
Nota de Premsa
Dijous 26 de maig. Acte presentació moció “Per una Plana Viva”

Dijous passat dia 26 es va presentar a la Casa Galadies de Vic la proposta de moció
“Per Una Plana Viva!” als grups municipals de l’Ajuntament de Vic.
L’acte que tingué lloc a la seu de la Unió Excursionista de Vic va ser presentat per les cinc
entitats que impulsaven la convocatòria, Osona amb Bici, Residu Zero, Som Energia
Osona, Unió Excursionista Vic i Osona Respira.

Una benvinguda inicià la sessió explicant la transversalitat de la moció que és proposada
per més de quaranta entitats a tots els municipis de la Plana de Vic i que s’ha traspassat
als grups polítics per tal d’articular els òrgans de govern establerts que poden fer
prosperar la moció.

Una lectura compartida de cadascun dels cinc punts que conformen la moció, amb els
aclariments i comentaris tant per part de les entitats com dels partits polítics, donà
continuïtat a l’acte que va ser distès i dialogant.

La moció té com a objectius principals posar en valor el mosaic agroforestal característic
de la Plana de Vic; defensar una planificació conjunta i coherent del territori; i vetllar
perquè les institucions prenguin un compromís municipal i supramunicipal en la gestió del
creixement urbanístic i de les infraestructures, prioritzant un model sostenible del territori.
Es tancà la sessió fent incís en la importància que tots els municipis de la Plana de Vic
aprovin la moció “Per una Plana Viva!” en els seus respectius Ajuntaments. Són propostes
de la ciutadania que demana mirada ampla i llarga, visió de futur i el bé comú.

Des de les entitats convocants volem dir que si bé l’acte va estar a l’altura pels
representants de la societat civil no podem dir el mateix dels grups polítics i dels mitjans
de comunicació local. Assistiren a l’acte el grup d’Esquerra Republicana i el grup dels
Socialistes. Cap mitjà de comunicació local feu acte de presència a un esdeveniment que
considerem important per gran part de la comarca d’Osona i que donava veu a la
ciutadania. La ciutat de Vic amb els seus governants i comunicadors no han estat a
l’alçada que s’esperava i de la seva responsabilitat com a capital de la comarca que els
pertoca. És un tema de present i futur d’un territori que es diu Plana de Vic, de caire molt
transversal, greu i preocupant, pel que considerem hauria de ser també una prioritat en
l’agenda política. En aquest sentit, entitats i societat civil ens hem sentit desatesos.

La moció “Per una Plana Viva” queda ja en mans dels grups polítics que hauran de
prendre-hi part i donar l’impuls necessari per fer-ne una realitat.


