
Un govern a
cop de talonari

El govern Ribalta destina més de 500.000€ 
a convertir el passeig del Poblenou en 
un espai ple d’escales i murs, rescatar la 
piscina sense compromisos i pagar la festa 
major més cara de la història.

MALGASTEN 

El govern Ribalta està dedicant més de 400.000€ a 
aplanar un carrer que fa pujada, el passeig Gui-
llem Viñas del Poblenou. Un projecte que no apos-
ta per l’accessibilitat, ple d’escales, esglaons, 
murs i bancals. Amb diferents espais separats 
per marges i parets.

És una despesa alta que s’hauria d’haver pensat 
amb sentit comú o directament dedicar-la a altres 
necessitats de Sallent que són més urgents i útils 
per a tothom.

Malgasten més de 400.000€ per 
aplanar el passeig del Poblenou

El 2021 Fem Poble vam proposar i aprovar que l’Ajun-
tament estudiés les opcions per disposar d’una piscina 
d’estiu municipal. Un any després el govern Ribalta no 
ha fet cap pas, cap estudi, cap reunió per treballar-ho.

Mentrestant, ha aprovat destinar 80.000€ al rescat de 
la piscina privada sense cap compromís per a la mu-
nicipalització de l’actual equipament. No podem res-
catar un equipament que no és municipal sense abans 
acordar les contraprestacions per al poble.

80.000€ a la piscina, sense cap 
compromís de municipalització

Continuen les velles polítiques al govern de Sa-
llent. D’aquí menys d’un any arribaran les elec-
cions municipals i el govern Ribalta ha gastat 
el pressupost més alt de la història a la Festa 
Major, 75.000€.

Fa massa temps que polítics de tots els colors am-
plien l’últim pressupost de Festa Major per bri-
llar i lluir-se abans que la ciutadania voti. Per 
sort, no són els diners els que fan una millor festa 
major, sinó l’alegria i l’organització popular que 
construeix comunitat i orgull de poble.

Abans d’eleccions, la Festa Major 
més cara de la història de Sallent


