El Calderí, preservació d'espais verds i necessitat d'habitatge
social.
Aquest mes de març el Ple de l'Ajuntament ha celebrat un Ple extraordinari per
tornar a sotmetre a votació, després de fer-ho ja al desembre i que fos aprovat,
el Text Refós de la modificació Puntual del Pla General en l’àmbit del Calderí,
incorporant un document que s'anomena declaració Ambiental estratègica, que
recull totes les prescripcions tècniques fetes pels diferents organismes de la
Generalitat en relació amb el planejament del Calderí. Aquesta nova votació, ha
estat un tràmit formal a fi de donar confirmat i màximes garanties a tot allò que
ja va establir l'estudi ambiental, i que és el document que juntament amb el nou
planejament del Calderí va ser aprovat definitivament al Ple de desembre de
2020.
A banda de formalismes i tràmits administratius, a Cs Mollet ens hem posicionat
des de l'inici en defensar que la Ciutat ha d'atendre en la mesura del possible i
avançar-se a aquelles necessitats que la ciutadania i Mollet tenen.
Els veïns de Mollet necessiten instal·lacions sanitàries, escoles, equipaments
esportius, etc. Però també habitatge social justament per poder donar cabuda a
la demanda immobiliària que hi ha i harmonitzar les necessitats d'oferta i
demanda d'habitatge, per evitar l'especulació en els preus de lloguer i en la
venda de habitatges.
Amb el projecte del Calderí no s'està atemptant contra els espais verds com
erròniament s'està fent creure per aquells que demanen més construcció
d'habitatge social i serveis; el Calderí preveu el triple d'habitatge protegit que el
POUM actual i a l'hora de destina el 80% del sòl a zones verdes, escoles i centres
mèdics.
El creixement sostenible de la nostra ciutat és possible, que no ens facin creure
que hem d'escollir entre zones verdes o habitatges; podem donar resposta a
les necessitats socials i econòmiques dels nostres veïns protegint l'entorn, sent
respectuosos amb el medi ambient i garantint dret a l’habitatge i uns millors
serveis socials.

