Quin Mollet futur volem?
Probablement un dels temes més importants dels propers anys a Mollet serà la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): com volem que sigui la nostra ciutat els propers 20
anys.
El govern ens diu que hi ha poc marge, l’equip redactor que Mollet és de “photofinish”. Per això,
el primer esborrany, que es va aprovar a finals de juny, no aporta diferents alternatives ni
opcions. Només un sol escenari: el de l’increment de fins a 4.300 nous habitatges, l’increment
poblacional, però sense concretar tot allò necessari sobre serveis, mobilitat, activitat econòmica,
etc.
Aquest esborrany de POUM, planteja objectius en els quals alguns hi estem d’acord, com
potenciar la mobilitat saludable, la interconnexió entre espais verds, l’habitatge assequible, o la
integració del patrimoni.
Algunes són coses llargament reivindicades per la nostra formació, com: deixar de donar
l’esquena al riu, o una mobilitat no només saludable, sinó sostenible pel medi ambient i que
redueixi contaminació atmosfèrica.
En algunes anem tard, com el patrimoni, que a dia d’avui se n’ha perdut massa, i amb ell símbols
d’identitat del nostre poble-ciutat. I en d’altres dubtem del que finalment serà, com l’habitatge,
veient que fins ara s’ha primat la compra al lloguer, o amb preus que són lluny de ser assequibles.
I un element que pesa molt: El Calderí. L’únic sòl urbà que restava sense construir, fa un any i de
forma precipitada, l’aprovaven, i hipotecaven el POUM i la possibilitat d’enfocar de forma
diferent la ciutat.
Des de Mollet En Comú incorporarem propostes i una idea i model de Mollet que ajudi a reforçar
els barris, a lluitar de debò contra l’emergència climàtica, a no saturar els serveis, a tenir una
ciutat menys contaminada, on moure’s sigui més fàcil, on el cotxe tingui menys protagonisme,
on les moltes entitats tinguin suficients espais per a créixer i treballar, on les famílies, jovent,
gent gran, puguin construir projecte o continuar-lo.

