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Enric Armengou,
de Junts per Gaià,
aspira a revalidar
l’alcaldia que va
La proposta, que serviria per «pacificar el centre», preveu recuperar dues naus com a equipament de lleure obtenir fa 20 anys

Sallent planteja adequar un espai d’oci
amb envelat darrere els escorxadors

AJUNTAMENT DE SALLENT

JXG

JORDI ESCUDÉ SALLENT

L’Ajuntament de Sallent es planteja convertir el solar situat a la
part del darrere dels escorxadors
i a tocar del camí de Cabrianes en
una àmplia zona de lleure per a
concerts i actes festius per a multituds fora del nucli urbà. Això
també serviria de solució al trasllat de l’actual envelat del carrer
Verge del Pilar, que s’haurà de
reubicar perquè al seu lloc es
construiran els habitatges on
s’hauran de reallotjar els veïns
que encara queden al barri de
l’Estació.
L’equip de govern de Sallent
(PDeCAT i PSC) ja ha informat de
la proposta les entitats i col·lectius
veïnals del poble, per bé que de
moment es deixarà en suspens en
espera de conèixer els resultats de
les eleccions municipals del maig.
Tanmateix, «hem dissenyat un
projecte» que ens podrà servir, explica l’alcalde, David Saldoni, i
que està pensat per a activitats diverses «que ens poden ajudar a
paciﬁcar el centre», en el sentit
que permetria «treure soroll de
dins del poble i evitar que això sigui un tema de conﬂicte constant», afegeix.
La idea és condicionar dues
naus d’uns 150 metres quadrats
cadascuna de l’antic escorxador i
recuperar-les com a equipaments
públics per poder encabir activitats diverses. També s’hi trasllada-

Enric Armengou
REDACCIÓ GAIÀ

Imatge simulada de la nova zona de lleure que es proposa darrere dels escorxadors de Sallent

El nou espai es podria destinar
a l’organització de concerts,
balls, actuacions musicals,
tallers i activitats diverses
ria de forma permanent l’envelat
que ara hi ha al carrer Verge del Pilar, i s’habilitaria un espai per a
aparcaments. Tot plegat, es podria destinar a l’organització de

concerts, balls, actuacions musicals, tallers creatius, dinars o sopars i, en deﬁnitiva, a tot tipus
d’activitats culturals i de lleure
que puguin ser de caràcter massiu
i sense que ocasionin molèsties
als veïns, remarca l’alcalde.
D’envelat a zona residencial
L’actual envelat s’haurà de moure
perquè ocupa part de les parcelles que l’Ajuntament va cedir el

maig passat a l’Incasòl perquè les
famílies que encara queden al
barri de l’Estació s’hi puguin
construir la nova casa. Pel que fa
a la zona dels horts que hi ha a tocar de l’envelat, s’hi construiran
noves places d’aparcament.
L’Ajuntament també preveu
aproﬁtar aquestes reformes per
fer una nova il·luminació del passeig, i construir banys públics i
vestidors.

Junts per Gaià ha renovat la
conﬁança en l’actual alcalde del
municipi, Enric Armengou, com
a cap de llista del partit de cara a
les eleccions del 26 de maig.
Si surt escollit, aquest serà el
sisè mandat d’Armengou com a
alcalde de Gaià, càrrec que va
aconseguir l’any 1999 després de
vuit anys de regidor. Des dels 17
que ha estat arrelat al món agrícola del municipi, com a treballador
d’una explotació ramadera i forestal familiar, i forma part de la
junta directiva de l’ADF del municipi des de la seva constitució.
Actualment, Armengou governa amb dos regidors més (de
CiU), mentre que ERC és a l’oposició amb dos membres.

Sant Vicenç en Comú proposa una
llista per «canviar el rumb» el 26-M
Joan

SV EN COMÚ

Baptista Costa
repeteix com a candidat, i
s’envolta de noves cares en
els primers llocs de l’equip

REDACCIÓ SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sant Vicenç en Comú ha presentat la llista amb què concorrerà a les eleccions municipals del
proper 26 de maig, i que tornarà a
encapçalar l’actual regidor d’ICV
en aquest ajuntament, Joan Baptista Costa, tal com ja es va anunciar fa uns mesos.
El partit presenta una candidatura integrada per un equip de
persones d’edats, interessos i procedències diverses, que inclou
des de persones procedents
d’ICV, ﬁns a Podem o independents. També hi ha cares noves, o
que han escalat posicions respecte a la llista que es va presentar ara
fa quatre anys, la qual cosa ja es fa
notar entre els candidats del capdamunt després de Joan Baptista

Joan Baptista Costa a la presentació

Costa. La número dos és Gina Serra, que anava de número deu, i el
tercer és Òscar Munuera, que fa
quatre anys es va presentar al cin-

què lloc de la llista.
En la presentació, i en nom de
tot l’equip, l’alcaldable del partit
va manifestar la voluntat de «fer
un pas endavant i liderar un nou
govern a Sant Vicenç que canviï el
rumb de l’actual política municipal». Va dir que el partit posarà
l’accent en les persones, en la gent
gran, en la lluita contra la precarietat en què es troben alguns dels
seus habitants, i va manifestar la
voluntat de treballar perquè el poble exerceixi de capital del Bages
sud. Per la seva banda, Gina Serra
va comprometre l’equip a treballar pels drets dels col·lectius que
pateixen discriminacions, i Munuera va posar èmfasi en la millora de l’educació pública.
En l’acte també hi van participar l’infermer del CAP de Sant Vicenç i alcaldable de Berga en
Comú, Joan Torres, i la diputada
del partit al Parlament Marta Ribas, que van parlar de la situació
de la sanitat pública en diversos
nivells.

