Amics de la Rabassa creu que els canvis al POUP fan “mala espina”
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L’aprovació de la modificació del pla d’urbanisme (POUP) de Sant Julià de Lòria que preveu
una reserva de sòl als entorns de Naturlàndia, i en permet així la urbanització, ha alertat els
Amics de la Rabassa. Indiquen que no tenen més detalls de la mesura del que el Comú ha
informat però, en tot cas, els fa “mala espina”. Representants de l’associació van ser presents
en el consell en què es va donar llum verda a aquests canvis. Els arguments utilitzats pel
conseller d’Urbanisme, Dot Jordi, però, no van satisfer.
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Des de l’entitat, Josep Maria Goicoechea va recordar que la majoria diu “que la reserva de sòl
és per si de cas. Ja direu quin cas”, al mateix temps que va afegir que “la gent del carrer no són
tontos” i creuen que “alguna cosa hi ha al darrere”, ja que, en cas contrari, no s’hauria fet
aquesta rectificació al POUP. A més, va recordar que “el Comú ens ha dit moltes vegades una
cosa i n’ha acabat fent una altra”.

Per altra banda, Goicoechea també es va referir a les paraules del conseller d’Urbanisme en
les quals descartava que es poguessin construir habitatges a la zona. L’integrant d’Amics de la
Rabassa va exposar que encara que s’hi faci un hotel o bungalous, aquestes edificacions
també són una forma d’habitatge i comporten construir al bosc de la Rabassa. Per aquest motiu
va lamentar que “del projecte inicial plantejat pel Comú, zero”, ja que en un principi es parlava
d’un parc d’observació d’animals, amb cabanes i camins. Goicoechea va indicar que en lloc
d’això es va prenent espai al bosc convertint els voltants de Naturlàndia en urbanitzables.

L’entitat es preveu reunir aquesta setmana per analitzar aquests canvis urbanístics i avaluar si
es pot impulsar alguna mena d’acció. El que tenen força clar és que el Comú no es manifestarà
sobre la finalitat d’aquesta modificació fins que es faci un pla especial, i això pot trigar anys.

Quant a les accions que es podrien impulsar, Goicoechea va exposar que serà difícil al·legar-hi,
ja que el Comú no cometrà els errors que es van fer en un principi i la reserva de sòl es troba
dins la legalitat. Tot i així, es van mostrar decidits a moure’s per mostrar el seu disgust i
preocupació.
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