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«No hi ha barri sense places»;
protesta a la plaça de la Noguera de
Vic en contra la construcció de pisos
A l'espai s'hi han posat cartells i pancartes

La plaça de la Noguera, aquest dijous al matí | Josep M. Montaner

La plaça de la Noguera, al barri del Remei de Vic, s'ha despertat empaperada. L'acció protesta
contra la construcció de pisos prevista en aquesta zona. A través d'un comunicat, el grup
Remeireviu remarca que s'ha portat a terme l'acció "davant la indiferència de l'Ajuntament enfront
de les demandes i necessitats dels veïns".
El grup recorda que al barri del Remei hi manquen espais públics i equipaments de qualitat, ja
que es va densificar l'entorn amb la construcció de grans pisos i el creixement de la bombolla
immobiliària.
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En aquest sentit, remarquen que "la notícia, de la promoció de pisos, de la plaça de la Noguera, és
la gota que ha fet vessar el got d'una problemàtica que fa temps que dura". "Com podem generar
cohesió social si ens prenen els espais on trobar-nos?", es pregunten.
Un solar cedit temporalment
La plaça de la Noguera és un espai de propietat privada. Es va cedir temporalment aquest solar
urbà https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/54877/vic/remodela/placa/noguera)
(
per part dels
propietaris mentre no s'hi construïssin habitatges. Ara s'hi volen edificar pisos, cosa que ha
generat rebuig al barri.
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View this post on Instagram
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El barri està en venda i no ho podem permetre. Amb aquesta acció hem volgut visibilitzar la
problemàtica de la manca d'espais comuns al barri. La plaça de la Noguera ha esdevingut un punt
de trobada i cohesió social, molt necessari en un barri de més de 7000 habitants. Recentment ens
han confirmat l'edificació d'un bloc de pisos que significarà la pèrdua de l'última plaça gran que ens
queda. @aj_vic fareu alguna cosa al respecte? PROU especulació i més cohesió!
#noenstoqueulesnous ???
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A post shared by Remei Reviu
(https://www.instagram.com/remeireviu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
(@remeireviu) on Jan 16, 2020 at 12:13am PST
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