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Les àrees residencials estratègiques

El principal partit de l’oposició també es queixa del canvi d’ubicació del futur nou hospital

El PSC de Sant Celoni rebutja
la urbanització de Can Riera

7

La Roca exposa
al conseller la
seva oposició al
model de l’ARE
La Roca del Vallès

Sant Celoni

El PSC de Sant Celoni va
manifestar dimarts la seva
oposició a l’àrea residencial
estratègica (ARE) a Can
Riera de l’Aigua. Segons els
socialistes, cal “prioritzar
un model de poble compacte
preservant la seva traça
urbana”, característiques que
no compleix el projecte dels
terrenys de Can Riera de
l’Aigua perquè es tracta de
sòl de valor agrícola, forestal
i rústic que “ultrapassa”
aquest límit, afirmen els
socialistes. Amb el rebuig
del PSC a l’ARE, deixa en
minoria l’aprovació del
govern de CiU de Sant
Celoni, ja que la CUP també
s’ha posicionat en contra de
la nova àrea residencial.
El PSC diu que Sant Celoni
ja té 16.700 habitants i els
1.270 habitatges previstos
a l’ARE i els més de 2.000
que ja estan planificats o
programats significarien per
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L’ARE de Sant Celoni es projecta als terrenys de Can Riera de l’Aigua

al municipi un creixement
de més de 8.000 habitants en
els propers 10 anys. “Repercutiria en dèficits d’equipaments, serveis i infraestructures”, explica el PSC en un
comunicat. I afegeixen que
es posaria en risc “el concepte de municipi compacte i el
model de cohesió social”.

Com a proposta alternativa, el PSC, que creu positiva la política d’habitatge
i planificació urbanística
desenvolupada pel Govern
de la Generalitat, considera
que els nous habitatges haurien d’adaptar-se a la realitat
del municipi i construir-se
en tres zones que ja estaven
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previstes com a zones de
creixement en el pla general de 1997: El P-16 (zona
residencial de l’institut),
l’UASU-11 (el barri del Baix
Montseny), i l’UASU-17 (a
la fàbrica Roca Umbert a la
Batllòria). Segons el PSC,
aquests tres sectors podrien
donar cabuda a més de 1.000
habitatges i reuneixen millor
els requisits que planteja
l’ARE.
Una altra reivindicació del
PSC és que el nou hospital
es construeixi al Sot de les
Granotes, com va preveure
l’anterior equip de govern, i
no a Can Riera de l’Aigua per
garantir que “tots els equipaments sanitaris es mantenen
dins del casc urbà”. El grup
socialista també proposa, per
donar més serveis davant
d’un creixement de població, fer una escola bressol i
un centre cívic als terrenys
del Sax Sala (equipament
municipal del barri del Baix
Montseny) i una altra escola
bressol a la zona de l’institut.
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L’alcalde de la Roca, Rafael
Ros (CiU), ha exposat al conseller de Política Territorial,
Joaquim Nadal, la seva oposició al model de creixement
que preveu l’àrea residencial
estratègica (ARE) amb 700
habitatges, dels quals la
meitat protegits, al sector de
Can Granota, al costat de la
Torreta. Ros insisteix que no
s’oposa al lloc escollit, però
sí al ritme de creixement
previst.
“Des dels anys setanta a la
Torreta s’ha fet una mitjana
de 25 habitatges anuals i el
pla suposaria fer-ne 700 en
pocs anys. La Torreta té 900
habitatges i gairebé es duplicarien en pocs anys”.
El govern municipal (CiUERC) ha convocat els veïns
de la Torreta dimarts vinent,
a les vuit del vespre, a un
acte públic que es farà al
centre cultural per explicar
el projecte. “Escoltarem els
veïns i farem cas de la voluntat del barri”, diu Ros.

