El Calderí: una realitat
Des del PSC de Mollet del Vallès estem plenament satisfets per l’aprovació
definitiva del Pla del Calderí per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya. Creiem que és clarament un pas endavant cap al bon
futur de la ciutat. Per fi i després de molts anys de feina, en breu començarem a
recollir els fruits d’aquesta, avançant cap a la construcció d’una ciutat més
amable i equipada amb serveis que fa molt temps que reclamem perquè són del
tot necessaris.
Perquè és tan important el Pla del Calderí? Perquè la ciutat recupera el 80% d'un
espai que actualment és 100% privat. Perquè hi haurà un nou eix comercial,
habitatges de protecció oficial i la ciutat podrà comptar amb més equipaments
públics, (educatius, sanitaris, culturals, esportius, entre d’altres) i espais verds,
és a dir, els molletans i les molletanes tindrem un nou espai modern i ple
d'oportunitats per gaudir i viure.
Per tant, és una oportunitat per a que els i les joves de Mollet puguin quedar-se
a viure a la ciutat que els ha vist créixer, aprofitant els gairebé 500 pisos de
protecció oficial que hi haurà al nou barri. A més, es complementarà amb la
creació de nous equipaments esportius, equipaments educatius, entre d’altres,
com per exemple, un nou ambulatori o un centre educatiu. I, per descomptat,
amb El Calderí sumarem més parcs i zones verdes a la ciutat, en substitució d’un
espai privat que actualment la ciutadania no gaudeix. Recordar que a Mollet ja
tenim el 50% del terme municipal protegit (Gallecs), i dins el nucli urbà tenim una
zona verda a menys de 300 m en qualsevol punt.
En definitiva, l’aprovació del Pla del Calderí és un pas important en la construcció
del futur de la ciutat. Al PSC el que ens mou és el futur i el progrés de la ciutat,
una ciutat amb equipaments per a tothom que els pugui necessitar, i amb
habitatge protegit per a que els i les joves de Mollet puguin viure a la ciutat on
han nascut i crescut.

