DE 9 EL POUM
Com dèiem fa un mes, en un ple extraordinari s’ha aprovat provisionalment el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal. Fins el 15 de novembre espera les al·legacions de qui el vulgui millorar
o de qui es consideri afectat en els seus drets individuals o col·lectius.
El PDeCAT (Junts per Mollet), va donar el vot afirmatiu a l’aprovació inicial, oferint-se a la
ciutadania per a tot allò que necessiti si vol al·legar en defensa de drets o bé millorar-lo.
Aquest POUM marca el futur urbanístic de la ciutat en els propers 20 anys, i també la millora
del que ja tenim.
El millor d’aquest POUM, a diferència del de 2003, ha estat la participació i les aportacions
dels grups municipals que les han volgut fer, no totes acceptades, però hi ha hagut la voluntat
d’escoltar i d’acceptar-les.
Les nostres aportacions podem dir que pràcticament s’han acceptat totes, la viabilitat
econòmica, tant del conjunt del POUM, com d’aquelles diferents actuacions que es portin a
terme, així es compensa a aquells a qui se’ls modifiquin els drets que tenien fins ara. També
vam demanar que fos socialment sostenible. Que els signes d’identitat d’una ciutat que abans
fou poble i abans agrícola que industrial també. Així el patrimoni del nostre passat agrícola,
del nostre passat industrial i també l’arquitectònic, que encara son un referent, tenen la seva
protecció. El Tabaran, referent cultural per a molts, no serà només un tros de façana
protegida, va més enllà, tornarà a estar lligat a la cultura.
Alguns consideren que no es un POUM ambiciós, tampoc coneixem quin seria el POUM que
proposarien. Si posen com exemple d’ambiciós el POUM del 2003, cal dir que en aquell cas
l’ambició va trencar el sac, va frustrar expectatives, va provocar desconsols, etc.
En tot cas, el nou POUM és ambiciós per la seva simplicitat en ordenar urbanísticament la
ciutat, de tal manera es fa factible una ciutat compromesa amb la mobilitat saludable i
sostenible, orgullosa del seu passat i preservadora del seu patrimoni, compromesa amb la
lluita contra el canvi climàtic, una ciutat pel dret a l’habitatge, una ciutat verda, compromesa
amb les activitats que generen llocs de treball, i també respectuosa amb els drets dels seu
ciutadans i ciutadanes.

