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 Serà a Les Bernardes a les vuit del vespre 

 IpS-CUP va fer ahir el seu primer acte pel no, mentre que el PSC va presentar la seva 
campanya pel sí 

 ERC aposta per petits actes al carrer 



LURDES ARTIGAS - SALT



L'aula magna de Les Bernardes serà l'escenari aquest vespre del gran debat 

públic per a la consulta popular sobre el desenvolupament urbanístic del 

sector sud de Salt que es farà el dia 24. Moderat pel periodista Albert 

Requena, en el debat d'avui –que començarà a les vuit del vespre– hi partici-

paran tots els partits públics municipals. L'únic altre debat que hi haurà serà 

als platós de TV Girona dimecres de la setmana que ve. Així, el d'avui és 

l'únic que els ciutadans tenen ocasió de viure en directe.

En espera del gran acte d'avui, alguns partits ja han iniciat les seves campa-

nyes. IpS-CUP va fer ahir al vespre el seu primer acte pel no amb una taula 

rodona a l'auditori de la Coma Cros amb l'urbanista Francesc López; el por-

taveu de Salvem l'Empordà, Xavier Llorente, i els arquitectes Andreu Mar-

full i Javier Fraga.

El PSC, per la seva banda, va presentar ahir la seva campanya pel sí en una 

roda de premsa a tocar dels terrenys que es posen a debat. La portaveu, 

Iolanda Pineda, va explicar els arguments del partit per al seu vot favorable 

–dividits en sis punts temàtics: economia, treball, equilibri, hospital, univer-

sitat i educació– i va informar que han editat un butlletí per exposar-los als 

ciutadans i fer una crida a la participació. Tenen previst fer parades al mer-

cat, contractar falques a la ràdio i fer campanya a les xarxes socials, a més de 

participar en debats i actes conjunts.

Quant a ERC, va obrir la seva campanya pel sí amb un acte dilluns al vespre 

al local del partit. Segons explica Jordi Viñas, la seva intenció és fer una 

“campanya de carrer”, sobretot a partir de divendres, repartint fullets infor-

matius, amb parades al carrer i visites a mercats, casals, etc. L'objectiu és 

informar dels avantatges i incentivar la participació dels que veurien bé la 

implantació d'Ikea al municipi.

Pel que fa a CiU, no té previst fer una campanya pròpia, segons Jaume Tor-

ramadé. Recorda que el partit defensa el sí però no està d'acord que es faci 

una consulta sobre aquest tema i, per això, es limitaran a sumar-se als actes 

conjunts de campanya, com ara el debat d'avui i el de dimecres que ve i el 

gran acte final del divendres 23 entre tots els partits favorables al sí.

MÉS LLEGIDES

1. Una fleca del Vallès 
fa El Millor Xuixo del 
Món

2. La població de 
senglars continua 
sent alta a Girona

3. “Hi ha qui confon la 
inversió en borsa 
amb les cases 
d’apostes”

4. Un Parlament en 
funcions

5. Les dotze 
dramaturgues 



Tantes, callades i 
valentes

6. La CUP aposta per 
teixir aliances a llarg 
termini per a un nou 
embat contra l’Estat

7. Vic

8. Setmana decisiva en 
la lluita per la 
igualtat de gènere

9. Dia clau en les 
primàries 
demòcrates


