Impulsem 14 habitatges socials a les Cases dels mestres de l’Escola Nicolas Longarón
Aquestes darreres setmanes vam fer un pas molt important per a la ciutat de Mollet. Després
de prop de quasi dos anys de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Mollet i la
Cooperativa Sostre Cívic, que se signava el maig de 2019, i malgrat el retard que ens ha suposat
la pandèmia, vam poder presentar el projecte d’Impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
a Mollet del Vallès.
Durant el darrer any, tal com marcava el conveni, s’han pogut realitzar els estudis de viabilitat
econòmica i arquitectònics per a procedir a la rehabilitació de l’edifici, i un cop coneguts els
resultats positius d’aquests, el projecte té llum verda per veure la seva realització.
Des de Podem Mollet estem molt satisfets d’haver pogut empènyer aquest projecte des de la
Regidoria d’Habitatge, sobretot pels valors que per nosaltres defineixen com haurien de ser les
polítiques d’habitatge.
Aquesta rehabilitació representa l’aprofitament d’un patrimoni municipal en desús, i per tant,
una nova vida per un edifici, però també que repercutirà a tot el barri. Aquesta rehabilitació
constitueix també un model alternatiu d’accés i de tinença d’habitatge. Es tracta d’un model a
mig camí entre la propietat i el lloguer. Estem parlant d’habitatge cooperatiu que és un model
d’accés a l’habitatge més just i accessible, sense ànim de lucre i en pro de l’interès general, no
especulatiu i transformador.
La voluntat de l’Ajuntament, que farà una aportació total de 550.000€, és que aquests
habitatges vagin dirigits a col·lectius vulnerables de la nostra ciutat, i per a la seva adjudicació
es proposa que es valorin aspectes com la dificultat per accedir a un habitatge a preu de mercat
a causa d’una renda familiar baixa o diversos problemes socials que els facin vulnerables.
Per a Podem Mollet aquestes polítiques d’habitatge social són una prioritat i una aposta ferma
per la qual no defallirem i seguirem treballant.

