
Ribes - Les Roquetes
El Parc d’Oci, brut i en mal estat

El govern defensa que el nou ambulatori hauria d’anar al solar del Local DIARI
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L’Ajuntament 
ha requerit els 
propietaris del 

sector perquè el 
mantinguin bé

Blanco, disposat a negociar
L’alcalde vol saber les propostes de l’oposició per a l’ambulatori de Ribes 

Tot i mostrar-se dialogant 
amb l’oposició, Blanco no 
ha pogut eludir les críti-
ques davant l’actitud que 
la resta de formacions 
polítiques han exhibit en 
aquest principi de mandat, 
amb la retirada de l’expe-
dient de l’EMD i la prepara-
ció d’una moció que podria 
fer enrere el Pla de Millora 
Urbana de la Cervereta. 
Crec que l’oposició ha 
fet un exercici de des-
construcció. Entenem 
que aquesta no és una 
bona política. Es crea 
desencís i desconcert en 
la ciutadania, sobretot 
quan es busca el desgast 
polític del govern sense 
plantejar alternatives. 
L’alcalde ha demanat a les 

L’apunt

La “desconstrucció” política 
dels grups de l’oposició

forces polítiques a l’opo-
sició responsabilitat i 
que l’apliquin ja si volen 
seguir aquesta línia per ell 
denunciada.

Tot i les seves queixes, 
Blanco s’ha mostrat resig-
nat davant la retirada de 
la proposta d’Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada 
a les Roquetes. Un acord 
de 14 regidors (els dotze 
que tenien els socialistes 
en l’anterior mandat més 
dos del PP) ha estat reti-
rat per onze regidors 
(els de l’actual oposició). És 
la democràcia.  L’alcalde 
ha reconegut que la retira-
da deixa jurídicament 
sense efecte un acord de 
l’EMD, és a dir, que no hi ha 
marxa enrere.

// JOAQUIM DOMÍNGUEZ

L’alcalde, Josep Antoni 
Blanco, sembla haver assu-
mit que el mandat que tot 
just comença estarà marcat 
per les cessions a la resta de 
forces polítiques i està dis-
posat a acceptar que el nou 
Centre Bàsic de Salut de Ri-
bes vagi en un emplaçament 
diferent al solar del Local. 
Amb aquest anunci va ence-
tar el nou curs polític aquest 
dimarts passat, en el decurs 
d’una roda de premsa en què 
va demanar a l’oposició ce-
leritat a l’hora de presentar 
possibles alternatives. Hem 
traslladat la demanda a la 
resta de formacions polí-
tiques que si tenen una 
possible proposta de mo-
dificació, que la facin ja, 
acompanyada d’una pos-
sible ubicació. No ens po-
dem mantenir més temps 
en la indefinició, va dir.

L’equip de govern muni-
cipal va obrir un front més 
amb l’oposició en el passat 
mandat amb la iniciativa de 
cedir els terrenys on està ubi-
cat el centre cívic El Local a la 
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Generalitat per a la construc-
ció del nou equipament sani-
tari ribetà. Ara, Blanco s’ha 
mostrat disposat a negociar 
alternatives, però posant-hi 
condicions. Segons ha expli-
cat, el nou ambulatori ha de 
tenir una centralitat i ha 
d’estar comunicat amb 
transport públic. No s’ha 
d’ubicar en una zona pe-
rifèrica.

Nova etapa política
La petició als grups de 

l’oposició pretén ser un 
exemple de l’esperit de dià-
leg i negociació que Blanco 
vol imprimir a la nova etapa 
política. L’alcalde s’ha obert 

a debatre el Pla de Mandat, 
que, segons ha assegurat, 
ha de contemplar les 
inversions dels propers 
quatre anys amb els 
corresponents recursos 
a destinar, com també 
l’ordenació territorial i 
un Pla d’Equipaments. 
Sobre aquest planejament, 
ha assegurat que ha de pla-
nificar el futur a deu o dot-
ze anys vista.

Entre les prioritats que 
s’ha marcat el govern tam-
bé hi ha la discussió dels 
pressupostos del 2008 i les 
corresponents ordenances 
fiscals. Iniciarem una 
ronda de converses amb 

els partits polítics per 
saber les prioritats que 
s’han d’incloure en els 
pressupostos, ha dit.

L’inici del procés de diàleg 
amb la resta de formacions 
per parlar dels grans temes 
del mandat està en línia amb 
la proposta que va llançar 
Blanco al principi del man-
dat de desenvolupar tres po-
nències (territorial, d’equipa-
ments i de millores urbanes) 
en col·laboració amb totes 
les forces presents en el ple. 
El procés havia de començar 
al juliol, però es va ajornar 
perquè, segons ha explicat 
l’alcalde, els grups polítics 
ens van demanar temps.


