
El ple ofereix El Local per fer-hi el nou CAP
El Pla General es modifica per ampliar el Redós i l’ambulatori de les Roquetes

Joaquim Domínguez

L’ambulatori de Ribes po-
dria construir-se en un futur en
els terrenys que actualment ocu-
pa el centre cívic El Local. El
ple municipal va donar aquest
dimarts les primeres passes per
a la cessió d’aquest espai a la
Generalitat per a la construcció
del nou CAP. La proposta va
generar polèmica, especialment
entre el govern i Unitat Munici-
pal 9-Esquerra Nacional, que
va lamentar la pèrdua d’un
equipament cultural i va de-
nunciar l’abandó que El Local
ha patit en els darrers anys.

Contrapunt

Retocs en el cartipàs municipal

L’entrada en el govern de Montserrat Coll, que substitueix
Marta Marfany, ha comportat uns retocs en el cartipàs munici-
pal. La nova regidora va prendre possessió del càrrec en el ple
de dimarts i l’alcalde, Josep Antoni Blanco, va aprofitar per
anunciar els canvis, que s’han de fer efectius per decret
d’Alcaldia. Així, segons va explicar, Coll serà la nova respon-
sable de Cultura i Joventut de Ribes, mentre que Daniel Arquès
assumirà les competències d’Hisenda i Recursos Humans.

D’altra banda, el ple de dimarts va aprovar la creació d’una
ordenança no fiscal per evitar la venda i el consum de begudes
alcohòliques a la via pública. La mesura anti-botellón va tirar
endavant amb els vots favorables del govern, PP i CiU,
l’oposició d’UM 9-EN i l’abstenció d’Iniciativa. També es van
aprovar, amb l’abstenció d’IC, modificacions en dues orde-
nances més per evitar l’estacionament permanent de vehicles
sense permetre la rotació dels estacionaments i l’esclat de coets
fora de les celebracions oficials. Per últim, es va desestimar la
revisió de preus del contracte d’obres d’urbanització de Mas
Alba a Vias y Construcciones, S.A., que haurà de pagar una
sanció de 250.887 euros pel retard en l’execució dels treballs.

El govern i CiU van donar
suport a la proposta, que va
comptar amb el vot contrari de
la Nou i l’abstenció del PP i
Iniciativa. L’acord, força com-
plex, lliga el futur de tres espais
del municipi en una modifica-
ció puntual del Pla General.
Així, per una banda es preveu el
canvi de la qualificació del Lo-
cal d’equipament cultural a
equipament sanitari. A més, en
el seu trasllat, l’ambulatori dei-
xarà lliures uns terrenys situats
al costat de la Residència El
Redós, que passaran de tenir la
qualificació sanitària a sanitari-

assistencial per permetre l’am-
pliació d’aquesta institució. Per
últim, l’espai que acull el Casal
d’Avis de les Roquetes passarà
a ser sanitari per permetre l’am-
pliació del CAP d’aquest nucli
de població.

El portaveu d’UM 9-EN, Mi-
quel Muç Vall, va considerar
necessària l’ampliació d’El
Redós i va defensar la de l’am-
bulatori de les Roquetes per
raons òbvies, ja que aquest dar-
rer equipament i el Casal d’Avis
no han d’estar junts. En canvi,
es va mostrar molt crític amb la
pèrdua d’El Local i va recordar
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la seva història com a espai cul-
tural des dels anys 20. Vall va
explicar que des de la seva for-
mació s’havien proposat per al
nou ambulatori de Ribes altres
espais, que potser no són tan
cèntrics, com per exemple al
costat del pavelló i va remarcar
que en un moment en què fal-
ten equipaments públics
aquesta no és la solució.

Per la seva banda, el porta-
veu de CiU, Francesc Pérez, es
va mostrar bàsicament d’acord
amb el trasllat del CAP de Ri-
bes, però va demanar que ràpi-
dament es busqui un substitu-

tiu del Local. Carlos Lizalde,
d’Iniciativa, va lamentar que el
Centre Bàsic de Salut sigui al
costat d’un equipament cul-
tural i que no es presenti una
alternativa.

Blanco va defensar l’opció
del trasllat del CAP al Local
assegurant que és una de les
que millor s’ajusten a les ne-
cessitats de l’usuari: centrali-
tat, proximitat i accessibili-
tat. L’alcalde va prometre
alternatives per cobrir la pèr-
dua d’aquest espai cultural i va
apuntar la propera realització
d’un Pla d’Equipaments.|
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