CONGRÉS DE FEDERACIÓ 2017
Territori i Sostenibilitat del Maresme

Estem en un moment clau en la història de les societats occidentals. Un
moment en el que el 80% de la població es concentra en poblacions de més de
10.000habitants, un moment en el que la sostenibilitat del planeta i els seus
recursos, tal i com els concebem, es troben greument amenaçats. És un
moment de greu crisi sòcio-econòmica i ambiental, amb poques perspectives
de recuperació, i en el que els actuals patrons de consum, d’habitatge, de
comunicació, etc, es posen en dubte.
En aquest context, cal entendre el binomi sostenibilitat i socialisme, com a
referent en l’agenda política de la comarca pels propers anys, i la crisis
econòmica que patim, lluny de servir d’excusa per a no aplicar polítiques
d’inversió, ha de incitar a noves polítiques de transformació, amb diàleg i
consens. No ens resignem al futur i el volem transformar.
En un moment en el que el PSC reconeix a nivell nacional que l’aposta per la
sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic ha de ser prioritària en
les polítiques socials a desenvolupar els propers anys, la Federació del
Maresme reconeix aquest aspecte clau a la nostra comarca, no tan sòls com
protecció del medi sinó com a eina de desenvolupament econòmic i per tant de
serveis a les persones.
Apostem per la posada en marxa d’un Consell de Participació de Medi Ambient,
en tant que esdevingui un espai de discussió pública per la creació d’un PLA
ESTRATÈGIC MUNICIPAL per adoptar les mesures necessàries per l’eficiència
econòmica, social i ambiental a tots els municipis.

Recursos Naturals
En els darrers anys ens hem girat d'esquenes al nostre territori, deixant de
banda els recursos naturals que aquest ens ofereix. El Maresme ofereix la
possibilitat de tenir boscos excepcionals de pi pinyer, castanyer, cirerer,
roures, d’alzines i alzina surera. El caràcter àcid de la terra fa que la vinya,
disposi d'uns atractius, també excepcionals.
El Maresme és una de les comarques de Catalunya més boscoses i amb més
massa forestal. Més del 50% del territori està cobert per boscos. Són 21.000
Ha de les pràcticament 40.000 Ha en què s’estén la comarca. Això es tradueix
en que hi ha més de 21 milions d’arbres als boscos de la comarca. Una dada
que es desprèn de l’inventari fet pel CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals, informe que també explica que les espècies arbòries
més comunes són l’alzina (amb més 11.500.000 exemplars) i el pi pinyer (amb
més 3.500.000). Una riquesa natural que també té cada habitant de la
comarca, ja que per cada persona que hi viu li corresponen 53 arbres.
La orografia de la comarca, farcida de rieres fa que cada 300 - 500 metres
desemboqui una riera a mar, això és degut a la proximitat de la serralada litoral
al mar. D'aquesta manera, la comarca és formada per infinitat de microconques
fluvials que generen valls petites, fondos i fondalades exposades a tots els
punts cardinals. És un terreny de molts pendents que fa que la seva gestió sigui
més aviat apte per a la silvicultura i el conreu de secà a totes les vessants dels
turons i, vora les rieres i rials, a les parts més baixes i fèrtils minifundis d'horta.
L'actual conjuntura sòcio-política, en uns moments de forta crisi econòmica i
social sumat a la gran incertesa de futurs canvis en les variables climàtiques
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temperatures...) estan tenint greus repercussions, però ofereixen també, la gran
oportunitat de tornar-nos a fixar en tots els recursos que ens envolten,
revalorar-los, replantejar-nos les nostres necessitats i formes de vida i
recuperar els vincles perduts amb el nostre entorn. Els recursos son finits, i
per encarar-ne l’ús davant del model de creixement l’actual hem de

reconsiderar molt les formes de consumir. L'estima, el treball, l'estudi,
l'esforç, la coneixença i el contacte amb el territori ens permetran dibuixar un
futur amb esperances de treball i producció aquí, a casa nostra al mateix temps
que procurem per la biodiversitat, reduïm els impactes climàtics i minimitzem el
risc d'incendis.
En les últimes dècades al Maresme hem abandonat l’explotació, gestió i cura
dels béns naturals que ens envolten. En pocs anys hem vist disminuir
dràsticament zones de conreu, arraconat la pastura dels ramats com
contribució en la neteja dels boscos, i la gestió forestal. Però amb la crisi
dels darrers anys, estem observant com molts dels camps erms abandonats
comencen a reeixir com a zones de conreu, no només per a l’auto abastiment,
sinó també com a sortida a la manca de feina i en resposta a una, cada
vegada major, consciència per al consum de productes de temporada i
proximitat.
Aquesta recuperació de rumb ens encamina a la creació d’ocupació, la millora
de la sostenibilitat i reducció del risc d’incendis. Així doncs, impulsem vincles en
els tres sectors de desenvolupament econòmic. Els productes primaris del
bosc, l’horta i el secà poden desenvolupar industria transformadora (secundari)
d’aquests (cellers, obradors, biomassa...) I finalment el sector serveis (terciari)
oferint paisatge i productes autòctons a comerços i restaurants.
Amb això afavorim la presència d’un turisme de qualitat que consumeixi
territori, paisatge i els seus productes. Un turisme que vulgui conèixer les
peculiaritats de la nostra terra.
Millorem la salut de les persones si aprenem a destacar i demanem als
productors que practiquin una agricultura sostenible reconeguin-los el valor
afegit que això suposa i també generant espais naturals ben cuidats on poder
anar a passejar i fer esport.
Creem consciència i estima envers la terra quan li reconeixem els seus valors i
som conscients de la riquesa que ens envolta. Re valoritzar la terra que ens

envolta com a motor de desenvolupament econòmic suposa una alternativa al
nou ordre que ens porta a l’atur.
Probablement les possibilitats de la biomassa siguin les més desconegudes.
Per mantenir els boscos saludables, les aclarides constitueixen una de
les principals eines de gestió forestal, i ens permeten conformar la massa
segons els nostres objectius i necessitats. Si considerem que cada any, pel
cap baix, hi ha un procés acumulatiu de 5 Tn/Ha, per la pròpia salut del boscos
i per mitigar el risc d’incendis, dels nostres boscos del Maresme hauríem de
retirar 5Tn/Ha x 21.000Ha = 100.500 Tn que podrien alimentar energèticament
la major part de les nostres infraestructures municipals amb calderes/estufes de
Biomassa. Un pla comarcal i/o supracomarcal, coordinat amb la Diputació,
amb el Vallés Oriental (Sant Celoni, Montseny, Montnegre...) podria posar en
valor bona part del nostre territori, tot lligat als nous conceptes d’Economia
Circular, Renta Mínima i/o Treball Garantit.
Cada municipi i/o comarca hauria de tenir els seus propis espais productius.
L’abastiment d’aliments i d’energia, no haurien de dependre exclusivament de
l’exterior. Així doncs, haurien de ser considerats com a equipaments municipals
de la mateixa manera que ho són escoles, CAPS, parcs de bombers,
biblioteques...
Volem pobles i una comarca viva amb boscos i espais naturals diversos on es
treballi la terra amb respecte, sense contaminar l’aire, l’aigua i el sòl,
repercutint favorablement en la salut de les persones, on fem un ús
racional dels recursos i on, cada vegada més gent de la comarca, pugui
guanyar-s’hi bé la vida de tal manera que les futures generacions també ho
puguin fer. Aquesta podria ser una definició de sostenibilitat a nivell comarcal.
Un producte sostenible és aquell que no contamina, és proper, és de
temporada, consumeix el mínim d’energia, es fa en condicions laborals dignes.
És a dir, sabem qui, com i on el treballa i no hipoteca les generacions futures.
Perquè la sostenibilitat sigui possible, cal que tots els habitants de cada
municipi i de la comarca coneguin el seu patrimoni, ja que qui no coneix la terra

ni els seus fruits no la sabrà estimar i qui no l’estima, mai la defensarà. No n’hi
ha prou amb que els productors facin bé la seva feina, cal que els consumidors
els la reconeguin i valorin. En aquest sentit, la creació d’una Central de
Compres de Productes Agrícoles de Proximitat del Maresme, impulsada pel
Consell Comarcal del Maresme, és una molt bona proposta a estendre per tota
la comarca.
Transició energètica
Ens trobem davant d’una incipient transició energètica que té un llarg
recorregut per davant. Podem dir que el segle XXI serà l’últim segle dels
combustibles fòssils. Aquesta transició energètica cap a una energia renovable
i sense emissions de CO2 ens conduirà a disminuir la dependència per
esdevenir autosuficients, es pot regular a nivell supramunicipal però en molts
casos s’aplica, es negocia, a l’àmbit local.
Els municipis han d’iniciar la seva transició energètica a la comarca, centrada
en l’objectiu de passar a les energies renovables i descarbonitzar l’economia
per a l'any 2050, marcant objectius Inter mitjos.
Dins d’aquestes iniciatives, els municipis socialistes impulsarem la generació
distribuïda i donarem suport a les xarxes tancades (smart grids), potenciarem
l’autoproducció energètica i donarem suport al cooperativisme en aquest
sector, potenciant auditories energètiques en les grans empreses i en les
administracions públiques, per impulsar un programa de rehabilitació i
eficiència energètica d’edificis i habitatges -especialment de la gent gran-, amb
el doble objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de treball dins
d’una economia verda. Crearem Fons per a l’Impuls de l’eficiència energètica,
per renovar edificis públics amb programes d’estalvi i eficiència energètica, i per
disposar potència fotovoltaica a les teulades, donarem suport a la
comercialització de productes d’alta eficiència energètica i baix consum en els
equipaments domèstics, i promourem que sigui identificable en tots els
productes el grau d’eficiència energètica que tenen.
Impulsarem la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic com una prioritat del
govern municipal, i com un dels nous grans motors econòmics del país,

generador de llocs de treball. També Incorporarem la sostenibilitat com a un
dels vectors principals del nostre model de creixement econòmic, impedint la
privatització dels recursos naturals i assegurant els equilibris del medi natural i
el seu aprofitament econòmic.
L’Associació Catalana de Municipis subhasta en un concurs públic la
comercialització del consum elèctric, mitjançant uns plecs tècnics de
subministrament elèctric, d’una gran part dels municipis de Catalunya, inclosa
la comarca del Maresme. La contractació a gran escala pot generar un cert
estalvi a curt termini, però no té el mateix efecte a llarg termini i deriva
econòmica i ambientalment inviable. Segons el Pacte d’Alcaldes per la
Sostenibilitat el CO2 s’havia de reduir un 20% fins al 2020. Només amb una
generació d’energia renovable es pot començar a posar fil a l’agulla. Els
municipis han de fomentar la contractació d’energia verda però de forma
planificada pels propers quatre anys.
En aquest sentit es planteja un Pla Energètic per la Sostenibilitat Municipal al
Maresme, del que es desprengui una fàcil traçabilitat i avaluació continua a 3-4
anys vista, per a adquirir un compromís (model) de reinversió en el municipi
dels estalvis econòmics produïts pels estalvis i millores energètiques.
Constituir una comissió transversal per tot el faci referència a l’energia i la
sostenibilitat. És important entendre que tots els projectes o actuacions que
s’hagin de realitzar han de passar per aquesta comissió perquè s’adeqüin als
paràmetres ambientals, aplicant la mateixa consideració al punt de vista
“energètic”, com el punt de vista econòmic.
Revisar el PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) ja redactat i prioritzar
objectius a curt, mig i llarg termini (només allò que realment es pugui o es
vulgui fer) i iniciar la seva execució.
Fer una optimització de la factura elèctrica (inversió petita i estalvis importants)
i el Certificat Energètic dels equipaments més importants. Caldrà la
monitorització energètica dels equipaments, tot implantant accions de millora
energètica al sector que representin un consum més elevat (inversió), amb
formació i conscienciació del personal intern dels Ajuntaments i comunitat civil.

Iniciar un projecte a mig termini que pugui tenir rellevància i sigui molt
representatiu. (Pla de millora de l’enllumenat, instal·lació d’energies renovables
als equipaments, biomassa, ....).

Gestió Hídrica
Els socialistes entenem l’aigua no només com un recurs natural sinó com un
dret, derivat del dret fonamental a la vida. Aquesta concepció de l’aigua com un
dret universal per tothom ha de tenir implicacions i conseqüències, que cal
desgranar en cada apartat del cicle integral del l’aigua:

-

Dret universal a l’accés a l’aigua per a ús domèstic

-

Dret universal al sanejament.

-

Dret a la informació respecte el cicle integral de l’aigua.

Cal construir un nou acord en matèria d’abastiment i sanejament per assegurar
un subministrament d’aigua en quantitat suficient i de qualitat i una bona gestió
de tot el cicle de l’aigua. A l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha impulsat una
política de retallada pel boc gros, deixant de prestar molts dels serveis que
prestava fins ara, transferint d’aquesta manera el dèficit a les administracions
locals i proveïdors, els quals queden en una situació de feblesa extrema.
L’argument del dèficit no permet avançar en termes de llarg termini i s’acaben
assumint hipoteques. Cal sempre avaluar els pros i contres en la privatització
de distribució en alta o en baixa.
Es considera prioritari gestionar l’obtenció i la millor utilització dels recursos
hídrics, aconseguint una millor assignació del recurs natural, transmetent el
consum responsable i fomentant l’estalvi d’aigua. Cal aportar tecnologia i
innovació en la gestió, rebutjant la utilització d’aigua d’alt valor afegit per a usos
que no el requereixen. Cal augmentar els esforços per a la conservació,
protecció i restauració dels recursos, per tal d'assegurar un subministrament
normal al futur, fins i tot en situacions d'emergència.

L’interès per la protecció dels recursos hídrics alternatius (pluvials, reutilització,
freàtiques) neix a partir del coneixement de la seva limitació, en qualitat i
quantitat, i de la importància creixent de la problemàtica ambiental.
La modernització de regadius és prioritària, impulsant la construcció de noves
infraestructures de reg millorant l’eficiència en l’ús de l’aigua i el seu estalvi.
Pel PSC Maresme l’administració en baixa ha de ser abordada des de
l’administració més propera al ciutadà, de manera que pugui assegurar el
servei, amb el màxim coneixement de la casuística pròpia de la població. Hi ha
un important ventall de possibilitats en aquest àmbit des de la gestió privada del
servei fins a la gestió publica, passant per opcions mixtes, altres
mancomunades entre diversos municipis, etc. La clau doncs es troba en
l’excel·lència en la gestió i no en qui ostenta la gestió.
Degut a la crisi econòmica, a curt termini no es pot parlar que el dret a l’aigua i
la garantia d’abastiment i sanejament estigui 100 per 100 garantida a totes les
llars. Cal una tarificació social dirigida a aquelles persones que per manca de
recursos no poden fer front a la tarifa estàndard o d’una política d’ajuts des de
serveis socials per fer front a la factura de l’aigua, desenvolupant si s’escau una
política assistencial d’abastiment d’aigua per la via de la subvenció-directa fins
a un llindar de consum i una política de descomptes.
Pels socialistes cal fer més transparent el cicle integral de l’aigua per part del
ciutadà i adequar-la al tractament de dret i no de servei. Cal canviar el
tractament de client (ciutadà)- proveïdor (empresa subministradora) a una
relació ciutadà-administració. Serà positiu incloure a la factura amb periodicitat
a determinar díptics informatius sobre els diferents conceptes de la tarificació i
el cicle integral de l’aigua emesos pel titular del bé públic, no només del gestor.

Preservació de Platges
Els espais costaners s’han convertit en un important espai d’esbarjo social, per
a la majoria de les poblacions del Baix Maresme, un pulmó, un espai ideal per a
passejar, practicar esport, desenvolupar activitats culturals, en definitiva, han
esdevingut un espai social comparat al d’equipament. En altres punts del
Maresme Nord, amb una gran afluència de turisme, aquests representen un

gran valor econòmic i, per tant, en ambdós casos, se n’ha d’assegurar la
qualitat i garantir la subsistència com a sistema natural.

Tenint en compte que les costes no són sistemes estables sinó dinàmics i que
evolucionen en funció dels sistemes naturals i / o artificials, el creixement
demogràfic i urbanístic i les actuacions insostenibles que s'efectuïn en les
capçaleres i lleres dels rius, font principal d'aportació de sorres, causen un gran
impacte en l’aportació de sediments. Altres actors que afecten a la contribució
de sorres són les rieres, que en la majoria de casos, es troben soterrades,
minvant la seva capacitat d'aportació.

Per altra banda hi han factors naturals que afecten de manera important les
platges Maresmenques, com és l’elevació del nivell del mar causat per el Canvi
Climàtic global, o les típiques llevantades d’hivern, que modificarien els perfils
de forma temporal, si, en el retorn de sorres que es produiria amb les corrents
de forma natural, aquestes no quedessin aturades amb el topall que exerceixen
les múltiples infraestructures com son els ports esportius. La previsió és que les
llevantades es produeixin amb més intensitat a causa de l'escalfament del
clima, creant una erosió més pronunciada.
Per tant, sigui com a conseqüència de la ma de l’home o per causes naturals,
estem davant de la necessitat d’elaborar un Projecte Integral del Litoral de
regeneració de les nostres platges, que compti amb la col·laboració dels
diversos agents que viuen, treballen, fan ús i en són coneixedors del territori,
introduint racionalitat en la conservació del nostre sistema costaner.
Al mateix temps que hem reflexionar sobre la manifesta diferència d’interessos
dels ports esportius en l’incompliment de la clàusula del conveni de traspàs de
sorres, als dels nostres municipis afectats per la pèrdua de sorres, i de la
conveniència o no de mantenir el desequilibri que existeix en el nostre litoral,
amb una ràtio d’instal·lacions de ports esportius a cada 15 km de costa.

