Ho estem aconseguint: més habitatge i bus urbà
Ha passat més de mig any des del darrer El Comú, un període frenètic d’activitat política. Ens
centrarem en la nostra tasca municipal, on hem aconseguit que s’engeguin línies de treball
que mai s’havien contemplat, molt enfocades en l’habitatge i la mobilitat.
Una de les nostres prioritats és garantir l’accés a l’habitatge al nostre municipi. Per això
hem aconseguit el compromís de destinar un milió d’euros a l’ampliació del parc d’habitatges
públics, treballant des de la cessió, la rehabilitació, la compra... A això hi hem sumat les
sancions als bancs per tenir habitatges buits, ajudes de lloguer i estudiar la cessió d'ús amb
una cooperativa d'habitatge per treballar en vies d'alternatives i comunitàries d'accés a aquest
dret.
En quant a la mobilitat, el nostre grup ha defensat sempre que cal una aposta ferma. Així,
hem aconseguit els primers ajuts de mobilitat i introduir una proposta molt valenta que només
defensava el nostre grup: crear un bus urbà municipal. Ara comença a ser una realitat, amb
l’estudi d’una línia urbana.
Cal recordar que per fi la Casa de la Vila és oberta després de quasi 6 anys. Falta reprendre
Ràdio Ribes, que a través de la moció que presentàrem i va aprovar el ple ens comprometem
que aquesta eina de dinamització social torni al poble i que aquest se la faci seva. També
sembla que veurà la llum, després de més de 15 anys tancat, el Teatre de Les Roquetes, una
idea que hem defensat davant de molts intents d’enderroc per part del PSC.
Un projecte que s’acaba és el del Parc Esportiu del Decathlon. O, més aviat, s’acaba la
promesa electoral que senyalàvem que estava carregada de fum. El més preocupant de tot és
que la construcció de l’Institut Xaloc anava en paral·lel, perquè la ubicació era a la mateixa
parcel·la. És a dir, durant tots aquests anys s’ha prioritzat els interessos d’una multinacional
per davant de l’educació pública. Cal debatre aquest tema en profunditat i no donar l’esquena
al poble.
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