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LA PLATAFORMA SALVEM LA PLAÇA DEL LLAURADOR 

CELEBRA UNA ALTRA ASSEMBLEA INFORMATIVA 

L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ PROHIBEIX A LA PLATAFORMA 

REUNIR-SE A LA CASA DE CULTURA 

Més d’un centenar de veïns i veïnes de Callosa d’en Sarrià s’han reunit 

aquesta nit a la població convocats per la Plataforma Salvem la Plaça del 

Llaurador, amb l’objectiu de coordinar les futures accions per a que no es 

destruisca la Plaça del Llaurador amb la construcció d’un aparcament 

subterrani. 

L’assemblea s’havia de celebrar a la Casa de Cultura del poble, però no ha 

estat possible perquè el govern de l’Ajuntament, en mans del PP, ha 

prohibit l’accés. La instància presentada per la Plataforma ciutadana fa unes 

setmanes, sol·licitant l’ús del saló d’actes d’aquestes instal·lacions 

públiques, ha estat contestada sense especificar si es concedia o no el 

permís. Quan el més d’un centenar de persones reunides ha volgut accedir 

al Saló d’Actes, el conserge ha prohibit l’entrada al·legant que, des de 

l’Ajuntament “li havien dit que no ens deixés entrar”. Tota la gent reunida 

per a participar en aquesta assemblea, per tant, ha hagut de reunir-se al 

mig del carrer, en la Plaça del Convent. Des de la plataforma mostrem el 

nostre rebuig a aquestes formes antidemocràtiques i de censura del govern 

local, pròpies d’altres èpoques. 

En el transcurs de la reunió s’ha informat als veïns i veïnes de la població de 

l’estat en que es troben els tràmits per a la construcció de l’aparcament 

subterrani, actualment pendent de publicació al Diari Oficial de la Província. 

La Plataforma ciutadana ha acordat demanar una reunió amb l’alcalde de la 

població, per als pròxims dies, per a informar-lo i traslladar-li la seua 

protesta per la construcció d’aquest pàrquing, i demanar-li la retirada 

immediata del “projecte” de construcció de l’aparcament en aquest espai. 



L’objectiu del col·lectiu cívic és el de defensar l’entorn natural i de 

convivència a la Plaça del Llaurador, un espai que representa un dels 

patrimonis més importants de la població, donades les seues 

característiques, la situació junt al casc històric, la riquesa en la seua 

vegetació, i l’ús lúdic i d’esbarjo que significa. També cal recordar que abans 

era un barranc que separava el casc antic de l’anomena’t Barri i que va ser 

farcit de terra amb l’ajuda dels agricultors i margenadors de Callosa, el que 

li dóna un valor encara més alt com a patrimoni del poble. 

A més, la Plataforma defensa la creació de places d’aparcament públiques, 

no privades, que és el que pretén aquesta obra. Les places seran de lloguer 

i no hi hauran places rotatòries.  

A l’Estudi previ es contempla l’eliminació de quasi 200 places d’aparcament 

al carrer, de les existents actualment, per tant, no s’entén perquè, si es 

considera que hi ha necessitat de places noves d’aparcament, se’n volen 

eliminar tantes de públiques, per a crear-ne de privades. 

Si l’Ajuntament no cessa en la seua intenció d’impulsar aquest projecte, la 

Plataforma Salvem la Plaça del Llaurador seguirà treballant per preservar 

aquest espai,la seua riquesa i la seua potenciació. 
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