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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots en contra del grup municipal CxC, 4 abstencions del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 3 vots a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a
favor del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi
Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, ERC I ICV-EUiA PER A LA CREACIÓ DEL CONSORCI DE GESTIÓ
TERRITORIAL DE LA VIA VERDA “COLLSEROLA – SANT LLORENÇ”
Atès que actualment es disposa d’un cos conceptual sòlid i d’una metodologia suficient en
relació a la connectivitat ecològica i paisatgística sobre la base sobre la qual diferents experts,
grups d’investigació, universitats i organismes administratius, han elaborat un bon nombre
d’estudis sobre les connectivitats ecològiques i paisatgístiques del Vallès que permeten
identificar i valorar les diferents vies verdes a les dues comarques vallesanes, l’occidental i
l’oriental.
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diverses resolucions per impulsar la
connectivitat ecològica i paisatgística del Vallès.
Atès que Via Verda és un concepte creat i promogut als Estats Units i que compleix unes
funcions similars a les d’un corredor o connector ecològic, tot i que els usos socials hi poden
prendre una major rellevància, ja que acostumen a ser territoris pròxims a zones urbanes. Des
del punt de vista ecològic les vies verdes proporcionen i mantenen habitats per a espècies
animals i vegetals i permeten el manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques
i, des del punt de vista social, són un marc molt adequat per fomentar les activitats de lleure i
d’educació ambiental.
Atès que des de fa un grapat d’anys a les planes vallesanes, com en altres indrets de la regió
metropolitana de Barcelona, hi ha un intens, però poc fecund debat vers el model territorial
del Vallès i de la regió metropolitana.
Atès que en un moment en què Catalunya i, sobretot, la regió metropolitana de Barcelona
experimenta un procés d’ocupació del territori sense precedents, és especialment important
avançar en l’estudi dels possibles connectors existents, el seu reconeixement i la seva
delimitació en el planejament territorial. Totes aquestes vies exerceixen funcions de connexió
ecològiva i paisatgística entre les serralades Litoral i Prelitoral i, juntament amb altres espais
menys urbanitzats que hi ha al peu de la serralada Prelitoral, integren el sistema d’espais
oberts del Vallès.
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Atès que des de fa temps els paisatges agroforestals de la regió metropolitana de Barcelona es
qualifiquen de formes molt diverses. Alguns autors parlen d’espais buits, altres d’espais
lliures i d’altres d’espais oberts. En referència a aquests tres termes cal formular-se les
preguntes següents: buits de què? Lliures de qui? O oberts a què? En tot moment sembla que
la dinàmica urbana sigui el principal element que determina la qualificació d’aquests
paisatges. Per què no deixen de qualificar-los pel que no són i en canvi, es defineixen pel que
sí són, és a dir, paisatges agroforestals de plana, amb tots els adjectius afegits que calgui?
Atès que el 26 de març de 2004 es va celebrar a Sant Celoni la jornada Les vies verdes del
Vallès , organitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni i la Càtedra de Geografia i Pensament
Territorial de la Universitat de Girona. Aquesta primera jornada tenia com a objectius, en
primer lloc, presentar els estudis sobre connectivitat ecològica a la plana vallesana així com
els principals planejaments que tenen presents la connectivitat ecològica i paisatgística i, en
segon lloc, sensibilitzar les autoritats municipals sobre la necessitat de generar i aprovar un
document territorial que fomentés els valors paisatgístics de la plana vallesana i la
connectivitat entre les serralades Prelitoral i Litoral. En les conclusions d’aquesta jornada els
coordinadors van presentar un primer esborrany de manifest que recollia la necessitat de
delimitar i denominar les set Vies Verdes (Obac – Olorda, Sant Llorenç – Collserola, Farell –
Marina, Gallifa – Gallecs, Tagamanent – Cèllecs, Calma – Corredor i Montseny –
Montnegre) analitzades al llarg de les diferents ponències, així com la voluntat de reclamar a
les administracions el reconeixement d’aquestes Vies Verdes com a espais oberts per tal de
poder gaudir d’un territori present i futur ambientalment equilibrat.
Atès que el 13 de juliol es va signar el “Manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les
Vies Verdes del Vallès”, que identifica les set Vies Verdes que cal respectar, protegir i
gestionar, i un seguit de demandes a les administracions i a la societat amb vista a la
sensibilització i al reconeixement d’aquests espais d’alt valor estratègic, ambiental i
paisatgístic. Aquest manifest té l’adhesió per part de diferents plens d’ajuntament i dels dos
Consells Comarcals del Vallès. Evidencien que són reconegudes i assumides per les
administracions competents en l’ordenació i gestió del territori. Concretament el CCVO ho
va fer el 19 d’octubre del 2005.
Atès que ja es porta molt temps parlant d’aquesta necessitat i cada cop l’espai verd queda
reduït, és doncs el moment de fixar les estratègies pel reconeixement i la gestió de la via que
ens afecta directament, La Via Verda Collserola – Sant Llorenç. Recordem que el seu àmbit
aplega els espais agroforestals compresos entre els sistemes urbans del riu Ripoll i de la Riera
de Rubí.
Atès que el que ens afecta més directament és la Via Verda Collserola-Sant Llorenç, un
element fonamental del sistema d’espais lliures de la comarca del Vallès Occidental i del
sistema d’espais oberts metropolitans. Aquesta via verda es va configurant com una idea
força a partir de la constatació d’una realitat física existent: els espai agroforestals de la plana
vallesana que connecten els espais naturals del Parc Metropolità de Collserola i el Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i que engloba els espais de valor ecològic,
paisatgístic i estratègic existents entre els sistemes urbans de Terrassa i de Sabadell
estructurats a partir dels eixos fluvials de la riera de les Arenes-Rubí i del riu Ripoll
respectivament.
Atès que veiem necessària l’elaboració de la Carta del Paisatge del Vallès, que ha d’esdevenir
un instrument col·lectiu i voluntari de compromís social que contribueixi a genera una nova
cultura del paisatge a la comarca i a millorar la qualitat del territori, del paisatge i del benestar
individual i col·lectiu de la societat, d’acord amb la Llei 6/2005, de 8 de juny, de protecció,
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gestió i ordenació del paisatge de Catalunya.
Atès que Cerdanyola com a ciutat vallesana i afectada urbanísticament i amb molt de territori
per protegir i gestionar, creiem que hem de liderar i preservar aquests espais.
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El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR l’equip de Govern que des de Cerdanyola s’impulsi la creació d’un
Consorci de gestió territorial entre les diferents administracions: ajuntaments implicats,
Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i altres organismes
públics implicats, així com amb les principals institucions científiques i universitàries, els
agents econòmics més actius i els col·lectius i entitats amb més incidència a la comarca, per
tal d’avançar en la gestió territorial de la Via Verda del Vallès (connector biològic
Collserola-Sant Llorens).
Segon.- NOTIFICAR aquesta moció als ajuntaments de la comarca del Vallès Occidental, al
Consell Comarcal del Vallès Occidental, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de
Catalunya."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

