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20.4.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya sobre la
necessitat d'un pla de camins per a la mobilitat, la cultura i l’ocupació en el municipi
En el passat ple ordinari de maig 2020, el grup Municipal d’Esquerra Republicana de Sant Pere
de Ribes, va presentar una moció per la mobilitat adient, en la què ja es parlava de la
necessitat d'elaborar un pla de camins que ajudés a comunicar el poble entre els seus nuclis,
barris, masies i poblacions veïnes.
Les raons amb més pes d'aquest argument són, per una banda, la necessitat de mobilitat en
les zones que fa referència als camps i boscos davant l'augment de circulació de persones en
aquests dies de confinament. I per l’altra, també la necessitat de regularitzar l'ús de camins per
persones, bicicletes i vehicles a motor que cada cop es fa més palesa.
Aquesta crisi a tots els nivells, que ha generat la pandèmia del covid19, ens posa a prova a tots
els grups polítics, a generar noves idees que vagin més enllà de la crisi i que posin fil a
l'agulla a l'hora d'elaborar plans que ajudin al municipi a caminar cap al medi ambient, la
sostenibilitat sota el paraigua de la difusió cultural, el coneixement del territori, els seus
recursos i la pedagogia a tots els nivells.
Per tot el que exposem, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya demanem els
següents acords:
Primer: Elaboració d'un pla de camins que ajudi a configurar, dins la xarxa de camins, quins
són públics i quins privats. Un pla elaborat per treballar amb el camins públics per garantir-ne
l'accés.
Segon: Elaborar un pla de manteniment dels camins, que al seu temps ajudi a la creació de
llocs de treball tant públics com privats. Ja que gràcies al manteniment dels camins també es
poden explotar els recursos naturals per a l’autoconsum sostenible d’àmbit municipal i ajudar a
la creació d'empreses, com ja proposàvem en l’anterior moció en aquesta línia, amb la creació
d’una cooperativa posterior al pla d’ocupació.
Tercer: Mesures sobre l'ús de camins, perquè en aquests mesos de confinament s'ha vist
com en molts camins, sobretot els que estan al costat del poble o els que comuniquen
poblacions veïnes, s'ha intensificat la mobilitat de persones i vehicles amb motor o sense i que
ha originat conflictes entre els mateixos usuaris.
Quart: Difusió cultural. La natura i la cultura són pilars importants de qualsevol societat per
esdevenir més rica, ètica i sostenible. Perquè aquestes mesures no quedin dins un calaix seria
necessari utilitzar tots els mecanismes públics per difondre aquesta xarxa de camins del
municipi i tot el patrimoni històric o artístic ubicat en ella, així com el seu bon ús i gaudi.
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Per això, és fonamental la pedagogia en les entitats i centres educatius municipals mitjançant
tallers i/o cursets que ajudin a sensibilitzar la població sobre el bé natural i cultural que hi ha al
terme municipal. Per cert, un bé natural que és el més gran del territori de la comarca.
Cinquè: Les rieres i torrents són el corredor natural, que moltes civilitzacions han utilitzat en
el territori al llarg de la història. Aquest fet ha provocat que quan es van crear els camins es van
aprofitar torrents i parts de la riera. Actualment podríem dir que la riera s'ha transformat tot
sovint en una claveguera oberta, per això l'Ajuntament juntament amb altres administracions
haurien d'elaborar un pla per la seva neteja i manteniment. D’altra banda, la riera no només
configura una part important del municipi, el relaciona amb els altres municipis. En aquest cas,
s’hauria d’elaborar un acord entre municipis per actuar en la neteja i conservació comuna
d'aquests espais naturals.
El regidor, Sr. Francesc-Xavier Pascual i Soriano defensa la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació El Ple de la Corporació acorda aprovar la
moció per unanimitat del vint-i-un membres que la composen.
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