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1. Participació ciutadana 
«La participació ciutadana enforteix la democràcia, la cohesió i els 

valors col·lectius. És entendre que un poble som tots, que entre tots 
hem de decidir el nostre futur i que formar-ne part també requereix 

implicació i responsabilitat» 
 

 

 

 

La participació ciutadana és alguna cosa més que un estil que ens defineix, és una forma 
d'entendre la política. És un valor fonamental que no només pretén acostar els ciutadans i les 
ciutadanes a la política, sinó fer que tothom se senti protagonista del desenvolupament del seu 
poble. Volem aconseguir la complicitat amb la ciutadania, concebre que tots estem al mateix 
vaixell acceptant que òbviament hi ha opinions i interessos diferents. La participació no pretén 
substituir les funcions dels representants polítics però sí acostar la gran distància que hi ha amb 
la gent. Alhora necessitem dotar-nos d'un funcionament que millori el que fins ara ha estat una 
democràcia certament limitada en molts aspectes. 

De formes de participació ciutadana, n'hi ha moltes i la seva impulsió no només se centra a 
l'Ajuntament. 

La primera participació 
Alguns pensen que amb el vot cada quatre anys ja n'hi ha prou. Altres pensem que aquest només 
ha de marcar les línies generals que els ciutadans decideixen. Però fins i tot en conteses i 
programes electorals sovint no es busca realment la participació, sinó només el vot. Prova d'això 
és que molts programes es basen únicament en promeses o propostes molt concretes sense 
buscar l'opinió o la complicitat de la gent en un projecte de futur. No es busca que els ciutadans 
triïn cap on anem i després valorin si aquestes o altres propostes són més o menys adequades. 

Els grups polítics no hem de ser grups de gestió competint per qui farà més o menys amb els 
mateixos diners. Hem de ser aportadors d'idees, definidors de propostes d'allò que volem i del 
camí que hem d'anar seguint per arribar-hi. I és aquí on cal emplaçar a la primera participació: 
cap al model de poble que volem. Això implica també la denúncia de l’alt percentatge de 
ciutadans que no pot fer ús d’aquesta primera participació perquè l’Estat li prohibeix el seu dret a 
vot. Des dels municipis cal que reclamem aquest dret fonamental per tota la ciutadania com a 
base del seu arrelament i la seva implicació al municipi. 
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Mecanismes de participació 
Un cop en ple mandat cal dotar-se de mecanismes de participació per permetre l'aportació 
d'idees i propostes de les persones, de les associacions, d'entitats, etc. Perquè ningú no posseeix 
la veritat absoluta per decidir tot sol, perquè l'intercanvi de visions permet descobrir aspectes que 
potser no s'havien contemplat i perquè les actuacions resultants (tot i tenir clar que mai plou a 
gust de tothom) seran molt més satisfactòries. 

Els mecanismes de participació no són nous en aquest Ajuntament. Hi ha hagut intents, amb més 
o menys èxit, per qüestions que ho exigien, però sense una línia de continuïtat. Ara bé, per 
engegar mecanismes de participació cal tenir en compte que aquests siguin funcionals. I per 
aconseguir-ho és important dotar-se d'alguna/es persones capaces de dinamitzar i canalitzar 
propostes, suggeriments i opinions per evitar reunions inacabables i poc fructíferes. És per això 
que en aquest darrer mandat s’ha incorporat la figura d'una persona tècnica de participació i cal 
garantir-ne la continuïtat. 

Sobretot cal creure's la necessitat de la participació perquè formi part de les dinàmiques de 
funcionament de l'Ajuntament. N'hi haurà d'haver de puntuals. Per exemple, respecte a 
actuacions concretes o pressupostos. O bé de permanents, com les taules ciutadanes centrades 
en determinats temes. 

També s'hauria de promoure la realització de consultes populars quan una qüestió important, que 
quedi estancada i sense possibilitat d'acostar posicions, ho faci convenient. Tal com vam fer per 
decidir quin havia de ser el futur del desenvolupament del sector sud del municipi en la consulta 
del 24 de setembre de 2016. 

La participació ciutadana és una qüestió que requereix de temps i pedagogia per anar formant la 
població en un aspecte que històricament s'ha delegat als governants de torn. I per aconseguir-ho 
cal paciència, continuïtat i molt de respecte a les persones que participen de qualsevol de les 
propostes.  

Cultura participativa 
Certament no som el país amb una major cultura participativa. Quaranta anys de dictadura i una 
societat cada cop més individualista no hi ajuden gaire, però tampoc no hi és absent. Cal 
fomentar en el nostre poble aquesta cultura de la participació. I en primer ordre hi tenim a les 
entitats i associacions. Potenciar l'associacionisme és potenciar la participació, és educar en el 
consens, en el respecte a les opinions dels altres i en les regles democràtiques més bàsiques. 

Cal promoure associacions en els barris (associacions de veïns), als centres educatius (AMPAS, 
AFAS, associacions d'estudiants) i també entitats culturals, esportives, de defensa del medi 
ambient, etc. Una manera de promoure la creació d'associacions de veïns, la dinamització en 
molts aspectes d'una zona, és facilitar locals veïnals de reunió i d'activitats allà on es donin les 
condicions i suposi aquesta una empenta necessària. 

Paral·lelament i perquè les accions de participació no es vegin abocades al fracàs, cal anar fent 
pedagogia entre la població, introduint mecanismes des de l'administració per facilitar l'accés i la 
participació de la ciutadania en qüestions del dia a dia i endegar processos formatius. En aquesta 
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passada legislatura s’ha creat la figura de la tècnica d’entitats i festes, per donar suport a 
l’associacionisme i impulsar una festa més plural. 

Hem adequat el Consell de Ciutat com a òrgan consultiu i s’han creat els Consells de Barris com a 
plataformes ciutadanes més properes a les demandes veïnals per una participació més real del 
nostre veïnatge. 

En aquest sentit també calia obrir l'activitat de l'Ajuntament a la ciutadania, permetent per 
exemple una major participació en els plens municipals i ho hem aconseguit a través de la 
modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal). Si som capaços d'anar avançant en aquest 
camí, no només la gent hi haurà dit la seva, sinó que les persones de Salt serem més 
protagonistes actius del nostre propi desenvolupament. Indirectament incidirem en el seu 
arrelament, creant vincles de relació i confiança, l’impuls de la implicació individual i col·lectiva, la 
coresponsabilitat i l'estima envers el territori.  

L’Ateneu popular de la Coma Cros és l’exemple més recent i significatiu que tenim actualment a 
Salt, com a nucli d’implicació de la ciutadania, per fomentar la participació i els vincles entre 
associacions i persones, per una cultura més propera i accessible a tota la ciutadania. 

I un altre aspecte que cal seguir impulsant és el treball comunitari a tots els espais del municipi i 
de l’administració en particular. Fa uns quants anys que diversos projectes intenten arrelar una 
manera de treballar que tingui en compte la ciutadania, les entitats, els professionals de 
l’administració i els representants polítics. Aquest és un model contrastat per lluitar a favor de la 
cohesió social i la convivència al municipi però necessita d’un compromís polític important per no 
deixar-lo en mans del voluntarisme o únicament de subvencions de tercers. 
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Síntesi ________________________________________________  
La participació ciutadana ha de formar part de la manera d'entendre la política en democràcia, 
més enllà d'anar a votar cada quatre anys. Però alhora cal reclamar també el dret a vot de tota la 
ciutadania. 

Cal sistematitzar els mecanismes de participació que poden ser puntuals (per alguna qüestió 
concreta) o permanents (en temàtiques que aconsellen un seguiment constant). 

Cal fomentar la cultura participativa a través de l'associacionisme ja que és la base i l'escola de la 
participació: entitats i associacions culturals, esportives, veïnals, socials, polítiques, etc. 

 

Propostes _____________________________________________  
 Garantir la continuïtat de la figura del tècnic/a de participació creant i convocant una plaça a 

la plantilla de l’ajuntament.  

 Durant aquesta legislatura hem promogut per primera vegada la participació en els 
pressupostos municipals i cal mantenir-ho i aprofundir-hi per aconseguir uns pressupostos 
plenament participatius. 

 Després de modificar el ROM per permetre una major participació de veïns, d'entitats i 
associacions als plenaris municipals, ara cal aprovar un Reglament de Participació que 
englobi i reguli les diferents eines de participació ciutadana de què s'ha de dotar el municipi. 

 Crearem un consell de joves per debatre i promoure propostes i accions encarades al jovent 
del poble. 

 Continuarem donant suport a les entitats i a l’associacionisme i també a les plataformes 
ciutadanes que impulsin propostes col·lectives d’interès públic. 

 

 



Programa Eleccions Municipals 2019  02.Educació 

 

Independents per Salt – CUP  7 

2. Educació 
«L'educació es troba en tots els seus àmbits al llarg i ample de la 
vida, dels 0 als 100 anys i en tots els espais on es desenvolupa la 

persona. L’educació és la veritable eina per aconseguir una 
ciutadania crítica i implicada en la vida del municipi. Només ho 

aconseguirem si aquesta educació es fa amb equitat i s'aposta per 
facilitar la formació de forma integral i transversal» 

 

 

 

 

Salt fa temps que va subscriure la Carta de Ciutat Educadora, i això vol dir que la ciutat, liderada 
pels seus representants democràtics, ha d'estimular i oferir vies de realització a tots els membres 
de la ciutat, individualment o associativament considerats. 

Volem aconseguir que Salt sigui realment una ciutat educadora per a tothom. Considerem que 
l'educació ha d'abraçar totes les persones des de la petita infància, passant pel jovent i fins a les 
persones adultes. 

La finalitat és oferir les eines necessàries perquè tothom pugui tenir una ruta formativa adient a 
les seves necessitats, fomentada en valors democràtics i universals. 

Per tant tenint en compte aquests principis, cal una forta implicació i una bona planificació de 
quines han de ser les línies estratègiques en matèria d'educació que pertoquen a l'Ajuntament.  

El desembre de 2018 el ple aprova el Pla Educatiu de Ciutat, que compta amb cinc eixos, i 
s'estructura en 11 línies d'actuació, 37 objectius i 111 accions concretes. 

El desplegament d’aquest Pla ha de ser una de les nostres prioritats, vetllant per una constant 
participació i valoració de tota la comunitat educativa, en què tothom s’hi pugui sentir representat. 

Així doncs, a curt termini: transformarem el Consell Escolar Municipal en el Consell d’Educació del 
Municipi perquè passi de ser un òrgan informatiu a un instrument de participació i deliberació del 
fet educatiu a Salt. 

Dignificarem els centres educatius de la Vila i els donarem el reconeixement que es mereixen per 
posar en relleu la bona tasca educativa que s’hi desenvolupa. Impulsarem el Fòrum dels centres 
educatius de Salt perquè aquests es puguin promocionar en igualtat de condicions. 

S’han de pactar recursos directes per als centres: denunciant l’augment de ràtios, sobretot en els 
centres d’educació secundària i sol·licitant l’augment de docents per atendre necessitats 
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detectades, recursos específics per a necessitats específiques de Salt. i una previsió a quatre 
cursos vista en tota escolarització obligatòria. 

Apostarem per una mirada 360 de l’educació, on no només s’entengui l’escola com una educació 
de 1a categoria, sinó que s’intervingui en tots els espais educatius dins i fora de l’escola per 
atendre l’educació de forma integral. 

A mig termini: volem un nou centre educatiu de secundària. Tenim una taxa de joves que va en 
augment i no volem que la seva formació es desenvolupi en macro instituts, on es 
despersonalitzen els aprenentatges. Volem tenir en compte en la planificació a mig termini totes 
les línies d'escolarització i no només els possibles P3. 

A llarg termini: estudi de les necessitats previstes al municipi en base a la seva política de 
desenvolupament urbanístic i social, i com a resultat de l'aplicació de polítiques actives de 
reestructuració de l'equilibri territorial. Previsió del creixement d'equipaments educatius/socials 
que donin resposta a la política que té prevista l'Ajuntament. Aquestes planificacions s'han de fer 
coordinadament amb la Taula Mixta de Planificació escolar. 

 

Concretant a nivell de propostes: 

Escola bressol 
Apostem per a un servei de qualitat malgrat les retallades que el Departament d'Ensenyament va 
fer i que encara no ha revertit després de la greu crisi econòmica. Aprofitarem la gestió directa 
que se’n fa per fer propostes obertes a la resta de ciutadania que per diferents raons no gaudeix 
d’aquest servei. Cal donar eines als equips docents de les escoles per desenvolupar programes 
d'atenció i suport a famílies 0-3 per crear vincles i treballar per a una escolarització de qualitat i 
vinculada a l'entorn social actual. Oferir programes de suport, formació i ajut a l'escola bressol 
perquè sigui l'inici de la convivència intercultural que Salt requereix. 

Escola infantil i primària 
Des de l'Ajuntament la competència directa que es té transferida són les de cedir els terrenys i 
tenir cura del manteniment i neteja de les escoles. És per aquest motiu que continuarem 
treballant amb la comunitat educativa per aconseguir una ubicació definitiva de l'Escola Les Arrels 
i que l'alumnat no es vegi abocat a fer tota la seva escolarització en barracons. Aquest estiu 
començaran les obres del futur edifici de l’Escola el Gegant del Rec, instarem als diferents 
departaments per aprofitar aquesta obra i demanar que es comenci la construcció de l’edifici de 
l’institut Salvador Sunyer. 

Continuarem reclamant al departament d'Ensenyament que doti de recursos especials a Salt i que 
aquests es tradueixin en continuar baixant les ràtios, dotació de personal per atendre les 
necessitats que presenta l'alumnat de Salt: risc exclusió social, ambients familiar empobrits, etc. 

Des de l'Ajuntament i juntament amb les comunitats educatives apostem per vetllar, per donar 
eines i suport a les Associacions de Famílies d'Alumnes. Només amb un treball vinculat escola-
família podrem dur a terme un veritable procés de creixement i educació. És per això que volem 
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impulsar una escola de pares, mares i mestres per créixer plegats en la cura i acompanyament 
dels nostres infants. 

Per estar amatents al que preocupa a la nostra infància i per començar a treballar en la 
participació ciutadana, que és un eix bàsic per a IPS-CUP fomentarem la creació d'un Consell 
d'infància per recollir les propostes i idees que poden tenir l'alumnat de primària i així que formin 
part del Pla Educatiu de Ciutat. 

Cal estudiar la viabilitat d'un conserge al 100% de la seva jornada per a cada una de les escoles 
del municipi, aquesta mancança genera que els professionals de l'ensenyament no sempre 
puguin desenvolupar la seva tasca de la manera òptima. 

Proposem que es faci un repartiment equitatiu dels casos de NESE per a cada escola així com la 
reserva de places per aquell alumnat d’incorporació tardana. 

 

Educació secundària 
Aquest serà un tema cabdal la propera legislatura. Els anys que vénen seran els anys del gran 
boom de la secundària. Així doncs, hi haurà la necessitat de posar a disposició del departament 
els terrenys necessaris per a la construcció d'un nou institut. 

Treballarem amb la comunitat educativa de l'institut Salvador Sunyer amb l'objectiu d'edificar 
l'institut que es mereixen per dignificar la tasca educativa que s'hi du a terme. 

Una altra aposta que cal fer des del propi Ajuntament és el plantejament d'estudis reglats de 
Formació Professional més adients i amb inserció laboral que puguin ser més atraients pels 
nostres joves i persones adultes que volen reincorporar-se al món educatiu. 

També cal fer una aposta per analitzar les necessitats i oportunitats que té el municipi a fi 
d'impulsar des de la pròpia administració altres models de formació professional, apostant per 
impulsar un model dual en l'àmbit d'atenció a les persones, en àmbits mediambientals, de 
muntatge i manteniment de vehicles i bicicletes o oficis com la lampisteria. 

Des de l'Ajuntament hem de vetllar també per fomentar projectes i accions que afavoreixin la 
convivència en els centres, vetllar perquè disminueixi l’abandonament prematur dels estudis i 
promoure accions que afavoreixin l'Aprenentatge Servei amb retorn a la pròpia comunitat 
educativa. Farem més visible el punt de voluntariat com a peça indispensable en el foment de la 
participació ciutadana.  

Per sobre de tot també calen projectes globals amb tota la comunitat educativa de secundària que 
reforcin en el jovent la importància de la graduació i formació; donant-los l'oportunitat de trobar 
resposta a les seves necessitats i inquietuds. 

Seguint el model de primària i per donar eines al jovent per aprendre a participar en la vida de la 
comunitat fomentarem la creació d'un Consell de Joves per a recollir les seves propostes i 
inquietuds. 
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Beques menjador i de material escolar 
Ja que els llindars de pobresa que hi ha en el municipi i conscients que la mainada i el jovent no 
poden tenir un rendiment escolar adient si les necessitats bàsiques no estan satisfetes, 
continuarem treballant per aconseguir que tot l'alumnat de Salt pugui tenir una necessitat bàsica 
com el menjar satisfeta, al menys un cop al dia.  

En aquest sentit vetllarem perquè el temps del migdia sigui veritablement un espai educatiu. Amb 
l’impuls i l’acompanyament d’educació 360 hem de facilitar la posada en marxa d’un nou 
replantejament dels menjadors escolars. 

En aquest mateix sentit es treballarà perquè tot l'alumnat de Salt pugui accedir a tot el material 
que es necessita per dur a terme la tasca educativa de manera òptima. El material escolar no pot 
ser un escull en els aprenentatges. 

 

Formació d’adults 
L'escola d'adults de Salt està massificada i no pot donar resposta a totes les demandes que hi ha. 
Les solucions que s'estan duent a terme a nivell d'espais són eventuals i ens hauríem de plantejar 
la necessitat de poder-ne trobar una de més adient. Per altra banda cada cop més s'evidencia 
una afluència de joves sense graduar i aquest és un problema que necessita un enfocament més 
global. Des del Consell Escolar Municipal, conjuntament amb la taula FIL i des de les 
coordinacions pedagògiques dels diferents centres de secundària cal establir una línia de treball a 
fi i efecte d'aconseguir incrementar el % de l'alumnat de Salt que gradua. 

En aquest apartat incloem la nostra més sincera aposta per aconseguir programes que donin 
suport i formació a aquells que no s'han graduat: PFI, programes de transició al treball. L’actual 
oferta de places és totalment insuficient pel volum de joves que necessita noves oportunitats 
formatives. 

 

Lleure i oci educatiu i formació 
L'educació en el temps de lleure és un complement per a l'educació de la persona. Aquest lleure 
ofereix a infants i joves vivències i experiències que complementen el seu desenvolupament 
integral i el seu creixement. 

A partir de les cinc de la tarda és quan més risc de desigualtat hi ha entre els més joves i aquest 
oci ha d'estar a l'abast de totes les famílies del municipi, sense que aquest pateixi també l’actual 
segregació que ja ens trobem en altres espais educatius. 

Prioritzem i donem tot el suport al projecte “Juguem?” així com a totes i cadascuna de les entitats 
que desenvolupen programes i projectes d'oci i educació en el temps de lleure. Aquests projectes 
han d'estar enxarxats entre ells per poder donar resposta a les diferents demandes. Han de ser 
projectes que es complementin i puguin aportar diferents àrees d'experiència: esportiva, musical, 
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artística, joc lliure. Des de la visió 360 es vol replantejar aquest espai perquè realment sigui plural, 
de qualitat i amb equitat.  

En aquest punt, com que Salt compta amb un teixit associatiu esportiu i cultural molt variat i ampli 
fomentarem la relació entre aquestes entitats i associacions amb la mainada i jovent a fi que 
aquests puguin trobar espais de joc i creixement amb persones que com ells comparteixen un oci 
creatiu al voltant de diferents expressions culturals. 

L'educació també es fomenta en l’espai públic, el disseny d'espais públics i comunitaris que 
afavoreixin la convivència i comunicació des de l'oci no dirigit. Espais públics que facilitin el joc, 
l'esport, l'esbarjo alhora que la trobada intergeneracional i la convivència. (*veure apartats de 
participació ciutadana i cultura) 

Ja que comptem amb espais culturals de renom a nivell de territori, dissenyarem projectes que 
facilitin l'accés de tothom a aquests espais, com el carnet de cultura juvenil amb facilitat d'accés 
al Teatre de Salt així com als concerts de La Mirona. Alhora cal una implicació d'aquests 
equipaments per al disseny de projectes socioculturals des del món de la música i del teatre. 

Caldrà doncs que les diferents àrees de l’ajuntament parlin el mateix idioma i entenguin què 
significa la mirada 360 per construir un poble que eduqui des de totes les seves vessants. 
Proposem que s’impulsi una formació per a tècnics i tècniques en què l’educació de la ciutadania 
ha de ser el centre de tots els projectes que es desenvolupin. 

Aquests projectes no poden dur-se a terme si no és de forma relacionada i vinculant les diferents 
àrees de l'Ajuntament que hi poden estar implicades (ex: urbanisme en el disseny de jardins i 
places, cultura per poder oferir un veritable reforç cultural a l'educació dels infants i joves, etc.) 
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Síntesi ________________________________________________  
L'educació és cabdal per aconseguir la transformació social, i és per això que apostem des d'IPS-
CUP per oferir-la de qualitat i amb equitat des de l'escola bressol fins a l'educació d'adults; fent 
un èmfasi especial en el jovent. 

Conèixer la realitat, les necessitats del municipi és cabdal per a donar-hi resposta i poder dur a 
terme una planificació coherent i real. Aquesta planificació i aquest treball enxarxat amb la resta 
d'àrees són l'única eina que ens permetrà gestionar els recursos de manera òptima. 

La nostra concepció d'educació és integral per aquest motiu fem èmfasi i propostes no tan sols 
en l'educació acadèmica sinó tota aquella que ens acaba construint com a persones, dins i fora 
de l’escola formal sinó també en la no formal i la informal. Per a IPS-CUP tan important és 
l'escola com el casal com les experiències educatives que poden oferir les places o els 
equipaments socioculturals del municipi. 

 

Propostes _____________________________________________  
 Donarem suport a les comunitats educatives des l'escola bressol fins a l'escola d'adults per 

donar coherència a un veritable projecte de ciutat educadora. 

 Donarem suport a les associacions de famílies d'alumnes perquè no podem concebre 
l'educació si aquests dos pilars no van junts. 

 Impulsarem la implementació d'estudis d'FP al nostre municipi. 

 Apostem per la recuperació d'estudis per a jovent i persones que van abandonar el sistema 
educatiu, recuperem la Casa d'Oficis, reforcem els PQPI, els PTT i la FPI. 

 Enxarxarem les diferents àrees del consistori per a la planificació del lleure educatiu del 
poble, així com per al disseny d'espais interelacionals. 

 Crearem els consells d'infants i joves a fi d'iniciar-los en la participació ciutadana alhora que 
escoltarem les seves veus. 

 Afavorirem la instauració de ludoteques en els barris emmarcades en el projecte de casals 
veïnals. 
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3. Activitat física i esport 
«L'activitat física i l'esport són elements que poden ajudar a millorar 
la qualitat de vida de les persones. Així doncs, cal facilitar-ne l'accés 

a tothom; però per aconseguir-ho calen programes adequats, la 
màxima amortització i funcionalitat dels equipaments i una bona 

planificació i disseny de l'espai públic» 
 

 

 

 

Oci, socialització, educació, salut, autonomia personal, cohesió, valors, etc. No es pot menystenir o 
desaprofitar el munt de potencialitats que l'activitat física i la pràctica esportiva poden aportar en 
la millora de la qualitat de vida de les persones. 

No es pot relegar a un simple entreteniment; tot i que també ho és, limitar-se a aquesta visió 
suposa disminuir-ne la importància i en conseqüència les polítiques per fomentar-la. No es pot 
reduir tampoc al fet de situar Salt al mapa pel seu nivell competitiu o pels equipaments que 
ofereix. Aquesta visió té com a conseqüència unes polítiques elitistes que en dificulten l'accés a 
gran part de la població. 

Cal centrar-nos a facilitar l'activitat física i l'esport a totes les edats i condicions econòmiques. I 
això implica parlar d'institucions i equipaments, programes de promoció, entitats esportives, 
disseny urbanístic pel que fa a l'espai públic i espais naturals. 

 

Concretant a nivell de propostes; 

Equipaments 
Els equipaments esportius de Salt són vells. En aquest darrer mandat hem iniciat una política de 
manteniment molt acurada amb un canvi molt important com ha estat el canvi de paviment a la 
Pista Poliesportiva i amb el canvi de la tanca perimetral (permetent així un major aforament) i 
l’arranjament de tres de les pistes de tennis. Cal continuar fent inversions fortes per poder 
arranjar les deficiències, l’envelliment i el deteriorament per un ús molt continuat i elevat. 

Així doncs, les propostes de manteniment en els equipaments esportius passen per: 

 Canviar la coberta del camp de futbol del Pla per eliminar la presència d'amiant i canviar 
la gespa del mateix camp que té més de 12 anys. 
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 Arreglar la coberta del pavelló d’esports 

 Fer inversió en la zona de pràctica de caiac a la Pilastra 

 Arreglar la recollida d’aigües del camp de futbol de les Guixeres 

I d'altres propostes noves per emprendre aquest nou mandat com per exemple el disseny i l'inici 
de construcció d’una zona de pràctica d’esport lliure per a joves. Si en aquest mandat s’ha 
col·locat una instal·lació de “Street Workout” arran del Pla Local de Joventut, la propera 
instal·lació ha de ser la del parc d’”Skate” i així progressivament, anar configurant aquest espai 
d’oci, lleure i esport a l’aire lliure imprescindible per al jovent. 

I un altre exemple de promoció de nous equipaments seria la construcció d'un gimnàs per a 
l'Escola Les Deveses i Silvestre Santaló que alhora servís d'espai polivalent per al barri de la 
Maçana. 

 

Programes de promoció 
Plantegem programes de promoció per incentivar la pràctica de l'activitat física i esportiva, pels 
beneficis que comporta, i perquè pugui arribar a tothom independentment de l'edat o la condició 
econòmica. 

Sovint per a joves i infants la pràctica d'un esport federat esdevé un handicap motivat per 
qüestions econòmiques o de competència motriu. Una tasca social i educadora important és 
facilitar la pràctica esportiva a tothom qui ho desitgi: a través de l'esport escolar, jornades 
esportives obertes, etc. Especialment sensible és l'edat de l'adolescència, en què es produeix un 
abandonament destacable i en què la funció socialitzadora de l'esport esdevé més important. És 
alhora una edat en la qual els programes d'esport escolar (on n'hi ha) s'acaben i s'estrenyen les 
possibilitats de continuar. Una coordinació a nivell comarcal ha d'ajudar a incorporar elements de 
motivació en forma de competicions, de trobades, etc. I en un aspecte segurament més centrat en 
la salut cal pensar també en les edats adultes garantint una oferta que respongui a la demanda 
tant en nombre com en la tipologia d'activitat i que faciliti l'accés a tothom. Així doncs, 
continuarem impulsant el programa “ Saltem” ofert a les mares d’alumnes de Salt vehiculat des 
de la Xarxa de Tallers en Família. 

 

Entitats esportives 
Salt és, curiosament, un dels municipis amb una varietat de d'entitats i d'esports practicats difícil 
de trobar en altres llocs. La funció de les entitats és insubstituïble i un element molt important en 
el teixit associatiu saltenc. 

Continuarem amb la política de suport  i escolta a les entitats del poble, recolzant-les i motivant-
les cada cop més en la implicació en la vida del poble. 

És necessària també, una bona coordinació i ajuda municipal per a la integració d'infants i joves 
amb interès per l'esport però amb dificultats econòmiques per a practicar-lo. Per aquesta raó 
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continuarem treballant perquè les entitats que gaudeixen dels equipaments municipals, col·laborin 
en la tasca de facilitació d’accés a la mainada i el jovent via Casals, beques de federació, etc. 

 

Disseny urbanístic de l’espai públic i espais naturals 
Carrers, places i parcs tenen més potencialitats que ser un espai per desplaçar-se d'un lloc a un 
altre o seure una estona. Hi ha carrers que es poden limitar a l'ús per a vianants; hi ha places on 
l'espai dóna per seure a la fresca o per a jocs infantils; i ha parcs que permeten jocs i esports 
diversos. Cal un disseny urbanístic que permeti compaginar els diferents usos sense que es 
generin molèsties. I si és possible cal que aquest disseny es faci de manera planificada i no a 
posteriori i sobre la marxa. 

Sens dubte el lloc més plaent per a l'activitat física és la natura. I Salt gaudeix d'uns espais idonis 
per a aquesta pràctica. El riu Ter o la ruta del Carrilet són els exemples més clars d'aquesta 
pràctica a la natura. Donar a conèixer aquests espais juntament amb la preservació dels mateixos 
i ampliar-los a altres zones (per exemple antigues rutes a peu entre municipis) són també una 
bona tasca de promoció. 
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 Síntesi _______________________________________________  
L'activitat física i l'esport són eines claus per la salut integral de la persona i factors claus per a la 
seva socialització i integració al medi. 

Apostem per una política des de l'Ajuntament en què es treballi coordinadament amb les entitats i 
altres administracions supramunicipals per tal d’oferir a la població la possibilitat de gaudir dels 
seus beneficis físics, emocionals i socials. 

 

Propostes _____________________________________________  
 La construcció d'un equipament esportiu per a les escoles Les Deveses i Santaló que alhora 

fos funcional per a les necessitats del barri la Massana.  

 Construcció i promoció d’una zona esportiva lliure a la zona de l’era de cal Cigarro, Un espai 
obert als joves i a les famílies. Construcció d’un skate parc. 

 Promocionar projectes i programes que acostin la pràctica de l'esport a tothom. 

 Suport legal i econòmic a les entitats esportives davant de les amenaces que són les lleis 
estatals. 

 Disseny d'espais a la vila que prevegin i afavoreixin l'oci esportiu a totes les edats. 
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4. Atenció a les persones 
«Un poble som les persones que hi vivim. I només té sentit si som 

capaços d'organitzar-nos per viure-hi dignament. S'han de prioritzar 
aquelles polítiques que van directament a millorar la qualitat de vida 

a tota la nostra ciutadania» 
 

 

 

 

Les persones són els subjectes principals en la vida d'una comunitat, on totes i cadascuna d'elles 
tenen els mateixos drets, els mateixos privilegis i les mateixes obligacions. Les relacions que 
l'administració hi manté mostra les polítiques sobre les quals se sustenta la seva actuació. Mai ni 
projectes ni plans urbanístics ni equipaments han d'estar per sobre, sinó al servei de les 
persones. 

En aquest sentit les polítiques de serveis a les persones d'IPS-CUP busquen un sol objectiu: 
millorar la qualitat de vida de tothom, tenint en compte la diversitat d'interessos, inquietuds, 
necessitats i opinions i sense discriminacions per qüestions de procedència, gènere, orientació 
sexual o classe. 

Actualment a Salt, amb més de 30.000 habitants, és un poble on es viuen situacions de forta 
discriminació i exclusió social, per qüestions d’origen, pobresa i precarietat i on la multiculturalitat 
que hi ha no està prou reconeguda. 

Tenint en compte aquesta realitat un dels objectius principals que ens proposem és afavorir 
l'arrelament i que tothom se senti que forma part de la vida activa i associativa de Salt, afavorint 
així un arrelament emocional amb el poble, que no serà possible si no s’exigeixen els mateixos 
drets per a tothom, començant pel dret a vot. El segon objectiu que volem aconseguir és minvar 
les situacions d'exclusió i marginació social, vetllant perquè les persones que en l'actualitat s'hi 
troben puguin sortir-ne i així procurar el màxim d'oportunitats i expectatives per tothom. 

Les obligacions de l'ajuntament en aquest apartat van doncs, destinades a cobrir les necessitats 
personals bàsiques i les necessitats socials de les persones a fi que tothom pugui viure 
dignament al llarg de tota la vida, i alhora anar treballant per la plena autonomia personal de tota 
la ciutadania. També és obligació de l'Ajuntament el fet de treballar en xarxa amb altres 
institucions per assolir aquests objectius a fi d'evitar les situacions d'exclusió, desemparament i 
marginació. 
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Des d'IPS-CUP proposarem un estudi/auditoria del funcionament i viabilitat de l'actual model de 
serveis socials gestionats des del 2006 pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

 

Concretant a nivell de propostes; 

Suport al teixit associatiu saltenc. 
Salt és un poble ric en associacions. Aquestes associacions, però, s'han de sentir recolzades des 
de l'administració ja que aquestes entitats són el pas previ a una ciutadania activa i integrada. 
Des d'IPS-CUP sempre hem reclamat un Servei d'Atenció a les Entitats per a totes i cadascuna de 
les entitats i associacions per afavorir tant l'autoorganització ciutadana com la promoció de xarxes 
d'intercanvi. Durant aquest 4 anys hem aconseguit crear una nova figura a l’Àrea de Cultura que 
ha de ser la persona de referència per l’associacionisme per vincular-lo a la resta de moviments 
ciutadans. 

El projecte comunitari de l'Ateneu Popular de la Coma Cros ha començat a caminar, i ha 
demostrat que és la primera realitat d’un centre cívic al municipi i alhora autogestionat i amb 
constant moviment (*veure apartat cultura). 

 

Precarietat laboral i atur. 
Ens trobem en un marc de retallades de drets socials, polítics, democràtics i també laborals, de 
molta precarització. En aquest marc i tenint una visió clara de les dades d'atur que tenim en el 
nostre municipi, tot i la millorà obtinguda aquests darrers 4 anys, no ens podem adormir. Moltes 
de les persones tot i tenir feina continuen en situació de vulnerabilitat per la dificultat d'accedir a 
drets tan bàsics com l'habitatge. Cal que des de l'Ajuntament continuem les polítiques de 
formació i inserció laboral a través de la signatura de convenis i programes, tenint en compte quin 
és el perfil de persona usuària, així com, quin són els perfils professionals que al mercat laboral 
són més fàcilment inseribles, i alhora anticipar-nos als futurs. 

La formació ha d'anar enfocada principalment als perfils més desafavorits i vulnerables: dones, 
majors de 45 anys i sense oblidar la formació per al jovent que no gradua. L'Ajuntament ha de 
vetllar perquè l'oferta de formació sigui realista i facilitadora de recursos per a la inserció passant 
des de formació TIC fins a formació vers altres formes d'economia i recursos per a l'autoocupació. 
(*veure apartat d'economia i desenvolupament local) 

Des de l'espai municipal d'ocupació (EMO) hem d'oferir cursos tant per a persones que han 
quedat desocupades i que tenen certa formació com per aquelles que tenen baix nivell formatiu; 
així com per persones que mai han pogut accedir a una feina remunerada, etc. Hem de seguir 
avançant en la formació en cooperativisme i economia social i solidària.  

L'Ajuntament de Salt va ser membre fundador el 2017 de la Xarxa de Municipis per a l’Economia 
Social i Solidària (XMESS) i el 2018 es va realitzar un Pla Estratègic d'ESS a Salt amb més de 50 
accions del qual s'han prioritzat per aquest 2019 tres projectes punters: 
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 Programa formatiu integral en Economia Social i Solidària. 

 Diagnosi dels treballs de cures i neteja per a gent gran i persones dependents. 

 Generació d'un projecte motor al voltant dels horts i les deveses. 

Salt no pot estar pendent de models econòmics caducs que es basen en l'economia del “totxo” i 
en la precarietat laboral que sol anar implícita als llocs de treball de les grans superfícies 
comercials. Hem de trobar el nostre valor afegit. 

 

Prevenció de l’exclusió social i provenció de conflictes. 
Partint de la idea que tota la ciutadania té els mateixos drets i els mateixos deures és obligació de 
l'Ajuntament prevenir qualsevol forma d'exclusió i marginació social. Per a fer-ho des de 
l'ajuntament es vetllarà no només per la prevenció sinó per la provenció dels conflictes que 
puguin aparèixer. Provenció perquè volem dotar i proveir d'eines a la ciutadania per a ser capaç 
de gestionar el conflicte i aprendre i créixer a partir d'ell. En aquest sentit proposem programes i 
projectes d'ajut tant a nivell escolar com a nivell més social i comunitari. És per això que hem 
donat suport al projecte de l’Ateneu Popular, com a eina de gestió comunitària i hem creat els 
Consells de Barri. Només creant vincle entre els veïns i veïnes, entenent les necessitats individuals 
i vinculant-les a les necessitats col·lectives podrem potenciar el coneixement mutu per millorar la 
cohesió social. 

La mediació és un tema clau i prioritari a Salt, i per aquesta raó surt en diferents apartats. S'han 
de donar eines a les persones perquè aprenguin a reconduir el seus conflictes i s'ha de fer des de 
petit i des de tots els àmbits i no només amb persones migrades. Si per una part hi ha un fort 
component pedagògic; per l'altra des d'IPS-CUP hem incrementat el nombre de mediadors i 
educadors de carrers i així ho volem continuar fent. Fomentant la figura del mediador social 
apostant per un clar increment d'aquesta figura en la vida social de Salt: donant suport a les 
comunitats de veïns, reforçant l'acollida i la integració de persones nouvingudes. 

 

Accés a l’habitatge. 
Els desnonaments i la dificultat per accedir a un habitatge són una de les cares més evidents de 
la crisi econòmica que va esclatar el 2007 i Salt ha estat dels municipis que més n'ha patit les 
conseqüències.  

Dotze anys després, lluny de millorar la situació s'està repetint una nova bombolla immobiliària 
aquesta vegada centrada en l'alça del preu dels lloguers, arribant a fer insostenibles les quotes 
pel conjunt de les classes populars. 

Durant aquests quatre últims anys s'ha treballat intensament per fer front a una emergència 
social de gran abast i s'ha donat resposta habitacional a gairebé 500 famílies. Malgrat la tasca 
iniciada, l'escassa col·laboració de les entitats financeres, la venda d'actius a fons voltors i les 



Programa Eleccions Municipals 2019  04.Atenció a les persones 

Independents per Salt – CUP  20 

lleis tombades pel Tribunal Constitucional han fet que el ritme de resposta a les situacions de 
vulnerabilitat hagi decaigut una mica aquest 2018 i 2019. 

L’habitatge és un factor clau previ a qualsevol acció social que es vulgui dur a terme amb eficàcia. 
No es pot plantejar cap progrés social sense un sostre digne i al nostre poble diverses coses no 
van funcionar al principi de la crisi per tal de revertir o si més no, esmorteir l'efecte devastador 
que té per a les famílies la pèrdua de l'habitatge. A dia d'avui encara es programen de l'ordre 
d'una vintena de desnonaments mensuals que s'eviten majoritàriament a través de la mediació de 
l'Oficina Local d'Habitatge i Serveis Socials. 

La creació de la Mesa d'Emergències Local va ser una de les primeres mesures que vam prendre 
al fer-nos càrrec de l'àrea d'habitatge i ha estat la que ha permès reallotjar gairebé 100 famílies 
d'alt risc i màxima vulnerabilitat. De la mateixa manera i fruit d'intenses negociacions es va 
aconseguir la cessió del Bloc Salt per a destinar-lo finalment a lloguer social. Solució llargament 
reclamada que va servir per donar resposta a 30 famílies més.  

Aquests darrers 4 anys s'ha avançat molt en matèria d’habitatge, aconseguint llars per a les 
famílies més vulnerables, augmentant l’oferta de pisos de lloguer social i aturant desnonaments, 
però cal avançar molt més, la tasca tan sols ha començat. 

Durant els darrers 4 anys s'han adquirit més de 120 habitatges que suposen un increment del 
400% respecte els que es disposaven el 2015. Uns habitatges encara insuficients si tenim en 
compte la quantitats de pisos que encara estan en mans d’entitats bancàries els quals sovint són 
els que s’ocupen causant una alta conflictivitat veïnal. La major part d'aquests habitatges són 
provinents del rescat bancari per part de l'estat i aquest no fa res perquè siguin les persones les 
que trobin empara i rescat. No s'entén com encara tenim gent sense casa i cases sense gent. 

Les últimes dades de la Generalitat de Catalunya indiquen que encara queden uns 396 pisos en 
mans d'entitats bancàries (buits o ocupats irregularment), dada que era de 957 a inicis de 2015. 

En aquesta situació i per tal d'evitar els conflictes que poden generar les ocupacions irregulars de 
vivendes la única solució efectiva és la de seguir amb la política de reallotjament de famílies en 
els habitatges que encara hi ha a disposició i alhora ser inflexibles amb les ocupacions de caire 
mafiós i amb component delinqüencial.  

Per poder aconseguir tot això cal: 

 Continuar reforçant l’estructura d'àrees tant estratègiques com l'Oficina Local 
d'Habitatge i els Serveis Socials. 

 Continuar fent front als desnonaments fins a acabar amb aquesta xacra. 

 Trobar la manera de gravar/sancionar els pisos buits en mans de la banca que no es 
disposin a lloguer social. 

 Seguir ampliant la borsa de lloguer social perquè doni resposta a les necessitats reals 
del municipi i continuar negociant amb els bancs perquè aquests posin a disposició de la 
borsa de lloguer social, els habitatges que tenen buits. 

 Alhora seguir amb la política d'adquisició pública d'habitatge social. 
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 Intercedir perquè aquests mateixos bancs, promoguin la cerca d'acords amb els 
propietaris que estan en un procés de desnonament o dació en pagament, per 
aconseguir lloguers a preus assequibles per a les persones que l'estan a punt de 
perdre’l. 

 Que l'ajuntament faciliti l'empadronament de les persones que, havent estat veïnes de 
Salt, hagin perdut l'habitatge i aquest tràmit els sigui necessari per aconseguir 
contractes de lloguer, de subministraments o fins hi tot d'accés als serveis socials. 

 Exigir a les empreses subministradores de llum, aigua i gas, que no puguin tallar el 
subministrament d'un servei sense el consentiment de serveis socials. 

 Implantar, noves mesures i tarifes socials que impedeixin el tall dels subministraments. I 
alhora bonificacions en les taxes municipals per a les famílies més necessitades. 

 Segui impulsant i promovent noves fórmules per accedir a un habitatge digne, com són 
la masoveria urbana o les cooperatives d’habitatge. 

 

Consell de ciutat. 
Creat a principis de 2013 no ha tingut la funció que se n'esperava. Inclús en aquesta última 
legislatura s'havia redefinit i impulsat de nou però tampoc va donar els fruits esperats. Al tram 
final de la legislatura se li ha trobat en la creació dels Consells de Barri una funció d'interès i de 
coordinació d'aquests espais de participació directa. 

D'aquesta manera creiem que es pot convertir en un veritable òrgan de participació i activació de 
la vida social del municipi. A partir d'aquí ha de convertir-se en un òrgan fins i tot vinculant i 
propositiu per al propi govern sobretot pel que fa a projectes ciutadans sobre convivència i 
ciutadania.  

 

Pla d’acollida. 
Totes les polítiques de l'Ajuntament han de ser transversals i iguals per tothom, però en el cas 
concret de persones nouvingudes cal seguir desenvolupant polítiques d'acollida a través de plans 
personalitzats segons les necessitats, interessos i història personal de cada persona i família. 

Reforçarem doncs l'acollida de les persones que venen d'altres indrets amb èmfasi en 
l'aprenentatge de la llengua catalana ja que és clau, però també ho és qualsevol informació 
relacionada en temes d'habitatge, treball, drets i deures, etc. 

De la mateixa manera, seguirem impulsant el treball intercultural per fer de Salt un sol poble i no 
múltiples comunitats segregades entre sí. Des del passat 2018 el municipi forma part de la Xarxa 
Europea de Ciutats Interculturals (ICC / RECI), des de la qual s'impulsen iniciatives enfocades a la 
consecució d'unes ciutats plenament cohesionades. 
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Comunitats de veïns. 
Les comunitats de veïns són les organitzacions que més han patit aquests darrers anys degut no 
només a la mobilitat de les persones que habiten en la seva comunitat sinó també pels problemes 
que s'han generat arrel de les fortes bosses de pobresa que es tradueixen en: ocupacions 
irregulars de pisos, morositat, deteriorament dels elements comuns dels habitatges, etc. I a 
aquestes situacions li segueixen les accions d'incivisme i la deixadesa de molts habitatges. 

Des d'IPS-CUP creiem que s'ha d'invertir recursos per pal·liar aquesta situació. La nostra 
proposta es basa en: suport i formació a les comunitats de veïns, recolzament legal davant de les 
situacions particulars, la recuperació de la figura del “porter” en les escales o grup d'escales que 
es pugui, el fomentar el “treball comunitari” a la pròpia escala, etc. 

I sobretot en lluitar perquè les entitats bancàries que són propietàries de pisos paguin les seves 
respectives despeses comunitàries. 

Una de les nostres demandes històriques ha estat la creació de locals veïnals autogestionats i en 
aquesta legislatura s'han adquirit i creat dos espais veïnals, un al barri Centre i l'altre al barri del 
Veïnat prop de la plaça Catalunya. Aquests espais permeten l'apoderament de les persones i la 
cerca de millors solucions als problemes que es puguin generar de convivència. 

Seguint la tasca iniciada, proposem continuar buscant espais en barris com la Maçana o el grup 
Verge Maria amb l'objectiu disposar d'un local de reunió de veïns, que serveixi per a la 
dinamització social de l'entorn i per organitzar activitats diverses pels veïns.  

 

Atenció a les persones més necessitades. 
Des d'IPS-CUP tenim clar que totes les persones del nostre municipi han de gaudir dels mateixos 
drets i deures, i que l'objectiu és una vida digna. Una vida digna passa per les mateixes 
oportunitats en quant a educació, formació, atenció sanitària, accés a l'habitatge, etc. També som 
conscients però que hi ha molta gent que viu situacions tan precàries que el primer que s'ha de 
fer és vetllar perquè les necessitats bàsiques quedin cobertes. 

En aquest sentit cal seguir desenvolupant projectes de suport a l'alimentació mentre la renda 
garantida de ciutadania no permeti l'autonomia de les famílies.  En aquesta línea també 
estudiarem la necessitat i viabilitat d'un menjador comunitari, treballant conjuntament amb 
diferents entitats que estan desenvolupant projectes similars. L'objectiu principal que es busca és 
conscienciar del no malbaratament d'aliments i com aquests poden servir per crear un espai de 
trobada que no cobreixi només unes necessitats bàsiques sinó alhora doni recursos per a 
l'aprofitament i també afavoreixi la comunicació i relació entre les diferents persones usuàries i 
les voluntàries. 

Hi ha també una necessitat emocional a cobrir; moltes de les persones que han estat més 
fortament afectades per aquest crisi durant molt temps, per no dir de forma irreversible, es veuen 
immerses en fortes depressions, problemes d'autoestima, problemes de confiança en un mateix 
per això cal trobar resposta a aquesta necessitat, tant o més important que la cobertura de les 
necessitats físiques. 
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Gent gran. 
La nostra gent gran té dret a mantenir una vida autònoma i confortable, i per sobre de tot té dret a 
envellir amb dignitat . Tot i ser un col·lectiu molt divers que requereix actuacions pensades per a 
cada necessitat des d'IPS-CUP volem afavorir que mantinguin el màxim temps i amb les millors 
condicions possibles una vida independent, eliminar la solitud d'aquelles que viuen soles i 
fomentar la participació en tot tipus d'activitats lúdiques, culturals, socials i polítiques. 

En aquest sentit, aquesta legislatura s'ha realitzat el Pla Municipal de la Gent Gran 2019-2022 
que estableix les línies estratègiques a seguir els propers anys.  

 Envelliment actiu 

 Millora de la qualitat de vida 

 Treball en xarxa i cooperació 

 

Concretant a nivell de propostes; 

Hi ha molta gent que és autònoma però presenta problemes de mobilitat i de dificultat en el 
desplaçament per aquesta raó plantegem recuperar el bus circular per afavorir els desplaçaments 
dins el propi municipi o l'aposta per un servei de taxi que faciliti l'accés porta a porta qui ho 
necessiti a serveis mèdics, espais d'oci o trobada. 

Per a les persones grans que encara poden viure soles i de manera força autònoma cal adequar 
el servei de treballadors/es familiars i prestar serveis a domicili per afavorir el confort a la pròpia 
llar (càtering, neteja, bugaderia, etc.). Aquesta acció es podria fer vinculant un programa d'APS o 
un conveni de col·laboració amb el CFGM d'atenció a les persones amb dependència que 
s'imparteix a l'Institut Vallvera. També caldria oferir ajuts per a la rehabilitació de la llar en 
qüestions bàsiques d'habitabilitat com l'accessibilitat, etc. 

Quant al disseny dels espais públics cal pensar en fer-los compatibles per a diferents usos i 
edats, també per a la gent gran: espais d'oci i de passeig que facilitin el descans, les relacions i 
l'exercici. I aprofitar-los per impulsar relacions intergeneracionals entre la gent gran i la gent jove 
per intercanviar coneixements i experiències. Aquesta pot ser una proposta a desenvolupar dins 
del projecte Ciutat Educadora. 

Els espais d'oci per a la gent gran són vitals per facilitar-los un envelliment amb dignitat per això 
és necessari dinamitzar uns espais de trobada i oci que els permetin gaudir d'activitats culturals, 
educatives, de suport a la vellesa, tenint en compte tots i cadascun dels col·lectius d'aquesta edat 
(matrimonis autònoms, persones vídues no dependents, persones dependents, etc.) Així doncs 
apostem per facilitar l'accés al teatre, promoure l'ús de la biblioteca, dinamització de jocs de 
taula, balls, etc. 

Proposta de pisos per a la gent gran: Promoure pisos tutelats o cohabitatges amb serveis comuns 
d'atenció mèdico-sanitària, neteja, bugaderia, menjador o càtering i espais comuns de relació i oci 
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com a alternativa a les residències. S'ha de promoure la recuperació d'edificis que actualment 
estan en desús per fer-hi projectes d'aquest estil. 

Per a gent gran de gran dependència conveniarem amb les residències de gent del poble un 
nombre de places a fi de poder donar resposta a les famílies que més ho requereixin i que no 
tinguin els recursos necessaris per poder fer front a la despesa. 

 

Joves. 
Si hi ha un col·lectiu que n'ha sortit especialment mal parat d'aquesta malanomenada crisi ha 
estat el jovent. Aquesta serà una generació que li costarà molt poder millorar en l'ascensor social 
familiar. I en un context com el del nostre poble, aquest és un tema molt preocupant. Tal i com 
dèiem en l'apartat de gent gran, aquest col·lectiu és molt variat i no tots els grups presenten els 
mateixos interessos ni les mateixes necessitats. Malgrat tot des d'IPS-CUP creiem que també és 
responsabilitat de l'administració pública que les desigualtats socials tendeixin a desaparèixer. 

Les propostes que presentem se sustenten en eixos i temes que considerem claus per a donar 
resposta a la diversitat juvenil del nostre poble. 

 

Concretant a nivell de propostes; 

 Associacionisme juvenil: 

Creiem que és un aspecte a fomentar, l'autoorganització. un grup autogestionat és un espai de 
creixement. Facilitar espais on se'ls faciliti la trobada, la dinamització de projectes d'oci educatiu i 
formatiu que fomentin els valors universals i col·lectius en un espai vinculat a l'Ateneu Popular. 
Aquesta és una idea cabdal que vincula realment amb el concepte de Ciutat Educadora. 

 

 Habitatge 

La independència del jovent passa per a facilitar-los l'accés a l'habitatge mitjançant una àmplia 
oferta de lloguer amb preus que permetin estalviar. Aquesta proposta ha de coordinar-se amb la 
compra d'immobles per part de l'Ajuntament sense anar en detriment de la borsa de lloguer 
social per a famílies desnonades. 

Cal contemplar també una altra línia d'intervenció com negociar línies de crèdit especial, ajut o 
cessions per a rehabilitar, amb la finalitat de facilitar l'accés a l'habitatge i reduir el nombre de 
pisos buits que hi ha a diferents zones del nostre municipi. 

 

 

 

 Mobilitat 



Programa Eleccions Municipals 2019  04.Atenció a les persones 

Independents per Salt – CUP  25 

Una ciutat sostenible és una ciutat que aposta per al transport públic (veure capítol mobilitat). En el 
cas concret del jovent s'ha de seguir fomentant l'ús del transport públic tal com s'ha fet amb les 
bonificacions per a joves ens els títols de bus urbà i amb la nova línia 9 que uneix el municipi amb 
el campus universitaris de Montilivi. Cal encara però incorporar una oferta nocturna de cap de 
setmana i facilitar l'accés a altres punts com la zona nord de la ciutat de Girona o el Parc Científic 
i Tecnològic. 

Un altre aspecte educatiu cabdal és la promoció de la bicicleta entre els joves facilitant l'accés als 
centres culturals, esportius, educatius amb una bona xarxa de carrils bici. 

 

 Formació i treball 

En una situació de crisi com l'actual el pas de l'escolarització al món del treball es complica de 
manera especial. Com ja s'ha comentat en l'apartat d'educació volem donar suport a aquesta 
transició: apostant per la Casa d'Oficis, el Programes de Transició al Treball, els programes de 
Garantia Juvenil. Creant xarxa amb les empreses i comerços del municipi per a suportar 
“Projectes Singulars” i introduir en la mesura del possible la figura de “l'aprenent”. 

Per altra banda i treballant en paral·lel perquè aquesta formació es dugui a terme en la base dels 
valors universals de justícia, solidaritat, honestedat, etc., plantejarem formacions dins del Pla 
Local de Joventut que vetllin per a la prevenció del racisme i la xenofòbia, per a una educació 
sexoafectiva lliure i conscient, i vinculant amb l'EMO cursos que realment donin eines i recursos a 
persones amb una formació molt minsa i una autoestima molt baixa. 

 

 Oci 

L'oci és al jovent el que a la infància és el joc. L'oci que els hem d'oferir ha de ser educatiu, de 
qualitat i sustentant en els valors democràtics. 

Tal i com s'ha comentat en l'apartat d'activitat física i d'educació, fomentarem la pràctica de 
l'esport, promourem els projectes que afavoreixin les associacions de joves, vetllarem perquè el 
màxim de jovent participi en la redacció del Pla de Joventut Local i perquè s'impliquin en el seu 
desenvolupament. 

Apostem per un oci que va més enllà de les modes, apostem per un oci que educa, apostem per 
fer de Salt una ciutat educadora per a tothom. Per aquesta raó en l'apartat de cultura apostem 
per un“Carnet Cultura” a Salt. 

Un punt fort a reforçar és la participació de tota la població juvenil en la redacció del “Pla Local de 
Joventut” i vetllar pel seu desenvolupament. 

Potenciarem els espais d’oci informals perquè encara que ens sembli que els joves no 
s’organitzen tenen la seva pròpia manera de funcionar fora de la mirada dels adults, cal 
configurar-los l’espai perquè es puguin continuar desenvolupant educativament de forma 
autònoma. 
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Dones. 
Tot i que legalment la igualtat home – dona ja sigui un fet queda molt de camp per córrer perquè 
aquesta sigui efectiva. I aquesta és una tasca que també s'ha de contemplar des de la política 
municipal. Des del foment de la participació, des de les facilitats de conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal, del treball, la formació i la prevenció de les discriminacions i la violència de 
gènere. Cada dia veiem com la violència de gènere torna a estar a l’ordre del dia i l’administració 
encara està massa ancorada en un patriarcat de fons a l’hora d’afrontar-la. Per aquest motiu 
plantegem accions concretes en aquests aspectes. 

 

Concretant a nivell de propostes; 

 Serveis d'atenció a les famílies, infància i adolescència 

Aquesta passada legislatura hem ampliat i dignificat l’espai materno infantil i hem creat el SAF 
(Servei Socioeducatiu d'Atenció a Famílies). Vinculat a aquests serveis apostem per a crear un 
espai nadó-espai familiar. Espais de reforç a les famílies en tant que formació i compartició 
d'inquietuds vers la criança dels seus infants. Aquests serveis haurien d'anar estretament 
vinculats i enxarxats amb l'escola bressol i el Projecte Vincle que actualment ja s'està duent a 
terme al municipi. Aquests espais alhora faciliten la primera socialització de l'infant. Espais que 
afavoriran més els vincles escola i família cabdals tal i com hem comentat en l'apartat d'educació. 

En aquesta mateixa línia reforçarem i dotarem econòmicament el projecte “Juguem?” pels 
beneficis que aporta a les relacions de la infància i adolescència del poble. Hi apostarem amb 
partida pressupostària perquè és una eina cabdal d'actuació pel nostre municipi en el medi obert. 
El que no podem permetre és que cada final d'any o de curs escolar es depengui de si hi ha o no 
pressupost. En aquest mateix sentit i per afavorir no només un oci educatiu i un creixement 
integral dels infants i joves, sinó per afavorir espais de temps per a les famílies, sobretot per a les 
dones, sense cura dels infants promourem les activitats extraescolars i en època de vacances per 
a la mainada 

En aquesta línia d'atenció a les famílies i aprofitant l'EUSES, treballarem per aconseguir un 
conveni amb l'escola perquè les famílies amb infants i adolescents que ho requereixin i no 
disposin dels recursos puguin beneficiar-se d'aquest servei. 

I donat que les seqüeles que la crisi (desnonaments, àpats precaris, etc.) pot deixar a nivell 
emocional en moltes famílies creiem interessant reforçar els projectes que vagin orientats a la 
millora de la salut emocional de la ciutadania. 

I per últim i no per això menys important, el suport a les famílies que tenen al seu càrrec un 
familiar depenent. Des de l'administració s'ha de vetllar perquè no només perquè tothom pugui 
accedir als recursos sinó per facilitar espais de trobada per a compartir experiències i espais 
temporals de suport a fi i efecte de “cuidar a qui cuida”. Aquesta proposta es podria desenvolupar 
lligada a conveniar pràctiques, voluntariat i formació des dels cicles formatius de grau mitjà 
d'atenció a les persones amb dependència que s'imparteixen al municipi i amb la supervisió dels 
serveis socials. 
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 Servei d'atenció a les Dones 

Aquesta és una proposta que va més enllà dels casos de maltractament. És una aposta per a la 
igualtat. 

Promoure un Consell de Dones o Taula de Dones que impulsi l'associacionisme amb capacitat 
d'incidència en la vida pública i política. No pot ser només un espai que les vinculi al folklore sinó 
que hem d'anar més enllà. La seva participació ha de ser real, s'han de fer visibles en tots els 
àmbits. Per a que es pugui dur a terme hi ha d'haver una partida pressupostària. En aquest àmbit 
un aspecte clau ha de ser el de la formació i suport per a l'ocupació. Dissenyant plans que facilitin 
i donin eines per l'accés al treball d'una manera justament remunerada, així com facilitant la 
formació i la informació per l'autoocupació i el cooperativisme. 

Donat que la mare sol ser qui menys temps lliure té i a qui més li costa la conciliació de la vida 
familiar i laboral incentivarem a les empreses locals a accions que puguin facilitar aquesta 
conciliació. Aquest pla d'igualtat serà promogut des del propi ajuntament com a referent per a 
altres empreses del municipi. 

Proposem la creació d'un observatori per la coneixement i seguiment de la situació i condicions 
de totes les dones de Salt. 

Quant a salut i tenint en compte aquest context de crisi en el que ens hem vist immersos 
col·laborarem en l'impuls d'un pla sanitari d'atenció a la dona fent un èmfasi especial i amb 
vinculació amb els CAP's en tot el fa referència a salut femenina, planificació familiar, ginecologia 
juvenil, etc. 

En aquesta legislatura s'ha pogut recuperar bona part del finançament retallat per al SIAD (servei 
integral atenció a les dones). Una dona, una família que viu una situació de violència, o precarietat 
o vulnerabilitat necessita recolzament i amb la finalitat de prevenir i eliminar les situacions de 
violència contra les dones impulsarem la formació, informació i difusió d'estratègies, recursos i 
serveis que tenim al nostre municipi: promovent campanyes d'informació i sensibilització 
destinades a crear un clima de rebuig a la violència contra les dones igual com passa amb altres 
tipus de violència. Millorant, diversificant i ampliant la xarxa de recursos públics per a la protecció, 
atenció i recuperació integral de les persones víctimes de violència, garantint l'accessibilitat als 
recursos i l'adequació de l'atenció a les diferents necessitats de les dones. Donant a conèixer 
espais perquè les dones puguin efectuar les seves queixes i denúncies en relació a les 
discriminacions que pateixen o la vulneració de qualsevol dret. I creant "Punts liles" per tenir unes 
festes lliures d'agressions sexuals.  
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Síntesi ________________________________________________  
Un poble és sobretot les persones que hi viuen i té sentit en tant que s'organitzi per a la millora de 
la qualitat de vida d'aquestes. Cal prioritzar les necessitats, problemes i reptes més evidents que 
tenim. I ho farem com un sol poble. 

Les polítiques que proposem des d'IPS-CUP són realistes, estan pensades per donar suport real a 
totes i cadascuna de les necessitats que pot tenir la ciutadania de Salt independentment de l'edat, 
sexe i origen. En aquest sentit també volem fer èmfasi que com ja s'ha anat repetint, moltes 
propostes es suporten entre sí i en diferents apartats. No podem pensar en la persona des d'un 
sol àmbit sinó que pensem en les persones de forma global.Apostem per polítiques que estan al 
costat de la persona i que l'únic que busquen és la qualitat i dignitat de vida que totes volem. 

La nostra és una aposta universal. 

 

Propostes _____________________________________________  
 Donarem suport al fort teixit associatiu que té Salt en tant que generador de cohesió i capaç 

de donar resposta en moments crítics. 

 Abordarem el tema de la precarietat laboral i l'atur tot engegant mesures de present i de 
futur per combatre aquesta crisi: formació, convenis i la planificació d'una activitat econòmica 
de proximitat i d'estabilitat. 

 Potenciarem la mediació i provenció davant els conflictes tant en l'àmbit escolar com el 
comunitari. 

 Treballarem per a facilitar l'accés a l'habitatge al mateix temps que solucionem el problema 
dels pisos buits, la seva ocupació, etc. L'habitatge és un dret i no un luxe. Estem al costat de 
la gent i no al costat de qui especula amb aquest dret fonamental. 

 Proposem un Consell de Ciutat seriós com a òrgan de participació, debat, propostes i 
coneixement de diferents persones i sectors. Alhora que donarem continuïtat als Consells de 
Barri creats aquest 2019. 

 Aplicarem un Pla d'Acollida que doni peu a una ràpida integració de les persones 
nouvingudes (el coneixement del català i les normes bàsiques de funcionament d'aquesta 
societat: escola, comunitats de veïns, administració, serveis,...) 

 Donarem suport a les comunitats de veïns en les dificultats que travessen: amb un contacte 
permanent, amb assessorament, amb suport en diferents problemes, facilitant 
l'autoorganització veïnal (posant locals de reunió, dinamització, etc). 

 Engegarem les polítiques que facin possible viure la vellesa amb dignitat i la màxima 
autonomia possible. Promourem serveis a domicili i pisos tutelats per a la gent gran. 

 Vetllarem perquè els joves no siguin la gran víctima de la crisi i s'afegeixin amb especial 
gravetat a les problemàtiques socials. Promourem la seva autoorganització en si del teixit 
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associatiu, facilitar l'accés a l'habitatge, la formació i la generació d'expectatives laborals així 
com el foment d'un oci saludable i una capacitat crítica inspirada en els valors col·lectius. 

 Facilitarem que totes les famílies de Salt puguin gaudir dels mateixos drets  i deures perquè 
el poble som totes les persones que hi vivim, hi compartim i hi creixem. 
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5. Salut 
«El concepte de salut d'avui està molt lligat al de la qualitat de vida. 

Procurant una bona qualitat de vida per tothom, i prevenint factors 
de risc, afavorirem una bona salut » 

 

 

 

 

La salut és un dret fonamental i encara que els Ajuntaments no tenen competències directes en 
matèria de sanitat, poden i han de tenir un paper rellevant pel que fa a tot allò que l'afavoreixi ; i 
més actualment en aquest context de crisi que les retallades que hi ha hagut han empitjorat la 
qualitat de vida de moltes de les famílies del nostre poble. Des d'IPS-CUP hem mostrat el nostre 
rebuig a les retallades que han patit els serveis d'atenció bàsica i directa a les persones i no 
només a nivell de salut, sinó també de benestar social i educació. L'Ajuntament no en té una 
competència directa però sí que és l'administració més propera a la ciutadania i per tant la que en 
primera instància li pot donar una resposta,i ha de vetllar per poder-la oferir. 

El que defineix clàssicament salut és absència de malaltia, malgrat tot avui en dia no podem 
quedar-nos en malaltia física, sinó que ho hem de concebre com a qualitat de vida en tots els 
seus àmbits:físic,psíquic i emocional . 

Aquesta millora de la qualitat de vida l'entenem com el foment d'hàbits saludables, com aprocurar 
una major autonomia i capacitat de relació entre la ciutadania i l'entorn.Cal tenir especial cura si 
són persones que el seu estat de salut els dificulta aquesta autonomia i capacitat de relació.Des 
d'aquest àmbit també s'ha d'incidir per disposar d'un entorn adaptat per a l'accés de tothom, 
amb menys sorolls, menys contaminant, menys estressant, etc. És a dir, més saludable des del 
punt de vista físic i mental. 

La millora, per tant, de la salut a nivell municipal s'aconsegueix creant entorns favorables, 
preservant el medi ambient, informant, educant, etc. També col·laborant amb el Servei Català de 
la Salut i instant-lo a l'adequació i millora dels seus serveis a Salt. 

Concretant a nivell de propostes, 

Com a Ajuntament instarem al Servei Català de la Salut perquè creï un veritable Servei de 
planificació familiar, amb horaris d'atenció diferenciats a persones joves i adultes i amb el suport 
de mediadors/es. 

Promoure campanyes d'informació sobre temes diversos de salut i cursos formatius per fomentar 
el desenvolupament d'hàbits saludables tant als centres educatius com per a la ciutadania en 
general en aquest sentit impulsarem el fet realitzar campanyes periòdiques d'informació als 
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consumidors, mitjançant fulletons, programes a la ràdio, cursos, etc., principalment quan hi hagi 
temes puntuals d'interès ciutadà. I com que creiem que cal fer una atenció especial al jovent en 
qüestió d'hàbits saludables farem campanyes de promoció per a un oci responsable entre joves 
fent èmfasi especial a la informació i prevenció de consum de drogues i alcohol. 

La violència tan física com psíquica són factors que incideixen molt i deixen fortes empremtes en 
la salut de les persones que les pateixen,per aquesta raó facilitarem la coordinació per a la 
detecció precoç i la prevenció de maltractaments físics i psíquics als infants, dones i gent gran 
principalment que impliquin els serveis sanitaris i ensenyament. 

Perquè creiem que la gent gran és un valor que s'ha de cuidar vetllarem perquè les persones 
grans del municipi puguin envellir amb dignitat; això vol dir tal i com s'ha desenvolupat en el 
capítol anterior d'atenció a les persones que cal un recolzament no només als casals d'avis, sinó 
també procurar per un envelliment amb dignitat de les persones grans que viuen soles i no poden 
relacionar-se amb altres usuàries dels casals o centres de dia. Donarem suport a les entitats del 
tercer sector que vigilen i tenen cura d'aquestes persones soles. 

Mantenir un control rigorós dels animals domèstics i vetllar perquè el servei de neteja viària deixi 
la via pública neta de defecacions de gossos, així com sancionar els propietaris d'animals que 
embruten els espais públics; fent un èmfasis especial ens els pipi-cans que hi ha en espais on hi 
ha parcs infantils a prop. 

Controlar i evitar la circulació al nostre municipi de vehicles contaminants,tant per emanacions de 
gasos com per sorolls. Solucionar la demanda d'una barrera acústica al'autopista al seu pas pel 
poble.Així mateix vetllar perquè el nostre sigui un poble realment per les persones fent 
campanyes de sensibilització perquè es respectin les velocitats i es doni prioritat a vianants i 
ciclistes. 

Complir amb el control sanitari dels establiments públics i menjadors escolars dels quals en 
tinguem la competència. 

Promoure i facilitar hàbits saludables tals com activitat física per a totes les edats.També activitats 
d'oci diverses, especialment per a la gent gran que ha abandonat l'activitat laboral quotidiana. 

Planificar el futur de Salt en les seves necessitats pel que fa a equipaments sanitaris,segons les 
previsions de creixement. 

Establir un servei eficaç de desinfecció i desratització. 

Exigir l'alçada mínima de pas dels avions en el seu trajecte per Salt i exigir les ajudes a les que 
tinguem dret per insonoritzacions. 

Facilitar la mobilitat per a persones amb discapacitats motrius. Eliminar les barreres 
arquitectòniques de la via pública, dels equipaments, fer més senzill i pròxim el transport públic. 

Informar i promocionar construccions i edificacions sostenibles. La promoció de la salut comença 
pel fet de tenir habitatges i edificis saludables. 



Programa Eleccions Municipals 2019  05.Salut 

Independents per Salt – CUP  32 

Síntesi ________________________________________________  
L'enfocament municipal en matèria de salut ha de tenir en compte el disseny i planificació d'un 
entorn saludable, afavorir l'autonomia de les persones i la relació entre elles i amb l'entorn. Si bé 
l'Ajuntament no té competències en sanitat sí que pot treballar en l'àmbit de la prevenció: foment 
d'hàbits saludables, control d'animals i plagues, d'establiments, detecció de problemes i de la 
planificació de les necessitats futures: d'equipaments, programes, etc. 
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5. Cultura 
«Una societat es defineix i sobreviu gràcies a la seva cultura. 

Prioritzar la cultura popular és el que apoderarà a les persones i 
només així aconseguirem un poble actiu» 

 

 

 

 

Prioritzem la cultura popular, que és aquella que surt del poble, de la seva gent, de les entitats, 
associacions, de les celebracions populars, tradicionals, etc., de les persones amb ganes 
d'organitzar diferents tipus d'activitats al poble. Aquest model passa per impulsar un poble viu i 
actiu culturalment. 

 

L’Ateneu Popular de la Coma Cros. 
Des d'IPS-CUP continuarem donant suport al projecte de gestió comunitària que es proposa des 
de l'assemblea de l'Ateneu que significa posar en marxa projectes socials, econòmics i culturals 
gestionats de forma directa des de la ciutadania. D'aquesta manera es promou la participació en 
la gestió de l'equipament de manera oberta i transparent pel que fa a la presa de decisions i  la 
realització d'activitats. 

Aquesta gestió porta implícita la formalització d’un acord de relació administratiu entre l'entitat i 
l'Ajuntament, ja que n'és el titular de l'equipament; així com una partida pressupostària suficient 
per desenvolupament del projecte 

Considerem que la reivindicació d'un espai popular emulant els antic ateneus és l'aposta més 
ferma per afavorir i enfortir la cultura popular, no entesa com una cultura de segona sinó l'eina 
d'expressió cultural d'un poble. La gent deixa de ser un mer espectador consumidor per a passar 
a ser un agent actiu, partícip i creador. 

A Salt tenim la sort de gaudir d'equipaments de referència cultural més enllà de casa nostra, és el 
cas del Teatre de Salt, la sala de concerts La Mirona, el Centre d'Arts Escèniques “El Canal”, el 
Museu de l'Aigua i les biblioteques Iu Bohigas i la Massagran; i la Factoria Cultural Coma Cros. 
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Teatre de Salt  
Exemple d'equipament municipal que valorem que cal tenir però que en moment de la seva 
creació va substituir l'Ateneu Saltenc de Can Panxut sense donar una alternativa a la funció que 
aquest feia com a ateneu i lloc de trobada.  

Des del seu inici funciona a través de la gestió indirecta i el que cal enfortir és la junta de 
seguiment del mateix, apostant per una programació plural i assequible a tothom; apostant per 
donar resposta a les entitats i col·lectius que poden aportar valor escènic al municipi més enllà 
del Temporada Alta. 

Com a equipament municipal que és, i l'Ajuntament com a darrer responsable, ha de vetllar pel 
correcte desenvolupament del contracte de gestió 

Apostem per continuar amb el lliurament de les entrades de protocol  als col·lectius més 
vulnerables; i entitats o estudiants i joves implicats en associacions i en el treball pel municipi. 

L’altra aposta ha de ser fer-hi les inversions escaients, perquè 22 anys després i amb l’ús 
continuat, hi ha força aspectes a mantenir i arranjar. 

 

CAES «Centre d’Arts Escèniques». 
Va néixer amb un objectiu supramunicipal i s'ha de vetllar perquè aquest tingui un retorn a la 
ciutadania.  

Aquests dos equipaments amb aportació pressupostària municipal haurien de ser un dels motors 
culturals del nostre poble. I no només com a referents fora de casa quant a la programació que 
ofereixen, el Festival Temporada Alta i la promoció que hi ha al seu voltant. Aquests equipaments 
haurien de ser la base i el motor per a un projecte comunitari amb el teatre com a eix vertebrador. 
Cal aquest retorn a la ciutadania saltenca, una obertura a tothom i una accessibilitat que no pot 
ser coartada pel tema econòmic. El teatre com a llenguatge universal hauria de ser l'eina, el 
recurs que hauria de fer que l'educació no formal de qualitat i no discriminatòria, per la qual 
sempre hem apostat des d'IPS-CUP, trobés aquí un dels eixos vertebradors de programes 
comunitaris i socials. Tenim els equipaments, tenim els creadors, tenim recursos, només ens falta 
dissenyar el programa que ho aglutini i doni coherència a les necessitats i a unes possibles 
respostes. 

 

Sala Auditori La Mirona. 
Aquest és un equipament que va sorgir de la necessitat de disposar d'un espai a Salt on poder 
organitzar concerts i celebracions diverses, que fins llavors era cada vegada més difícil per la 
inadequació d'alguns espais existents o l'increment de normatives que obligaven a tenir un espai 
ben definit.  
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És un equipament molt consolidat i actualment és un equipament de referència de la música en 
viu, havent estat fins i tot Premi Enderrok a la millor sala de concerts. S'ha de vetllar perquè es 
mantingui amb una programació regular, variada, de qualitat, en la qual els grups de música de 
Salt puguin donar-se a conèixer al públic i amb facilitats d'accés a actes del poble que requereixin 
aquesta tipologia d'equipament. 

En aquest moment després de molts anys en funcionament caldrà també vetllar per fer-hi els 
manteniments més adequats degut a l’ús així com acabar l’espai magatzem i l’adequació per a 
l’accés de persones amb mobilitat reduïda 

 

Museu de l'Aigua i Biblioteques. 
Aquest són equipaments que cal valoritzar més. Poden ser un bon punt de trobada per al 
coneixement del nostre entorn més immediat així com un punt de promoció de la cultura de la 
vila. 

Seguirem apostant per apropar-los a tots els grups escolars de la vila així com per fer-ne una 
forta difusió com a activitat educativa cultural de públic familiar. 

Tant el museu com les biblioteques són una eina perfecta per a la promoció comunitària cultural 
del poble. Mereixen tot el suport de l'administració a fi de recolzar els projectes que en sorgeixin a 
fi de crear vincle i xarxa entre la ciutadania saltenca, les entitats i totes les persones que tenen 
ganes de créixer des del més ampli dels vessants culturals. 

En aquest proper mandat s’acabarà de finalitzar la compra de l’edifici de la Biblioteca Massagran, 
per tant adquirirà l’ajuntament un edifici que no només és una biblioteca és un edifici emblemàtic 
al cor del poble, a la llinda entre barri vell i barri centre i que hem de vetllar perquè sigui un motor 
cultural comunitari en els 2 barris.  

 

Concretant a nivell de propostes; 

Per una banda cal que totes les persones de Salt hi puguin accedir, no només com a espectadors 
sinó com a creadors. Això vol dir per una banda vetllar perquè sectors més desafavorits i sobretot 
el jovent puguin accedir a l'oferta teatral i musical del poble a través de promocions . 

Tanmateix donat que Salt és una població molt heterogènia i aquesta heterogeneïtat també 
s'hauria de vetllar perquè quedés reflectida en les programacions: noves propostes culturals, 
teatre amateur, etc. 

Una altra proposta és el foment i ajut al disseny i desenvolupament a Projectes Culturals 
Comunitaris que agafant qualsevol manifestació artística com a pretext es poguessin 
desenvolupar projectes que apoderessin culturalment les persones de Salt, fent-les creadores i 
partícips de projectes que busquen com a objectiu final la millora i increment de la qualitat de vida 
a través de la cultura. En aquest sentit i tenint dos grans referents teatrals com tenim al poble 
Teatre de Salt, EUSES Grau d'Arts Escèniques i CAES, i amb un Festival de Teatre dels millors del 
món, s'hauria de fer una aposta ferma perquè Salt fos una veritable ciutat educadora a nivell de 
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teatre: facilitant no només l'accés a espectacles, sinó també aprofitant per a la formació teatral 
dels nostres joves (cursos, xerrades, trobades amb autors i directors, suport a companyies 
emergents, sense oblidar l'expressió més amateur i popular). 

I la Coma Cros, l'Ateneu Popular, podria ser sens dubte el motor impulsor i aglutinador de moltes 
d'aquestes propostes. 

 

Entitats, Festes i activitats populars. 
Emmarcat en aquesta idea d'impuls de la cultura popular i d'autoorganització de la ciutadania, les 
entitats culturals hi juguen un paper cabdal. I per aquest motiu cal potenciar-les, facilitar que se'n 
creïn de noves i puguin realitzar activitats al poble sense entrebancs. 

Durant l'any s'organitzen a Salt una gran diversitat d'activitats i  durant l'època de més bon temps 
s'incrementen especialment les que es realitzen a l'aire lliure. Podem dir que Salt manté encara 
un esperit de poble viu, que no vol resignar-se a ser una ciutat dormitori sense identitat i per això 
cal preservar el que tenim, promoure la seva extensió i participació i donar facilitats perquè les 
persones implicades no se'n cansin i hi vagi havent un relleu. 

Arrel de la creació de la figura de la tècnica de Festes la finalitat de facilitar els tràmits de 
realització d’activitats, el fet de posar en contacte entitats per a una Festa Major més participativa 
i participada s’han anat assolint de mica en mica. 

Queda encara feina per fer ja que hem d’apostar també per oferir un assessorament a les entitats 
en matèria de paperassa legal, possibles convocatòries de subvencions de diverses 
administracions, instàncies, etc. Ha d'ajudar i incentivar la creació de noves entitats (model 
d'estatuts i totes les passes que es requereixen), informar sobre els espais, material municipal, les 
condicions d'ús, etc 

 

Concretant a nivell de propostes; 

Considerem que l'ampliació del material municipal actual a disposició de les entitats i 
associacions ajudarà a la realització de més activitats. Evidentment amb unes normes d'ús i 
responsabilitat per al material comú. És a dir, com una mena de centre de recursos al servei de 
l'impuls d'un poble actiu. 

 

Llengua. 
A Salt, amb més de 30.000 habitants de procedències diverses s'hi parlen gran nombre de 
llengües. Totes mereixen un respecte i són una riquesa en si mateixes. Alhora l'Ajuntament de Salt 
ha de vetllar per mantenir el català com a llengua comuna de comunicació en els actes públics, 
en la publicitat i comunicació institucional; promoure'n i facilitar-ne l'ús a les persones que el 
volen aprendre, en la retolació, etc. Durant anys es va lluitar molt per la preservació de la llengua 
catalana però en diversos moments moment més recents s'ha anat oblidant una mica. 
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La globalització i un estat hostil a la llengua catalana dificulten molt el manteniment d'una llengua 
petita. És per això que la voluntat dels seus parlants i la tasca institucional han de ser el contrapès 
necessari per a la seva preservació. 

Des d'IPS-CUP ens comprometem a editar tot el nostre material en català i a que aquesta sigui la 
llengua dels nostres actes i comunicacions públiques, independentment que cadascú s'expressi 
en la llengua que consideri. IPS- CUP no caurà en el recurs del canvi d'idioma per demostrar una 
major proximitat en entorns on s'expressen majoritàriament en una altra llengua. Pensem que 
demostra poca sensibilitat, una “flexibilització” interessada de principis i sovint un acte que té més 
a veure amb la segregació, amb components classistes, que amb l'amabilitat. 
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Síntesi ________________________________________________  
La llengua i la cultura són l'expressió d'un poble i Salt des de sempre s'ha caracteritzat per un 
gran ventall d'entitats culturals al voltant del que va ser el primer ateneu Saltenc Can Panxut. 
És per aquest motiu que volem prioritzar la cultura popular i participativa la que organitza gent i 
genera vida i identitat de poble. Per aquest motiu el paper de les entitats culturals, i tota la resta, 
tenen un paper cabdal en aquesta idea de poble actiu i culte que prioritzem. 
És bàsic doncs, facilitar i promoure la realització d'activitats, l'accés a les instal·lacions i els 
recursos materials. 
També considerem primordial la inversió en equipaments que tenen una repercussió directa sobre 
la gent de Salt, que cobreixin les necessitats de les entitats. 
 

Propostes _____________________________________________  
 Continuem confiant en el projecte de l'Assemblea de l'Ateneu Popular Coma Cros per 

aconseguir que la l'Ateneu sigui un referent arreu de cultura popular feta pel poble i des del 
poble. 

 Promourem la creació de més locals de barri per a donar respostes al veïnatge i alhora fer 
promoció educativo cultural. 

 Vetllarem per l'accés de totes les persones als grans equipaments culturals de la vila, perquè 
el preu no sigui un obstacle a l'hora de poder-hi accedir. 

 Facilitarem el disseny de projectes culturals comunitaris a fi de donar veu a totes les 
persones del poble, sigui quina sigui la seva procedència i condició social a fi de millorar els 
vincles culturals entre totes. 

 Vetllarem per la preservació de la llengua catalana promovent el seu ús i facilitant el seu 
aprenentatge. Una llengua comuna per a la cohesió i la comunicació pública. 
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7. Entorn urbà i natural 
«Millorar la qualitat de vida de les persones des del municipalisme, 

amb un model de territori en equilibri amb el seu entorn urbà i 
natural. Qualitat de vida pels barris i des dels barris situant la vida al 

centre de les polítiques. La sostenibilitat és el camí per on avançar 
en la transició ecològica.  

Sostenibilitat social (ciutat més humana: educadora, equitativa, 
solidària, justa i humanitària), sostenibilitat econòmica 

(desenvolupament endogen local) i sostenibilitat ambiental 
(promoció de la biodiversitat i el verd urbà, lluita contra les 

emissions contaminants, gestió sostenible dels recursos natural i 
els residus)» 

 

 

 

 

El terme municipal té una extensió de 6,6 km2 i es troba dins l'anomenat Pla de Girona. El 
paisatge del municipi ve configurat principalment per un dels elements més determinants de 
l'entorn natural: el riu Ter, que travessa el municipi d'oest a est. L'acció continua i regular del riu 
Ter no només conforma una de les planes al·luvials més generoses de la comarca sinó que també 
ha estat un dels elements que ha configurat una intensa activitat econòmica relacionada amb el 
tèxtil. La Maçana, el Marroc, el rera Mus i la sèquia Monar conformen una xarxa hidrogràfica que 
directa o indirectament arriben al riu Ter. L'espai entre la sèquia Monar i el riu Ter presenta 
nombrosos regadius artificials que abasteixen d'aigua una de les poques zones agrícoles que 
queden al municipi. Tot això fa que nostre municipi disposi d'espais de gran valor ambiental, 
ecològic i paisatgístic. Un d'aquests espais és el Parc de les Deveses que d'acord amb el Pla 
General conformen 310 ha, el 47% del terme municipal. Un autèntic pulmó verd per a les 
persones que viuen a Salt. 

Les eines de planejament urbanístic i territorial que “afecten” al terme municipal són, d'una 
banda, el PGOU de Salt, aprovat el 2002, centrat especialment en el desenvolupament urbanístic 
municipal, i els diferents Plans Especials que d'aquest se'n deriven. De l'altra, tenim diferents 
eines de planejament supramunicipals com són el Pla Director Urbanístic del sistema urbà de 
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Girona (PDUAG), aprovat el 2010, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat el 
2010 i que ordena el conjunt de la demarcació i la Xarxa Natura 2000 de caire més sectorial.  

Per tal d’afrontar els reptes que es presenten tant a nivell global com local en relació a la situació 
d’emergència climàtica elaborarem un “PLA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA” que tindrà com a eixos 
principals: 

1. La transició energètica 
2. L’estratègia cap al residu zero 
3. La mobilitat sostenible 
4. La creació de la Xarxa Verda a Salt 

 

 

Entorn urbà: Cap a un urbanisme al servei del poble. 
La competència en l'ordenació, la gestió i l'execució urbanística és una de principals 
manifestacions de l'autonomia dels pobles i ciutats. Tot i així, darrerament diversos plans 
supramunicipals han amenaçat aquesta autonomia i el nostre entorn natural i urbà. 

El disseny urbanístic, el model de desenvolupament, són per tant un dels pilars bàsics que han 
definit, defineixen i definiran el poble que tenim i que tindrem amb totes les repercussions que 
això té: a nivell econòmic, social, ambiental, etc. És per aquest motiu que és un dels temes on cal 
tenir més clar el poble que volem. Volem ser una ciutat dormitori? Volem jugar un paper de 
polígon comercial i residencial perifèric dins d'aquesta àrea urbana? Volem ser el territori de les 
grans infraestructures de pas que se situen als afores de la capital? O volem fer que la 
independència de Salt hagi servit d'alguna cosa i tenir prou elements per ser el centre de 
nosaltres mateixos? Deixar que aquesta funció que ens volen fer jugar, o el mercat immobiliari, 
guiïn com serà el Salt del futur seria renunciar als interessos públics de la ciutadania saltenca per 
poder construir un poble més equilibrat socialment i ambientalment. Alhora, inhibir-nos en la 
millora de les zones urbanes és abonar una progressiva degradació. 

Des d'IPS-CUP plantegem un canvi de model de desenvolupament: a Salt ja no volem ser més, 
volem viure millor els que ja hi som, sigui quina sigui la procedència de cadascú. El model actual 
és molt simple: creixement urbanístic i requalificacions per aconseguir recursos fàcils. Molt 
recents queden encara les requalificacions del Frigorífics del Ter o la conversió de les zones 
industrials en el terciari de les grans superfícies comercials, per posar uns exemples. Aquest 
model oblida que el creixement també genera noves necessitats que s'han de preveure. Només 
volem contemplar el propi creixement vegetatiu en la planificació de les necessitats i no fluxos 
provinents d'altres indrets. És primordial continuar lluitant contra l'especulació urbanística tant en 
l'àmbit local com nacional. 
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La millora dels barris. 
Allà on s'han de centrar més esforços, com a eix prioritari, ha de ser en la millora dels barris. I 
s'ha de fer de forma gradual, d'acord amb les possibilitats econòmiques. Un dels problemes 
principals de Salt és l'elevada mobilitat de població. La marxa de població i l'arribada de nova en 
unes condicions de pobresa pitjors de les que han marxat han dificultat qualsevol intervenció 
comunitària que requerís de continuïtat i han agreujat les problemàtiques socials. El plantejament, 
en conseqüència, és millorar els barris per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i frenar la 
mobilitat de població. 

 

Intervenció urbanística en zones clau: 

En aquest mandat s'ha descartat definitivament el projecte d'intervenció urbanística definit com a 
Àrea de Renovació Urbana (ARU) a la zona centre. El nostre grup ha insistit repetidament en no 
perdre la partida pressupostària dedicada a aquest projecte. 

Continuem pensant que cal intervenir urbanísticament a la zona centre i que aquest procés ha de 
constar de tres parts: 

1. Un estudi rigorós per saber on és més necessària una intervenció pública i com s'ha de 
dur a terme. 

2. A partir de l'estudi: l'elaboració d'un projecte amb la participació del veïnatge. 

3. I en darrer terme: l'execució amb garanties suficients que ningú en surti malparat. 

Per a aquest fi caldran també altres intervencions a nivell social i comunitari que trobareu 
detallades en altres apartats d'aquest programa. 
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Més enllà de la zona centre, hi ha altres zones de Salt amb necessitats d'intervenció a nivell 
urbanístic que s'hauran de posar damunt de la taula per analitzar també amb quines mesures es 
poden afrontar. 

 

Rehabilitacions 
Cal continuar en la línia de potenciar les rehabilitacions d'immobles aprofitant ajudes de diversos 
programes per a aquest fi. 

Caldria fer un registre de les edificacions antigues abandonades, en primer moment per detectar 
perills estructurals o de salubritat i, potenciant la seva rehabilitació com a patrimoni vernacular i la 
seva reincorporació al parc d’habitatges del municipi. 

 

Millores als carrers 
Seguirem el criteri, sempre que sigui possible, de fer voreres amples, amb arbres que facin ombra 
i que permetin el seu creixement sense que es talin quan comencen a donar la sensació de 
benestar buscada. Alhora s'han de protegir adequadament aquests arbres de les obres de la via 
pública ja que sovint en surten malparats. 

En aquestes millores és clau la supressió de barreres arquitectòniques: voreres que permetin el 
passeig tranquil de cotxets o cadires de rodes, semàfors per a persones amb problemes de visió. 
Pel que fa al mobiliari urbà, apostarem en tot allò que es pugui per materials provinents del 
reciclatge. 

 

Parcs i jardins 
Plantegem uns parcs on el contacte amb la natura sigui un dels criteris principals juntament amb 
la funcionalitat i compatibilització d'espais per a diferents usos i edats. (veure la proposta d'espais 
públics per a una ciutat educadora a l'apartat d'educació). 

La biodiversitat present a parcs i jardins aporta uns beneficis ambientals i socials que són bàsics 
per a la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones.  

Continuarem fomentant la jardineria funcional i ecològica, especialment, pel que fa a la lluita 
biològica contra les plagues. I impulsarem la creació de la Xarxa Verda  que funcionarà com un 
autèntic tampó climàtic.  
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Equipaments de proximitat: 
Per donar un bon servei a tothom cal planificar bé els equipaments públics amb una bona 
distribució que segueixi els criteris de proximitat. Per exemple, les escoles. No es poden planificar 
com si fossin un eix comercial de botigues (una al costat de l'altra). Igualment, per a instal·lacions 
esportives. 

També és important l'adquisició o disposició de nous locals veïnals autogestionats per tal de 
facilitar la creació de xarxes veïnals que alhora reforcen la cohesió social. 

 

Disciplina urbanística: 
Vetllar pel compliment de les ordenances relacionades amb els horaris comercials, permisos, 
llicències urbanístiques, etc. Caldrà per això, conscienciar, mediar i actuar. 

 

Urbanisme: 
En qualsevol desenvolupament d’àrea urbana tenir en compte els principis essencials 
d’urbanisme sostenible, com ara assegurar una bona orientació i la insolació (a l’hivern) de tots 
els habitatges (limitant alçades d’edificis, proporcionals a amplades de carrer i patis d’illes), una 
trama de carrers que doni accés lliure a l’entorn, no separació per classes (combinar habitatges 
de diferents mides i tipologia en la mateixa zona), prioritzar les zones permeables a l’aigua com 
zones verdes i paviments drenants (tant en sòl públic com privat), creació d’espais comuns de 
relació entre veïns, formació de carrils bici independents, afavorir la construcció sostenible i 
energèticament eficient (estudiar la limitació en l’ús de materials de construcció més tòxics per a 
les persones i el medi ambient),... 

 

Comerç de proximitat 
Potenciar el comerç de proximitat fins i tot plantejant una moratòria per a la instal·lació de grans 
superfícies comercials a la perifèria. En qualsevol cas, exigirem que la implantació de qualsevol 
gran superfície vingui acompanyada de convenis que comportin beneficis socials per a la 
població. 
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Entorn natural:  
Cap a un entorn natural que faciliti la cohesió social i l’equilibri ambiental. 

L'entorn urbà ha d'estar format tant per espais interiors naturals com per espais periurbans 
naturals, però això no vol dir que els uns substitueixin els altres sinó que han de ser 
complementaris. En el congrés de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa 
(UICN) celebrat a Barcelona a finals de 2008 una de les resolucions ja reclamava com a urgent la 
integració en la infraestructura urbana dels espais periurbans no urbanitzats, naturals, agrícoles o 
forestals. També es reclamava que aquests espais deixessin de ser considerats com a reserves 
per a la urbanització. 

En aquest congrés també es va concloure que l'expansió urbana sense límits (metropolització) 
dels pobles i ciutats no contribueix gens a gaudir d'una bona qualitat de vida, ja que trenca el 
benestar social de la ciutadania. Està demostrat que l'espai verd proporciona benestar, combat 
l'estrès i l'agressivitat i té efectes antidepressius. 

Precisament al nostre municipi existeix una gran àrea natural periurbana que compta amb una 
gran diversitat d'ambients: és el Parc de les Deveses. D'acord amb el Pla General són 310 
hectàrees entre la zona urbana i el riu Ter, el 47% del terme municipal, resultat d'una relació 
mil·lenària entre la gent i el riu. Aquest espai va ser protegit preventivament el 2006 per la 
Generalitat de Catalunya i definitivament el 2009. Actualment el Parc de les Deveses està 
considerat com un “Lloc d'Importància Comunitària” (LIC Riberes del Baix Ter). Altres figures de 
planificació territorial que protegeixen aquest espai són: 

 Xarxa Natura 2000, segons la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE). Correspon a 
l'espai ES512001 Riberes del Baix Ter. 

 Zona inclosa en el Domini Públic Hidràulic. 

 Pla Hidrològic de les Conques internes de Catalunya (a l'article 12 recull el deure 
d'establir els cabals de manteniment del riu). 

 Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la 
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva). 

 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Salt (DOGC 4444 de 9/08/2005). 

 Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric del 
municipi de Salt. 

 El Pla Especial urbanístic del sector SNU-1 de les Hortes i Deveses (PE de les Deveses-
Parc de les Terres i Aigües del Ter). Aquesta eina de gestió urbanística hauria de garantir: 
la conservació del patrimoni natural i cultural, la continuïtat de l'activitat rural (en 
especial l'horticultura), la gestió cooperativa i que tota la ciutadania en pugui gaudir. 
Aquest PE de les Deveses també va acompanyat d'un Pla d'Usos i Gestió del Parc de les 
Deveses, però des d'IPS pensem que no n'hi ha prou amb “aprovar” eines de gestió 
urbanística si no venen acompanyades de la dotació pressupostària corresponent. 

Des d'IPS-CUP defensem també que les polítiques ambientals i socials han de poder garantir la 
salut dels ciutadans tot potenciant grans espais verds a l'interior del nucli urbà -això facilita les 
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relacions socials, millora la qualitat de l’aire i la imatge del poble- i també grans espais naturals 
periurbans, ja que funcionen com a hàbitats naturals de flora i fauna, i juntament amb els 
connectors biològics naturals formen els corredors de pas de les diferents espècies d'éssers vius. 

Al Congrés de la UICN de 2012 es van defensar els espais periurbans com a espais que ajuden a 
enfortir la cohesió social i l'equilibri ambiental promovent no només la protecció ambiental 
d'aquests espais sinó també la posada en valor dels sistemes agroalimentaris que acullen. La 
promoció d'aquests sistemes a nivell local permet la reducció de la petjada ecològica i una millora 
de la situació ambiental a través del desenvolupament dels circuits de comercialització de 
proximitat, la consolidació del teixit socioeconòmic local, el suport al consum local i la producció i 
transformació dels productes locals. 

Un dels reptes a curt termini serà l’elaboració del “Pla de Gestió del Parc de les Deveses”.  

 

Concretem les nostres propostes: 

Seguir avançant pel compliment de l'acord de Ple pel qual un 1% del pressupost municipal ha de 
ser destinat exclusivament a la gestió del Parc de les Deveses, amb la finalitat de condicionar i 
mantenir els espais destinats a l'esbarjo així com protegir els espais de més interès natural. 

Redacció i aprovació del “Pla de Gestió del Parc de les Deveses”.  

Apostem per donar a conèixer el patrimoni natural i cultural del Parc de les Deveses i implicarem 
la població en la seva gestió de manera participativa i transversal promovent sempre que es pugui 
el consens a cada nou pas sobre accions futures (concertació civil). 

Lligat amb el que es proposa en l'apartat de cultura, considerem important revitalitzar el Museu 
de l'Aigua com a centre d'interpretació del Parc, i treballarem per convertir les instal·lacions de 
les brigades (l’antic escorxador) en un centre d'interpretació i acollida del Parc de les Deveses. 
Promourem la millora i adequació de l’antic Centre Naturalista de Salt situat al Camí de les 
Guixeres i promourem un procés participació per definir els usos d’aquest espai.  

Promourem la coordinació entre els municipis veïns per tal que les accions de millora i 
preservació es complementin i siguin efectives per tal que la connectivitat dels espais naturals 
dels municipis quedi assegurat. En aquest mateix sentit procurarem aconseguir que els camins 
que duen al Parc de les Deveses estiguin arbrats en tot el seu recorregut. 

Pel que fa al riu Ter, lluitarem per aconseguir que es respecti el cabal ecològic fixat a la Llei de 
1959 i pel Pla Sectorial de Cabals de manteniment de les Conques Internes de Catalunya. 

Donat que el benefici de l'horticultura de proximitat està més que demostrada vetllarem pel 
manteniment de les hortes, promourem l'agricultura ecològica i farem el possible per adquirir 
aquelles finques o parcel·les que poguessin quedar en desús per a usos socials i educatius. 
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Infraestructures al territori. 
Tal com comentàvem al principi del capítol s'ha col·locat a Salt la funció de polígon de la perifèria. 
I també en infraestructures de pas. Des de fa temps ens n'estan planificant i executant cada 
vegada més al nostre terme municipal i concretament pels nostres espais naturals. 

Des d'IPS-CUP ens seguirem oposant a aquestes polítiques per diferents raons: 

Perquè malmeten el nostre territori, especialment l'únic gran espai natural que tenim protegit: el 
Parc de les Deveses. 

Perquè responen a plantejaments insostenibles: no es pot simplement ampliar, per exemple, les 
vies de comunicació cada vegada que s'acosten al límit de la seva capacitat i així indefinidament 
sense cap més alternativa. 

Perquè més que el servei als usuaris el que realment mou l'execució d'aquests plans és el negoci 
d'unes determinades empreses. 

Perquè no es pot concebre la declaració “d'una utilitat pública” quan l'opinió de la gent que viu al 
territori és menystinguda constantment. 

Continuem reclamant des d'IPS-CUP que l'Ajuntament lideri una resposta ciutadana en contra de 
totes aquelles infraestructures que destrossen sense cap mena de sentit el nostre territori, al 
marge de les al·legacions que es puguin fer. 
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Síntesi ________________________________________________  
Un poble són les persones i el territori on viuen aquestes persones. Si malmetem el nostre territori 
estem malmetent el nostre benestar físic, emocional i social. 

Hem defensat i defensarem polítiques urbanístiques que no siguin especulatives, volem créixer en 
qualitat i no pas quantitat. Volem que la nostra sigui una ciutat amable on tothom hi pugui viure 
amb dignitat i bé. Volem uns barris al servei de la gent, i no al revés. Apostem per la proximitat, 
pels espais de relació en els propis barris, i per la remodelació dels barris del poble més que per 
construir i desenvolupar noves àrees. La rehabilitació i la recuperació harmònica de l'espai és un 
dels objectius que ens plantegem per així afavorir no només la fisonomia dels carrers sinó també 
les relacions interpersonals. 

Un poble també és la relació que manté amb l'entorn natural que l'envolta. El respecte i el 
manteniment de les Deveses com a espai natural, pulmó de Salt, espai lúdic i de relació són 
punts claus de la nostra aposta amb el medi ambient. 
 

Propostes _____________________________________________  
 Treballarem per una canvi de model urbanístic i de planejament que defuig de grans i nous 

desenvolupaments per centrar-nos en la millora dels barris actuals. 

 Estudiarem la rehabilitació del barri centre per adequar-lo tant com sigui possible a les 
necessitats de les persones. 

 Apostem per ampliar la xarxa de locals veïnals amb funcions socials i de relació. 

 Impulsarem el comerç de proximitat en els barris. 

 Dissenyarem o remodelarem espais públics pensant en la seva multifuncionalitat, així com 
l'ús d’elements públics que siguin construïts amb materials reciclats. Carrers, parcs i places 
pensats per a totes les persones, petits i grans, i amb especial atenció a les barreres 
arquitectòniques. 

 Vetllarem perquè les Deveses puguin rebre el tracte que es mereixen: 1% del pressupost, 
cabal adequat pel riu Ter, etc. 

 Promourem programes i projectes a Salt per donar a conèixer el nostre territori natural 
(Educació Ambiental) 

 Plantegem la transformació de l'antic escorxador en un centre d'interpretació de les Deveses 
així com la creació d'un alberg amb aquesta primera finalitat. 

 Promourem la millora i adequació de l’antic Centre Naturalista de Salt situat al Camí de les 
Guixeres.  

 Estudiarem la viabilitat d'hortes comunals i ecològiques 
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 Promourem la utilització dels edificis d’habitatges buits, ja sigui per lloguer social, cohousing 
temporal per persones necessitades, etc. 

 Promourem la revisió dels Sector de millora urbana SMU-1 per tal de revisar l’edificabilitat 
prevista en interiors i la subdivisió en parts per tal d’afavorir el desenvolupament de la façana 
al parc Monar. 

 En les obres realitzades des de l’Ajuntament es seguiran criteris de bioconstrucció: ús de 
materials sostenibles i saludables, eficiència energètica, autoproducció d’energia, etc. 
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8. Energia 
« Un consum responsable i respectuós són la solució perquè no 

s'incrementi la contaminació del planeta i l’Ajuntament té l’obligació 
de vetllar perquè així sigui. Afavorirem no només la millora i la 

sostenibilitat del nostre poble sinó que alhora treballarem per a un 
accés universal a l’energia i per assolir la sobirania energètica» 

 

 

 

 

En els darrers anys el consum d'energia primària ha augmentat de manera alarmant degut a les 
característiques del creixement econòmic i, en conseqüència, han augmentat les emissions de 
CO2. Es preveu que aquest augment s'incrementi encara més a causa de la demanda creixent de 
les economies emergents (la Xina, la Índia, etc.) i això fa que un dels objectius prioritaris de la 
política energètica hagi de ser la moderació del consum mitjançant la cerca de formes més 
responsables i respectuoses amb l'entorn. Aquest fet, lligat a la dependència dels combustibles 
fòssils i la manca de diversificació de les fonts energètiques, especialment de les energies 
renovables, obliga a replantejar l'actual model energètic. 

L'augment de la població del municipi de Salt en els darrers anys ha comportat un increment del 
consum d'energia i conseqüentment un increment de les emissions contaminants. L'extensió de 
l'ús d'energies renovables en equipaments municipals i vies públiques és una bona estratègia per 
anar canviant el model energètic al municipi i contribuir així a un desenvolupament local més 
sostenible i permetre l'acostament als objectius que marca el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya (2012-2020): 

1. Diversificar les fonts d'energia. Promoció i ús de les energies renovables. 

2. Establir polítiques d'estalvi i eficiència energètica. 

3. Promoció de la generació d’energia al propi municipi, tant en equipaments públics com 
privats. 

 

Concretem les nostres propostes: 

 Realitzarem millores tèrmiques i lumíniques en els edificis i equipaments municipals existents 
per tal de reduir el consum d'energia amb mesures com l'automatització i el monitoratge dels 
espais. 
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 Afavorirem la implantació d'energies renovables a les instal·lacions municipals, prioritzant les 
cooperatives en l'adjudicació de concursos públics per a la implantació d'energies renovables 
en aquestes instal·lacions. 

 Promourem el compliment dels criteris de bioconstrucció en les noves edificacions i serem 
exigents en l'aplicació i compliment de les normatives en els edificis de nova construcció. 

 Impulsarem campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana per tal de promoure 
bones pràctiques energètiques i promoure l'autosuficiència energètica. 

 Treballarem per adaptar tots els punts de llum del municipi (4.221) a la normativa europea. 
Eliminarem aquelles lluminàries energèticament ineficients i ambientalment perjudicials i 
promourem aquelles que siguin més eficients com ara les làmpades LED. 

 Promourem les rehabilitacions energètiques dels edificis, assessorant per poder-se acollir a 
ajudes públiques d’altres administracions. 

 Prioritzarem criteris de proximitat i sostenibilitat a l’hora de contractar empreses proveïdores 
de l’Ajuntament. 

 Ens adherirem a la Xarxa per la Sobirania energètica i treballarem en sintonia amb la seva 
“Proposta municipalista 2019”. 
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9. Aigua 
«L'aigua és un bé comú imprescindible per a la vida i com a tal ha 

d'estar a l'abast de totes les persones i sota cap concepte gestionada 
per a grans empreses que només en busquen el lucre» 

 

 

 

 

L'aigua és un element imprescindible per a la vida de qualsevol comunitat. 

Salt ha tingut sempre una relació estreta i intensa amb l'aigua. Ha emergit i s'ha consolidat com a 
poble gràcies a l'aprofitament dels recursos que li proporciona l'aigua des de temps immemorials 
gràcies a la sèquia Monar, el riu Ter, la riera Maçana, el Rera Mus i la riera Marroc. Primer, 
desenvolupant una intensa agricultura i posteriorment amb la implantació de les fàbriques tèxtils i 
les centrals elèctriques. 

En els darrers anys la gestió de l'aigua ha esdevingut un tema de debat clau, especialment en el 
nostre territori, amb un clima i un règim de pluges de caire torrencial amb llargs períodes de 
sequera. En aquest sentit s'ha estès un nou corrent de pensament conegut com a “nova cultura 
de l'aigua” segons el qual l'aigua, pel fet que és un bé imprescindible per a la vida, s'ha de 
distribuir equitativament entre tots els éssers vius. L'eix principal d'aquesta concepció és que es 
deixa de considerar l'aigua únicament com un recurs i se'n comença a parlar com a element 
bàsic dels ecosistemes hídrics i com a peça fonamental per a la bona preservació de la qualitat 
ambiental, la qual al seu torn garanteix la preservació de l'aigua com a recurs. 

En l'àmbit europeu, aquest nou corrent es materialitza en la Directiva Marc de l'Aigua, que dóna 
un marc d'actuació comú sobre la gestió de l'aigua a tots els estats membres de la Unió Europea. 

Per aquesta raó, perquè l'aigua és un bé comú, volem convertir l'Ajuntament en un impulsor del 
compliment dels objectius de la Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE) a nivell 
municipal alhora que treballarem per garantir que les eines de gestió conjunta del Ter i la sèquia 
Monar permetin la connectivitat biològica d'aquests dos espais. 

 

 

Concretem les nostres propostes: 

 Continuarem treballant per aconseguir la gestió pública directa de l'abastament d'aigua 
(remunicipalització de l'empresa AGISSA). 
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 Garantirem l'accés de tota la població a l'aigua a través de les fonts públiques i promovent 
mesures encaminades a garantir el subministrament domiciliari a les llars. Mantindrem 
obertes i dignificarem totes les fonts públiques de Salt. 

 Renovarem el clavegueram obsolet per un que inclogui la separació de les aigües pluvials i 
residuals i totes aquelles reformes que evitin la pèrdua de recursos hidràulics. 

 Fomentarem mesures de minimització de consums de l'aigua entre la ciutadania i 
especialment a les instal·lacions municipals. 

 S’estudiarà la recollida d’aigua de pluja, tant per evitar col·lapses de la xarxa de sanejament 
com pel seu aprofitament per a reg de parcs i jardins. 

 Revitalitzarem el Museu de l'Aigua com a espai de difusió de l'aigua en tant que recurs local i 
universal. 

 Exigirem un control democràtic de la gestió de l'ens que coordina els municipis de la conca 
hidrogràfica del Ter i continuarem exigint el compliment del cabal ecològic del riu Ter.  

 Potenciarem la recuperació d'espais naturals relacionats amb l'aigua, especialment dins el 
Parc de les Deveses. 
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10. Residus 
« El nostre projecte passa per la sensibilització vers un consum 

conscient i en conseqüència aprendre a reutilitzar, reduir residus i 
vetllar per un reciclatge adient» 

 

 

 

 

Els municipis acabem gestionant els residus que fem com a consumidors en un procés productiu 
que és lineal -del recurs natural a l'abocador-, a diferència dels processos naturals, que són 
circulars i en què tot es recicla. 

Una de les grans dificultats que planteja la recollida selectiva és la barreja de materials reciclables 
als contenidors de rebuig, que en dificulta molt la gestió, com s'ha demostrat amb el fracàs del 
model dels ecoparcs, que continuen requerint abocadors i incineradores per desfer-se de la 
brossa barrejada. 

Com que no s'estan complint els nivells necessaris de recollida selectiva, els abocadors s'estan 
col·lapsant. Els lobbies incineradors aprofiten aquesta situació per presentar la incineració com a 
única alternativa. Des de 2011 a Catalunya es planteja una altra alternativa: l'estratègia de residu 
zero que defensa l'opció de convertir els residus en recursos. No cal, doncs, invertir en noves 
incineradores ni en nous i eficients ecoparcs sinó en residu zero. 

L'Estratègia Catalana cap al Residu Zero (ECRZ) és una iniciativa ciutadana que promou un canvi 
de model en els sistemes de producció i consum del nostre país amb l'objectiu de tancar els 
cicles de la matèria i l'energia. I caminar cap al decreixement.  

Els residus municipals són un dels eixos bàsics de l'ECRZ ja que han augmentat exponencialment 
en les darreres dècades (en quantitat, en diversitat i en complexitat), ocupant un espai estratègic 
que cal abordar des de l'administració pública a través de polítiques actives de prevenció de la 
contaminació i l'estalvi de recursos. 

Des d'IPS-CUP volem assolir l'objectiu del residu mínim. I articular tot el desenvolupament de 
l'ECRZ a Salt a través d'un procés participatiu, barri a barri, i de transparència relacionat amb la 
gestió dels residus i executar -sempre que es pugui- aquest servei públic a través d'entitats 
públiques i no pas del sector privat. 

 

 

Concretem les nostres propostes: 
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 Adhesió  a l'Estratègia Catalana per al Residu Zero  

 Iniciarem els treballs de redacció d'un Pla de Minimització de Residus. 

 Treballarem per incrementar la recollida selectiva neta. 

 Proposem millorar els índexs de recollida de residus orgànics.  

 Continuarem portant a terme campanyes de sensibilització i conscienciació per fomentar la 
reducció en la generació de residus entre la ciutadania a través d’audiències públiques i els 
consells de barri.  

 Promourem l’educació ambiental als centres educatius (escoles, instituts i escola d’Adults). 

 Incentivarem el compostatge comunitari en aquells barris on pugui ser factible. 

 Continuarem amb la política d’establir mesures de fiscalitat ambiental que incentivin la 
reducció de residus. 

 Potenciarem la recuperació de materials de la deixalleria municipal a través de l'establiment 
d'un mercat de segona mà. 

 Implantarem el retorn remunerat d'envasos als establiments i ens afegirem a la xarxa de 
municipis que aposten per aquesta mesura. 

 Treballar amb l'objectiu de municipalitzar a mitjà o llarg termini els serveis de recollida de 
residus a la via pública i deixalleria. 

 Arribar a mitjà termini a la possibilitat de tancar la planta incineradora de Campdorà. 

 Impulsarem polítiques per afavorir la reducció dels envasos originals i elements inútils o d’un 
sol ús,  responsabilitzant les empreses fabricants i/o distribuïdores.  
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11. Mobilitat 
« El repte de millorar la mobilitat ha de ser una oportunitat per 
elevar la qualitat de vida a Salt. Cal millorar el transport públic, 

potenciar la bicicleta, i sobretot tornar a l’espai públic la funció de 
lloc adient per a les relacions humanes i la convivència veïnal. Cal 
conjuminar la bona comunicació i la facilitat en els desplaçament 

amb la tranquil·litat dins l'espai urbà i un mínim de conseqüències 
negatives en termes socials, ambientals i econòmics» 

 

 

 

 

Les característiques de la mobilitat a Salt vénen determinades pel fet de ser un municipi 
bàsicament residencial amb una gran densitat de població, per la conurbació amb Girona i per un 
gran moviment de persones i vehicles de dins i de fora del municipi concentrat sobretot a les 
hores d'anada i tornada de la feina. 

Des d'IPS-CUP ens plantegem els reptes de conciliar la necessitat de mobilitat i la qualitat de vida 
tot propiciant les mesures necessàries per tal que els desplaçaments en el nostre municipi (tant 
per part de saltencs com de forans) siguin còmodes i tan poc disruptius com sigui possible. 

Entenem que quan parlem de mobilitat no ens referim pas a un sinònim de «trànsit» sinó a un 
sistema de desplaçaments de persones sostenible, saludable i segur amb reduïdes 
conseqüències negatives en termes socials, ambientals i econòmics. 

Pensem també que la mobilitat a l’àrea urbana està en gran part condicionada per la de l’àrea 
metropolitana, que s'ha de plantejar amb la mínima afectació possible al trànsit urbà i sense 
malmetre tampoc els espais naturals protegits. Cal treballar amb altres poblacions de l’àrea 
metropolitana de Girona per coordinar infraestructures i equipaments importants que condicionen 
sens dubte aspectes de la mobilitat a Salt; pensem, per exemple, en aparcaments dissuasius als 
límits del nucli urbà i millores substancials en el transport públic urbà i interurbà. 

Pensem que per aconseguir aquests objectius s'han de tractar diverses qüestions, algunes de les 
quals són les següents: 

 La jerarquització de carrers i els diferents usos (pacificació del trànsit) 

 El transport públic (tant urbà com metropolità) 

 L'ús quotidià de la bicicleta 
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 L'aparcament (dins i fora del nucli urbà) 

 La mobilitat a peu 

 

 

Jerarquització de carrers. 
Tal i com ho veiem, classifiquem les vies en quatre tipus: 1) carrers principals d'entrada i sortida, 
de connexió entre municipis; 2) carrers de connexió interna, entre diferents punts de Salt; 3) 
carrers veïnals, de connexió dins un barri, d'accés a diferents punts, pàrquings; i 4) carrers per a 
vianants. 

Lògicament, la llargada, amplada i velocitat permeses en un tipus de via més principal seran més 
grans que en els carrers més interns, on seran més restringides fins arribar als carrers de 
vianants. 

Pensem que hem d’avançar cap a una progressiva pacificació del trànsit que faci possible que la 
majoria dels barris, si no tots, comptin finalment amb carrers de vianants, que juntament amb uns 
parcs ben pensats han de possibilitar la coexistència esmentada de tranquil·litat i relació veïnal 
desitjables al costat de la possibilitat de desplaçar-se amb comoditat i efectivitat. 

Pel que fa a l’ús de cada carrer o espai públic, cal tenir en compte que diferents vehicles tenen 
diferents necessitats i comporten diferents càrregues, de manera que el que val per a uns potser 
no val per als altres. Per exemple, de la mateixa manera que no és recomanable el trànsit de 
camions de cert tonatge per certs carrers, la limitació de circular només en un sentit en alguns 
carrers pot ser obviada per a ciclistes i mantenir-s’hi per als vehicles a motor tal i com està 
regulat, per exemple, a França. 

Pel que fa a l’aparcament en zones blaves i zones verdes, les característiques de Salt ens diuen 
que, a diferència d’una capital de comarca, per exemple, la demanda d'aparcament no ve donada 
per un gran moviment de vehicles de gent que ve a fer gestions diverses sinó pels propis veïns i 
veïnes i a unes hores determinades.. Hem de començar a dissenyar, sempre que sigui possible, 
una lògica que ajudi a la rotació d'aparcament dels llocs on fa falta sense caure en l'interès 
recaptador.  

 

El transport públic. 
Des d'IPS-CUP pensem que cal coordinar tots els aspectes relacionats amb la mobilitat amb la 
resta de pobles veïns, ja que la millora del transport públic té una traducció en un increment del 
nombre d'usuaris. Aquest augment disminueix el nombre de desplaçaments en cotxe i per tant 
ajuda a fer una ciutat amb menys de trànsit i menys accidents, menys contaminada i més 
agradable. No podem, però, plantejar millores en el transport públic partint exclusivament d'un 
benefici econòmic assolit, sinó fent-lo útil: cal realitzar primer una diagnosi del sistema de 
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mobilitat i això requereix voluntat, planificació, informació i un temps per obtenir resultats. I cal 
fer-ho en coordinació amb altres municipis i altres entitats i administracions supramunicipals. 

 

Concretem les nostres propostes: 

 Volem millorar encara més la informació a les parades d'autobús, tant de les línies que 
passen en aquella parada com de la resta de l'àrea metropolitana, els enllaços amb altres 
línies, horaris, etc. 

 Vetllarem per augmentar les freqüències de pas, sobretot en aquelles línies i dies amb més 
dèficit (per exemple caps de setmana), a aquelles zones ara mateix desateses en qüestió de 
transport públic (per exemple polígons industrials), i també altres punts ara inexistents que 
cal crear i comunicar (aparcaments dissuasius). 

 Apostem per establir un servei nocturn per dijous, divendres i dissabtes que permeti un oci 
nocturn sense haver de fer ús de vehicle privat que connecti amb Girona i la Mirona. 

 Plantegem la possibilitat de fer tota la circumval·lació, és a dir, possibilitar el recorregut 
circular dels busos. 

 Millorarem el servei cap a les persones amb dificultats per a la mobilitat. 

 Apostem per establir un sistema de transport públic que permeti desplaçaments intermodals, 
connectant els horaris dels nostres busos amb els de trens i de bus a altres destinacions. 

 Treballarem per un sistema tarifari integrat i just, amb un ventall d'abonaments més ampli i 
econòmic. Garantint també la gratuïtat per a col·lectius amb necessitats específiques. En 
aquest sentit, és clau la gestió pública d'aquest servei i la creació d'una targeta unitària per a 
tota l'àrea metropolitana. 

 Cercarem la manera d’implantar un sistema de taxi a demanda especialment orientat a gent 
gran en què els viatges amb origen i destinació al municipi siguin assequibles per a persones 
jubilades amb pocs recursos econòmics i necessitats particulars de desplaçament. 

 Tenint en compte que els automòbils passen més del 90% de la seva vida útil aparcats, és a 
dir, sense prestar cap servei i en canvi ocupant un espai, promocionarem la implantació de 
sistemes de compartir cotxes de manera que els vehicles ja existents puguin ser utilitzats 
sense necessitat d’adquirir altres automòbils que també haurien de passar la major part de la 
seva vida útil aturats i ocupant espais que es podrien dedicar a usos comunitaris. 

Pensem que l’augment de l’ús del transport públic no es fa simplement amb campanyes de 
sensibilització ni tampoc només posant traves a l’ús de vehicle privat, sinó oferint alternatives: 
fent-lo còmode, funcional i útil. Cal fidelitzar la població usuària del transport públic a través d'un 
servei seriós i de qualitat. 
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La bicicleta. 
Un aspecte clau en l’àmbit de la mobilitat és l'ús de la bicicleta, bicicleta elèctrica i altres vehicles 
personals de mobilitat (VPM). L'entorn urbà de Salt té unes característiques potencialment 
òptimes per als desplaçaments en bicicleta i és pertinent preguntar-nos per què el seu ús com a 
mitjà de transport és tan reduït comparat amb el d’altres vehicles, sobretot si pensem que la 
bicicleta s’ha pres sovint com a mesura de l’habitabilitat de les ciutats en el mateix sentit que a 
vegades es prenen les llúdrigues com a índex de la qualitat dels rius: si n’hi ha, és senyal que 
l’hàbitat està en bones condicions. És a dir: «reintroduir» la bicicleta a Salt significa canviar tot un 
seguit de factors per tal de millorar no només la mobilitat, sinó condicions de vida de les persones 
que hi vivim. 

Considerem que l’ús de la bicicleta pot i ha d'anar més enllà d'un oci de cap de setmana i que 
seria bo d'estendre'l com a mitjà de transport quotidià, augmentant el seu ús habitual. Una 
manera d’augmentar l’ús de la bicicleta és amb campanyes de conscienciació o tot promocionant 
la implementació de revisions mecàniques bàsiques gratuïtes per a bicicletes que es podrien 
realitzar en dies puntuals cada mes en algun espai habilitat per l'Ajuntament.  

Tanmateix, pensem que la millor promoció de l´ús de la bicicleta no es fa tant amb campanyes 
d’aquest tipus (que també cal fer) sinó treballant per fer-lo un sistema pràctic per moure’s dins la 
ciutat. En aquest sentit, cal considerar diversos aspectes. 

 

La circulació 
Cal oferir els serveis i equipaments necessaris i aprovar la normativa que calgui per tal de 
convertir la bicicleta i els altres mitjans de transport no motoritzats en alternatives reals que 
resultin pràctiques i competitives a l’hora de triar un mitjà per desplaçar-se per ciutat. Això passa 
per regular convenientment una pacificació del trànsit, projectar i implementar una xarxa completa 
de carrils bici i aprovar mesures regulatòries adients de manera coherent. 

Pel que fa a la pacificació del trànsit, considerem que és la primera de les condicions que s’han 
de donar per fer la ciutat més habitable. L’aplicació d’una velocitat màxima de 30 km/h a gairebé 
tot el nucli urbà, la peatonalització d’alguns carrers (entorn pl. Llibertat, projecte av. Països 
Catalans, barri centre…) i la coordinació amb altres ajuntaments per implantar aparcaments 
dissuasius i així evitar l’entrada de més vehicles a l’àrea urbana serien exemples d’actuacions en 
aquest sentit. 

En relació als carrils bici, han de tenir unes característiques concretes si volem que siguin 
realment útils i esdevinguin una alternativa pràctica: han d’estar segregats del trànsit de vehicles 
motoritzats i ubicats a la calçada i no pas reduint l'espai per vianants, han de ser tan directes com 
sigui possible, haurien d'enllaçar amb el màxim nombre possible d'equipaments (educatius, 
culturals, administratius, comercials, hospitalaris), etc. 

És a dir, que amb bicicleta i de forma segura s'ha de poder arribar als llocs de més afluència. 
S'hauria d'explorar la possibilitat d'una xarxa comarcal de carrils bici amb altres municipis. 
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Risc de robatori 
Pel que fa a la prevenció de robatoris plantegem avançar cap a la implantació i extensió de dos 
tipus d'aparcaments, tant a càrrec de l’Ajuntament com d’altres institucions: 

Els tradicionals per lligar la bicicleta: S'haurien d'ampliar i situar en punts del recorregut dels 
carrils bici i especialment davant els equipaments públics més concorreguts. 

Aparcaments tancats i/o vigilats a la via pública i als principals equipaments (ComaCros, hospital, 
instituts…). Hi ha diferents models que s'haurien d'estudiar.. 

A més, cal promoure, amb suport de l'Ajuntament, que les comunitats de veïns/es puguin generar 
el seu propi espai d'aparcament de bicicletes. 

Pel que fa a aquest apartat de prevenció de robatoris, una actuació sens dubte efectiva seria 
ampliar i millorar el sistema de detecció de bicicletes robades que actualment comparteix la 
Policia Local de Salt amb altres policies locals de poblacions properes. 

 

Girocleta 
Compartir aquest servei amb altres poblacions de l’àrea metropolitana podria ajudar a fer de la 
bicicleta un mitjà de transport de primer ordre per fomentar una interconnexió sostenible entre 
Girona i Salt, sobretot, i també amb altres poblacions. La bicicleta pública resol entre altres una de 
les principals preocupacions d’usuaris potencials d’aquest mitjà de transport -el risc de robatori- i 
creiem que té un cost de manteniment assumible per a l'administració pública. 

Caldria iniciar immediatament aquest projecte que hauria de comptar amb el suport econòmic de 
l’ATM i les institucions en ella implicades -de la mateixa manera que la resta de transport públic- 
així com alguns aparcaments segurs i coberts per a bicicletes particulars esmentats anteriorment. 
Els preus haurien de ser molt populars i assequibles ja que amb l'ús d'aquestes bicicletes hi 
guanya tothom: es redueix l'ús de vehicles individuals i això té conseqüències positives en el 
conjunt de la mobilitat de tota la gent del poble. 

 

Aparcament. 
El tipus de creixement de Salt ha comportat zones densament poblades en què no s’ha 
contemplat ni l’accés ni els aparcaments necessaris. Tampoc determinats equipaments han 
contemplat sovint ni l’accés ni la necessitat d'aparcament que comportaven. És per això que Salt 
té un dèficit d'aparcaments que es concentra sobretot a la franja horària en què la gent torna de 
la feina. 
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Pensem que Salt ha d'anar pal·liant aquesta situació i concretant propostes tot tenint en compte 
que el problema és tant de dèficit d’aparcaments com -sobretot- de sobreús de l’automòbil per la 
pobra/mala planificació i la manca de transport públic. 

 Juntament amb altres municipis, cal implementar urgentment aparcaments dissuasius amb 
serveis diversos, especialment de transport públic. És a dir, crear zones d'aparcament als 
afores de la població des de les quals un servei de transport públic permeti accedir en poc 
temps als centres de Girona i Salt i que per tant dissuadeixin tant d’entrar al nucli urbà com 
de fer voltes i més voltes buscant una improbable plaça d’aparcament. 

 Optimitzar les possibilitats que encara hi ha d’aprofitar les places disponibles actualment.  

 

La mobilitat a peu. 
Salt té un nucli urbà dens i relativament reduït. És a dir, que es pot anar a peu pràcticament a tot 
arreu sense necessitat de gaire temps. S'ha de facilitar aquesta mobilitat, sigui per 
desplaçaments a comprar, per anar a algun lloc o simplement per passejar. Considerem que si 
també es vol potenciar aquesta mobilitat hi ha aspectes que es poden millorar: hi ha èpoques de 
l'any que desplaçar-se a segons quines hores quan fa sol no ve gaire de gust, o hi ha zones 
especialment denses per on és difícil circular sobretot si es va amb un cotxet, etc. És per això que 
cal introduir el criteri d'unes voreres amples i arbrades en les progressives reformes de carrers 
que es vagin fent. Unes voreres en bones condicions que permetin també el pas de bicicletes 
quan la circulació per la calçada no estigui garantida en condicions de seguretat, o quan l'edat 
dels ciclistes faci necessari que vagin acompanyats. La qüestió dels arbres s'ha de calcular bé 
perquè massa sovint ha passat que quan aquests arbres comencen a tenir el volum necessari per 
fer l'ombra que busquem s'acaben talant i substituint a conseqüència de molèsties diverses. 

Tal com dèiem en l'apartat de jerarquització de carrers, hauríem d’avançar en la pacificació del 
trànsit i donar més de facilitats a la mobilitat sense vehicle a motor, és a dir, fer que la circulació 
de vehicles sigui menor i més lenta, crear més de carrers per a vianants, eixamplar voreres, etc. 
Seria bo pensar i dissenyar eixos comercials que convidin a passejar-s'hi, seure en alguna 
terrassa i anar al petit comerç local. 

Apostem per fer de Salt una ciutat realment educadora i és per aquest motiu que hem començat 
a implantar unes incipients de rutes escolars que cal potenciar i millorar: calen més camins 
segurs d'accés d'infants i joves als centres educatius, a peu o sobre rodes no motoritzades. 

Un altre aspecte rellevant si volem tenir uns passos de vianants en condicions segures i alhora 
fomentar els trajectes a peu durant les hores de foscor és mantenir l'enllumenat públic en bones 
condicions. Aquesta mesura també comporta que el comerç de proximitat pugui gaudir d'un 
enllumenat sostenible i digne. 

I finalment hem de dir que un element de qualitat de vida d'un municipi és poder gaudir dels seus 
espai naturals i/o emblemàtics. És important, per tant, seguir promovent rutes a peu per donar a 
conèixer aquests espais. 
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Zones de recàrrega de vehicles elèctrics. 
Es tractaria de zones destinades a vehicles que funcionin exclusivament amb energia elèctrica 
(motocicletes, cotxes,...) i que haurien d'estar en zones destacades de Salt. Les usuàries 
d'aquests vehicles haurien d'estar empadronades a Salt. Caldria fer visible en els vehicles algun 
tipus de distintiu que els habilités per poder aparcar gratuïtament a les zones blaves o verdes i per 
recarregar la bateria. 

Amb aquesta fórmula es podria animar a la nostra ciutadania a optar per aquest nou model 
d'automoció que a poc a poc s'obre pas en el mercat, i que a més a més proporciona una 
alternativa no contaminant als vehicles que funcionen amb hidrocarburs. 

En una fase posterior i més consolidada, l’Ajuntament hauria d'ajudar les comunitats de veïns i 
veïnes que disposen d’aparcaments a dotar-se d'un sistema elèctric adaptat a la recàrrega 
d’aquests vehicles. 

 

 



Programa Eleccions Municipals 2019  11.Mobilitat 

Independents per Salt – CUP  62 

Síntesi ________________________________________________  
La nostra aposta per fer una ciutat més amable i educadora passa per prendre'ns seriosament la 
mobilitat, que juntament amb el disseny urbanístic d'una ciutat configura una part important de 
les relacions personals i de veïnatge. Cal tenir clar que s’ha de prioritzar la llibertat de moviment 
de persones i no pas de vehicles, i això vol dir pacificar el trànsit i donar alternatives a l’ús de 
l’automòbil: afavorir el transport públic i els mitjans no motoritzats, i crear aparcaments 
dissuasius. 
 

Propostes _____________________________________________  
 Bona jerarquització de carrers: vies principals d'entrada i sortida, connectors interns, carrers 

veïnals, carrers de vianants, velocitats, amplades, prioritats d'ús segons la via, etc. 

 Apostar decididament per la pacificació del trànsit. 

 Aposta ferma per a la millora del servei de bus: millorar els panells informatiu, augmentar 
freqüències i simplificar trajectes. 

 Creació de noves línies de bus (Trueta, aparcaments dissuasius) i horaris (nocturn, caps de 
setmana). 

 Treballar per aconseguir un sistema tarifari de transport públic accessible i adaptat a les 
necessitats de la població. 

 Potenciar l'ús quotidià de la bicicleta i promoció de la xarxa de carrils bici urbans. Instal·lar 
més aparcaments per a bicicletes. 

 Prioritzar la peatonalització dels carrers veïnals i la seva conversió en eixos comercials.  

 Més i millors rutes escolars segures a peu i en bici. 

 Iniciar contactes amb els Ajuntaments de l’àrea de Girona per un servei de Girocleta conjunt i 
per promoure una xarxa d’aparcaments segurs i coberts per a bicicletes a la via pública. 

 Instar l’ATM i altres entitats amb competències en Territori i Transport la creació 
d’aparcaments dissuasius per a cotxes als límits del nucli urbà amb diferents serveis i 
especialment de transport públic per poder accedir al centre i planificar aquest equipament. 

 Continuar conscienciant la població saltenca en matèria d'educació viària, especialment 
l’alumnat de primària i secundària. 

 Zones d’estacionaments gratuït per a vehicles elèctrics i punts de recàrrega. 

 Crear una “Casa de la Bicicleta”: centre on s’ofereixen tota mena de serveis per a bicicletes 
(compra, lloguer, reparació) i ciclistes (espai de trobada, centre de documentació, registre de 
bicis…). 
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12. Seguretat ciutadana 
«La convivència entre persones comporta conflictes però només 
amb educació i inversió en la mediació podem canviar el model 

punitiu actual per una model basat en la mediació, autoregulació i 
una proposta sana de resolució de conflictes. La seguretat no pot 

significar sota cap conceptes la coerció dels drets socials més 
vulnerables» 

 

 

 

 

Les polítiques de seguretat ciutadana en els darrers anys sempre han anat acompanyades d'un 
model en que una alta punitivitat, càstig i vigilància social, substituint sovint les polítiques socials, 
privatitzant l'ús dels espais públics, o augmentant multes i sancions administratives. 

El context actual de crisi sistèmica, unit a un context internacional fortament marcat per les 
polítiques occidentals post 11-S, la vigilància constant de la població, i les grans confrontacions 
internacionals en nom d'Occident, han anat generant un contorn especialment procliu a una acció 
política contundent pel que fa a una suposada inseguretat sovint amplificada des dels mitjans de 
comunicació. 

Dins l'Estat Espanyol, les polítiques públiques en matèria de seguretat dels darrers anys venen 
marcades per les grans accions en matèria antiterrorista però alhora per la persecució 
sistematitzada de les protestes ciutadanes, augmentant el càstig penal i el nombre d'efectius 
policials arreu l'Estat. Els diferents enduriments del codi penal, en successives reformes, o 
l'anomenada Llei Mordassa són una bona prova del que estem argumentant. 

A un nivell més local hem sigut també conscients de l'enduriment de les accions policials dels 
mossos d'esquadra, moltes vegades innecessàries i/o desproporcionades, i amb una clara 
vessant política. Una resposta a les “urgències” programàtiques de la dreta espanyola i catalana, 
acostumades totes dues a fer electoralisme a través del delicte i la conflictivitat social. 

Pel que fa al nostre poble considerem que cal abordar el model de seguretat ciutadana amb una 
resposta des de l'esquerra que respongui a les necessitats socials, que qüestioni els interessos 
privats i que sigui una alternativa a la simple penalització dels delictes.Entenent el dret a la 
seguretat col·lectiva com un exercici de llibertats. 

Un nou model que rebutgi la dualitat garantisme vs excepció impulsant principis com ara el suport 
mutu, el reforç del vincles socials amb el territori, la solidaritat, o la mediació. 
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Abordar les causes d'inseguretat amb polítiques de prevenció i transformació social: 

La multiplicitat de les causes dels problemes d'inseguretat i convivència que s'hagin pogut 
generar a Salt estan directament relacionades amb un model de creixement econòmic francament 
deshumanitzador. Motivada per la concentració de la pobresa, la precarietat, la manca 
d'expectatives, l'elevada mobilitat de la població i en definitiva per les situacions de desigualtat 
que s'hi generen. 

Per tant les nostres propostes les trobareu més desenvolupades en apartats de caire econòmic, 
polític i social d'aquest mateix programa. Les polítiques que seguidament proposem segueixen 
una línia basada en revertir el camí que s'ha seguit a Salt, i començar-ne un altre que tingui com 
a eix principal la fixació de la població, el seu arrelament a partir de la millora de la qualitat de 
vida de tot el nostre entorn. 

La nostra és una aposta per a noves dinàmiques: 

Detecció i actuació sobre les situacions de desigualtat social, fent especial èmfasi en les edats 
compreses entre la finalització de l'escolarització obligatòria i l'entrada al món laboral. 

Millora urbanística de les zones a major risc de degradació. 

Avançar en la renovació de la Zona Centre, dotant al barri d'elements de qualitat i centralitat per 
millorar les condicions de les persones que hi viuen, avançant de manera paral·lela amb les 
polítiques socials del municipi. 

Impulsar la “ciutat educadora”, millorant els centres educatius, estenent l'educació en el temps de 
lleure als barris promovent la participació de les associacions i comunitats de veïns en el seu 
disseny i gestió. 

Racionalització d'efectius policials. Davant de la banalització política de l'ús de la força cal 
promoure protocols normalitzats de treball des de la prevenció.  
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Síntesi ________________________________________________  
Si aconseguim dinamitzar els barris, fixar la població, prevenir i detectar situacions de desigualtat, 
millorar les expectatives, actuar on i quan cal; si canviem el model de creixement tot emmarcant-
lo en un projecte coherent de poble, podrem garantir una millora de la seguretat i de la 
convivència a Salt. 

Des d'IPS-CUP apostem per una seguretat veïnal lliure de prejudicis i que doni eines i afavoreixi 
l'autoregulació del conflicte; alhora vetllarem perquè en nom de la seguretat no es retallin ni es 
vulneri cap dret social. 
 

Propostes _____________________________________________  
 Reforçar la idea d'una policia de proximitat, d'atenció i defensa del ciutadà per a que es 

pugui gaudir dels espais públics amb tranquil·litat. 

 Promoure l'organització i professionalitat de la policia local, amb respecte als drets humans. 
Promovent un Observatori de la Actuació Policial que faci un control de la mateixa, donant 
transparència i eliminant arbitrarietat en les activitats que duguin a terme. 

 Donar recolzament a les polítiques de suport a les comunitats de veïns perquè treballen 
també per millorar la qualitat de vida dels barris. Desterrant la idea de que són problemes 
particulars perquè la suma d'aquestes situacions és cosa de tots. 

 Coordinar les actuacions administratives en casos de disciplina urbanística, locals de pública 
concurrència, comerços. 

 Replantejament general del conjunt de les ordenances de civisme buidant- les de prejudicis. 
Simplificant-les per a que esdevinguin un codi de bones pràctiques veïnals i comunitàries i 
que no semblin un pamflet de caràcter moral. 

 Fomentar la col·laboració de l'Ajuntament amb entitats socials en matèria de convivència i 
seguretat, implementant estratègies per a la convivència que vagin més enllà de l'actuació 
policial. 

 Promoure la seguretat en el trànsit. 

 Oferir assessorament jurídic gratuït en casos de discriminació laboral, agressions sexistes, 
racistes o contra la llibertat d'opció de gènere. 

 Tutelar als consumidors i usuaris davant de possibles abusos comercials, també en casos de 
productes financers. 

 Promoure la protecció del medi ambient reforçant el paper de vigilància sobre possibles 
delictes ambientals. 

 Portar davant dels organismes responsables les demandes de millora de les instal·lacions, 
dels mitjans i dels recursos humans del Cos de Bombers de la comarca del Gironès. 
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 Revisió i actualització dels diferents plans municipals d'emergències. Incloure la formació 
escolar en matèria d'autoprotecció en cas d'emergències. 

 Adquirir el compromís polític per que Salt es declari “Vila Lliure de Exèrcits”. 

 Apostar tal i com hem dit en el capítol 3 per a la provenció dels conflictes donant eines i 
recursos perquè sigui la ciutadania qui sàpiga autogestionar-se i enfrontar-se a les dificultats 
que apareixen en la convivència ciutadana. 
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13. Economia i desenvolupament local 
«Promourem el desenvolupament econòmic amb perspectiva de 

futur i criteris d’estabilitat: ser l’alternativa al neoliberalisme a nivell 
local. » 

 

 

 

 

És evident que Salt no ha quedat al marge de la situació de crisi actual. El model econòmic de 
creixement il·limitat vinculat a la bombolla immobiliària ha demostrat sobradament que cal una 
revisió de les polítiques de desenvolupament econòmic amb noves propostes que unifiquin un 
canvi de model amb les necessitats urgents de la població. 

Des d'IPS volem remarcar com a centre de les prioritats les persones i no els interessos dels 
mercats financers, les grans superfícies comercials, l'especulació, etc. Tenim clar que volem 
iniciar una línia de transformació de tot el que s'ha fet fins ara en les polítiques econòmiques i de 
desenvolupament a nivell municipal. 

El nostre interès per les necessitats de les classes populars de Salt s'expressa situant en l'eix de 
la política social i econòmica del poble els interessos de la majoria. Proposant per tant, un model 
de desenvolupament coherent que tingui com a principal objectiu la millora de la qualitat de vida 
dels saltencs i saltenques. 

 

Concretant a nivell de propostes; 

Ens cal una planificació de futur més enllà del pur electoralisme, conscients que una simple 
defensa de les polítiques de benestar social és insuficient. 

Farem dels pressupostos municipals un instrument polític al servei del poble: donant-los a 
conèixer, obrint la possibilitat de debatre'ls, i decidint col·lectivament sobre el propi pressupost. 
Amb la intenció d'establir un ordre de prioritats que ens ubiqui al costat de les necessitats socio-
econòmiques reals de les classes populars. 

Donat que limitar l'endeutament és essencial per començar a dissenyar el nou model que volem; 
proposem l'auditoria el deute local i limitar-lo per sortir de les dinàmiques perverses del control 
financer, dels terminis, dels interessos abusius, i així actuar d'acord amb les veritables necessitats 
dels barris. 

Preservarem el sector públic ja existent i lluitarem per la remunicipalització de serveis prèviament 
externalitzats (com ara l'aigua o les escombraries). Evitant així el transvasament de recursos 
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públics als capitals privats, dotant-nos d'eines per mantenir la transparència, la igualtat d'accés i 
les polítiques salarials justes. 

Promourem l'arrelament econòmic i laboral al poble, reforçant el teixit econòmic local amb lligams 
amb el món cultural, el territori, les relacions socials, el món sanitari, la igualtat de gènere, 
l'educació, el sector primari, etc. connectant-lo amb els moviments econòmics emergents com 
ara el fenomen cooperatiu, les finances ètiques, l'agricultura ecològica, etc. És a dir, una plena 
projecció de tot el potencial econòmic local. 

Donarem suport a l'activitat econòmica petita i mitjana que té la seva demanda en el territori més 
proper. Per així potenciar el petit comerç que dóna vida i identitat als barris promovent els eixos 
comercials de proximitat, aprofitant també per regenerar l'espai urbà i les seves dinàmiques. 

Evitarem la monodependència econòmica i els projectes faraònics destinats a ser eines 
electoralistes. Volem un model nou, implantant en les zones perifèriques de millor accés una 
indústria de futur (d'investigació, d'energies alternatives i netes, de tecnologies R+D+I, etc.). 

Rebutjarem la política de por a la despesa social que fins ara ha sigut passiva davant la injustícia i 
les desigualtats. 

Establirem mecanismes fiscals antiespeculatius que gravin entre d'altres coses els pisos buits 
propietat del capital financer. 

Promourem les noves empreses socials enxarxant-les amb la comunitat. 

Implementarem, en la mesura de les possibilitats d'un Ajuntament com Salt, polítiques públiques 
d'ocupació amb vocació de futur. En aquest sentit és clau l'implicació del sector educatiu 
(universitats, FP's,...) però també una revisió en profunditat del model de generació d'ocupació. 

 



Programa Eleccions Municipals 2019  13.Economia i desenvolupament local 

Independents per Salt – CUP  69 

Síntesi ________________________________________________  
Cal ser anticipatiu, amb plantejaments de futur que vagin més enllà dels quatre anys de 
legislatura. És per aquest motiu que IPS-CUP vol centrar-se en les prioritats de les persones i no 
en l'especulació. La nostra és una aposta ferma per tot el potencial econòmic local que permeti 
una revitalització del comerç des de la ciutadania i amb la ciutadania. És hora de generar una 
activitat conòmica resistent a les crisis especulatives canviant el model de desenvolupament fins 
ara existent. 
 

Propostes _____________________________________________  
 Promourem una activitat econòmica diversa, dinàmica i lligada al territori. Contrària per 

definició al creixement sense previsió, a la precarietat laboral i a la desfeta ecològica. 

 Donarem rellevància a un model empresarial que afegeixi un valor social a l'activitat 
econòmica que es desenvolupa. 

 Instaurarem paulatinament impostos progressius, despesa social, lluita antiespeculativa i 
transparència pública. 

 Fomentarem un model propi que enxarxi un sector públic potent amb l'economia social i 
cooperativa, i amb el sector privat de proximitat. 

 Dotarem a la ciutadania de poder de decisió sobre la política pressupostària. 
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14. Règim local 
«Ens podem proposar molts reptes, però tenit clar quins són els 

nostres recursos, cal optimitzar al màxim per donar un bon servei a 
la ciutadania. Per fer-ho cal un treball de conjunt definit per una línia 

clara i una visió global de l'ajuntament» 
 

 

 

 

Cal continuar optimitzant al màxim els recursos per afrontar els reptes presents i futurs de Salt. El 
nostre objectiu és oferir un servei públic de qualitat per a tota la ciutadania. Insistim en què per 
fer-ho cal un treball de conjunt definit per una línia clara i una visió global de l'Ajuntament. 

Tenim clar amb quins criteris ha de funcionar l'administració municipal i voluntat ferma d’aplicar-
los. 

Apostem per un Ajuntament proper, honest i transparent, és a dir, que faciliti la participació i el 
control ciutadà i que es regeixi pels principis d’economia, eficàcia i eficiència. 

Les veïnes i veïns de Salt hem de percebre l’Ajuntament com una eina al nostre servei, cal 
aprofundir en la modernització i simplificació del seu funcionament, millorant la coordinació entre 
les diferents àrees per facilitar les tramitacions i una resposta  àgil a la ciutadania. 

És evident que els recursos humans són una eina imprescindible per a la consecució dels nostres 
objectius. Hem de garantir una estructura coordinada, transversal i que fomenti el treball en equip, 
amb visió global encaminada a aconseguir els objectius, definits amb claredat prèviament, 
impulsant la implicació i la cooperació de totes les treballadores i treballadors públics en la seva 
consecució.       

La qualitat democràtica es fonamenta en la transparència, la informació i la participació. Per 
garantir una participació real prèviament l’Ajuntament ha de garantir i fomentar l’accés de la 
ciutadania a la informació d’una forma oberta, útil i comprensible, tenint en compte les 
especificitats dels diferents col·lectius i procurant eliminar les barreres que puguin impedir un 
accés igualitari a la informació i en conseqüència, a una participació real i eficaç. 

En base a aquest objectiu, exercirem la màxima difusió, publicitat i transparència del 
desenvolupament dels nostres projectes i del nostre programa així com de la gestió de 
l'Ajuntament i les seves actuacions. 

La ciutadania té dret al control continu de la gestió pública i a obtenir les eines que ho facilitin. 
Només així es pot exercir cada quatre anys el vot amb coneixement i responsabilitat.   
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El nostre compromís en l’exercici de la política basada en la ètica, la lluita contra la corrupció i la 
eliminació del clientelisme és total. També en la transparència per facilitar el control col·lectiu de 
la gestió de govern, la defensa dels drets socials i la recuperació, consolidació i creixement dels 
serveis públics per a la millora de la qualitat de vida de les veïnes i veïns de Salt.   

Des d'IPS-CUP promocionarem la contractació de serveis bancaris o financers a través d'entitats 
d'economia socialment responsables. 

El Codi d’Ètica i Bon Govern aprovat per l’Ajuntament de Salt és una bona eina i vetllarem perquè 
s’apliqui amb rigorositat. 

 

Gestió interna 
Recursos humans 

Una administració eficaç es sustenta, entre d’altres, en un equip humà professional,  qualificat i 
motivat. En el nostre Ajuntament es disposa, en general, d’un bon equip tot i que no s’arriba al 
que seria desitjable tant en recursos humans com materials. No obstant, treballarem per 
optimitzar el seu rendiment reestructurant àrees, consolidant i ampliant la plantilla i els equips, 
implicant a totes les persones afectades en el disseny i organització del treball, fomentant la 
formació continuada i l’aprenentatge de noves tecnologies, valorant les aportacions i propostes de 
millora dels mètodes de treball i establint criteris clars per a la consecució dels objectius. 

 

Dependències municipals 

Estudiarem acuradament la reestructuració de les dependències municipals per tal de disposar 
d’un espai digne tant pel servei a la ciutadania com d’entorn laboral adequat per al personal, 
aprofitant adequadament els espais de propietat municipal i eliminant al màxim els actuals 
lloguers. Procurarem evitar la dispersió de serveis sempre que es pugui, perquè la seva 
concentració estalvia recursos econòmics i humans, millora el servei a la ciutadania i evita 
desplaçaments innecessaris. 

 

Simplificació dels tràmits administratius . 

Simplificarem al màxim els processos administratius i racionalitzarem els tràmits per tal d’eliminar 
burocràcia innecessària. 

Millorarem l’eficàcia i l’eficiència del funcionament intern per descarregar de feines poc útils, i/o 
repetitives que es detectin a les diferents àrees. Cal una visió global i transversal i adoptar formes 
de funcionament que facilitin el treball de l’Ajuntament en conjunt. 

 

Organització cooperativa. 
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Afavorirem la coordinació i cooperació entre àrees, tant a nivell polític, evitant que cada regidoria 
s’interessi només pel seu àmbit, com a nivell de gestió, organització i treball efectiu. L’Ajuntament 
té un objectiu comú que és el servei a la ciutadania, sense el qual no té sentit la seva existència i 
en aquest objectiu han de convergir el treball i els esforços de tothom, càrrecs electes i personal. 

 

Àrea d’Alcaldia, coordinació transversal. 

Insistim en la coordinació, cooperació i en la transversalitat de les actuacions municipals ja que 
ens sembla imprescindible per al consecució dels objectius polítics del programa que presentem. 

L’Àrea de l’Alcaldia té una importància cabdal en aquest camp, atesa l’organització municipal i les 
atribucions que té conferides per la Llei. Per tant, sigui quina sigui la composició del govern que 
surti de les urnes, cal la seva implicació decidida en l'organització municipal per garantir i 
coordinar la tasca de govern i la transversalitat d'aquelles polítiques que ho requereixin. 

Així mateix ha de mantenir una visió global de la política municipal i el seu ordre de 
prioritats.Preferentment, les tasques les desenvoluparan personal funcionari de la corporació i no 
es contractaran càrrecs de confiança. En el supòsit de necessitar personal eventual no es 
contractarà per designació directa sinó per concurs de mèrits i únicament per a realitzar les 
tasques que tenen expressament encomanades aquestes places: funcions de confiança o 
d’assessorament especial i ocasionalment funcions de caràcter directiu.  
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Síntesi ________________________________________________  
Ètica, transparència, honestedat i participació informada són les bases de la nostra actuació 
política. Concebem l’Ajuntament com una eina al servei de veïnes i veïns de Salt. 

Cooperació, coordinació, optimització dels recursos humans i materials i eliminació de burocràcia. 

Organització municipal de forma cooperativa perquè tothom sumi i es complementi en una línia 
clara del que es vol. L'Àrea d'Alcaldia ho ha de coordinar. 

 

Propostes _____________________________________________  
 Compliment del Codi d’Ètica i Bon Govern amb el bon funcionament del Comitè d’Ètica i la 

valoració anual del seu compliment. 

 Simplificació dels tràmits, optimització de recursos humans i materials. 

 Afavorir i promoure l’accés a la informació municipal de forma senzilla, útil i comprensible. 

 Formació permanent i treball cooperatiu per a la major eficiència i eficàcia en el treball diari 
de l'Ajuntament. 
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15. República Catalana 
«Una estratègia compartida per a un projecte col·lectiu:  

la República Catalana» 
 

 

 

 

Ja fa anys que majoritàriament el poble català (si més no el Principat) ha constatat que l’encaix a 
l’Estat Espanyol és inviable. És inviable en un estat, el projecte nacional del qual passa per la 
nostra desaparició com a poble, com a llengua, com a cultura, etc. És inviable en un regne 
autoritari i corrupte, si volem viure en una democràcia plena, amb drets i llibertats. És inviable si 
volem tenir una oportunitat de progressar i oferir una major qualitat de vida a tota la ciutadania. 

Ja fa anys que aquesta constatació, l’agreujament de l’opressió nacional i sobre el poble 
treballador han fet sortir al carrer a centenars de milers de persones en un esclat mobilitzador 
com no es recorda. Aquest fet ha canviat el panorama polític: ha liquidat l’etapa del “consens” 
autonomista, la sociovergència, etc. 

En aquests darrers quatre anys Salt ha vist de prop la mobilització del poble català, ser la seu 
d’una de les grans mobilitzacions de la Diada de l’11 de setembre. Vam viure l’autorganització 
popular i la desobediència civil de milers de persones col·laborant en l’organització o simplement 
votant l’1 d’octubre de 2017. Hem viscut la repressió, ens hem organitzat, ens hem continuat 
mobilitzant-nos de manera continuada, a Salt mateix i on hagi estat necessari. Hem estat un 
exemple del que cal, que és anar-hi, anar-hi i anar-hi. 

A partir de l’1 d’octubre, el fet que no es fes efectiva la independència i la repressió ens van fer 
entrar en una nova etapa en la qual encara hi som. Una etapa que per una banda demostra que 
no hi havia suflé, que el poble encara hi és. Per altra banda, però, també mostra una 
desorientació estratègica i un gir d’alguns partits que semblen decantar-se més per negociar 
l’abandonament d’aquesta lluita d’alliberament que per acordar una estratègia per seguir 
avançant, una estratègia per guanyar. 

Des d’IPS-CUP pensem que aquest poble es mereix claredat, honestedat i transparència. No 
admetrem una segona transició de renúncies ni res que no passi pel dret a l’autodeterminació i 
per la llibertat de les persones empresonades i exiliades. Però ja sabem que els drets no els 
regalen sinó que es conquereixen. 

Cal una estratègia bàsica compartida que ja no va de carregar-nos de raons, ja no va de 
demostrar res, va de guanyar de veritat. Va d’enfocar la correlació de forces de forma realista i 
com donar-li la volta. Va de desgastar-los i d’enfortir-nos, va de fer a l’Estat insostenible la 
imposició, l’ocupació, a nivell polític, social i econòmic.  
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En aquesta estratègia cal que tinguem clar el paper de les institucions, des de la Generalitat als 
Ajuntaments, que no és altra que aprofitar les migrades estructures de poder per defensar-nos 
dels atacs de l’Estat a la nostra llengua, a la nostra cultura, als nostres mitjans de comunicació, a 
la nostra escola, a les nostres institucions i a les possibilitats d’autogovernar-nos, a les condicions 
de vida de la gent, a la protecció del nostre entorn, etc. Cal que les nostres institucions facin de 
mur de contenció i que mostrin i denunciïn l’opressió. Potser l’Estat espanyol encara té el poder a 
casa nostra, però la ciutadania i els seus representants no els han de reconèixer l’autoritat. I 
aquestes escasses estructures de poder institucional també han de facilitar l’autoorganització i 
l’empoderament de la gent, han de facilitar que caminem plegats. Des d’IPS-CUP, la nostra 
posició a l’Ajuntament serà aquesta, la pròpia d’un ajuntament compromès. 

Però l’estratègia ha d’anar més enllà de les institucions. Caldrà crear i definir unes estructures de 
participació i representació que no siguin vetables per l’Estat. Des d’òrgans de càrrecs electes fins 
a consells de representació ciutadana, d’entitats i del teixit associatiu català. Aquesta estratègia 
bàsica compartida també ha de tenir clar el paper de la lluita antirepressiva, que ha de ser en clau 
política i coordinada, tal com ho és la repressió. I ha de tenir clar el paper del front de l’exili i la 
internacionalització del conflicte. 

Una estratègia que no ha de perdre mai de vista que la nostra força és la gent organitzada i no 
abandonar. Una estratègia que es concreti en accions que generin complicitat amb el poble 
organitzat amb la percepció que continuem.  I   cadascú, des del deu àmbit, pot treballar per 
aquest projecte d’alliberament.  

Parlem d’actuar des dels ajuntaments, des dels partits, les entitats i la ciutadania per un projecte 
col·lectiu anomenat República Catalana.  
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