
Santa Coloma d

A I'atenció de la Sra. Alcaldessa

Benvolguda Sra. Ma

Després de 34 an Metropolità, que ha regit totes les actuacions
urbanístiques del nostre municipi i de tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es sotmet
a una revisió global.

Creiem que és un moment tan important per al nostre poble com ho fou, en el seu
moment, la tramitació i I'aprovació del Pla General Metropolità de I'any 1976.
En aquell temps de règim predemocràtic I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no
informà ni a les associacions veïnals, ni als propietaris de terrenys ni al poble, de la
tramitació del Pla. Per aquesta, i altres raons, el Pla del 76 ens deixà com herència uns
nyaps que encara patim (les qualificacions errònies de les cases del Bosc de Joaquim
Folguera i de les zones industrials, la qualificació com urbanitzable de terrenys de
conreu, etc.).

Fa aproximadament un any que el nou procés s'inicià, i tampoc ara I'Ajuntament ha
ofert informació institucional ni als grups d'oposició, ni a les associacions ni al poble. No
voldríem que, en plena democràcia, ens trobéssim en la mateixa situació dels anys
1975-76.

Per aquest motiu demanem formalment, i amb la màxima urgència, una reunió amb el
govern municipal i persones responsables de la redacció del Pla, en què se'ns informi
fefaentment de tot el que suposa el Pla per al nostre municipi. La urgència és exigida
perquè el termini de presentació d'al'legacions a l'aprovació provisional és el dia 27
d'aquest mes de juliol.

Demanem també la creació immediata d'un Consell Municipal per seguir el que queda
de tramitació del Pla General Metropolità i el subseqüent Pla Director Urbanístic de
l'Àrea Metropolitana.

Agraïm la seva atenció.

Atentament,

Felip Cast iVillegas
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