
                                                                                          

 

Moció d’ERC Vallirana per aplicar una moratòria de 50 anys en les 

requalificacions de terrenys forestals del nostre entorn natural 
 
Esquerra  Republicana de Vallirana creu en un poble envoltat per un medi natural 
sostenible, equilibrat i ple de vida. És per aquest motiu, doncs, que el 
desenvolupament urbanístic del nostre municipi ha de conviure amb l’entorn evitant 
que aquest quedi a l’empara de la destrucció i lucre d’empreses privades.  
 
Cal protegir l’entorn natural de les nostres muntanyes, pulmó verd del Baix Llobregat,  
per tal que la seva biodiversitat perduri en el temps.  
En el nostre poble, les pedreres són una activitat habitual que afecta tant al medi 
natural com a les persones que hi viuen a prop. Són molts i molts anys d’afectació, de 
camions, de pols, de voladures, i un llarg etcètera.  
 
Tots sabem que el 7 i 8 de maig passat es va celebrar a Cervelló una consulta per tal de 
conèixer l’opinió dels veïns i les veïnes del poble respecte a l’ampliació de la pedrera El 
Telègraf. Sobre un cens de 7.314 persones, es van emetre un total de 1.225 vots 
(16,75% de participació), dels quals un 80% van ser contraris a una futura ampliació de 
l’activitat d’extracció d’àrids. Com tots sabeu, el Ple de Vallirana també es va 
posicionar en contra d’aquesta ampliació. 
 
Des d’Esquerra Republicana de Vallirana creiem que hem d’aprofitar aquest moment 
per restablir l’entorn utilitzat en l’extracció de pedra de les nostres muntanyes i per 
altres activitats destructores del medi natural. Al mateix temps, hem d’assegurar un 
equilibri entre les activitats lucratives i el medi natural que garanteixi la protecció del 
patrimoni natural i permeti el desenvolupament sostenible de professions vinculades 
directament amb el medi. 
 
Per tot això, proposem al Ple d’aquest Ajuntament  l’adopció dels següents acords: 

 
1. Prendre el compromís d’aplicar una moratòria de 50 anys en les 

requalificacions de terrenys forestals destinats a l’activitat extractiva, l’obertura 
de noves pedreres o l’ampliació de les ja existents, de les muntanyes del terme 
municipal de Vallirana.  

 
2. Prendre el compromís d’engegar una campanya de recuperació del sòl forestal 

de les muntanyes del terme municipal de Vallirana mitjançant la requalificació 
dels terrenys utilitzats per les activitats destructores del medi natural, com són 
les desforestacions indiscriminades, les activitats extractives, i totes aquelles 
que puguin alterar l’hàbitat de les espècies protegides de les Zones Xarxa 
Natura 2000, PEIN, ZEC o ZEPA de les muntanyes d’Ordal, per tal de mantenir 
un equilibri sostenible i permetre la restauració de sòl forestal.1 

 
3. Prendre el compromís d’assegurar una política decidida de conservació dels 

espais naturals i l’establiment d’una xarxa de connexions que garanteixi la 

preservació i protecció de Zones d’Especial Protecció d’Aus i espais de 

Xarxa europea Natura 2000 a Catalunya. 

                                                        
1 Aquest acord finalment va ser retirat de la moció per tal de facilitar la seva aprovació per part del 

PSC. 


