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CANVI DE GOVERN A SALT. I TAL DIA FARÀ UN ANY...
Des d'IPS sempre hem considerat que a
Salt li cal un projecte de poble coherent
per desenvolupar amb el temps, a
mesura de les nostres possibilitats. Que
hem d'acabar amb les costoses
polítiques de façana o les d'anar ara cap
aquí i ara cap allà. Hem estat repetint que
cal marcar-nos unes prioritats d'acord
amb la línia que volem seguir, fer-ne
partícip la població i avançar plegats.

Aviat farà un any que l'Ajuntament de
Salt va canviar el seu govern format pel
PSC i ERC. El daltabaix dels partits que
composaven l'anterior govern va ser
considerable: el PSC perdia tres regidors
(de nou a sis) i ERC en perdia dos (de dos
a zero) quedant fora del consistori. CiU va
guanyar les eleccions augmentant la
seva representació en un sol regidor (de
vuit a nou) i va formar el nou govern. Un
govern que tampoc es pot considerar nou
ja que tant sols quatre anys abans ja
havia governat el mateix alcalde.
Com ja comencem a estar-hi acostumats
les eleccions municipals van girar entorn
del tema migratori i es van caracteritzar
en molts casos per uns sistemes de
busca de vot bastant deshonestos. Els
principals partits es van tirar els plats pel
cap discutint sobre amb quin govern
havia crescut més la immigració o amb
quin hi havia hagut més conflictes. Es va
buscar el vot ètnic en forma de clans, no
es van respectar les normes de la
campanya electoral, etc. En aquest
context una multiplicitat de partits i
partidets també s'apuntaven al carro del
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populisme i la demagògia competint per
una cadira a l'Ajuntament. Qui va
guanyar aquesta partida va ser sens
dubte PxC que obtenia tres regidors. Uns
regidors que no li van durar ni dos mesos
després d'un culebrot de l'estiu (seguit
per televisions, diaris i revistes) que va
deixar la formació amb un sol
representant. El PP, malgrat que pujava a
nivell estatal, a Salt no passava de
mantenir un sol regidor. GPS, el nou partit
pioner d'aquest espai a Salt, veia que en
poc temps bona part de la gent li marxava
al PP i finalment no aconseguia entrar a
l'Ajuntament. I és que en aquest àmbit la
gent devia pensar que l'autenticitat
estava a PxC i no en imitacions. Per la
banda esquerra el retorn de la coalició
d'ICV amb EUiA no aconseguia tampoc
representació.Amb aquests resultats IPS
quedava com l'única formació
d'esquerres i independentista que es
mantenia i augmentava el seu suport.
Però malgrat les maniobres electorals al
final allò que hauria d'importar és el
poble. El resultats seran els que siguin
però... i després què?

«cal un projecte de poble
coherent per poder
desenvolupar amb el temps»
El nostre increment de representació i la
situació sorgida de les eleccions ens
obligava a assumir més responsabilitats.
Per aquests motius vam voler exposar al
guanyador aquestes prioritats, aquest
camí per Salt. Vam fer arribar a CiU un
document per debatre i acordar uns
mínims suficients per reorientar les
polítiques del poble. I si fos el cas, poder
formar un govern amb majoria a partir
d'aquests acords. Aquests no es van
produir però no per discrepàncies en el
debat sobre Salt sinó perquè CiU no el va
voler ni iniciar. Mentrestant apareixien
declaracions sobre no descartar pactes
amb PxC, que la direcció d'UDC no
permetia. Posteriorment es produeix la
marxa de dos regidors d'aquesta
formació que, sense entrar al govern
municipal, han estat (juntament amb el
PP) el que ha permès governar CiU com si
tingués majoria absoluta. I tal dia farà un
any ...

PLA DE CIUTADANIA
A l'anterior mandat es va elaborar un Pla de
Ciutadania. En aquest pla es recollien tota una
colla de propostes fetes a partir de la participació
ciutadana. Unes propostes de més senzilla
realització, altres plantejables a més llarg termini i
altres que necessitaven una major concreció i
acord. En definitiva, propostes per Salt que van
generar un cost d'elaboració i de publicació. Hem
constatat però, que com en tants altres
documents, estudis i processos participatius, les
conclusions es guarden en un calaix per no tornar
a sortir-ne. D'aquesta manera anem malgastant
recursos, energia i bona voluntat de persones que
voluntàriament han dedicat un temps a pensar i
debatre propostes pel seu poble.

TAULA DE CIUTADANIA
També es va crear la Taula de Ciutadania, un
òrgan format per persones provinents
d'associacions de veïns, representants
municipals, entitats culturals, socials, etc. Una
taula que tenia sentit per posar els conflictes
existents al municipi damunt de la taula i poderne parlar entre tots, per poder buscar solucions,
per conèixer-nos i teixir una xarxa cohesionadora
que eviti el risc de fractura social que han pogut
comportar diversos episodis viscuts. Si bé
l'anterior govern tampoc se la creia massa, quan
la convocava i desconvocava a conveniència,
aquest ha decidit suprimir-la del tot inventant-se
un nou òrgan anomenat Consell de Ciutat. Si fem
un repàs podem trobar el Fòrum per la Integració i
la Convivència, el Laos Salt, la Taula de Ciutadania
i ara el Consell de Ciutat. Una mostra més de la
manca de continuïtat, de projecte i la supeditació
d'allò que hauria de ser fonamentalment ciutadà
als governs de cada moment.

COMISSARIA DE POLICIA
Una de les propostes que des d'IPS compartíem
amb el grup de CiU era descartar la comissaria
regional dels Mossos d'Esquadra al Mas Masó i
apostar per una comissaria compartida amb la
Policia Municipal. Volem felicitar al nou govern
per avançar en aquest sentit i els demanem que
treballin per revertir l'operació de terrenys que va
fer l'anterior govern al Mas Masó. Volem
recuperar el terreny d'equipament municipal !!!

PATRULLANT
PER LES ESCALES
Sens dubte, una de les notícies que més ha sortit
als mitjans de comunicació ha estat la de la
policia municipal patrullant per les escales
d'algunes comunitats de veïns. No sabem si
aquesta és una mesura efectiva o simplement
propagandística ja que en la persecució d'un
delicte la policia pot entrar amb permís o sense.
Un dubte que ens queda és saber què passarà si
totes les comunitats de veïns ho demanen. Té
prou efectius la policia municipal per patrullar
pels carrers i alhora per les escales? Es mantindrà en el temps?

SOUS I CÀRRECS
El primer que acostuma a fer un nou govern quan
entra és apujar-se el sou, però el govern de CiU el
va baixar. Bé, sobretot als grups de l'oposició,
especialment als més petits. En els grups
majoritaris –CiU i PSC- no tant. Però per si de cas
encara fos excessiu hem pogut assistir a un
nombre important de nomenaments de càrrecs
en altres institucions d'aquests regidors saltencs.
I els càrrecs de confiança? Bé, en aquest cas no
se'ls va abaixar el sou. Uns càrrecs que semblava
que no s'havien de crear, segons les declaracions
inicials, però que en menys de dos mesos estaven
tots coberts.

En qualsevol cas pensem que les polítiques de
suport a les comunitats de veïns han d'anar més
enllà i en aquest pressupost de 2012 no hi
trobem la partida que es va dir que es destinaria al
suport de les comunitats.

UN TERRENY PER A L’ESCOLA LES ARRELS
Ja fa molt de temps que venim demanant un
terreny per a l'escola Les Arrels. Una escola
pública en barracons ubicada al pati d'una altra
escola del barri del Mas Masó amb la incertesa de
què passarà, d'on anirà a parar. L'anterior govern
no només no li va posar un terreny sinó que va
donar els que tenia al barri per fer la comissaria
regional dels Mossos. L'actual govern municipal,
tot i que descarta aquesta comissaria, no sembla
que estigui fent res per buscar una solució. Això
sí, ràpidament ha trobat un terreny provisional per
una nova escola (concertada) mentre que Les
Arrels es manté com la última a tenir en compte.

construïdes i habitades una mínima part. Si tant
l'escola que du el nom del barri com la mateixa de
Les Arrels ja estan plenes (amb l'alumnat
procedent bàsicament del nord del Pg. Països
Catalans) és evident que en aquest barri cal
establir-hi una altra escola.Tenim dubtes sobre si
el nou govern pretén que els nens desapareguin i
que d'aquesta manera no calgui posar més
terrenys per escoles. O si pretén ubicar-los al
sector Vallvera-Sitjar i aprofitar la necessitat
d'una escola per desenvolupar un pla urbanístic
de 1600 pisos aturat de fa anys per falta de
majoria al ple.

Al barri de Mas Masó hi ha projectades més de
700 vivendes de les quals només estan

Reclamem un nou ordre de prioritats on
l'educació estigui al capdavant!

DESNONAMENTS I COMUNITATS ENDEUTADES
la pitjor cara de la crisi també a Salt
Aquesta gran estafa que anomenen crisi ha
provocat i està provocant situacions
especialment punyents a Salt. Els
impagaments de la hipoteca i a la mateixa
comunitat de veïns són una realitat molt
estesa. Quines són les víctimes?
a- Moltes famílies que es van hipotecar per
accedir a un habitatge i que ara es troben a
l'atur d'un o tots els membres de la unitat
familiar o amb una reducció de sou mentre els
costos dels serveis i productes bàsics ha anat
augmentant.
b- La resta de veïns que es veuen afectats per
una morositat que ha endeutat a moltes
comunitats fins a límits insostenibles.

Mentrestant la resposta són llargs processos
que acaben amb desnonaments que no
solucionen els problemes de la comunitat i que
deixen al carrer als inquilins amb un deute de
per vida.
Per aquest motiu vam presentar una moció a
l'ajuntament, per denunciar aquesta situació
que vivim a Salt, per demanar que es permeti la
dació en pagament amb celeritat i efecte
retroactiu i perquè els bancs no es
desentenguin de la seves obligacions amb les
comunitats. I és que no és acceptable que la
bombolla immobiliària només afecti als de baix
mentre que els principals responsables encara
pretenguin cobrar en funció d'uns preus inflats
a causa de les seves actuacions.

«FOMENTANT»
EL PETIT COMERÇ
Es veu que quan es va implantar l'Espai
Gironès fins i tot es va fer servir l'argument que
afavoriria el petit comerç. Devien ser algunes
llums de Nadal i banderoles que van
subvencionar perquè una altra cosa no s'ha
notat. Es podia fer servir l'argument d'una
major recaptació d'impostos però el d'afavorir
el petit comerç ja supera la lògica. I se segueix
en la línia de reclamar més grans superfícies
comercials sense encarar un pla seriós per a la
promoció d'uns eixos comercials de proximitat
al nucli urbà. De tant en tant però, podem
canviar els rètols. Ara, en comptes de dir
“Comprar a Salt, una bona opció” diu
“Descobreix-nos”. Potser sí que ens
descobriran i ara tothom comprarà al petit
comerç de Salt. Nosaltres descobrim que si fa
no fa tot segueix igual. Ara ja només falta que
demanin l'Euro Vegas al Vallvera-Sitjar.

SALT, MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA
Sí però no, no però sí, són les postures de CiU
davant de la independència de la nostra nació.
Des d'IPS vam presentar una moció perquè
Salt s'adherís a l'Associació de municipis per la
independència. La moció va resultar
guanyadora però tot i així no va obtenir la
majoria suficient perquè es faci efectiva
aquesta adhesió.
Ens trobarem obstacles en el camí, l'estat
espanyol, òbviament. Però també haurem de
tenir present a aquells que no són aigua clara,
aquells que utilitzen els anhels d'un poble per
negociar a nivell particular. Tot i així hem de ser
optimistes perquè són cada vegada més les
veus que reclamen avançar cap a la independència. I és que l'estat de les autonomies ja

no se'l creu ningú. Els governants i partits
polítics de l'estat no se l'han cregut mai, de fet.
I a Catalunya la sentència de l'Estatut va acabar
d'obrir els ulls a qui encara en dubtava. I és que
la independència es va veient com la única
opció. L'única opció de supervivència de la
nostra llengua, cultura i identitat pròpia, de
supervivència econòmica i per tant de millora
de la qualitat de vida de la ciutadania. L'única
opció que aporta l'esperança de construcció
d'un país socialment més just, democràtic, on
prevalguin els valors de la feina ben feta i no el
país de la picaresca, de l'abús, de l'amiguisme
i la corrupció com a cultura i com a ideologia.
Però els catalans i les catalanes no som millor
ni pitjor que ningú i per tant aquest país lliure
l'hem d'anar construint. I és precisament així

que anem despertant l'interès d'àmplies capes
de la població, nascudes aquí o vingudes
d'arreu. Persones amb inquietuds més
marcades per qüestions socials, lingüístiques,
culturals, econòmiques, de defensa del nostre
entorn natural, etc. que van confluint en aquest
projecte col·lectiu. Cada vegada és més clar
que la independència és una necessitat pel
conjunt del poble treballador, una fita en un
procés d'alliberament que avança amb o sense
els partits polítics. Cadascú haurà de triar, per
tant, entre sumar i empènyer o oposar-s'hi.
Cada cop quedarà menys marge per a
maniobres de distracció i s'haurà de mostrar
més clarament on són els interessos de
cadascú.

INDEPENDENTS PER SALT PRESENTA EL PRESSUPOST MUNICIPAL ALS VEÏNS

L'equip de govern no va voler atendre la
demanada de presentació pública del pressupost
de 2012 i Independents per Salt va decidir fer-la
pel seu compte.
A la presentació els regidors Eva Rigau i Ferran
Burch van explicar com estava estructurat el
pressupost municipal, les diferents partides i les
seves consignacions.
Es va remarcar la dificultat econòmica per la qual
s'està passant, el deficitari model de finançament
dels ajuntaments en general, els plans de
sanejament que arrossega el consistori saltenc ja
des d'abans de la crisi i les pròpies polítiques
municipals que han ajudat a que es donés
aquesta situació. Segons Ferran Burch, s'han
realitzat inversions (que encara s'estan pagant)
allunyades de les principals necessitats,
problemes i reptes que té Salt. Massa sovint s'ha

optat per actuacions de visualització fàcil i ràpida,
fins i tot amb plantejaments elitistes que no han
contemplat suficientment una amortització
econòmica i/o social de les inversions. I tot plegat,
és clar, en detriment d'una política que caminés,
potser a poc a poc, cap a una millora real de la
qualitat de vida de la ciutadania saltenca.

volem conèixer
els nostres
pressupostos

Des d'Independents per Salt s'afirma que cal
prioritzar, i més en moments de dificultat
econòmica. Que cal tenir un projecte de poble
coherent per anar desenvolupant segons les
possibilitats de cada moment. En aquest sentit
Eva Rigau va demanar que s'acabés la política
orientada a partir de les subvencions. Una política
que canvia quan aquestes subvencions
desapareixen o s'orienten en un altre sentit. En la
mateixa línia denuncia que projectes iniciats amb
ampli consens s'aturin o es recomencin quan
canvia el partit que governa.

hem demanat que s’exposi el pressupost
municipal a la ciutadania i no s’ha volgut.
nosaltres ho farem:
dimarts 13 de març
a les 8 del vespre a la
Biblioteca Iu Bohigas

www.independentspersalt.cat

Salt no és un poble ric, però igualment cada any
hem de decidir com ens gastem els diners que
tenim: què considerem més important i per tant
ho prioritzem, què descartem o deixem per més
endavant, etc. Des d'IPS hem demanat sovint una
major implicació, una major participació i coneixement de la ciutadania en què ens gastem uns
diners que són de tots. Per això vam demanar que
com a mínim l'Ajuntament fes una exposició del
pressupost municipal als veïns.

Finalment es van apuntar algunes línies a
prioritzar: el desenvolupament del pla de
ciutadania, la formació ocupacional i la generació
d'expectatives a la gent jove que finalitza l'etapa
d'escolarització obligatòria, l'educació, el suport
a les comunitats de veïns i la millora dels barris, la
participació, la potenciació de la cultura popular i
l'autoorganització ciutadana a través d'entitats i
associacions.

ESPOLI, PRIVATITZACIONS, RESCATS BANCARIS, RETALLADES I REFORMA LABORAL
Polítiques de saqueig, d’apropiació de la riquesa i dels béns públics
Potser recordarem que al principi d'aquesta
estafa, anomenada crisi, es parlava de refundar el
capitalisme.Alguns de bona fe van pensar que es
tractava de posar fre a la impunitat amb la que el
sector financer i tots els especuladors en general
podien operar posant en risc les condicions de
vida de la resta de la població. Bé doncs, hem vist
que no era això sinó al contrari. El gran capital
europeu està decidit a fer un pas més: ha arribat
el moment en què ja no necessita més
maquillatges en forma d'”estat del benestar”,
que és hora d'acabar de concentrar més el poder
i els beneficis en poques mans a costa de les
condicions de vida de la població treballadora i
d'una economia petita i mitjana lligada al territori.
I el perill de tot plegat no és només l'augment de
les distàncies socials i l'empitjorament de la
qualitat de vida de la majoria de la població sinó la
pèrdua de democràcia. La fórmula: retallades
dels serveis públics, privatitzacions, rescats
bancaris, augment de costos de serveis bàsics,
baixada de sous, empitjorament de les
condicions de treball i la generació d'una major

dependència de les institucions ciutadanes als
grans poders econòmics. I si s'és català, a sobre
hi afegim l'espoli fiscal de l'estat espanyol.
El passat dia 29 de març hi hagué una gran vaga
general centrada sobretot en la protesta contra
una reforma laboral que vol fixar unes bases
legals per poder empobrir-nos més, per fer-nos
més dependents i dèbils davant l'abús.
Salt és un poble de gent treballadora, amb una
llarga història de reivindicacions laborals i socials
que han contribuït a que una humanització de les
relacions laborals ens faci més persones i menys

mercaderia. Al poble treballador de Salt aquesta
reforma l'afectarà molt: la precarietat, la
inseguretat i la pèrdua de poder adquisitiu ens
toca i ens tocarà de prop, i ho haurem de sumar al
que ja patim com a conseqüència d'aquesta crisi i
del model de creixement que hem seguit. Una
vella dita diu que la unió fa la força. I és que és
l'única força que tenim. Per tant necessitem
bandejar l'individualisme imperant i organitzarnos per tenir una democràcia real, per fer que les
nostres institucions representin els interessos de
la majoria de la població i tinguin com a objectiu
clar la millora de la qualitat de vida de la seva
ciutadania.
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