ATENCIÓ!!! LA ZONA VERDA del CASTELL ESTÀ EN PERILL!

Veïns i veïnes! Sabíeu que construiran 6 edificis (de 6 alçades) a la zona de
bosc que hi ha a prop del Castell. Els 2 primers blocs aniran a la zona de
davant de l’escola Torre Barona. Us ubiqueu? Sí, allà davant la rotonda on hi
ha una gran zona de pins alts, preciosos i possiblement centenaris. Després, es
destruirà l’altra banda! Creieu que cal?
No entenem per què hem de destrossar els voltants del Castell i les poques
zones verdes que ens queden. Cada cop hi ha menys espais lliures i verds.
S’hauria de vetllar per la preservació de tota aquesta zona, creiem que no és
una zona qualsevol! Els canvis a la terra i el medi són irreparables i irreversibles, i
això vol dir que no es pot tornar enrere.
Aquestes obres no deixen de representar un capitalisme salvatge que ho
destrossa tot i un urbanisme al servei dels diners i no de la ciutat. Volem més
informació al respecte. Per què tant obscurantisme amb els temes urbanístics?
Transparència!
Castelldefels ha crescut molt en últims anys. El negoci immobiliari que s’ha fet
és brutal i no ens agrada gens: preus de pisos i lloguers desorbitats, pisos buits,
gent sense casa, gent que no es pot pagar el lloguer, desnonaments... Però
seguim especulant amb el sòl i la terra!
L’obra és imminent! Denunciem l’especulació del dret a l’habitatge i la no
preservació d’un dels entorns més simbòlics i macos que ens queden. Les obres
i edificacions afectaran a la biodiversitat de la zona, i tindrà un impacte visual
a la imatge i símbol del conjunt del Castell. Us imagineu El Castell envoltat
d’edificis?
El nostre municipi ha patit anys de especulació i creixement urbanístic il·limitat,
pràcticament tota la superfície municipal està construïda. Les veïnes ens hem
trobat amb els fets consumats i no hem pogut decidir. Volem preservar els pocs
espais lliures que encara queden per el gaudi dels nostres filles i fills. Quina
herència deixarem a les futures generacions? La construcció amenaça a El
Castell com també a l’Olla del Rei o la Riera de Canyars, o a la zona de els
Joncs, entre el tanatori i Barnasud. Us ho imagineu? Cada cop més ciment,
asfalt i edificis, i menys natura i espais verds.

Castelldefels, ja és prou gran. Fora especuladors! No volem més pisos, no cal
edificar més!

Defensem les poques zones verdes que queden!

