
Les entitats culturals de Ribes no volen que
el nou ambulatori sigui el substitut del Local
El GER parla de greuge històric, mentre que els Xulius exigeixen alternatives

M.F.P.

El projecte de construir el nou
ambulatori de Ribes on ara hi ha
el Local continua creant malestar
entre les entitats culturals del po-
ble i d’altres col·lectius de la soci-
etat ribetana. Si els Xulius van ser
els primers en redactar un mani-
fest de protesta, ara també s’hi ha
afegit el GER. L’entitat del carrer
del Pi ja va qüestionar la decisió
de l’equip de govern socialista en
el seu programa de festa major,
en què acusaven l’Ajuntament
d’intentar solucionar la seva mala
planificació sanitària amb la subs-
titució d’un equipament cultural
per un Centre d’Atenció Primària
(CAP). Ben aviat, a més, l’entitat
cultural i esportiva té previst en-
viar una carta a l’alcalde del mu-
nicipi, Josep Antoni Blanco, per
fer-li saber les seves preocupaci-
ons sobre tot aquest afer.

Paral·lelament, un dels mem-
bres de la junta del GER, Pau
Garriga, ha manifestat que la seva
oposició a la desaparició del Lo-
cal es deu a raons històriques i a
què no s’ha previst cap tipus
d’alternativa amb temps.
D’aquesta manera, Garriga ha
recordat que l’actual centre cul-
tural va ser donat al poble i per
al poble. De fet, fins a la derrota
republicana a la Guerra Civil,
aquell espai havia estat la seu de
diverses agrupacions històriques
de l’esquerra ribetana, com ara la
Unió de Rabassaires. D’una ma-
nera o altra, al GER ens sentim
hereus d’aquells moviments so-
cials i –per aquest motiu– cre-
iem que edificar l’ambulatori

allà és un error, un greuge his-
tòric i una falta de respecte a la
memòria col·lectiva de Ribes,
afegeix. El membre de la junta
del GER també ha lamentat que
la millora sanitària que supo-
sarà la construcció d’un nou
CAP al poble s’hagi de pagar a
nivell cultural. Segons Garriga,
això demostra que la seva polí-
tica només es basa en anar ta-
pant forats.

En una línia similar, la presi-
denta dels Xulius, Neus Milà, ha
palesat l’escepticisme de la seva
entitat davant les declaracions que

va fer la setmana passada al DIA-
RI la nova regidora de Cultura,
Montserrat Coll, en què afirmava
que a finals de juliol es podria
enllestir un nou Pla d’Equipa-

Imatge interior del Local durant una assemblea que s’hi va celebrar l’any passat JUANJO V.

Ambdues entitats creuen que
no existeix cap política cultural

tament ha fet moltes promeses
i pocs fets. A la junta dels Xulius
també es pregunten com pot ser
que el Local no s’hagi arreglat
mai i, en canvi, ara es remodeli

parer, que la regidora de Cultu-
ra sigui nova en el càrrec no és
cap excusa, ja que abans actu-
aven exactament igual.

En aquests moments, les
AMPA de Can Puig i de l’escola
Riera de Ribes ja han subscrit el
manifest dels Xulius.

Al llarg dels propers dies tam-
bé està previst que altres col·-
lectius del poble es posicionin al
respecte. Aquest és el cas del
Centre Parroquial, que decidirà
la seva posició després de l’as-
semblea que celebrarà la setma-
na que ve.|

                                                                                                                                                                                            

ments que preveiés la construc-
ció d’un centre cultural alter-
natiu al Local. Milà ha recordat
que, en matèria de cultura, l’Ajun-

el teatre de les Roquetes. Per
això, Milà ha lamentat la manca
d’una línia política cultural per
part de l’Ajuntament. Al seu
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