Ple ordinari
19 de juny de 2018
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

16.4.Moció presentada per UM9-CUP per declarar el Parc Natural del Garraf lliure de
pràctiques i exercicis militars.
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 18 de juliol de 2016 la Moció 55/XI sobre la
desmilitarització de Catalunya. En aquesta moció s'insta al govern de la Generalitat a Prohibir
les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan al Parc Natural
de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l'Albera i
als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d'altres, i promoure també que els ens
locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.
El Parc natural del Garraf és un espai natural de lleure i oci per a totes les persones que volen
gaudir de la natura i Sant Pere de Ribes hauria de ser un municipi que promogui i respecti la
cultura de la pau i els seus valors, així com el seu Ajuntament garantir-ho.
Atès que l'exercit està realitzant pràctiques i exercicis militars al parc natural del Garraf,
suposem, amb el permís de la Diputació de Barcelona.
Atès que aquestes maniobres es fan al voltant d'una casa de colònies on infants, adolescents i
famílies gaudeixen de propostes diverses inspirades en els valors de la pau, el respecte i la
sostenibilitat entre d'altres. Aquestes maniobres militars no haurien de ser una escena habitual
al Parc, perquè entenem que el militarisme no s'hauria de normalitzar.
Atès que no volem que al Parc Natural del Garraf es converteixi en un camp de maniobres
militars.
Atès que no volem que el Parc Natural del Garraf es converteixi en un espai físic on l'exercit hi
practiqui tàctiques i estratègies que després portaran a terme contra poblacions d'altres països.
Atès que el ple municipal de Sant Cugat del Vallès, de Molins de Rei, Sant Climent Sescebes,
Sant Feliu de Llobregat van aprovar mocions de rebuig a la pràctica de maniobres militars als
parcs de Collserola.
Atès que el consorci del Parc Natural de Collserola ha aprovat una nova reglamentació d'usos
de l'espai que prohibeix "la utilització" i l'exhibició d'armes i recorda que les úniques activitats
d'entrenament permeses són les de "caràcter esportiu, físic i recreatiu".
Per tot això, des del grup municipal de UM9-CUP, proposem a aquest Ple aprovar:
PRIMER. Declarar el Parc Natural del Garraf lliure de pràctiques i exercicis militars.
SEGON. Instar a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Garraf que no autoritzi
més pràctiques militars dins el terme territorial del Parc Natural del Garraf.
TERCER. Instar a la Generalitat de Catalunya a fer complir la Moció 55/XI del Parlament de
Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya.
QUART. Els acords avui aprovats s'enviaran a les institucions afectades i a les entitats
veïnals, i es publicaran tant a la web com a les xarxes socials d'aquest ajuntament.
Defensa la moció el regidor, Sr. Joan López Fernández.
Es produeix un debat.
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per onze vots a
favor: Quatre d’UM9-CUP, quatre del PDeCAT-VIA, dos de Fem Poble i un d’ERC. Vota en contra
el regidor del PPC. S’abstenen els set regidors del PSC.
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