Gallecs i Pinetons no es toquen

Des del PSC Mollet ho tenim molt clar: Gallecs i els Pinetons no es toquen! I aquestes no són
paraules buides o eslògans, sinó que es demostren amb els fets reals fruit dels més de 30 anys
que portem governant la ciutat. Amb aquest article volem posar fre a les informacions falses
que algunes persones intenten difondre malintencionadament, molt probablement amb
intencions polítiques ocultes en aquestes accions.
Tots els molletans i molletanes sabem que Gallecs és el nostre tresor, és el 50% del nostre terme
municipal, i és l’espai que fa que la nostra ciutat sigui especial. El pulmó verd de la ciutat, un
espai on gaudir de la família i els amics, un espai per passejar i fer esport, però també en els
últims anys impulsat pel govern de la ciutat, un espai referent en l’àmbit europeu pel que fa
l’alimentació sostenible, ecològica i de proximitat. Des de principis de segle un Espai d’Interès
Natural (EIN), que blinda la seva integritat a la part de Gallecs que és molletana, fet aconseguit
entre molts d’altres, per la feina dels diversos governs socialistes a la ciutat i a la Generalitat.
I parlem també dels Pinetons, un dels parcs més emblemàtics de la ciutat. Un parc que connecta
el Mollet urbà amb Gallecs, i que suposa un element clau per al foment de la biodiversitat a la
ciutat. Un parc que a més, ha estat construït per la ciutadania any a any en les successives Festes
de l’Arbre, amb el guiatge i expertesa de l’Ajuntament de Mollet. Per tant, diem també alt i clar
que des dels socialistes molletans no permetrem que el Parc dels Pinetons perdi la seva essència.
I això va clarament cap a aquelles persones que intenten confondre una parcel·la del barri de
Santa Rosa amb el Parc dels Pinetons, quan precisament el que fa el nou POUM és consolidar el
Parc com el gran espai verd de la ciutat.
En definitiva, els i les socialistes molletans hem demostrat el nostre compromís amb els espais
verds de la ciutat durant més de 30 anys. I ho farem durant molts més, perquè Gallecs i els
Pinetons no es toquen.

