi 

en situació de prejubilació

La CUP defensa intr
oduir 

criteris de progress
ivitat en 

taxes i impostos m
unicipals; 

caldria reajustar els 
tipus 

impositius per tal d
e poder-se 

adaptar a les possi
bilitats 

de cadascú. 

Pere Vilella i Cuesta

42 anys. Miner
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Hisenda i pressupostos

Cap a uns pressupostos 
participatius: Fem que els 
ciutadans puguin influir o decidir 
directament sobre l’elaboració 
dels pressupostos i també sobre 
el control de la seva execució 

L’aposta per a uns pressupostos participa-
tius s’ha de basar en:

• La societat civil marca les prioritats de la 
despesa (consells de la vila, associacions, 
representants, etc.).

• Ha de ser dinàmic i anar configurant al 
llarg del temps un model de gestió.

• Ha d’incloure de forma necessària un mo-
del de seguiment col·lectiu i una avaluació 
participativa del procés.

• Les propostes participatives s’han d’ade-
quar a uns criteris marc que poden ser 
també triats de forma col·lectiva, a tall 
d’exemple:

* Criteri de legalitat, d’altra manera seri-
en infructuoses.

* Criteri de competència, les actuacions 
han de ser competència municipal.

* Criteri de viabilitat: tècnicament s’han 
de poder realitzar.

* Criteri de sostenibilitat: les propostes 
no poden comprometre les necessitats i 
possibilitats de desenvolupament de les 
generacions presents i futures.

*Criteri de no exclusió social: no s’ac-
ceptaran les propostes que plantegin 
accions d’exclusió social.

*Criteri econòmic: les propostes han de 
tenir uns límits econòmics prefixats.

Aigua i SOREA: 
A Sallent no podem gastar en 
l’aigua (en la captació, distribució 
i  sanejament) les quantitats 
que s’hi estan esmerçant. S’ha 
d’abaratir el cost d’aquest servei

• Cal definir un marc de regulació de l’ús        
i abús de l’aigua a la vila.

• Penalitzar els usos inadequats del 
consum d’aigua que la malbaratin, agrí-
coles, ramaders, industrials, de luxe inne-
cessari, etc...

• L’Ajuntament ha de donar exemple 
d’estalvi i sostenibilitat en els consums 
d’aigua de totes les instal·lacions públi-
ques.

• El Canon de SOREA ha d’estar analitzat 
partint del pressupost de base zero. Hem 
de superar els malbarataments i interes-
sos d’aquesta empresa privada en la ges-
tió pública de l’aigua del poble.

La CUP sempre ha apost
at per l’elaboració de press

upostos participatius.

Cal implicar a la ciutadania 
en els pressupostos mun

icipals. És un primer pas 

cap a la democràcia real i 
necessari per millorar el go

vern del nostre municipi.

Clara Aguilera Ribera

26 anys. Ambientòloga

Les entitats i associacions, haurien de tenir un pes específic important a l’hora de realitzar els pressupostos.
David Sala i Anglerill37 anys. Arquitecte tècnic
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Jaume Asens i Llodrà
Advocat. Especialitzat en els àm-
bits de dret penal i drets humans. 
Vocal de la comissió defensa del 
col·legi d’advocats Barcelona.

Tomeu Martí i Florit 
Escriptor. Coordinador d’Obra Cul-
tural Balear.

Julià de Jòdar i Muñoz
Escriptor. Premi Carlemany (2009) 
per “La pastoral Catalana”. Premi 
Sant Jordi (2005) per “Metall Impur”.

David Fernandez i Ramos
Periodista, membre del setmanari 
La Directa i activista social.

Hernan Cordoba i Mendiola
Comptable, membre de “La Ciutat 
Invisible” i de Coop57, així com de 
diferents espais socials del barri 
de Sants de Barcelona.

Cesk Freixas i Morros
Cantautor i militant d’Endavant.

Yacine Belahcene i Benet
Músic, ex cantant de Cheb Ba-
lowski. Actualment Yacine & orien-
tal groove.

Les persones que ens acompanyen donant suport a aquesta candidatura són persones vin-
culades al món de la cultura, dels drets humans, a la defensa de la terra i a les lluites socials. 

Persones que entenen que la unitat popular i les polítiques decidides des de l’esquerra trans-
formadora són essencials per construir uns Països Catalans amb majors quotes de respecte 
pel territori, per la seva gent, per la cultura, per la llengua, per una democratització real de les 
institucions i per un veritable canvi de model institucional. 

Persones que no han 
dubtat a dir-nos que...

Si jo visqués a 
Sallent, votaria 
la CUP

Pau Alabajos i Ferrer
Cantautor. Membre del col·lectiu 
de defensa per la música en va-
lencià Ovidi Montllor.

Saturnino Mercader i Talavera
Delegat sindical de la CGT a Trans-
ports Metropolitans de Barcelona.

Xavi Sarrià i Batlle
Músic i escriptor. Cantant i guita-
rrista del grup valencià Obrint Pas. 
Autor de “Històries del Paradís”. 
Col·laborador a Vilaweb i L’Accent.

August Gil i Matamala
Advocat i ex-president de l’asso-
ciació d’advocats europeus de-
mòcrates (AED).



L’alternativa 
necessària

Treballem per Sallent. Vota’ns

La CUP defensa i practica la transparència absoluta 
en la política municipal, tant dins l’ajuntament, 

com fora. La CUP ens gastem en aquesta 
campanya electoral 3.400 euros. Aquests provenen 
majoritàriament de les quotes voluntàries de la gent 

que en formem part.

www.sallent.cup.cat 
sallent@cup.cat


