Veïnes/ïns d'Olocau :
L’Ajuntament d’Olocau té previst urbanitzar dos espais en el nostre terme municipal.
Un entre la carretera de Llíria, la de Bétera, Pedralvilla i el terme de Marines amb una
extensió de 480 hectàrees (4.800.000 m2), i un altre en la finca de tarongers (al Nord de la
carretera de Llíria) amb una extensió de 66 hectàrees (660.000 m2).
Si tenim en compte que el casc urbà d’Olocau ocupa 10 hectàrees, la zona que es
pretén urbanitzar es unes 55 vegades Olocau. Això suposa la construcció de entre 14 i 15.000
habitatges i com a mínim uns 30.000 nous habitants.
A diferència del que l’Ajuntament vol fer, els membres d’aquesta associació, en
procés de constitució legal, pensem que el futur del nostre poble no pot estar en fer uns superPAI’s a 3 km del casc urbà del poble que no ens donarà més qualitat de vida als que vivim
ací. Perquè... quan tardaran en endur-se l’escola i el consultori mèdic?. Tindrem millor servei
de transport públic? Tindrem més gent per a que siga rendible ficar negocis a Olocau, o
haurem d’anar al PAI de compres?.
No obstant això, és comprensible la postura d’aquells que tenen terres que poden
resultar afectades pels PAI’s i volen vendre-les, cadascú és lliure de fer el que crega que més
li interessa, (però això no vol dir que hagen d’estar a favor dels PAI’s, no seria el primer cas
que, després d’haver comprat terres, el PAI no es fera). Però demanem que al marge
d’interessos personals mols respectables, pensem tots en el futur del poble.
On està el futur del nostre poble?. Pensem que el poble s’ha de fer gran fent una
actuació urbanística al voltant del casc urbà que ens permeta mantenir, millorar i ampliar els
serveis que tenim.
No volem un “Olocau Nou” i un “Olocau Vell”, volem només un Olocau d’una
grandària major que ara i un creixement sempre sostenible, que vigoritze social, econòmica i
culturalment el nostre poble i que no tinguem la necessitat, en un futur, d’anar al “Olocau
Nou” per portar els xiquets a l’escola, anar al metge o anar a comprar pa. Perquè algú pensa
que ací, al poble, hi hauran estos serveis quan als PAI’s visquen uns quants milers de
persones?
Per tot això i pensant en el millor per al nostre poble, et demanem que expresses la
teua opinió mitjançant la signatura d'este manifest que t'adjuntem, si estàs empadronat i
també t´oferim la possibilitat de participar, mitjançant esta associació o com consideres més
convenient, per a aconseguir entre tots un millor futur per al nostre poble.
CONTRA AQUESTA IMPOSICIÓ ¡MOBILITZA'T!

Olocau, 19 de novembre de 2006

Associació de veïns d’Olocau contra imposicició de PAI’S
(en tràmit de registre)
Per a més informació:
http://www.olocau.eu
http://olocaunoquierepais.multiforos.es
http://olocau.org/el_prego
http://www.olocau.biz/
http://www.olocau.net

