ACORD ENTRE ELS VERDS ESQUERRA ECOLOGISTA I LA SECCIÓ LOCAL
D’ERC GAVÀ
Els Verds Esquerra Ecologista de Catalunya decideix concórrer a les eleccions
Municipals del proper 26 de maig amb la secció local d’ERC de Gavà
Els Verds considera que Esquerra Republicana de Catalunya, partit amb un tarannà
obert a la col·laboració amb col·lectius de tot el país, vol estendre la fórmula de l’acord
municipal com a mecanisme per bastir un projecte comú.
Un dels punts més importants de l’acció política de treball és continuar treballant des del
consistori en la defensa del Medi Ambient.
En aquest sentit el pacte d’Els Verds-Esquerra Ecologista amb Esquerra Republicana de
Catalunya de Gavà ha de servir per continuar liderant l’oposició al projecte urbanístic del
Pla de Ponent a través de la plataforma Salvem el Calamot, així com al Pla Director del
Delta, que pretén urbanitzar terrenys d’ús agrícola i espais declarats com a Important
Bird and Biodiversity Areas (IBAs). Així mateix, vam liderar la lluita pel tancament de
l’abocador del Garraf, i en continuem denunciant els efectes adversos. També vam
impulsar l’elaboració dels catàlegs locals de comunitats vegetals i arbredes a protegir, la
supressió efectiva dels espectacles taurins il·legals que encara es feien en una hípica, i
proposem mesures per millorar el tracte amb els animals, sempre en col·laboració amb
els grups ecologistes locals Quercus i Les Agulles.
És en la coincidència d’aquests projectes amb els objectius d’Els Verds que sorgeix
aquest acord, que neix amb la pretensió que sigui obert a tota la ciutadania que creu en
una altra manera de gestionar el territori.
En prova de conformitat amb el present Acord Municipal, Albert Massana i Gràcia, en
representació d’ERC-Gavà, i Lourdes Pallas Pallàs i Pepi Madrid Madrid, en
representació d’Els Verds-Esquerra Ecologista signem per duplicat aquet acord el dia 20
de febrer de 2019
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