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MIG ANY A L'AJUNTAMENT
Ja fa més de mig any que la nostra candidatura està representada a l'Ajuntament. Ja han passat
més de sis mesos d'ençà de les passades eleccions.Ara, després d'aquest temps volem fer una
mica de balanç i exposar-vos alguns dels temes que s'han tractat, el nostre punt de vista i
sobretot emplaçar-vos a participar, a compartir amb nosaltres aquesta tasca que volem tirar
endavant.
Ja vam dir en el seu moment, i ho tornem a repetir, que tenir un representant a l'Ajuntament
pot ser molt útil o pot no servir per a res.Tenir una persona al consisitori ens ha pogut donar
veu i vot en diferents qüestions que s'han tractat. Hem pogut fer arribar els nostres punts de
vista, les nostres propostes i implicar-nos activament en temes que creiem necessaris. Hem
pogut exposar preguntes, suggeriments i preocupacions que diversa gent ens ha fet saber.
Però tant important com això, i més, és la feina que es fa a fora. És important l'organització i
la participació de tots i totes, ja sigui personalment o mitjançant entitats, etc, amb l'objectiu
de tenir un paper més protagonista en el futur del nostre municipi, d'aprofundir en una
democràcia que és certament limitada si només anem a votar cada quatre anys. Portem mig
any al consistori, mig any a l'oposició. Una oposició que no se centrarà a dir que malament
que ho fan els que governen (que també ho diem quan cal) i que bé que ho faríem nosaltres.
Una oposició que té com a objectiu principal impulsar (en la mesura de les nostres possibilitats)
tots aquells punts, totes aquelles propostes que creiem que es necessiten per a fer aquell Salt
que volem.Aquell Salt compromès, que lluiti contra les desigualtats socials, que lluiti contra la
marginació, que impulsi una cultura popular, aquell Salt inserit dins un marc nacional català,
solidari, equilibrat amb el medi ambient, participatiu, amb identitat pròpia, un Salt pensat per
a totes i tots els que hi vivim.

COMA CROS, CAPÍTOL I
"Si desitja alguna cosa no pateixi...
a la Coma Cros."
Fa temps que la Coma Cros sembla un calaix de sastre on tot hi cap, on
qualsevol demanda d'entitats, projectes, etc. hi té cabuda. Tot!, si demanen
un camp d'aviació també el faran, com no, a la Coma Cros.
Ja és hora que es deixi d'utilitzar l'antiga fàbrica del Veïnat per a prometre
el que sigui, ja és hora de deixar de vendre la mateixa moto quatre vegades
o deu si fa falta. És hora de començar a definir aquest espai de forma clara.
És possible que les instal.lacions donin per a diferents usos, però el què és
cert és que cal començar a marcar prioritats. El complex de la Coma Cros
és molt gran i necessitarà molta inversió que caldrà estudiar per veure
com es pot realitzar. El que sembla evident és que tenir-lo tot acabat no és
una cosa de quatre dies, ni de quatre anys probablement. És per això que
un cop definits els usos cal marcar aquestes prioritats i començar JA! per
aquí.
A Salt estem massa sovint acostumats a veure que les coses es comencen
a fer per a la galeria i per a uns pocs. Que les demandes reals de moltes
persones, entitats, etc. queden en un segon terme de prioritats.
Ja fa bastants anys que el moviment associatiu de Salt demana espais per a
poder trobar-se, per poder realitzar diferents tipus d'activitats. Ja fa anys
que les entitats de Salt demanen locals per a poder-se reunir, assajar, treballar,
etc.
Salt, tot i que molts no se n'han adonat, és i ha estat avantguarda de moltes
iniciatives a nivell associatiu, cultural, festiu, juvenil, etc. És increïble la
quantitat de gent que tenim organitzada en entitats cíviques, esportives,
culturals, juvenils, musicals,..., tot i la precarietat i el poc suport que han
tingut fins ara. En altres llocs es creen les condicions necessàries per
estimular aquest moviment que és pràcticament inexistent.Aquí el tenim i
no el cuidem.
És hora de cobrir aquest dèficit i d'impulsar l'Ateneu Popular de les entitats
a la Coma Cros. Un Ateneu que ha de tenir un espai comú de trobada,
locals per a entitats, locals d'assajos de música, de teatre, ... magatzems i un
espai central de representacions, sala d'actes, espectacles, etc.

EL CIRC
Una de les característiques dels
plens d'aquest mig any han estat les
picabaralles, bàsicament entre CiU i
el principal grup de l'oposició (PSC).
Algú pot pensar: -deuen haver-hi
grans discrepàncies polítiques, grans
diferències entorn d'un projecte per
a Salt. Doncs sembla que no! De fet,
els plens més moguts són aquells en
els quals s'han aprovat la majoria de
punts per unanimitat. -I doncs?
Sembla ser que és més rentable,
propagandísticament parlant, a nivell
de ressò a la premsa, veure qui la
diu més grossa o qui és més enginyós
a l'hora de liar-la. En canvi no ho deu
ser tant fer argumentacions i
raonaments per exposar una
postura.
Pensem que es poden, i a vegades
s'han, de defensar postures amb la
contundència que la situació i/o el
tema demanin -nosaltres no som pas
de l'associació per a les bones
maneres tampoc. Però ens sembla
una estafa jugar al circ de la
desqualificació (que si ets més o
menys demòcrata, que si et diuen
"barriobajero",... ). Fa la impressió
que es juga a veure si surto a la
premsa, demà l'altre que contesta i
així sense que la majoria de la gent
se n'assabenti de què és el que s'està
decidint i quina és la postura de tots
i cadascun dels grups representats a
l'Ajuntament.

JORNADA PER A LA INTEGRACIÓ
I LA CONVIVÈNCIA
Després d'un temps s'ha decidit tirar endavant la Jornada
per a la Integració i la Convivència. Aquesta és la segona
jornada d'aquest tipus que es fa a Salt. Recordem la primera
Jornada per a la Tolerància i la Convivència amb actes tot
el dia al Passeig Ciutat de Girona.
Aquesta jornada ha nascut amb la pretensió de ser un espai
d'anàlisi i reflexió sobre la situació en la qual es troba Salt
després d'uns anys de rebre una important onada
d'immigració de països extracomunitaris (sobretot del
Magreb i de l'Àfrica Subsahariana). També per apuntar i
proposar diferents línies d'actuació des de diferents àmbits
(ensenyament, sanitat, urbanisme, serveis socials,
associacionisme, etc.) Perquè les actuacions que s'hagin de
fer per a una bona integració i una bona convivència entre
totes les saltenques i saltencs no passi per un sol àmbit
sinó per tots i de forma coordinada. Finalment creiem que
aquesta jornada hauria de tenir una continuïtat. No es tracta
de trobar-nos un dia, debatre -que sempre és positiu- treure

unes conclusions i guardar-les en un calaix. Es tracta de fer
un seguiment de tot allò que s'ha proposat i debatut. Es
tracta de coordinar les actuacions que entre l'Ajuntament
i diferents entitats, que treballen en aquest camp, estiguin
fent. Es tracta de crear un espai de trobada i de diàleg des
d'on puguin sorgir diferents debats i propostes.
És per això que el nostre desig per a aquesta jornada és
que es pugui anar concretant, i esperem que sigui aviat, un
òrgan que tingui una continuïtat. Se n'ha dit Taula, Comissió,
Plataforma, ... tant li fa. Es tracta que a partir de la Jornada
la feina comenci.

TOTS ELS COLORS DEL VERD
I tots els colors que no siguin
prefabricats, que siguin naturals.
Cada dia ens hem d'involucrar més
en temes mediambientals i això no
és bo; vol dir que cada dia que passa
tenim el nostre planeta més
deteriorat. Tant li fa que mirem
enlaire -ara més que mai, per a vigilar
que no ens peti un tros de gel al
cap-, com si fixem la vista a l'horitzó,
o mirem a terra; veurem que alguna
cosa no va bé. Per això des del
nostre grup municipal hi posem i hi
posarem tota l'atenció que calgui
per així almenys intentar conservar
el que tenim.
A partir de l'Agenda 21 (què és
això?). Per fer-ho curt, doncs, direm
que són unes directrius aprovades

a la Cimera de la Terra a Rio de
Janeiro per a treballar amb tots els
sectors de les nostres comunitats.
L'Ajuntament de Salt s'hi ha adherit,
i formarà part del "Consell
d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques Gironines" i
ha nomenat com a representant el
regidor del nostre grup municipal,
amb la voluntat que Salt pugui tenir
un desenvolupament mediambiental en tots els sentits. L'Agenda
21, entra en la globalitat de tots els
àmbits ja que tant l'alçada de les
edificacions com l'amplada dels
carrers, fresses, fums, zones verdes,
aigües, etc, fan possible tenir una
qualitat de vida que porta a què els
ciutadans se sentin més satisfets de

viure en un lloc i no en un altre.
I això és possible. I els veïns ho hem
d'assumir. I els veïns hi hem de posar
el nostre gra de sorra; no volguem,
com massa sovint passa, deixar-ho
tot en mans de l'Ajuntament.
Hauríem de voler exercir més drets
que anar a votar només quan toca;
col.laborant i criticant, des de les
entitats o a nivell individual; tots som
necessaris i les nostres aportacions
encara més. Per això el nostre grup
municipal (IC.V-IPS) intentarà crear
l'ambient necessari, mitjançant
trobades amb totes les persones
preocupades per un millor entorn
natural per a Salt.

ARA VA DE DONES
Siguis home o dona, hi tens un lloc. Perquè quan va de dones, va de persones. Perquè volem compartir, no competir.
Perquè cal un canvi. Perquè estem per a la millora de les
condicions de vida, una millora no entesa com a tenir més
cotxes, més botigues i poder consumir més, sinó una millora
qualitativa basada en la creació d’un entorn físic i sociològic
que faciliti el treball, les relacions i la vida de les persones.
Una millora basada en uns serveis públics de qualitat prestats
d’una manera eficaç i equitativa.
I va també de programes electorals, han passat uns mesos
des de les eleccions municipals i és hora de concretar idearis
i filosofies. Ara calen accions.
I va de dones perquè un dels col.lectius que nosaltres vàrem
considerar que requeria d’accions específiques és el de les
dones. Tot i que som diverses, tant en edats com per
condicions socials, econòmiques i culturals, amb recursos i
necessitats diferents, tenim i compartim amb més o menys
intensitat, una experiència comuna de desigualtat i
subordinació en relació als homes, derivada de la pròpia
organització social, que per una banda manté una divisió
sexual del treball, assignant a les dones les tasques
domèstiques i la cura de les persones i per l’altra, no valora
aquestes tasques, ni, en general, les que assumim
majoritàriament les dones, les feines de casa, que permeten
funcionar la nostra societat, no tenen cap valor econòmic i
en el treball assalariat, les dones cobrem entre un 20% i un
30% menys que els homes.
Aquesta situació generalitzada de desigualtat i d’inferioritat
de les dones envers els homes té conseqüències directes i

indirectes: dependència econòmica, situacions de pobresa
en casos de separació o viduïtat, problemes de salut derivats
de l’estrès de la doble jornada, manca de temps lliure,
maltractaments domèstics, ....
És evident doncs que les dones som un col.lectiu amb una
problemàtica molt específica derivada del fet de ser dones
i que calen actuacions per a eliminar aquestes desigualtats.
Però abans d’actuar hem de conèixer. A Salt tenim unes
característiques pròpies derivades d’un territori molt petit
amb una alta concentració de població, de la situació de
veïnatge amb Girona, de la manca de serveis d’atenció a les
persones, de que mai s’ha fet una actuació pensada pel nostre
col.lectiu en concret,.... que fan necessari fer un estudi de la
situació actual, detectar les causes i remoure els obstacles
que generen desigualtat i discriminació per actuar sobre les
més urgents i les més factibles, d’acord amb el nostre entorn
i els recursos que hi poguem destinar.
Des d’IC-Verds-IPS hem estat discutint i treballant aquest
tema i hem negociat i aconseguit que l’equip de govern
municipal inclogui en els pressupostos de l’any 2000 els
diners necessaris per fer un estudi sobre la situació i
necessitats de les dones del nostre poble per tal de poder
programar les accions adequades.També tenim el compromís
de l’equip de govern de posar en marxa aquest any un servei
integral d’atenció a les dones.
Hi ha moltíssimes causes que fomenten la desigualtat i moltes
més raons per a eliminar-la. La igualtat és un dret. Et
convidem a parlar-ne, a actuar i a gaudir dels resultats.

Vine i Participa!
Des del grup municipal de la coalició d'Iniciativa-Verds i Independents per Salt volem animar
a totes les persones que ho desitgin a participar a les nostres assemblees, a fer propostes, a
exposar els seus punts de vista, a proposar temes de debat, etc, (No cal ser membre de la
candidatura).

Últim dijous de mes a les 8.30 h del vespre.
Lloc: Local d'IC.V al c/ Indústria núm. 4, baixos
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