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9.6. Moció que presenten els regidors no adscrits Xavier Pascual Soriano i
Jaume Torras Roca per la catalogació dels arbres i conjunts arboris singulars de
Sant Pere de Ribes.
Els regidors no adscrits Xavier Pascual i Soriano i Jaume Torras i Roca proposen al
Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’aprovació, si s’escau, de la següent moció
que proposa la realització del Catàleg d’arbres singulars de Sant Pere de Ribes.
Exposició de motius:
Els arbres són part important dels ecosistemes i juguen un paper molt important en la
protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Els arbres són els
responsables de proporcionar part de l’oxigen que respirem i d’eliminar el diòxid de
carboni que provoca l’escalfament de l’atmosfera. I, tanmateix, en els espais urbans i
periurbans, els arbres ajuden a fer més confortables aquests espais, atès que donen
ombra i absorbeixen humitat, reduint l’escalfor i minimitzant l’impacte de l’asfalt. Els
arbres ajuden a fer els espais urbans més humans i saludables.
El catàleg que proposem hauria d’aplegar els exemplars i conjunts arboris més
valuosos ecològicament i històricament que hi ha als carrers, places, jardins i entorn
natural del nostre municipi. Aquests arbres, donada la seva antiguitat, raresa, bellesa,
qualitats estètiques, històriques, etc, mereixen ser preservats per assegurar-ne la seva
conservació.
El catàleg que proposem hauria de ser un conjunt de fitxes, una per cada exemplar o
conjunt, amb fotografia, ubicació, tipologia, mesures i, fins i tot, valoració patrimonial
feta d’acord a la Norma Granada.
Aquest document voldria ser un element més en la defensa i protecció de l’arbrat, atès
que l’Ajuntament ja compta amb l’Ordenança reguladora dels espais verds i zones
enjardinades, que caldria ampliar. Fa poc temps aquest consistori va aprovar el Pla
Director del Verd Urbà i no hem d’oblidar que la Generalitat de Catalunya ha elaborat
un llistat d’arbres monumentals que cal protegir, dos d’ells són a Sant Pere de Ribes:
la Mata de la Mata i el Pi de la Palanca. A Sant Pere de Ribes hi ha arbres importants i
cal posar-ho en relleu.
Dit això, els regidors no adscrits, abans membres del Grup Municipal d’ERC, Xavier
Pascual i Soriano i Jaume Torras i Roca, proposen al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes l’aprovació dels següents acords:
Acords:
1- Elaboració per mitjans interns o externs del document que anomenarem Catàleg
d’Arbres Singulars de Sant Pere de Ribes
2- Aprovació de l’esmentat document pel Ple Municipal durant l’any 2021.
3- Publicar el document aprovat al web municipal.
El regidor, Sr. Jaume Torras explica la moció.
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Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat del vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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