UNA MESQUITA A MOLLET? SI GOVERNA EL PP, MAI

Si em compro un local a Mollet que no té permisos amb la intenció de viure-hi i
després realitzo treballs sense permís per adaptar-lo com a habitatge, si
l'Ajuntament em descobreix i em precinta el local, òbviament, em caurà una
bona multa. I si ho explico a algú, em dirà: "Dona, ja sabies que no tenies
permisos, molt dret a queixar-te no tens". Bé, evidentment, ni jo, em vaig
comprar un local per convertir-lo en habitatge sense cap mena de permís, ni
sem
passaria
pel
cap
fer-ho.
Pur
sentit
comú.
Perquè ho dic? Perquè a Mollet, sí que ha ocorregut alguna cosa semblant. Un
grup de musulmans de Mollet va decidir comprar un local per muntar una
mesquita, sense cap mena de permís. Va invertir més mig milió d'euros en un
edifici, amb la intenció de convertir-lo en una mesquita, sense que ningú els
asseguraria que se'ls concedís el permís necessari per habilitar-lo com a tal.
L'Ajuntament va dir que el projecte era inviable, perquè el POUM (Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal) així ho indica. Qui en el seu judici es gasta
més de mig milió d'euros en un edifici que mai podrà utilitzar? Ja ho dic jo: els
que es pensen que estan per sobre de la llei. I com a protesta van decidir, en
plena rabieta, ocupar la via pública, sense cap autorització, fets que s´han
repetit de diferents formes i en diferents ocasions, i això que l'Ajuntament els va
oferir una permuta i no van acceptar-la, esta clar, volen la seva mesquita.
Si un autònom hagués fet el mateix per establir el seu negoci, l'Ajuntament,
podeu estar segurs, no hauria tingut aquesta deferència. Malauradament, els
autònoms som aquests pobres i infortunats abandonats per les autoritats, tot
sent un colectiu molt important de la nostre societat.
Suposo que haurem de seguir esperant que la Justicia doni els seus fruits,
confiant en no veure mai una mesquita a la nostre ciutat. I atenent al principi de
reciprocitat que segueixen les autoritats marroquis amb l´església catolica, si
allà no s´autoritzen esglesies, aquí tampoc mesquites.

