PINETONS PER SEMPRE !
Sempre han existit notícies enganyoses, ara amb internet, les noves tecnologies, els cartells i
les octavetes, les Fake News neixen com bolets. Molts en volen treure un redit provocant la
desinformació, difonent continguts per enredar a qui no va més enllà dels titulars de les Fake
News.
Això succeeix en un context de postveritat, on els fets objectius són menys importants a la
hora de modelar la opinió pública que les apel·lacions a la emoció o a les creences personals.
El dret a ser informats degudament està patint l’impacte d’aquest fenomen que cada vegada
es torna més perillós i que influeix en les pràctiques democràtiques.
Entre la racionalitat i la emoció, predomina la emoció. La manipulació, les mitges veritats o
directament les mentides poden aconseguir allò que amb la racionalitat i la veritat a lo millor
no s’aconseguiria.
El POUM, que dibuixa i projecta el Mollet dels propers anys, és en període d’al·legacions, ara
la ciutadania pot exposar allò que no li sembla bé, partint del que realment hi ha dibuixat en
els plànols o en el text del POUM.
En lloc diu que es faran pisos als Pinetons, tot al contrari. L’indret molletà on molts recordem
haver-hi passat moments entranyables, es podrà ampliar en superfície amb terrenys que
passaran a ser municipals.
Els nous habitatges, la meitat de protecció oficial, es faran en el costat de la Ronda dels
Pinetons on en el seu dia es van fer l’Hospital, la Residència Santa Rosa, o bé els habitatges
del carrer Álvarez de Castro.
Per aquest indret el PDeCAT hi farà al·legacions, en el sentit de on cal concentrar la edificació,
que hi hagi un menor nombre o cap local comercial, que el voltant dels habitatges sigui per a
vianants i que els aparcaments dels habitatges tinguin l’entrada per la Ronda dels Pineton.
Amb això la mobilitat al barri no es veurà afectada. També volem que es permeti l’activitat
adreçada a serveis socials per a gent gran.
Si en els Pinetons s’hi fessin pisos, el PDeCAT seria en una manifestació en contra.

