
Les entitats fan campanya
pro Local casa per casa
La Plataforma Cívica demana un espai
alternatiu davant la pèrdua del centre cívic

Magí Fortuny i Poch

L’oposició ciutadana contra
la construcció del nou ambula-
tori on ara hi ha el Local ja té
nom i fesomia. Es tracta de la
Plataforma Cívica de Ribes
(PCR), integrada per una quin-
zena d’entitats culturals, clubs
esportius i associacions de ma-
res i pares del nucli –tot i que ja
hi ha més col·lectius interessats
en adherir-s’hi– i que durant els
propers dies es donarà a conèi-
xer entre tots els veïns del mu-
nicipi a través d’uns tríptics in-
formatius que es repartiran per
cada casa. L’acte de presenta-
ció davant dels mitjans de co-
municació es va celebrar di-
marts, amb una roda de premsa
que va tenir lloc al mateix Lo-
cal. Tres portaveus de la PCR
van explicar que els primers
reptes de la plataforma són mos-
trar el seu desacord amb les
polítiques antiassociatives de
l’Ajuntament, informar el
poble de Ribes del que està
fent l’actual equip de govern
amb les infraestructures cul-
turals del poble, demanar un
espai alternatiu davant l’im-
minent tancament del Local i
assenyalar quines conseqüèn-
cies se’n poden derivar.

Els membres de la Platafor-
ma Cívica també van voler acla-
rir que la seva defensa d’un es-

nes condicions.
Davant del mal estat en què

es troba la instal·lació, la Plata-
forma Cívica de Ribes reclama
una inversió econòmica que
permeti una rehabilitació pro-
funda de l’espai o la construc-
ció d’un equipament alterna-
tiu en les proximitats de l’eix
format per la plaça de la Vila,
la plaça Marcer i la plaça de
l’Església. A més, vol que que-
di constància que el Local va
ser la seu del Centre d’Agri-
cultors Obrers durant el pri-
mer terç del segle XX i de
l’activitat cultural que s’hi ha
desenvolupat durant els úl-
tims vint-i-cinc anys.

Paral·lelament, la platafor-
ma convida la ciutadania ribe-
tana a enviar tota mena de sug-
geriments per poder portar a
l’Ajuntament una proposta de
nou espai cultural per a Ribes i
ja està preparant una festa rei-
vindicativa per al primer diu-
menge de desembre. Durant la
seva primera aparició pública,
els membres de la plataforma

també van reiterar que no som
ni volem ser cap partit polític,
de la mateixa manera que no
se’ns ha de relacionar amb
cap mena de sigles; nosaltres
només representem la socie-
tat civil de Ribes i volem tre-
ballar pel poble.

En aquest sentit, malgrat que
la creació de la PCR ha vingut
propiciada per la decisió de
l’equip de govern de substituir
l’actual Local per un ambulato-
ri, des de la plataforma s’asse-
gura que és molt probable que
tingui continuïtat. De moment,
la seva manera de funcionar la
tenen ben clara: anar tots a
una. Una fita històrica en la
història recent de Ribes i que
hauria de permetre, tal com es
recull al comunicat de premsa,
crear un espai de comunica-
ció i de relació entre les dife-
rents entitats i col·laborar des
dels propis àmbits d’actuació
de cada col·lectiu per la dina-
mització cultural i social del
poble. D’optimisme i ganes, no
ens en falta.|
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pai cultural per a Ribes no va en
contra de la construcció d’un
nou centre sanitari. Ja fa temps
que el poble necessita un nou
CAP (Centre d’Atenció Pri-
mària), però no pas a canvi de
l’únic espai cultural que exis-
teix, afirmaven. Al seu parer, la
manca de previsió del govern
municipal ha provocat que
s’elimini un equipament cívic
com el Local sense tenir-ne
cap altre en funcionament o
en construcció.

Un altre dels punts que no ha
agradat gens a la plataforma és
l’argument que ha donat el Con-
sistori ribetà per tirar endavant
la desafectació del Local (l’es-
cassa activitat que s’hi duia a
terme). Com a rèplica, les enti-
tats fan constar en el seu comu-
nicat més d’una quinzena d’ac-
tes que s’hi van celebrar durant
l’any 2005, que en serien molts
més si l’espai estigués en bo-

Contrapunt

El Pla d’Equipaments no convenç

Joaquim Domínguez

Dimecres passat, un dia després que es presentés en públic la
Plataforma Cívica de Ribes, l’Ajuntament va donar a conèixer
a les mateixes entitats ribetanes els primers resultats del Pla
d’Equipaments d’aquest nucli. La sala d’actes de L’Escorxador,
potser un pèl petita per a un acte d’aquesta transcendència, es
va omplir de gom a gom.

Segons han informat des de la Plataforma d’Entitats, l’estudi
presentat recull com a prioritats a curt termini la construcció
d’un nou CAP i del CEIP Les Parellades i, a mig termini, per
al 2012, de l’espai cultural a Can Puig. Els representants
d’aquest col·lectiu no van sortir satisfets de la trobada. Segons
ha explicat Neus Milà, una de les portaveus de la Plataforma,
tenim la sensació que l’acte era una manera d’escenificar,
de pressa i corrents, que estan fent coses. Pràcticament,
només ens van parlar de l’espai cultural a Can Puig, com
si ens volguessin tapar la boca amb aquest projecte, ha dit.

El govern municipal convocarà una reunió per presentar el
Pla d’Equipaments de les Roquetes la setmana vinent, en una
data encara per precisar. L’alcalde, Josep Antoni Blanco, ha
ressaltat que entre el 2012 i el 2015 podrem arribar als
35.000 habitants i ens hem de plantejar quines seran les
necessitats d’equipaments, de tot tipus, que tindrem.


