CASA DE LA VILA, ACORD PER FI

Més de 700 veïns i veïnes de Ribes van reclamar que els plens s’havien de fer al Saló històric
de la Casa de la Vila i així es farà.
Des del primer minut el Grup Municipal Popular va defensar que el Saló de plens històric no
tenia les condicions necessàries per fer els plens amb les mínimes condicions per a regidors,
ciutadans i mitjans de comunicació i alhora érem molt bel·ligerants amb la possibilitat de tirar
a terra les parets com defensaven CiU i UM9.
Després de diverses reunions, discussions sense fi, algunes certament innecessàries, intents
infructuosos de manipular els ciutadans dels quals per prudència, i pel fet que s’ha arribat a un
consens, no parlarem, hem aconseguit un acord molt satisfactori entre totes les forces
polítiques representades a l’Ajuntament.
Per alguns és un acord de mínims agafat amb pinces i que al seu entendre té data de caducitat,
per a altres, com és el cas del Grup Municipal Popular, és un bon acord de llarg recorregut
que resoldrà d’una tacada moltes mancances del Saló de plens.
Volíem garantir que els plens es fessin al Saló històric com demanaven els ciutadans amb les
seves signatures, i s’ha aconseguit; volíem una sala polivalent moderna per fer plens
multitudinaris i activitats diverses, i la tindrem; no volíem sota cap concepte que es cometés
l’aberració patrimonial i artística de tirar les parets, i s’ha aconseguit; i volíem que el Saló de
plens tingues les mínimes condicions de comoditat i funcionalitat tant per Regidors, com pel
públic present i pels mitjans de comunicació que fan la seva tasca d’informar als ciutadans, i
s’ha aconseguit.
Quan ens hi posem si es vol arribar a un acord s’aconsegueix. Negociar i moltes vegades
claudicar, és la sol·lució moltes vegades de tot, si els ciutadans reclamen, s’ha de fer el que
calgui per aconseguir-ho.
Tindrem Saló històric de plens digne i tindrem Casa de la Vila remodelada.
Grup municipal PPC

