Dibuixem un bon futur per la ciutat

Des del PSC de Mollet estem plenament satisfets per l’aprovació de l’avanç del POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal) en el ple municipal del mes de juny. En primer lloc, voldríem
agrair a tots els treballadors i treballadores implicats per una magnífica tasca realitzada, als
ciutadans i ciutadanes que han participat voluntàriament en els processos participatius, així com
als grups municipals que amb el seu vot afirmatiu van permetre la seva aprovació, superant la
confrontació partidista estèril en aquest assumpte tan important per al futur de la ciutat.

Perquè és tan important el POUM? Doncs perquè el POUM marca les línies principals de Mollet
els pròxims anys, i defineix com serà el Mollet del futur. Amb l’aprovació de l’avanç, Mollet
aposta per una ciutat verda, compromesa amb el canvi climàtic i que aposta inequívocament
per la mobilitat sostenible i saludable. També projecta una ciutat referent a la comarca,
reforçant la capitalitat del Baix Vallès, però sempre mantenint l’essència de ciutat compacta amb
una gestió acurada del seu creixement interior i requalificació, que integri el seu patrimoni, i que
millori la seva ja excel·lent oferta d’equipaments i serveis. A més, també s’han tingut en compte
com a bases programàtiques elements que no podem oblidar com l’ànima treballadora i
inclusiva de la nostra ciutat, així com el fet que Mollet sigui un referent català i europeu pel que
fa als àmbits de la salut i la sostenibilitat. Finalment, volem destacar també un dels projectes
que més ens engresca, i és obrir i connectar la ciutat amb el riu Besòs, perquè aquest sigui un
espai de natura integrat i estimat per la ciutat.

En definitiva, l’aprovació de l’avanç és tan sols un pas més en un llarg camí fins a l’aprovació
definitiva del POUM. Però estem satisfets per la feina feta i els suports rebuts, que ens permeten
assegurar que tenim projecte de ciutat, i que aquest és un projecte que dibuixa un bon futur per
la nostra ciutat.

