
Moció que presenta Crida Premianenca
perquè l’Ajuntament de Premià de Mar es
posicioni a favor del trasllat de la via de tren
cap a l’interior

Atès que les infraestructures de transport públic esdevenen elements estratègics per a

la conformació d’un territori social i econòmicament equilibrat i ambientalment

sostenible. Un transport ferroviari competitiu en temps, cost i qualitat dona resposta a

una mobilitat diversa, autònoma, segura i accessible tenint en compte els tres pilars

bàsics de la mobilitat sostenible: racionalització i restricció de l’ús del vehicle privat,

potenciació dels modes de transports sostenibles i planificació territorial adequada.

Atès que l'R1, la línia de Rodalies que va de Barcelona a Mataró, és la més antiga de tot

l'Estat. Es va construir ara fa 172 anys. Es va decidir fer-la arran de la costa per estalviar

se expropiacions i perquè en aquell moment les poblacions costaneres no tenien gaire

interès en la seva façana marítima però aquesta situació ha canviat i després del Gloria,

s'ha fet més evident que mai que el traçat d'aquesta infraestructura, que utilitzen cada

dia milers de persones, en relativament pocs anys estarà cobert pel mar. Ara, l'R1 ja no

és només una barrera per a una població que té el mar com a principal espai de

passeig, sinó que els experts avisen que ja no és una infraestructura segura, i tant ells

com alguns

alcaldes en demanen el trasllat amb certa urgència.

Atès que el Col·legi de Geòlegs de Catalunya proposa que es traslladi la via de la línia R1

de rodalia al seu pas pel Maresme per l’interior i no pel litoral. A través de l’Observatori

del GeoRisc, assenyalen que els nombrosos temporals, amb la seva freqüència,

intensitat, i durada, afegit a l’acció de l’home, fan que l’erosió predomini per sobre de

la sedimentació, de manera que l’acumulació de sorra i terres és menor a la que s’ha

registrat en altres èpoques. Amb un augment del nivell del mar degut al canvi climàtic,



fa que el mar guanyi cada cop més terreny a la costa.

Atès que les platges es formen amb l’aportació de sediments procedents de rius i rieres

que desemboquen al mar, i que els corrents litorals distribueixen la sorra al llarg de la

costa, havent quedat aquest flux natural trencat per la urbanització de les conques de

les rieres a la que es suma la construcció de dics en ports esportius que contribueix a

què aquest repartiment no es faci de manera regular, quedant la sorra retinguda al nord

est dels ports i sent ben bé inexistent al sud-oest. Això comporta una afectació a la

costa, que queda desequilibrada respecte a com hauria de ser de manera natural i a

partir de la qual es van generar infraestructures, com ara la línia ferroviària que

discorre a pocs  metres de la platja.

Atès que aquesta obra, a banda de garantir la seguretat de la infraestructura, permetria

obrir els municipis al mar i ampliar la zona de platja, que, un cop pacificiada la N-II,

generaria un ampli passeig marítim.

És per tots aquests motius que Crida Premianenca proposa al Ple l’adopció dels

següents acords:

Primer: reclamar a les administracions competents reactivar el projecte redactat fa deu

anys de trasllat de la línia ferroviària a l’interior de la comarca.

Segon: que el govern impulsi, de forma coordinada, un front comú de municipis

maresmencs a favor d’aquesta nova infraestructura.

Tercer: traslladar aquests acords al consell d’alcaldes del CCM, al Departament de

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a ADIF
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