
en marxa!
COM FER UN PLA GENERAL

SENSE FER L’ANIMAL

Que Salt necessita actuar per millorar la qualitat de l’entorn, per evitar la
degradació d’algunes zones i per la qualitat de vida de tothom és una
evidència.

Així ho reflectia el Pla General en els seus objectius, però les actuacions
que es proposaven i com es proposaven eren d’un abús flagrant a molts
veïns i a més tenien uns resultats més que dubtosos per a la millora
d’aquesta qualitat.

Molts polítics municipals es van adonar d’això, o de les quatre-centes
al·legacions presentades. En tot cas, van decidir tirar enrere les propostes
més polèmiques, tot i que encara resten temes pendents.

Arribat a aquest punt es poden fer dues coses: - deixar-ho estar i anar
tirant sense definir el futur de Salt, o bé -planificar d’una vegada un pla
que camini cap un Salt de qualitat per a tothom dins d’uns criteris de

sostenibilitat. Un
pla que necessitarà
dels anys que sigui,
de consens,
d ’ a c t u a c i o n s
realment transfor-
madores i sobretot
de voluntat política
de fer-ho.

Per això cal pensar
més enllà de les
legislatures, cal no
especular amb les
vivendes que te-nen
per la gent un sim-
ple valor d’ús i cal
fer les coses a poc a
poc sense fer
l’animal.
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L’ENSENYAMENT A SALT

Tenim el dret i el deure d’exigir els recursos necessaris per a millorar i adequar l’ensenyament a les
necessitats del nostre poble. Si volem que els nostres estudiants s’agafin seriosament l’aprenentatge,
ens hem de prendre seriosament als nostres estudiants.

Al nostre poble, a l’escola pública, no hi ha alumnes de 0 a 2 anys, senzillament perquè no hi ha
escola pública, situació per altra banda, ben direrent del nostre entorn:

• SALT, 0%  d’alumnes escolarizats a l’escola pública.

• GIRONÈS, 39% d’alumnes escolaritzats.

• COMARQUES DE GIRONA, 55% d’alumnes escolaritzats.

• CATALUNYA, 36% d’alumnes escolaritzats.

És possible que tinguem una escola bressol el curs 2002-03, i partint de la situació actual, suposarà
una millora substancial, però tampoc cobrirà ni de lluny la demanda. Moltes famílies de Salt no
podran escolaritzar la mainada o hauran de continuar pagant un servei privat.

A primària i a secundària també hi ha molts factors a millorar. L a nostra mainada i els nostres joves
han de formar-se en el nostre poble, on hi ha d’haver una oferta educativa diversa, equilibrada i de
qualitat.

Per aconseguir aquests objectius generals s’han de dur a terme accions concretes.

PER AIXÒ PROPOSEM:

Iniciar quan més aviat millor el servei d’educació infantil de 0 a 2 anys i adequar les places a les
necessitats del poble.

Incrementar l’oferta de primària amb dues escoles més i ofertar tantes places com mainada hi ha a
Salt. Tothom ha de tenir garantida una plaça.

Crear un altre IES i millorar urgentment l’oferta de cicles formatius, avui clarament insuficient.
Només s’ofereix  la branca administrativa. Qualsevol altra formació s’ha de buscar fora del municipi.

Disposar d’una Comissió Permanent de matriculació que vetlli per un repartiment equilibrat, entre
escoles públiques i privades concertades,
de l’alumnat provinent de la immigració
i del que s’incorpora un cop iniciat el
curs.

Dotar a les escoles dels recursos humans
i materials suficients per atendre les
necessitats de l’alumnat amb
problemàtiques específiques.

Millorar l’oferta educativa amb estudis
nocturns, per facilitar la formació
diversificant l’oferta i adaptant-la a les
necessitats de l’alumnat.

Aquesta és la proposta que defensem,
perquè l’escola és un exemple de formes
personals i col·lectives de viure. El que
la nostra mainada i joves rebin ho torna-
ran a la comunitat. I encara que sigui per
egoisme, hauríem de vetllar perquè rebin
el millor. Nosaltres pensem que
començar per uns bons fonaments, és
crear una casa sòlida per a tothom.



EL FÒRUM DENUNCIA FALTA
D’IMPLICACIÓ DE

L’AJUNTAMENT

El Fòrum per la Integració i la Convivència ha denunciat falta
d’implicació en aquest òrgan creat pel propi Ajuntament de Salt.
El regidor del nostre grup municipal ja va comunicar a l’equip de
govern municipal la preocupació pel funcionament del Fòrum en
uns moments on el regidor de l’àrea encarregada no podia ser-hi
per malaltia i la persona responsable de la mateixa àrea era fora.
Un Ajuntament no pot paralitzar les seves tasques perquè faltin
una o dues persones, i menys en un moment on havia fallat (per
motius d’incompatibilitat laboral) la persona que s’havia de
contractar per dur a terme les tasques de coordinació. Així mateix
ho va fer públic la Comissió d’Ensenyament. El Fòrum és un
mecanisme de participació ciutadana que demana de la col·laboració voluntària de persones a les
quals no se’ls pot demanar una feina quan el principal responsable d’impulsar-ho el deixa de banda.

També hem de dir que estem una mica cansats que s’utilitzi l’existència del Fòrum per respondre
preguntes sobre què fa el consistori en matèria d’immigració. Tenir un mecanisme així pot ajudar,
però si darrere no hi ha polítiques actives tampoc servirà de gaire res.

El Fòrum per la Integració i la Convivència pot ser una eina útil o pot ser un organisme més,
inoperant. És feina de tots els seus membres i responsabilitat de l’Ajuntament aconseguir que sigui
la primera cosa.

Una mica d’història i d’actualitat
HI HAVIA UNA VEGADA UNA

FESTA MAJOR ...
Hi havia una vegada una colla de joves del regne republicà de Salt
que, cansats d’anar a una festa que no els tenia en consideració, van
decidir organitzar-la per un altre cantó.

Al cap d’uns anys aquesta va anar prosperant i van aconseguir pactar
unes festes per a tothom, gratuïtes i amb les entitats com a protagonistes.

Els anys anaven passant i la festa s’anava consolidant. Però com diu la
dita «de fam i de feina ningú en vol» i algun d’aquells joves i d’altres
van anar quedant sols.

Al mateix temps que això passava el regne canviava i el nou monarca
anunciava: - la festa tindrà canvis!

La Comissió de Festes del regne, que ho llegia per la premsa va pensar: - digueu-nos agosarats
però, no som nosaltres els que ho hem d’organitzar?

Finalment es va donar audiència als organitzadors, i al veure el preu del crostó els canvis es van
tallar en rodó.

Els problemes continuaven, i és que en aquella Festa Major no hi havia implicació.

Amb un any d’antelació els reponsables anunciaven la seva dimissió; això sí, a la japonesa, és a dir,
sense deixar la feina.

El regne semblava preocupar-se, o no, -qui hi hauria els dies de Festa Major?

Al final una colla de gent van trobar. Des d’aquí els felicitem i animem a continuar.



TEMPS D’ESTIU. VINE A LA FESTA!

ERC i CIU parlen de barretines
Ja diuen que l’estiu és una època
dolenta per a les relacions estables.
La calor, ..., ja se sap. ERC li diu al
seu soci que pràcticament les úniques
àrees que funcionen són les que por-
ten ells i que CiU és com el PP amb
barretina. Aquests li diuen a ERC que
la barretina els pot fer venir calorades
en aquestes èpoques. Barretines
amunt o avall millor seria pensar què
hi ha a sota.

EUiA parla de moció de censura
Enmig de la polèmica EUiA torna a
treure pel seu compte el tema de la moció de censura oblidant que a part del seu regidor en necessitaria
deu més.

ERC insisteix que li presentin la moció de censura
No sabem si el portaveu d’ERC vol marxar o no, però la veritat, és continua insistint en el fet que
se’ls presenti una moció. Si vol deixar l’equip de govern nosaltres l’animaríem a fer-ho pel seu
compte sense tanta insistència.

El PSC i el regidor de Qualitat de vida parlen d’immigració
Mentre el regidor de l’àrea de Qualitat de vida ve a dir alguna cosa com ara posar fre a la immigració,
el PSC treu que el Fòrum per la Integració i la Convivència no funciona. De fet és cert, però ja
portem sentint aquesta cantarella d’abans que aquest fòrum tingués temps de  començar a funcio-
nar. Potser sabria greu que, a més de crear-se funcionés un òrgan ciutadà d’aquestes característiques
en una legislatura convergent i d’una forma independent?


