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MOCIÓ:

MANIFEST  A  FAVOR  DE  L’AGRICULTURA  SOCIAL  NO  PROFESSIONAL  I  EN 
CONTRA DEL PLA DE “PROTECCIÓ” DEL PARC AGRARI

Els sotasignats han tingut coneixement que en la darrera reunió del Consell Agrari Local 
del passat dia 25 de gener es va comunicar per part del regidor de medi ambient, senyor 
Manuel Leiva, de la intenció del govern municipal (ICV+PSC) de portar al Ple Municipal 
del proper dia 27 de febrer de 2018 el Pla de Protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat 
de Sant Feliu de Llobregat.

Els  sotasignats  mostrem el  nostre rebuig  a  l’esmentat  Pla,  doncs aquest  suposa el 
desallotjament  forçós de totes aquelles que sense ser titulars de les terres,  les han 
treballat  amb  el  seu  esforç  d’acord  amb  els  seus  propietaris.  A  més  s’impedeix 
l’explotació no professional de les terres ni aquelles propietats que tinguin una superfície 
a una hectàrea, forçant als petits propietaris a la cessió, abandonament o venda de les 
terres de les que són legítims amos. 
  
REIVINDIQUEM l’agricultura no professional i social en Sant Feliu de Llobregat així com 
el valor per al medi ambient i la cohesió social de la nostra ciutat. No necessitem que 
l’Ajuntament vingui, mitjançant Decret, a crear un problema a on ja havia solucions.

Per tot això, els sotasignats manifestem el nostre rebuig al Pla de Protecció del Parc 
Agrari i ho volem fer de manera pública PRESENTANT UNA MOCIÓ en el Ple Municipal 
del proper dia 27 de febrer, sol·licitant la seva retirada, revisió i modificació de les 
injustes lleis urbanístiques del que emana.

Presenten la moció pel Sr. Alonso Moreno López + 274 signatures
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