
 
 

Moció de Premià en Comú Podem per fer front a l’emergència climàtica 

Els efectes del temporal Glòria que ha afectat de forma generalitzada el nostre país i, en 

particular les Terres de l’Ebre, les Comarques del Maresme, La Selva, el Gironès i l’Empordà, han 

posat en evidència la fragilitat de les  nostres infraestructures viàries i del nostre litoral.  

En condicions climatològiques normals les comunicacions ferroviàries, afectades per la manca 

crònica d’inversions, provoquen un patiment constant entre els usuaris i dificulten el progrés 

dels nostres pobles i ciutats.  

Tampoc cal que hagi episodis climàtics virulents per a assistir a la progressiva degradació  de la 

nostra façana litoral quasi destruïda per l’eliminació de les rieres, la construcció de ports i la 

pèrdua de cabal de la Tordera. 

Qualsevol complicació meteorològica, per petita que sigui, té capacitat per agreujar 

dramàticament la situació de les nostres comunicacions i de la nostra costa. Podem concloure, 

per tant, que aquests problemes no són casuals ni sorprenents; mes aviat parlem de PROBLEMES 

ESTRUCTURALS  de la nostra comarca originats per intervenció humana directa en la zona o per 

efectes de l’escalfament global. En tot cas estem davant de situacions que no s’han abordat mai 

amb el rigor ni la determinació necessàries.  

Com a conseqüència de tot plegat l’Ajuntament de Barcelona ha començat a desenvolupar les 

seves pròpies estratègies ambientals que tenen repercussions sobre las característiques de la 

mobilitat a la comarca (restriccions d’accés a la ciutat de cotxes molt contaminants, 

reestructuració de les tarifes del transport públic, etc).  

D’altra banda les solucions que la nostra comarca precisa estan tan relacionades entre si que 

serà impossible abordar un aspecte sense abordar la resta; així, solucionar el problema del 

transport ferroviari és impossible sense tractar els problemes de la dinàmica litoral i les 

connexions entre les zones habitades i la franja de la costa i sense resoldre la transformació de 

la N-II en una via urbana o eliminar el peatge de la C-32.  

Per tal d’actuar sobre l’arrel dels problemes disposem ja o estaran disponibles aviat de tota una 

sèrie d’eines legals i financeres que està al nostre abast mobilitzar de manera profitosa: 

*Llei de Canvi Climàtic d’1 d’Agost de 2017 que fa un tractament integral del problema i que 

està pendent de dotació econòmica i de  desenvolupament reglamentari. 

*Futura Ley de Cambio Climàtico y de Transformación Ecològica del Gobierno Central que serà 

elaborada en aquesta legislatura. 

*Programa europeu de 100.000.- milions d’euros de la Comissió Europea per la lluita contra el 

canvi climàtic. 

*Declaracions d’emergència climàtica del Gobierno  Central i de l’Ajuntament de Barcelona. 

*Disponibilitat Pressupostària de 400.- milions d’euros a càrrec de la Generalitat de Catalunya 

com a compensació del traspàs de la N-II del Gobierno Central a la Generalitat l’any 2008. 

 



 
 
Per tot això l’Ajuntament de Premià de Mar insta a les administracions competents a adoptar 

les següents mesures i estratègies: 

Primer.- Afegir l’objectiu de LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC a la Taula de la Sostenibilitat 

on els representants polítics, les entitats i les persones que així ho vulguin puguin fer 

aportacions.   

Segon.- Assegurar que l’Ajuntament disposa de personal format per a abordar els problemes i 

les oportunitats relacionats amb les polítiques ambientals i de mobilitat. 

Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi reglamentàriament i doti 

correctament la Llei de Canvi Climàtic de l’1 d’Agost de 2017. 

Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi la formalització definitiva del Pacte 

de Mobilitat Sostenible del Maresme amb el Consell Comarcal del Maresme i la totalitat 

d’Ajuntaments de la Comarca. 

Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Gobierno Central que habilitin la partida de 

400.- milions d’euros de la compensació pel traspàs de la titularitat de la  N-II del Govern Central 

a la Generalitat de Catalunya en 2009 i la destini a implementar les inversions previstes en el Pla 

de Mobilitat Sostenible del Maresme. 

Sisè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la posta en funcionament de la T-Mobilitat, eina 

fonamental per a assegurar que les càrregues del transport públic es distribueixen de manera 

justa entre la ciutadania. 

Setè. - Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi amb el Gobierno Central en la Mesa 

bilateral creada per tractar el tema, els plans i les dotacions pressupostàries necessàries per a 

abordar les inversions que calen per a restituir tant com sigui possible la qualitat de la línia 

costanera de la Comarca malmesa per una dinàmica litoral alterada per la intervenció humana.  

Vuitè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi amb el Gobierno els plans i les 

dotacions pressupostàries necessàries per a abordar les inversions que calen per estudiar la 

viabilitat de trasllat o modificació de la linea ferroviària per tal reforçar i garantir la mobilitat de 

la Comarca. 

Novè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que asseguri que els Ports de la Comarca 

acompleixen la seva obligació de traspassar sorra i sediments del costat de llevant al costat de 

ponent dels seus dics per millorar la conservació de les platges de la Comarca. 

Desè.- Informar del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya, als Ministerios  de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Transición Ecològica y Función Pública i al Consell 

Comarcal del Maresme. 
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