Fracàs anunciat del projecte
d’habitatge a la plaça de la Pau
El govern Ribalta ha perdut un any i mig fent propaganda d’un projecte que
estava condemnat a la fallida per mala planificació des de l’inici
Ha fracassat el projecte que fa un any i mig va
anunciar l’Ajuntament de Sallent per destinar
18 pisos a habitatge cooperatiu per a joves. Una
iniciativa molt necessària però mal plantejada des
de l’origen.
Fem Poble vam avisar al govern i l’alcalde que calia reorientar-lo, que així no funcionaria: es tractava d’un pla desproporcionat per a Sallent, a
preus massa elevats i sense un impuls social
que en fes de motor.
Part del fracàs es deu a la despreocupació del
govern municipal que ha delegat la protecció del
dret a l’habitatge a un tercer, sense esmerçar-hi
tots els esforços per fer-ho possible. S’ha descartat per manca de veïns que volguessin formar-ne
part. El cost econòmic feia difícil l’accés als habitatges, encara més per als joves.
Ribalta i el seu govern han començat la casa
per la teulada i s’han dedicat a fer propaganda
política sense cap resultat tangible.

El tren comarcal no arribarà a
Sallent: prioritzen una inversió
urbanística a Manresa
Finalment la Generalitat no aposta pel tren comarcal al Bages. ERC i Junts han decidit que la inversió de 40 milions € de Ferrocarrils es destinarà a
Manresa, per fer-hi una operació urbanística que
no millora la mobilitat de la comarca.
No amplien les línies, no connecten més passatgers, no milloren el temps del trajecte. És una
decisió pròpia de temps en què el ciment passava
per davant de la sostenibilitat. I no ens ho podem
permetre en un moment d’emergència climàtica.
Sallent i tota la comarca es queden sense una
alternativa de transport públic que serviria per
millorar la mobilitat i reduir contaminació.

