Un model urbanístic de futur

Des del PSC de Mollet del Vallès estem plenament satisfets per l’aprovació inicial del nou POUM
per més de majoria absoluta, en el Ple Municipal extraordinari celebrat a inicis d’aquest mes. El
Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) és un exercici d’imaginar, de somiar, de decidir el Mollet
del futur. És pensar com som, on estem i cap a on volem anar. És analitzar les fortaleses i
potenciar-les. És conèixer les teves febleses i transformar-les en positiu per créixer i millorar.

Amb el nou POUM hem aconseguit dotar-nos d’una eina valenta, agosarada, innovadora i alhora
realista, que respecta la nostra història i que respecta la ciutat que som. Tres eren els eixos
principals que volíem mantenir i potenciar: Mollet com a ciutat d’espais verds i de qualitat,
Mollet com a ciutat que fomenta el dret a l’habitatge, i Mollet com a ciutat activa
econòmicament i generadora d’ocupació. El Pla consolidarà el Mollet del futur com una ciutat
compacta, diversificada i amb un altíssim nivell de serveis, d’equipaments i d’espais verds.
S’arribarà al prop d’1 milió de quilòmetres quadrats de zones verdes i enjardinades dins del nucli
urbà que se sumaran al nostre Gallecs.

Es preveu una aposta clara per la lluita contra el canvi climàtic tal com sempre ha liderat la nostra
ciutat, i preveu l’accés de la ciutat al riu Besòs i el manteniment de temes tan cabdals com el
soterrament de la línia de tren de l’R3 que vertebra la ciutat al seu pas per Mollet. També fa una
aposta clara i decidida per l’habitatge protegit, per la consolidació i ampliació dels polígons
d’activitat econòmica, i per l’ampliació dels equipaments públics.

Finalment, remarcar que ha estat un planejament confeccionat de manera participativa, on tots
aquells veïns i veïnes que hi han volgut aportar, han pogut sumar pel futur de Mollet. Perquè
des del PSC estem convençuts que aquest Pla dibuixa les línies mestres perquè Mollet continuï
sent una gran ciutat en el futur.

