Gallecs
El passat 29 de març es va fer al Parlament de Catalunya un pas decisiu per seguir
avançant en la protecció de Gallecs. S’aprovà una resolució que recull demandes
històriques llargament reivindicades: l'ampliació de la zona protegida a Santa Perpètua,
Mollet i Parets; la inclusió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) a la Xarxa Natura 2000 i la
seva declaració com a Refugi de fauna; la reclamació de l'aprovació immediata del Pla
Especial de l'EIN; la millora de l'impacte actual de les infraestructures que travessen
l'espai i evitar incloure'n de noves; estudiar la finalització de l'activitat de tir al plat i la
retirada de l'antena existent; i la resolució dels problemes d'abastament d'aigua potable,
entre d'altres.
El text aprovat al Parlament partia d'una proposta treballada des de la Plataforma en
Defensa de Gallecs (PDG), que des del 2014 lidera una campanya popular que va
incloure una gran manifestació i passà per la presentació de mocions als plens dels
municipis afectats. A Mollet la moció proposada per la PDG es va aprovar per unanimitat
de tots els grups al Ple. Ara la proposta del Parlament recull totes aquelles demandes.
Volem fer un reconeixement a la feina incansable de la Plataforma per la Defensa de
Gallecs. Per part nostra hem estat treballant els dos últims mesos colze a colze amb els
diputats d’ERC al Parlament per fer arribar les reivindicacions del territori i aconseguir el
consens en el màxim de temes possibles. I s'ha fet negociant amb tothom qui ho ha
volgut, aconseguint acord en la majoria de punts. Per això no entenem la posició a la
defensiva del PSC, que no s’alegra dels avenços i menteix dient que altres no estem per
la protecció de Gallecs, buscant una competició absurda.
Des d'Ara Mollet – ERC – MES estem satisfets de la feina feta per tanta gent. Gallecs es
mereix que seguim lluitant per la seva preservació com a paratge natural insòlit i únic a la
plana vallesana i metropolitana.

