POUM
Aviat anirà al ple l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Els darrers mesos els tècnics municipals i l’equip redactor han treballat per a aconseguir una
eina pel manteniment i desenvolupament urbà de Mollet.
El POUM no ha estat només el treball dels tècnics i de l’equip redactor, ha comptat amb les
aportacions que els grups municipals hem anat plantejant.
El Partit Demòcrata (PDeCAT), al igual que ho vam dir en el nostre programa electoral, ha
insistit en que el nou POUM fos viable econòmicament i que fos sostenible socialment , medi
ambientalment i econòmicament durant els propers anys.
Mollet en els darrers 50 anys s’ha transformat molt, la dècada del 60 i 70 del segle passat li
va deixar moltes ferides que ara, mercès al bon treball de l’equip redactor, que han parat bé
les orelles als suggeriments, s’intentaran curar.
Les principals aportacions del PDeCAT al POUM han estat que, sabedors que qualsevol
intervenció urbanística pot perjudicar a algun ciutadà, limitant-li drets que fins ara gaudia,
que aquest perjudici sigui compensat.
Hem insistit en que es preservin signes d’identitat de la ciutat, en especial en la zona centre i
en el barri de l’Estació de França, indrets on encara hi ha aquests signes.
Que hi hagi la preservació d’alguns dels testimonis del Mollet agrícola, més enllà del que
podem trobar a Gallecs.
La preservació de testimonis del que va ser el Mollet industrial també estem segurs que hi
serà.
Pel que fa al Tabaran, que no és només un tros de façana a protegir, l’interior és un exemple
d’un tipus d’arquitectura d’un temps i d’un país, que no es pot perdre. La zona del Tabaran
ha de tenir una sala polivalent on qualsevol expressió de la cultura hi tingui cabuda.
Suposem que aviat s’aprovarà provisionalment el POUM, els ciutadans podran al·legar allò
que creguin necessari tant per millorar-lo, com per a defensar drets individuals i col·lectius
que creguin afectats. El Partit Demòcrata (PDeCAT) queda a la vostra disposició.

