
 
 
 

NOTA DE PREMSA 3: CONTRA L’ESPECULACIÓ, MOBILITZACIÓ! 

 

VALORACIÓ DE LA TROBADA AMB L’AJUNTAMENT 

 

Veïns i veïnes del Molí d'en Rovira hem participat dilluns 11 de febrer a la tarda en la trobada-
sessió de treball que des de l'Ajuntament se'ns ha proposat. La reunió ha durat dues hores i no 
s'ha pogut parlar de tots els temes, d’altres no s'han pogut tractar a fons. S'ha evidenciat, 
però, que es poden millorar aspectes, i sobretot s'ha demostrat l'interès dels veïns en 
participar dels projectes que afecten el barri i a ser informats i consultats d'una manera més 
transparent i democràtica. 

 

La “Plataforma Obrim el Moli” ha expressat la voluntat i la necessitat de continuar amb 
reunions de treball com aquesta per participar de veritat en un pla de futur per a tot el barri i 
amb aquest objectiu ha reclamat de nou que s'aturi l'aprovació del projecte. 

 

L'alcalde ha volgut treure importància a l'operació immobiliària explicant que grans propietaris 
dels terrenys han dit que no tenen intenció de construir abans de 6 anys. Veïns de la 
Plataforma han dit que això facilita destinar temps a millorar el pla i han preguntat a l'alcalde 
per què s'ha encetat un projecte tan complex l'últim any de mandat, de pressa i corrents, en 
comptes de comptar amb tota una legislatura completa per treballar-hi amb calma i escoltant 
totes les veus amb l'atenció deguda? 

 

Des de la Plataforma temem que aquesta pressa sigui per satisfer, abans d'un probable canvi 
de govern, els interessos econòmics dels grans propietaris del barri en detriment de la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes. 

 

És per això que dimecres ens concentrarem a les 18.00 davant de l'Ajuntament i reclamarem 
que s'aturi el projecte per fer-lo pensant en tots els veïns. 

 

Seguidament us fem un resum més detallat de la trobada: 
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L'Ajuntament no ha convocat tots els veïns que han presentat les al·legacions proposades per 
la Plataforma Obrim el Molí. Han explicat que volen fer reunions per zones. Finalment, però, a 
petició dels veïns i veïnes, tothom que hi estava interessat ha pogut entrar. 

 

Els diferents mitjans de comunicació tampoc estaven convocats i no han pogut escoltar els 
veïns qüestionant els arguments dels representants de l'Ajuntament i que l'alcalde ja havia 
avançat i repetit els últims dies a la premsa, a la ràdio i a la televisió. 

 

Els veïns han reivindicat el dret a presentar al·legacions al projecte i han retret a l'alcalde 
l'intent de menystenir-los en les seves declaracions a la premsa. També li han recriminat que 
hagi titllat d'interessos electoralistes les inquietuds dels veïns i veïnes i que els hagi atribuït 
arguments falsos que en cap moment figuren a les al·legacions presentades. 

 

Els veïns i veïnes han preguntat sobre aspectes d'interès particular i col·lectiu. Han demostrat 
per exemple que, en una de les zones, el coeficient de construcció permet fer edificis de set 
plantes d'altura, els tècnics de l'ajuntament han indicat que es tracta d'un error en el 
coeficient, ja que l'altura màxima permesa és de 5 plantes. 

 

Des de l'Ajuntament també han reconegut que l'amplada del carrer de Sarriera no permet la 
construcció d'edificis de 5 plantes tret que es faci recular la façana per augmentar l'amplada 
del carrer. 

 

També han admès que el traçat del carrer Sarriera es vol modificar, connectant-lo amb la 
carretera de Vilanova, probablement amb una rotonda, cosa que portaria a perdre una part 
important de la plaça de Vilanova, ara mateix l'única plaça del barri, i afegiria una barrera més 
entre el Molí d'en Rovira i el Centre, sobretot pels vianants. 

 

Sobre la plaça de 4.000 metres quadrats prevista, sota de la qual hi anirà un aparcament 
privat, els representants municipals han dit que la superfície tindrà un gruix d'un metre de 
terra per poder-hi posar elements de vegetació. Sobre l'aparcament no han pogut aclarir si 
serà només d'ús privat de les empreses, o també obert al públic i en aquest cas si serà de 
pagament. Tampoc saben encara si aquesta plaça tallarà o no el carrer de Sarriera pel mig o 
s'hi podrà circular. 
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Sobre el pla de mobilitat han dit que es farà al llarg d'aquest any i que s'aprovarà l'hivern del 
2020 i no han desmentit que tots els carrers del Molí d'en Rovira s'hauran d'adequar als més 
de 900 habitatges, que poden representar 3.000 persones més al barri i entre 1.000 i 2.000 
vehicles més. 

 

L'alcalde també ha reconegut la manca històrica d'equipaments, però a la vegada ha dit que 
perquè aquests equipaments, que no ha concretat, es puguin fer, és necessària la operació 
immobilitaria i fer créixer el barri demogràficament. És evident que aquest contrasentit no el 
podem compartir de cap de les maneres.  

 

Hi ha altres aspectes que no hem pogut abordar, per exemple, de les naus característiques del 
carrer Comerç i del barri en general només es protegiran les que han decidit catalogar, però 
creiem que n'hi ha d'altres que tenen elements molt interessant que s’haurien de conservar, 
que es poden preservar i proposem que s'estudiï com fer-ho. 

 

Creiem que la fisonomia del barri és única i que no s'ha valorat prou el potencial que té de cara 
a projectar-lo cap al futur. 

 

Per això insistim: Aturem l'especulació!, millorem el barri! 
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