Habitatge digne
En el proper Ple d’octubre, el grup de Canviem Mollet presenta una moció sobre
habitatge, on es demanen mesures concretes per ampliar el parc públic
d’habitatge a Mollet i en general actuar des de l’Ajuntament de forma més activa
en l’accés a l’habitatge digne i assequible.
Canviem Mollet es fa ressò de la mesura aprovada a Barcelona de reservar un
30% de noves promocions a parc públic d’habitatge. L’aprovació de la mesura
és una bona notícia i representa un avenç important en polítiques públiques
d’habitatge, i una fita destacable per lluitar contra la bombolla immobiliària i
l’especulació amb l’habitatge. Per aquest motiu volem que a Mollet també
s’emprengui la mesura.
L’accés a un habitatge digne és un problema d’emergència social que afecta a
una part important de la ciutadania, i que Mollet comparteix i pateix. Davant la
greu problemàtica, l’equip de govern omple els mitjans de comunicació amb
lloances a la seva política d'habitatge "protegit" quan en realitat fa ben poca cosa,
i és només propaganda.
L’equip de govern es vanagloria de ser un referent en pisos de protecció oficial,
però el cert és que s’ha perdut una gran oportunitat perquè la nova promoció de
80 pisos de La Vinyota fos realment un parc públic d’habitatge assequible. En
contra d’això, la promoció, per part d’un privat, serà de compra, i a uns preus que
estan lluny de ser assequibles.
Des de Canviem considerem que la provisió d’habitatges no és una qüestió de
mercat, sinó que és un tema que requereix d’una intervenció decidida de les
administracions públiques. I en aquest sentit, insta al govern de la ciutat a actuar
amb polítiques clares i concretes.
Amb la redacció del nou Planejament Urbanístic (POUM) és el moment idoni per
traçar i acordar quina política pública d’habitatge volem, i més enllà de
declaracions i bones intencions, és urgent establir les bases per tal d’ampliar el
parc públic d’habitatge, que ens permeti donar resposta a les necessitats de la
ciutat.

