Ple ordinari
28 de novembre de 2017

15.6.- Moció presentada per FEM POBLE i UM9-CUP de suport al soterrament de l’AVE a
Múrcia.
Des del passat 12 de setembre a la ciutat de Múrcia s'han succeït diferents mobilitzacions
impulsades perla Plataforma Pro-Soterramiento on milers de persones es manifesten contra l'
anomenat "mur de la vergonya". Aquest mur, que circumda les vies de l'AVE, pretén dividir la
ciutat en dues i segregar als barris populars dels serveis que s'aglutinen al centre. La
infraestructura dins de la ciutat es tractaria d'un mur de 9km de 5 metres d'alçada dins de la
ciutat amb escassos passos de nivell i que afectarien al desenvolupament social i econòmic
precisament d'alguns dels barris amb més atur de la ciutat. Afectaria als barris de Santiago El
Mayor, Nonduermas, Barriomar, Pío X, El Progreso, Patiño y Ermita del Rosario on viuen prop
de 180.000 persones i els quals la infraestructura podria transformar en autèntics guetos segons
paraules de la mateixa plataforma.
La tensió social creix i creix a mesura que la intervenció desmesurada deis antiavalots de la
Policia Nacional amb diversos detinguts, ferits per intentar frenar les ocupacions de les vies veient
l' imminència de l'arribada de l'AVE al primer trimestre del 2018. S'ha paralitzat fins a la circulació
ferroviària i l’enfrontament dels veïns contra les administracions locals, autonòmiques i
nacionals, totes elles del PP, no deixa de créixer. Les manifestacions diàries amb les proclames
de "el tren por abajo, yo por arriba" no han parat de sumen cada vegada a més veïnes i veïns
arribant al punt d'arribar a més de 50.000 manifestants a la ciutat reclamant el soterrament
prioritari de les vies, la mobilització més gran de la historia de la ciutat.
L'arribada d'una infraestructura tan important com l'AVE hauria de poder oferir un
desenvolupament econòmic i de serveis per igual a la ciutadania sense menysteniment als nuclis
de població més humils, que considerem es veurien afectats i aïllats greument com s'ha vist
provat en altres projectes de desenvolupament urbanístics similars com l'arribada d'autopistes o
trens a altres poblacions també separant grans nuclis de població. Aquest aïllament només pot
favor a una separació encara més gran de classe i justícia social. En aquest sentit i cridats per
l'esperit de solidaritat entre les classes populars creiem que la lluita de les veïnes i veïns de
Múrcia no ens és aliena com no ho és pas cap lluita social, més encara si s'ha intentat ocultar
mediàticament o difamar com si es tractés d'actes de grúpusculs violents.
Per això demanem al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes:
1. Ratificar la posició de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes contra la repressió policial i l'intent
per part del govern de l'Estat de frenar per la força les mobilitzacions i l'ús de la violència en
general per solucionar conflictes polítics.
2. Anunciar la solidaritat i el suport de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la reivindicació de
les veïnes i veïns de la ciutat de Múrcia pel soterrament de les vies de l'AVE abans de la posada
de la marxa del servei com ja han fet l’Assemblea Regional i el plenari municipal.
3. Publicar als mitjans de comunicació municipals (xarxes socials i El Comú) l'aprovació de la
moció al ple i una publicació que expliqui el conflicte de les veïnes i veïns de Múrcia i les seves
mobilitzacions vers "el mur de la vergonya" per conscienciar a la ciutadania del nostre municipi
vers la problemàtica.
4. Donar compte d'aquests compromisos als mitjans de comunicació, a l'Associació Catalana de
Municipis, al Ministeri de Fomento, el Govern Regional de Múrcia, l'Ajuntament de la Ciutat de
Múrcia i a la Plataforma Pro-Soterramiento de Múrcia.
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels divuit membres presents dels vint-i-un que la composen.
Marxa el regidor Sr. Josep Graells i Ros i no torna (02:00h)

