Preservem El Calderí

A Mollet és notícia important l'aprovació definitiva per part del govern de Mollet
del projecte d'urbanització de l'actual zona agrícola d'El Calderí. Amb 300.000
m2 El Calderí és l'última gran reserva d'espai per a la ciutat de Mollet, el projecte
planteja la construcció d'un nou barri amb 1329 pisos nous, el que serien uns
4500 habitants més. Necessita Mollet aquest creixement?
Des de Mollet en Comú ens hem anat oposant a aquest projecte totes les
vegades que ha passat pel ple municipal, i creiem que sobren els motius per
oposar-s'hi. Enumerarem alguns:
En primer lloc, crida l'atenció que es plantegi el projecte al marge de l'elaboració
del POUM de Mollet que estem debatent just ara. Com és possible que el més
gran canvi urbanístic es tramiti a la vegada, però al marge, del Pla Urbanístic
fonamental de la ciutat?. És incomprensible.
En segon lloc, al mig d'una pandèmia que redefinirà les nostres maneres de viure
i de pensar les ciutats. I també al mig de l'emergència mediambiental que
representa el canvi climàtic. El model de creixement indefinit ja no se sosté. No
és coherent que l'ajuntament aprovi compromisos contra el canvi climàtic i alhora
inicií projectes de creixement urbanístic desmesurats. En aquest context,
preservar l'espai verd que ara representa El Calderí té un valor més enllà dels
ecològics. És coherència política.
En tercer lloc, Mollet té moltes oportunitats de créixer desenvolupant
l'aprofitament ja planificat de la mateixa ciutat. Així ho assenyala el mateix
POUM, tenim marge per fer molts habitatges nous per no parlar dels moltíssims
pisos que estan buits. Els fets demostren que no necessitem urbanitzar el
Calderí.
I hi ha molts més motius que ens plantegen dubtes: la inundabilitat de la zona,
l'impacte sobre la mobilitat, el possible encariment dels preus, l'augment de la
contaminació
(més!),
la
pèrdua
d'identitat...
En definitiva diem Ara no!, No a un projecte especulatiu, al marge del debat públic
i que ara Mollet no necessita. PRESERVEM EL CALDERÍ.

