
 

 

Nota de premsa: Plataforma Obrim el Molí d'en Rovira  

ELS VEÏNS DEL MOLÍ D'EN ROVIRA VOLEM QUE SE'NS ESCOLTI 
 
La Plataforma de veïns i veïnes Obrim el Molí hem presentat més de 400 al·legacions al Pla del 
carrer del Comerç. A la iniciativa veïnal també s'hi han sumat les empreses situades a la façana del 
Carrer Comerç que han qüestionat el pla de mobilitat previst al projecte perquè les aïlla de l'entorn 
i les invisibilitza al mercat. 
 
Des de la Plataforma valorem molt positivament la participació aconseguida en tan pocs dies i 
esperem que serveixi perquè el pla s'aturi i es revisi de nou amb la participació real dels veïns i 
veïnes. En aquest sentit lamentem les desafortunades declaracions de l'alcalde que va assegurar 
que només escoltarà a l'Associació de Veïns i prescindirà del que pugui dir la Plataforma, la resta de 
veïns del barri i diferents partits polítics que també han presentat al·legacions. 
 
Els veïns i veïnes subratllem que les afirmacions de l'alcalde, que ha fet abans de la finalització del 
període d'exposició pública, neguen el dret dels ciutadans i ciutadanes que paguen els impostos 
municipals a ser escoltats i consultats. Denunciem que aquesta postura és anacrònica, 
antidemocràtica i habitual del tràfic de favors que tant mal ha fet al país. 
 
També ens decep la reacció antidemocràtica de la junta de l'Associació de Veïns del barri que arran 
de la mobilització veïnal i després de les declaracions de l'alcalde, s'han extralimitat en les seves 
funcions i s'han declarat a favor del projecte sense seguir els mecanismes legals de consulta. No 
només han negat als veïns el dret a ser consultats, sinó que tampoc han permès votar els socis, 
molts dels quals també formen part de la Plataforma. 
 
Els veïns afectats diem que l'actitud de la junta i de l'alcalde forma part de l'opacitat en què s'ha 
treballat el projecte. Primer en el nom que porta, Pla del Carrer Comerç, que fa pensar només en la 
conservació de la façana característica del carrer quan en realitat amaga una operació immobiliària 
de gran calat, promoguda pels interessos privats dels grans propietaris de les naus. 
 
En segon lloc, denunciem que les enquestes que l'Ajuntament ens va fer arribar, de pressa i 
corrents, no feien cap mena de referència a l'abast del pla pel que fa a la construcció de més de 
900 pisos, edificis de fins a set plantes d'alçada, locals comercials i la construcció d'un gran 
aparcament de pagament. Les enquestes, a més, es van enviar a principis de novembre, la recollida 
va finalitzar el 14 del mateix mes i només 9 dies després, l'equip de govern de l'Ajuntament va 
aprovar el projecte. 
 
Tot plegat evidencia l'interès en què tant el pla com el període d'exposició pública passessin 
desapercebuts als veïns afectats per poder facilitar-ne l'aprovació abans de les eleccions municipals 
del maig.  
 
Volem assenyalar també que el mateix projecte fet per l’Ajuntament reconeix l’existència de més 
de 3.000 pisos buits a Vilafranca i que el creixement de la població s’ha estancat els darrers anys. El 
Pla del carrer del Comerç preveu la construcció de més de 900 pisos, cosa que pot representar 
3.000 veïns més en un barri on ara en som menys de 2.000. 
 
Per tot això des de la Plataforma Obrim el Molí volem que s'aturi el pla i es faci un procés 
participatiu real dels veïns i veïnes que reivindiquen el dret a viure en un barri on es respecti la 
qualitat de vida de les persones. 
 



 
Anunciem que demanarem una reunió amb l'alcalde i que seguirem actius per reivindicar el dret a 
participar plenament en qualsevol projecte que afecti el barri. 
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