Cultura, habitatge, mobilitat i educació per a totes, i que ho sàpiga tothom!
Celebrem l’obertura d’El Local, l’emblemàtic espai cultural de Ribes i agraïm l’esforç de les
entitats ho han fet possible. El següent repte són les obres del Teatre de les Roquetes,
sense cap pla des de fa 13 anys. Fem Poble reivindiquem sempre que cal recuperar el
Teatre i reactivar i dignificar la cultura en el nostre municipi i hem fet rectificar al PSC que
volia destruir-lo i no veia la importància de la cultura en el nostre poble.
D’altra banda la campanya d’habitatge és una de les nostres exigències particulars
d’aquest any juntament amb un pla de mobilitat, que atorgarà ajuts que es donen en altres
poblacions. En concret, hem treballat en el que serà el primer pla d’ajudes al lloguer del
municipi. Tindrà dues línies d’ajuts: per pagar l’entrada del lloguer i per pagar un
percentatge mensual del lloguer. També hem proposat i s’ha endegat una campanya per
incrementar el parc d’habitatge de lloguer a preu accessible incentivant que els propietaris
s’acullin a un pla de la Generalitat que li donarà més garanties a canvi d’oferir un preu
accessible.
I perquè l’activitat cultural i les ajudes que es donen es coneguin, des de Fem Poble veiem
necessari l’ús de les xarxes socials per transparència i per dignificar el valor històric i
cultural que té el nostre poble. Ara s’ha reactivat aquesta comunicació, imprescindible en
els temps que vivim.
Per últim, parlem del Xaloc. Ja que l’alcaldessa no ha obert el debat a la ciutadania l’hem
obert nosaltres. Ens vàrem reunir, juntament amb ERC i UM9-CUP, amb les AMPA i la
direcció dels instituts i escoles de les Roquetes i exposàrem obertament el 30 de maig que
cal reivindicar l’educació pública per davant de tot, i la importància que té reclamar més
cursos de formació professional al nostre municipi, segons les dades de la Diputació. La
construcció del Xaloc, així com escollir-ne la ubicació, han d’anar de la mà d’aquesta
defensa.
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