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Canvi de sentit al c/ Major
Ja ho havíem sentit en campanya electoral, i ara finalment s'han decidit. -S'ha de canviar el c/ Major de sentit. Primer es va decidir,
en la remodelació del c/ Major, fer-lo d'un sol sentit i treure un carril de circulació. No és que ens desagradés la idea, si fos per
nosaltres preferiríem una rambla. El que passa és que el c/ Major no és el c/ Sta. Afra i l'actuació que fem en una via tan
important afecta molt més que al propi carrer. Per tant, abans d'executar una reforma que afecta d'una forma tan global a la
circulació s'han de solucionar primer els problemes que se'n poden derivar. Durant aquest temps n'hem sentit uns quants. Ara,
se'ns imposa com a solució a tots els problemes girar el sentit del c/ Major, i en conseqüència d'altres que se'n veuen afectats.
La veritat és que nosaltres, en l'aspecte circulatori, no hi veiem massa la diferència. Si resulta que hi ha menys gent que agafa el
Pg. dels Països Catalans per venir de Girona que no pas per anar-hi, amb el canvi de sentit esdevé al revés, però és que és lògic.
Si molta gent utilitzava el c/ St. Antoni i el c/ St. Dionís com a carril que li falta al c/ Major, ara amb el canvi és a l'inversa però
igual. La solució en tot cas no està en anar posant traves pel camí, com per exemple a l'alçada del c/ Manel de Falla. Això només
contribueix a col·lapsar més carrers i obliga als veïns a fer més voltes.
Una cosa positiva que s'ha fet en el tema de la circulació és encarregar un estudi. Era bo, per una vegada, analitzar la circulació
amb més profunditat que les nostres pròpies opinions. Aquestes a vegades són molt poc globals i objectives, molt centrades en
la ruta que fem nosaltres cada dia i poc més. Això sí també, basades en l'experiència de molts anys vivint en aquest poble.
De totes maneres tenim la sensació que era un estudi una mica orientat d'entrada en alguns aspectes. Tot i així, si l'excusa és
aquest estudi de circulació del RACC, no entenem perquè en algunes coses s'aplica i en d'altres no se li fa cas.
Concloent: pensem que si tot plegat tampoc no soluciona massa res, fins i tot al contrari, més hagués valgut esperar. La línia
central de Salt en quan a circulació i altres s'ha anat desplaçant cap al sud en els últims anys, i més que s'hi ha de desplaçar. Cal
tenir en compte que en els propers anys hi ha previstos dos vials nous al nostre municipi: el vial oest de Girona i el Vial
Perimetral Sud (aquest últim molt més aviat segurament). Estaria bé veure com afectaran al trànsit, si descongestionaran
algunes vies, etc, cosa que ens pot servir per prendre decisions d'una forma molt més adequada.



B•R•E•U•S
COM ENS DIEM?
Hi ha grups al consistori saltenc
que encara no saben ben bé com
ens diem. Alguns com EUiA ens
anomenen IPS (Independents per
Salt) i d'altres com ERC es
dirigeixen a nosaltres com IC-V
(Iniciativa-Verds). No sabem ben
bé què pensar, o sí. En qualsevol
cas aclarirem que el nostre grup
és una coalició local d'Iniciativa-
Verds i Independents per Salt
(IC.V - IPS).

FES LA COLECCIÓ!
No es perdin la col·lecció de
postals que de tant en tant ens
obsequia l'equip de govern de Salt.
Si abans d'acabar el mandat
aconsegueixes tota la col·lecció et
regalaran l'àlbum, una xocolatina i
un vot per correu. Proposem que
a les properes hi surtin Les
Deveses i el Ter, així tots sabrem
que si el Ter passa per Salt és
gràcies a l'Ajuntament.

LES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL

Finalment Salt ha regulat la
polèmica qüestió de la instal·lació
d'antenes de telefonia mòbil.
El nostre Grup Municipal va
presentar nou esmenes a
l'ordenança inicial. Aquestes
anaven bàsicament en la línia de
procurar per la salut de les
persones, de garantir la informació
als veïns i d'exigir l'assumpció de
responsabilitats per part de les
empreses en qualsevol problema
que pugui sorgir. Altres grups mu-
nicipals, entitats de Salt i persones
individuals van completar en el
mateix sentit aquesta ordenança.
Caldrà estar pendents de tot allò
que vagi sortint, ja que aquest és
un tema força recent on encara
no hi ha molta informació.

B•R•E•U•S
Impostos, taxes i electoralisme permanent

Per la gratuïtat dels llibres de text
i el material escolar

Per aquestes dates, cada any toca aprovar les ordenances fiscals, és a dir, els impostos
i les taxes que haurem de pagar l'any que ve. Les escombraries, l'impost de circulació,
l'IBI, l'impost de construccions i obres, etc., són alguns dels conceptes pels quals
l'Ajuntament recapta diners per pagar els serveis o per fer front a les inversions
previstes. Ara bé, impostos o taxes, taxes o impostos, la veritat és que la gent no ho
diferencia massa, el que queda clar és que toca pagar.
Per explicar-ho breument diriem que les taxes és allò que paguem per cobrir un
servei, per exemple la recollida d'escombraries. Els impostos, en canvi, estan més
destinats a projectes de millora, inversions, etc., i són més variables pel que fa a la
quantia del que s'ha de pagar. Per exemple: no paga el mateix d'impostos el senyor o
senyora que construeix a Salt un bloc de pisos que el que es f una caseta. O no paga
el mateix el supermercat Consum que la botigueta de comestibles de la cantonada.
És per això que a l'hora de retocar allò que paguem, hi intervé d'una manera impor-
tant la filosofia o ideologia que tenim. Una política com la que havia decidit l'any
passat l'equip de govern i el Partit Popular, de pujar les taxes per sobre del nivell de
vida i congelar els impostos afectava més a les butxaques amb menys recursos. I és
que si augmenten més allò que paguem tots per igual, independentment dels recursos
de cadascú, el que més ho nota és el que té menys. És per això que el nostre grup va
posar com a condició imprescindible per aprovar les ordenances que canviés aquesta
política. No volem aquesta mitja veritat de dir que es congelen els impostos (i que
tothom es quedi molt content) i després notem que les taxes pugen més que l'IPC.
Aquesta va ser la postura defensada pel nostre grup municipal que va ser acceptada,
suposem que perquè no tenien el suport de ningú més.
Valorem com a bastant negatives les declaracions d'alguns grups de l'oposició que
lluny de limitar-se a defensar els seus respectius posicionaments, per altra banda
legítims, es van dedicar a llençar acusacions barroeres contra el nostre grup munici-
pal. Cada grup polític d'aquest consistori entendrà la seva tasca d'oposició com
vulgui. El que sí que està clar és que la coalició d'Iniciativa-Verds i Independents per
Salt no està per la política de fer fronts obviant els continguts i les propostes de cada
moment. L'obligació que el nostre grup va adquirir amb totes les persones que ens
van donar suport, i així ho vam manifestar des de bon principi, va ser la de treballar
per Salt des de la coherència dels nostres plantejaments i no amb una línia
d'electoralisme permanent que desgraciadament defineix bastant a la classe política
actual.

Ens diuen que l'ensenyament bàsic és
obligatori i gratuït, però els pares i
mares que tenim fills escolaritzats
sabem que això de gratuït no és ben
bé així i menys quan comença el curs.
Cada any veiem que la factura dels
llibres de text i material escolar puja
més i més. També constatem que
aquest fet crea diferències en les
possibilitats de ple accés a la cultura,
generant greus dificultats per a les
famílies amb menys possibilitats
econòmiques.
És per això que el nostre grup mu-

nicipal va presentar una moció al Ple
de l'Ajuntament perquè aquest demani
a les administracions respon-sables que
els llibres de text i material escolar
siguin gratuïts per a tots els escolars.
La millor forma seria que el propietari
dels llibres i del material sigui el propi
centre educatiu i que així tots els
alumnes se'n puguin beneficiar.
Menstrestant això no sigui possible
demanem a l'Ajuntament que segueixi
ajudant a totes les famílies que els seus
recursos econòmics no els permetin
fer front a la despesa.



El dia a dia
La cura del medi ambient més enllà de la foto

al seu lloc i el pas obert permet que els
cotxes entrin amb tota la impunitat al
Pla dels Socs. Fins quan? No seria pos-
sible delimitar els camins de Les Deveses
i evitar que els automovilistes els
aparqués on els semblés.
-Feina mal feta o barroeria. Al carrer
Major, en l'últim tram reformat, a sobre
la vorera tot sortint d'unes tapes
d'enllumenat, hi ha uns fils que estan
empalmats a dues jardineres. Són
perillosos?, no són perillosos? Per a qui
passa cada dia i no te coneixements
d'electricitat, sí que veu que aquests fils
no són massa correctes. Ni tampoc és
massa correcte els arbres que per un
motiu o un altre han desaparegut al llarg
del carrer.
-Arbres. La Festa de l'Arbre representa
una bona ocasió per conscienciar els
ciutadans del bé que aporten els arbres
a la comunitat i la necessitat que hi ha de
protegir-los. Malauradament, els resultats
no són massa satisfactoris, se'n moren
per falta de manteniment,. El més lamen-
table n'ha resultat l'Arborètum del
Col·legi del Pla; arbres morts i palplantats
com a exemple que si no hi ha voluntat i
continuïtat en la feina no fem res.

-Rotondes. Al Pg. dels Països Catalans,
enfront de la zona esportiva, s'ha
projectat unes obres per fer un giratori.
Hi haurà la necessitat d'arrencar uns
arbres que es varen plantar al passeig en
una Festa de l'Arbre. Si fan nosa
s'arrenquen però, amb la cura necessària
per trasplantar-los. Al mateix passeig n'hi
falten alguns, una bona ocasió per
reposar-los i els que sobrin replantar-los
on sigui. I sobretot protegir
adequadament els arbres del voltant de
l'obra, que no passi com a la Plaça del Pi,
que degut a les obres es varen destrossar
dos til·lers; es varen plantar un altre cop
i es varen morir, i per tercera vegada s'han
replantat. No són massa diners
malgastats?
Agenda 21, està molt bé; projecte Alba
Ter, perfecte. Podria ser que ens
perdéssim en grans projectes verbals de
sostenibilitat perquè ara toca, i ens
oblidéssim de les nostres obligacions
d'usuaris del nostre espai terrenal.
Cadascú des del seu lloc, mantenim i
respectem la natura. Ara podríem fer una
llista de les obres ben fetes però, com la
feina ben feta no té fronteres, ja
s'escampa sola.

La feina mal feta no té futur! Depèn!
Depen de qui en siguin els responsables.
L'administració en deu tenir butlla. Alguns
exemples:
-Una fàbrica de pinsos del pla de Salt
aboca al cel obert les aigües residuals de
la indústria tot i les queixes de fa mesos
d'un veí de Salt a l 'Ajuntament.
Contamina, no contamina?; es fan
projectes d'Agendes 21 i el dia a dia ens
el saltem. Les aigües del subsòl estan
contaminades i poca cosa fem per evitar-
ho.
-Fem un vol per les Deveses. Al costat
del salt de la Maçana hi ha un espai verd
prou atractiu i ben conservat amb arbres
de diferents espècies en creixement i un
tou d'herba que convida a passejar-t'hi.
Doncs bé, algun vehicle matusser va
tombar un freixe i continua vivint per
alguna arrel que va quedar arrapada.
S'aixeca per segar-hi l'herba i allà torna a
quedar ajagut. Fins quan?
Continuem.
-Aquesta primavera, amb motiu d'alguna
festa, es varen apartar les pedres que fan
de barrera entre l'aparcament i el Pla dels
Socs perquè passes algun vehicle
autoritzat. Ningú ha retornat les pedres

Plaça del Pi en obres, arbres malmenat per les màquines. Abril de 1999. Lluny d'aquí, protecció abans d'entrar-hi les màquines.



Espais d'identitat per al poble de Salt

Independents per Salt
Iniciativa per Catalunya - Verds

A ningú se li escapa que al poble on vivim -dins l'àrea
urbana del voltant de Girona-, la història recent, amb
uns anys sense Ajuntament propi, i el context general-
fa que qui més qui menys es plantegi la qüestió de la
identitat pròpia.
En el fet que un poble mantingui la seva identitat com
a tal, influeixen molts factors. Un és la capacitat dels
seus ciutadans per organitzar-se, per realitzar activitats,
per associar-se i constituir-se en entitats, associacions
de veïns, etc. Un altre és la possibilitat i la voluntat de
participar en la dinàmica del municipi, en les seves festes
i activitats diverses, i en les decisions que es prenen.
D'altres factors podrien ser els serveis i equipaments
que el municipi ofereix, la possibilitat de realitzar
activitats en el temps lliure sigui quina sigui l'edat, etc.
Un factor important, també, és l'entorn on vivim. I
quan parlem de l'entorn no ens referim únicament als
espais naturals reservats sinó també a l'entorn més
quotidià. Els edificis, camins, carrers i places configu-
ren els espais de relació, d'intercanvi, de convivència i
amb els anys també esdevenen la imatge del poble per
als propis veïns.
És per això que aquest aspecte no es pot menystenir
sinó tot el contrari. Quan planifiquem una nova zona
de creixement urbanístic, quan es dissenya un carrer,
un equipament, o quan volem remodelar una plaça, no
es pot fer alegrament tenint en compte només criteris
econòmics o de disseny. S'ha de pensar en la
funcionalitat per a les persones que utilitzen o hauran
d'utilitzar aquell espai; s'ha de pensar en la seva
significació, en els seus components, en la història (en
el cas dels llocs més antics).
En aquest poble estem massa acostumats,
desgraciadament, a fer polítiques en una línia elitista.
Algun psicòleg potser diria que és alguna mena de
mecanisme de defensa per contrarrestar algunes
realitats. Nosaltres pensem més aviat que es busca

molt la foto i la resta importa poc.
Des d'una visió molt més de poble i menys elitista
pensem que s'han de conservar els espais que porten
implícitament una part de la identitat de Salt. Pensem
que s'han de dissenyar espais que promoguin la vida
de poble, la relació entre la gent. Espais funcionals on
els més petits puguin jugar, que serveixin de lloc de
trobada per a la gent jove i on els més grans i no tan
grans puguin passejar o seure a l'ombra a fer-la petar.
Un exemple d'intervenció elitista en una plaça -ja fa
cap a tres anys- va ser a la Plaça St. Jaume. No hi va
haver cap mania a tallar tots els arbres i a convertir-la
en una plaça dura, freda a l'hivern, calurosa a l'estiu i
sense ni una ombra. Els veïns del Barri Vell van perdre
una plaça de cada dia i van guanyar un vestíbul per al
Teatre els dies de funció. El nostre grup va proposar
darrerament a l'Ajuntament una petita intervenció en
aquesta plaça, sense tocar la seva estructura, però sí
arreglant-la una mica perquè fos més acollidora.
Últimament també, hem vist un projecte de
remodelació de la Plaça dels Peixos. Un projecte que
pretenia convertir aquesta plaça històrica en una altra
plaça asfaltada, girar la font, canviar-la de lloc i plantar-
hi canya de bambú, entre altres coses. Els veïns de la
zona i el nostre grup vam presentar al·legacions a
aquest nou projecte desfigurador. Pel que sembla, en
últimes declaracions, segurament se'ns tindrà en
compte. I és que no cal gastar-se tants diners per
remodelar una plaça. Només cal anar-la cuidant i
mantenint. Potser si ens acostumem a fer intervencions
en un sentit més popular, l'equip de govern de torn no
tindrà tantes fotos per a les properes eleccions. En
canvi però, haurem guanyat en naturalitat i identitat.
Esperem no arribar al dia on ens aixequem, sortim al
balcó i ja no sapiguem al poble on vivim.


