Per què votarem no:
no volem atraure un capital que, en nom del baix cost dels productes que ofereix, explota irracionalment els recursos i les persones amb finalitats lucratives, amb un cost energètic absurd, que només
es sustenta amb unes desigualtats que són la causa i l'efecte de la misèria política i econòmica que
caracteritza a la globalització econòmica.

Sabies que...
a Marratxí (Mallorca)
deprés de l’implantació
de Bauhaus només es
varen contractar 10
persones del poble i ha
estat la destrucció del
teixit comercial.
Sabies que...
a l’any 1998 a l’estat
espanyol hi havia
95.000 botigues
(comerços de menys de
800 metres quadrats
independents de
cadenes i franquícies), i
que el 2004 (amb
l’entrada de les grans
superfícies comercials)
el nombre s’havia reduït
a 25.000. En aquests
sis anys doncs, van
desaparèixer 70.000
negocis
Sabies que...
Ikea ha acumulat un
impagament d’IBI de
més 1milió d’€ del 2012
al 2015 només a
Sabadell i que està
acusada d’evadir 1000
milios d’euros en
impostos només a
Europa.

LA NOSTRA PROPOSTA:
un concurs d'idees pel Sector Sud, obert als creatius del món, orientat a la
millora de la qualitat de vida dels habitants de Salt. És una eina que
permet, pensant en el futur, imaginar un Salt alternatiu on, necessàriament,
s'han de reduir els drets d'edificació i donar espai públic, lliure, pel gaudi
social. Legalment, el pla general està exhaurit i, fins i tot, és possible planificar un gran parc metropolità a la conurbació urbana gironina. Fent-ho, es
crea plus valor a tot Salt, i tothom hi surt guanyant (no només uns pocs).

No volem ser més, volem viure
millor els que hi som, sigui quina
sigui la nostra procedència.

Pel petit comerç, per una activitat econòmica de proximitat
lligada al territori i respectuosa
amb aquest.

Prioritzem la millora i consolidació
dels barris. Créixer en qualitat i no
en quantitat, fent xarxa social.

Per incentivar una oferta laboral
més diversificada, de major estabilitat i formació, que no destrueixi
l’activitat del seu entorn.

€

Digues NO

a l’operació especulativa
del Sector sud de Salt

Darrera la promesa d’Ikea hi ha
en joc un espai tant gran com el
40% de l’actual trama urbana

MOTIUS PER
VOTAR NO

Coma Cros
Sant Cugat
TRAMA URBANA ACTUAL
Santa Caterina
Espai Gironès

SECTOR SUD

Per un poble amb identitat i no una ciutat dormitori de la perifèria.

#FemPoble #DiguesNO

#FemPoble #DiguesNO

Sabies que...
a Salt, només en mans dels bancs,
hi ha 900 pisos buits?

barris inacabats
pisos buits

Dels més de 800 habitatges de la zona Massana avui encara s’estan
acabant d’omplir els darrers immobles. Això no ha impedit que s’aprovessin
plans urbanístics com el del Mas Masó, (més de 700 habitatges), que molts
anys després de la seva aprovació encara hi hagi un munt de solars buits i
construccions paralitzades. El Pla de Salt, (més de 400 habitatges),a mig
fer i omplir. Amb tot, en el penúltim mandat i amb oposició veïnal, no hi va
haver manies per aprovar el pla urbanístic de Frigorífics del Ter (amb prop
de 200 habitatges més), i això sense comptar que en el nucli urbà hi ha prop
d’un miler d’habitatges buits i solars pendents d’edificar.

cal un nou
creixement
urbanistic?

Sabies que...
Ikea va ser la finalista al
premi “ull crític” del
fòrum social de Davos,
atorgat a l’empresa més
irresponsable del món.
L’honor li va estar
concedit pel seu
comportament irresponsable en utilitzar tots els
mitjans legals que podia
per evadir-se del
pagament d’impostos.

I ara hem d’impulsar un nou creixement urbanístic a la zona sud?

Els dèficits en serveis i equipaments no se
solucionen amb nous creixements perquè
aquests generen alhora noves necessitats a
cobrir: en educació, en serveis socials, en
equipaments i serveis bàsics que s’han de
mantenir.
Cal una bona planificació de futur, un bon
diagnòstic. Fem una foto al poble que tenim,
detectem les necessitats, els reptes, acceptem
la realitat i centrem els nostres esforços a
millorar els nostres barris, la qualitat de
vida de les persones, preservar l’entorn que
ens queda i pensar en el futur que deixarem a
les següents generacions.

barri perifèric
comercial i
residencial

nous creixements
més necessitats

no cal multiplicar
la densitat de trànsit

Sabies que...
IKEA Sabadell té 2,5
milions de visites a l’any?
Cal pensar en l’increment de mobilitat a les
entrades i sortides de Salt, tant dels visitants
com dels treballadors que vinguin de fora.

Podem afegir aquesta
mobilitat a la que ja té
actualment Salt?

Més esgotament del territori, més petjada
ecològica, més CO2 a l’ambient, més soroll,

Cal pensar que aquests
visitants no deixaran res
més al poble que no sigui
contaminació, soroll i
embussos.

I el paisatge? També té un valor. Si anem
urbanitzant el nostre patrimoni particular i el
municipal, cada cop valdrà menys.

Ningú garanteix que els treballadors de les grans superfícies siguin del
mateix municipi, no hi ha cap llei que ho obligui.
L’oferta laboral només és un esquer que comportarà més destrucció de llocs de treball i més atur local.

els interéssos econòmics
de pocs contra la qualitat
de vida de molts

No volem ser el polígon de les grans superfícies comercials ni el polígon
residencial massificat de la perifèria de Girona.
Pobles socialment morts. Pèrdua de relacions socials. Model de perifèria
tipus Montigalà. Aquest no és el que ens convé.
Està en joc posar fi a l'especulació del sòl o permetre que es segueixi
desequilibrant el territori i adulterant els plans urbanístics. L’operació urbanística de la zona sud és simplement una operació especulativa que fa anys que
alguns polítics i promotors immobiliaris persegueixen.

Sabies que...

no volem perdre
la nostra identitat

problemes
de mobilitat

un estudi de l’Associació espanyola per la gerència dels centres
urbans sosté que per cada lloc de feina que crea una gran
superfície se’n destrueixen 1,8 en els comerços tradicionals?

Actualment tenim espais buits que es van requalificar al seu moment per
passar-los a comercials. La indústria local és un dels sectors econòmics
que més estabilitat laboral ha donat al llarg del temps. Cal promoure la
implantació d'indústries lligades a nous camps de desenvolupament. Cal
promoure una economia social i cooperativa lligada al territori proper. Cal
potenciar la diversificació.
Sabies que...
a l’any 2012 l'Ikea de Sabadell va rebre 55.252
currículums per tan sols 380 ofertes de treball?

destrucció del
teixit comercial

l’atur no es
disminueix
creant més
competència
al petit comerç

oferta laboral
precària

Diversos estudis i exemples alerten que la creació de llocs de treball que
promet aquest model és falsa ja que en destrueix més dels que crea tot
desertitzant l’activitat de l’entorn. La destrucció de serveis i comerços locals
no són només els de la temàtica de les grans superfícies, si no totes les altres
empreses i autònoms que els tenen com a clients: gestors, climatització,
recanvis, lampistes, alimentació, restauració, etc.
El 50% del que gastem en petits comerços retorna a l’economia local mentre
que la taxa de retorn de la despesa a les grans superfícies és del 5%.

volem una activitat
econòmica de
proximitat

Sabies que...
a A Coruña del 2000 al 2010 hi varen haver 2750 llocs de
treball propiciats en centres comercials per 8000 llocs de
treball que va perdre el petit comerç?
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