
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL FEM POBLE AMUNT  PER LA CAMPANYA REBROTEM .

Exposició de motius:

El passat 26 de juny de 2019 les comarques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues van
patir un dels pitjors incendis forestals dels últims anys a Catalunya. Més de 5.000 hectàrees
entre finques de cultiu i bosc van ser completament arrasades pel foc: immenses pèrdues de
paisatge, de flora, de fauna, de cultius d’oliveres i ametllers, així com d’explotacions ramaderes
senceres.

Hem de tenir en compte que moltes persones han perdut tot el que disposaven, inclús moltes
han perdut l’il·lusió i l’esperança de seguir vinculats al sector agrari. És per aquest motiu, que
hem de vetllar per a què el futur de la nostra comarca es basi en l’aposta per l’agricultura i la
ramaderia, pel comerç de proximitat i la generació de riquesa a partir de productes locals.
Aquesta és l’única manera d’assegurar la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social de la
nostra comarca.

En aquest sentit, el grup municipal Fem Poble Amunt proposem al ple de l’Ajuntament de
Móra d’Ebre l’adopció dels següents acords:

1. Instar a tots els regidors i regidores del  ple  de la corporació  a sumar-se  a la
campanya de REBROTEM.

2. Fer entregar a REBROTEM  del que cada regidora o regidor percep per
assistència a un ple (100€).

3. Fer entrega del justificant conforme s’ha realitzat la col·laboració a la
campanya REBROTEM al secretari de la corporació.

4. Donar trasllat d’aquest acord a les diputacions provincials de Tarragona i
Lleida, als consells comarcals de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, i a
tots els Ajuntaments de les comarques implicades, amb la finalitat d’impulsar,
des de Móra d’Ebre, una dinàmica de solidaritat dels representats polítics
envers el territori que representen.

Móra d’Ebre, 16 de juliol de 2019


