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Junts per la Vall d'en Bas proposa
crear un espai remença compartit
També aposta per instal·lar càmeres de lectura de matrícules de vehicles, millorar
el dispensari a Sant Privat d'en Bas i compartir recursos entre municipis pròxims

Toni Arimany i l'equip de JuntsxLaVall a Sant Privat d'en Bas. | Xavier Borràs.

Nova tongada de propostes de Junts per la Vall d'en Bas (http://juntsxlavall.cat) com a pròleg a la
campanya electoral del pròxim 26 de maig. En aquesta ocasió, des de les antigues escoles de Sant
Privat d'en Bas, el candidat, Toni Arimany, s'ha centrat en quatre propostes més, entre les que
destaca la creació, previsiblement a Sant Feliu de Pallerols, amb la voluntat de "recuperar el
passat i compartir-lo amb tota la ciutadania i amb els visitants del nostre municipi", segons
Arimany. En aquest espai dedicat als remences hi hauria un arxiu documental i històric, un espai
de xerrades i un espai cultural a compartir i construir-lo amb la resta de municipis de gran
rellevància durant la revolta dels remences
La coalició també aposta per la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules de vehicles,
especialment després que aquest darrer any s'han produït bastants robatoris a la Vall d'en Bas.
Segons Arimany les càmeres es podrien instal·lar als giravolts d'entrada a la Vall i, també, a la
banda de Torelló, per manera que els Mossos d'Esquadra es poguessin fer càrrec dels possibles
vehicles sospitosos.
Igualment, JuntsxlaVall proposa fer una anàlisi de viabilitat de cares a la millora de les
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instal·lacions del dispensari de Sant Privat d'en Bas per a adaptar-les a les necessitats dels
veïns, amb millors serveis i equipament i millores en l'accessibiltat.
Finalment, Arimany voldria promoure un espai permanent de trobada entre els municipis pròxims,
en la línia que ja van encetar el passat 7 de febrer a Can Trona, en una sessió de treballi anàlisi
sobre "Com crear sinergies entre municipis", en què van intervenir el president Carles
Puigdemont, junt amb els batlles de Torelló (Osona), les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Riudaura
i la Vall de Bianya, a més del candidat de la vall, Toni Arimany.
El candidat de JuntsxlaVall també ha recordat que aquest pròxim dissabte fins a una seixanta de
ciutadans de la Garrotxa seran a Waterloo
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