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Transició Ecològica i Canvi Climàtic
La lluita contra el canvi climàtic provocat per l'acció de l’home ha adquirit la categoria d’emergència, tal com
10

ens adverteix la comunitat científica. El benefici que esperem obtenir de la lluita no és revertir el mal que ja
hem provocat al planeta en els darrers 100 anys, sinó parar d’empitjorar-lo amb emissions de gasos d’efecte
hivernacle, pensant en nosaltres i ens els nostres nets.
Hi ha qui creu que, sent com és l’escalfament un problema global, el que calen són actuacions globals. Tenen
raó, però això no eximeix d’actuar a escala local. Sí, la lluita contra el canvi climàtic requereix acords a escala
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planetària, difícils d’assolir, com demostra el fracàs de la COP25 a Madrid, i també és un afer dels grans
blocs, com la UE, que n’és capdavantera. Tanmateix, és un afer que, a més a més, cal entomar
necessàriament a escales territorials inferiors, com per exemple des dels municipis i la comarca.
Les possibilitats d’actuació per part de l’administració local, del sistema productiu i del consum són
nombroses. Tal vegada un dels passos més indicatius del compromís català en aquest sentit va ser
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l’aprovació de la llei 16/2017 o del canvi climàtic o 16/2019 d’emergència climàtica, tot un reconeixement
del problema i una declaració d’intencions per corregir-lo en 13 sectors diferenciats (des dels transports i la
mobilitat fins a l’agricultura, passant per l’energia i l’habitatge, entre d'altres). Ara bé, en la pràctica, la seva
traducció en mesures i resultats concrets va més a poc a poc. Hi ha progrés, però és lent. N’hi haurà més en
la mesura en què la societat entengui la magnitud del problema i la urgència d’actuar. I lògicament es
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progressarà més ràpid si les administracions són valentes i convincents en les seves propostes.
Els objectius quantitatius es concreten en reduir les actuals emissions de 45 gigatones de CO2 a 31 el 2030 i
a 0 el 2050, amb detall individual per a 6 sectors. Els tres més afectats són la indústria, per a la qual es
proposa una reducció de la meitat de les emissions el 2030; el transport, amb una reducció d’un terç de les
emissions també el 2030, i el sector energètic, amb la parada nuclear prevista entorn del 2030, i es preveu
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un augment transicional de les emissions, per eliminar-les completament el 2050.
Els grans objectius qualitatius són sis: 1) aconseguir la conscienciació social i del teixit productiu al voltant del
greu problema que afecta el planeta i, per inclusió, les futures generacions; 2) atorgar a la fiscalitat sobre el
CO2 un lloc positiu, un instrument necessari, eficaç i eficient per corregir el problema; 3) fer de les
administracions (sobretot, però no només, la Generalitat) el primer exponent de compromís ferm contra el
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canvi climàtic; 4) transformar l’actual sector elèctric, que ha de migrar ineludiblement cap a les renovables;
5) implicar el sistema productiu en la lluita contra el canvi climàtic, i 6) aconseguir del consumidor pràctiques
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de consum i d’inversió compromeses amb la lluita contra el canvi climàtic.
Fins a 65 línies d’actuació es proposen per aconseguir aquests objectius, que es presenten agrupades per
subjectes responsables: l’administració pública, el sistema empresarial (que inclou el sector energètic i la
40

producció de béns i serveis) i el consumidor (mobilitat, habitatge i consums diversos). Tot molt concret i
aplicable des d’ara i amb intensitat, que el 2030 no és tan lluny.
Som davant un repte que requereix un pacte de país, normatives i destinar-hi recursos econòmics, tot en el
marc de la UE. Les generacions futures mai no ens perdonarien no haver reaccionat a l’emergència que hem
provocat.
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Els Residus com a Recurs
La Comissió Europea ha fixat uns objectius ambiciosos per a la gestió dels residus municipals que es
preveuen que es vegin incrementats en les properes dècades. En aquest context, el Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) fa seus aquests objectius, i fins i tot va més
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enllà en alguns aspectes. L’objectiu és contribuir a la mitigació del canvi climàtic, a la millora de la qualitat
ambiental i a l’estalvi dels recursos. A més, el PRECAT20 recull un ambiciós objectiu de reducció de la
generació de residus de cara a 2020.
Per assolir els objectius marcats per la Comissió Europea per al 2020 en relació a la gestió de residus
municipals, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), en col·laboració amb la Federació de Municipis de
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Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els
sistemes integrats de gestió d’envasos (SIG), Ecoembes i Ecovidrio, promouen el “Compromís local per a la
millora de la gestió dels residus”.
Mitjançant l’adhesió al Compromís, els ens locals podran fer seves les innovacions i bones pràctiques per
avançar cap als objectius 2020 i podran fixar objectius en matèria de prevenció, minimització, reutilització i
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recollida selectiva de residus, i definir les actuacions que han de permetre el seu assoliment, recursos
necessaris, calendari i mecanisme de seguiment. Així mateix, s’ha proposat un text d’adhesió al Compromís,
per tal que aquells municipis que vulguin participar en aquesta iniciativa , el puguin debatre i aprovar al Ple
municipal.
Passades ja les eleccions municipals de juny del 2019, seria el moment per fer un Ple Monogràfic al nostres
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Ajuntaments per debatre l’adhesió al Compromís. Un debat obert sense apriorismes i amb la voluntat
d’arribar a definir actuacions i mecanismes de seguiment, tot definint indicadors, que seria important

2 8è Congrés PSC Maresme

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: TRANSICIÓ ECOLÒGICA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
aprovar per àmplia majoria (si no per unanimitat ), i amb el compromís de sostreure’l del debat polític del
dia a dia. A la vegada, seria el moment adequat per començar a parlar del canvi de paradigma de residu a
recurs. En el nou camí que la UE marca per l’Economia Circular (EC), tot “residu” és un recurs a aprofitar dins
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d’un cercle “virtuós” que estalvia consum energètic i matèries primeres, que introduïts en proximitat (Km
zero) enforteix les economies locals i ajudar a fixar la gent al territori.
En aquest sentit començar a fer un estudi de fluxos de matèries primeres i energia en el nostre polígon
industrial seria un primer compromís per avançar cap a l’EC.
Territori
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Gestió dels Boscos
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 i alzina surera.
El Maresme és una de les comarques de Catalunya més boscoses i amb més massa forestal. Més del 50% del
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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
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persona que hi viu li corresponen 53 arbres.
L'actual conjuntura socio-política, en uns moments de forta crisi econòmica i social sumat a la gran incertesa
de futurs canvis en les variables climàtiques (alteracions en les dinàmiques de precipitacions, variacions de
les temperatures...) estan tenint greus repercussions, però ofereixen també, la gran oportunitat de tornarnos a fixar en tots els recursos que ens envolten, revalorar-los, replantejar-nos les nostres necessitats i
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formes de vida i recuperar els vincles perduts amb el nostre entorn. 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
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envolten. En pocs anys hem vist disminuir dràsticament zones de conreu, ramats i la gestió forestal. Amb la
crisi dels darrers anys però, hem pogut observar com molts dels camps erms abandonats han reeixit com a
zones de conreu, per a l’auto abastiment, però també com a sortida a la manca de feina i en resposta a una
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cada vegada major consciència per al consum de productes de temporada i proximitat.
Probablement les possibilitats de la biomassa siguin les mes desconegudes. Si considerem que cada any, pel
100

cap baix, hi ha un procés acumulatiu de 5 Tn/Ha, per la pròpia salut del boscos i per eliminar 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
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als nous conceptes de 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, CAP’s, parcs de bombers, biblioteques...
Volem pobles i una comarca viva amb boscos i espais naturals diversos on es treballi la terra amb respecte,
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sense contaminar l’aire, l’aigua, la terra i 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.
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Gestió Litoral

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
120

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.

La onada de solidaritat dels veïns de les poblacions del Maresme envers les seves platges, després del pas de
125

“Gloria”, ha estat de major magnitud que el propi temporal, i demostra la importància que suposa aquest
pulmó.

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
130

s'efectuïn en les capçaleres i lleres dels rius, font principal d'aportació de sorres, causen un gran impacte en
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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
135

l’elevació del nivell del mar causat per el Canvi Climàtic global, o les creixents llevantades, que modifiquen
els perfils de forma temporal.

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
140

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
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una ràtio d’instal·lacions de ports esportius a cada 15 km de costa.
Del pacte pres pel Comissionat per a la Preservació del Litoral del Maresme, al juny del 2018, es reconeix
que, tot i que els problemes derivats de la deficient gestió del litoral de la comarca en les últimes dècades
tenen un origen comú, com és l’increment de temporals, en quantitat i virulència, les solucions que
considerem adequades han de basar-se en la premissa de l´existència de dues zones clarament
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diferenciades:
*Zona nord (entre Arenys i Blanes): per les seves característiques demana solucions dirigides a recuperar una
dinàmica litoral sostenible que, de forma natural , asseguri un bon funcionament de les aportacions naturals
de sorra al mar, a través, essencialment d ‘un bon funcionament de la Tordera.
*Zona sud (entre Arenys i Montgat): com a conseqüència de les successives actuacions urbanístiques
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(eliminació de les rieres, construcció de ports, etc), no admet un pla d´acció realista encaminat a restaurar
una dinàmica litoral satisfactòria i, per tant, les solucions hauran de venir a través d´intervencions
d´enginyeria respectuoses amb el medi.
Gestió de l’Aigua
Existeix un fort debat actual generat per algunes plataformes ciutadanes, fortament recolzades per altres
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formacions polítiques, en el que es reclama la municipalització immediata de les companyies d’aigua
municipals. La sentencia del Tribunal Suprem el passat novembre de 2019, en la que dona per vàlida la
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creació de l’empresa mixta d’aigües de Barcelona referenda que hi ha casos d’excel·lència en el servei al
ciutadà tant en municipis amb distribució concessionada o bé municipal.
Si bé, és cert que la proximitat del servei municipal genera major coneixement en quant a la demanda (plans
165

directors vinculats a plans urbanístics), als recursos hídrics propis, a la pròpia infraestructura, etc, no menys
cert és que el coneixement de la gestió empresarial, tant tècnica com econòmica, actualment pertany a les
companyies concessionàries que, a més, l’estan desenvolupant des de ja fa algunes dècades.
El posicionament del PSC Maresme en aquesta contraposició de caire polític, com en tantes altres, és de
consens, de col·laboració entre dues maneres d’entendre el servei d’abastament d’aigua.
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En la mesura que aquest coneixement de gestió no s’adquireix immediatament, es fa molt recomanable,
especialment en petits municipis, una transició lenta però segura cap a la gestió pública en el cicle integral
de l’aigua, amb la col·laboració público-privada.
Hi ha diferents possibilitats de col·laboració público-privada pel que fa a l’abastament en baixa, les quals
corresponen a una seqüència temporal que pot durar anys:
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1. Creació d’empreses mixtes municipals
2. Creació d’empreses públiques municipals amb participació privada
3. Creació d’empreses públiques amb assessorament privat
Si reflexionéssim en termes tècnics, en matèria d’aigua i en termes financers a llarg termini, la recomanació
seria de no privatitzar, assegurant d’aquesta manera renda futura d’un servei en situació de guanys, i
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assegurant la presència pública.

Economia Circular
Es veritat que els Ajuntaments no tenen grans possibilitats per crear llocs de treball d’una forma més o
menys directa. Amb tot, el que la seva funció principals sigui propiciar les infraestructures educatives,
185

sanitàries, culturals i esportives com ha estat fins ara, és el que més se li ha demanat. Val a dir també doncs
que el Maresme necessita més Governs Socialistes per tancar el Pla d’Infraestructures.
En aquesta línia d’innovació creiem que en el moment en que estem, toca als Ajuntaments sé un element
mes actiu en quant a la iniciativa per impulsar una nova economia, en la línia de la bioeconomia i la
economia circular.
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Per una part la Proposta d’uns Parcs Agraris municipals, com embrió d’un Parc Agrari del Maresme,
propiciant la interconnexió de les Zones no Urbanitzables amb els nostres municipis veïns, i amb una
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finalitat semblant, propiciant el funcionament de la nostre Zona Industrial amb un model d’Economia
Circular.
El fet de disposar de “aproximadament” el 50% en molts termes municipals com ús agrícola, propicia la
195

possibilitat de “corredors vers” entre els municipis, la qual seria un bon objectiu a assolir.
Seria interessant iniciar una prova pilot de parc agrari municipal, amb possibilitats d’exportar el model en
posterioritat.
Les diferents empreses en les Zones Industrials (ZI), tenen un comportament bastant independent amb les
demés i amb el conjunt del territori.
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Aquesta és la realitat, tot i que sense ser explícitament reconegut, tenen problemàtiques comuns de gestió
de residus i necessitat energètiques i logístiques comunes. El que la Economia Circular pretén és facilitar uns
fluxos de materials i d’energia als més propers a Km zero. En la vesant energètica el propiciar la Energia
Fotovoltaica en les Naus Industrials i facilitar la utilització d’excedents en les empreses de la ZI, podria
complementar-se, amb la producció de Biogàs en la Zona Agrícola.
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Mobilitat
Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem el Maresme, així com el
conjunt de la societat de la comarca, a través dels seus Ajuntaments i entitats, van materialitzar en la
Declaració del Maresme 2015, les bases per aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que
garanteixin una adequada mobilitat, sostenible i segura, ja sigui en l’àmbit intern entre els diferents
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municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori català.

Les propostes concretes en el marc del Comissionat de Mobilitat de la comarca, no es van acabar de tractar a
la Mesa de Mobilitat, perquè fossin tingudes en compte i es poguessin incorporar al Pla de Mobilitat del
Maresme. Mesures que hauran de ser finançades, amb part, els 400M€ previstos d’aportar per part de
215

l’Estat a la Generalitat de Catalunya segons l’acord de traspàs de la NII, i dels que ja es varen trametre 97,2
M€ que no es varen destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal com recull el conveni signat entre
les dues administracions.

Cal recuperar i impulsar acords presos amb anterioritat com són:
220
- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant pel que fa al transport
públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són
previs a la situació de crisi econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i
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de desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en direcció de la
225

sostenibilitat i l’ordenació del territori.

- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la capacitat i prestacions de
l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i
la Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, incrementant
230

l’oferta de Rodalies i després on es fa referència als punts intermodals, garantir la protecció de la línia davant
els temporals i les avingudes i en general, millorar la seva seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i
particular de tot el servei.

- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona (rodalies Girona) i definir i
235

concretar el projecte, l’impacte ambiental, urbanístic i de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la
línia entre Arenys de Mar i Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics
pertinents.

- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions per a persones amb
240

mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les estacions, així com totes aquelles altres
actuacions que ja estan previstes al Pla de Rodalies pel Maresme i que no hem citat anteriorment, com
l’allargament de l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre Granollers i
Mataró.
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- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que és necessari que s’articuli i
es complementi amb la ferroviària per a garantir la comunicació entre diferents municipis de la comarca i
també amb les ciutats del Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona.

- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de l’oferta de transport públic
250

interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la connexió amb les estacions de tren. També, executar al
més aviat possible, el ja projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de
carril bus i VAO - que pot ser tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant de la xarxa de carreteres
locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport col•lectiu.
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- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besòs i dins del Maresme tenint
present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró.
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- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el que cal fer primer és
definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir l’N-II per la costa i la seva alternativa viària
260

respecte dels moviments interns entre els municipis de la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de
definir, després de la consulta amb els implicats les mesures concretes que hauran de fer possible la
pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i
dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes.
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- Òbviament, aquesta definició de l’N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de fixar de l’actual C-32
(Autopista del Maresme), sobre la qual caldrà determinar la seva configuració i funcionalitat, com a via
comarcal, tant en relació als usuaris com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets. Naturalment, aquesta
definició de la C-32 també haurà de contemplar prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs.
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- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels vianants, així com la
redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el traçat i característiques del qual sigui resultat del
consens de tota la comarca, incloent-hi totes les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com
per exemple les de promocionar la utilització del vehicle elèctric, tot fomentat la definició d’una xarxa de
punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca.
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Energia i Industria
Els problemes mediambientals i el canvi climàtic afecta a les persones. Hem d’explicar i abordar els perills
d’un model insostenible social i ecològic des de la perspectiva quotidiana i real (salut, despoblament...).
Ciutadania no ha de ser un element passiu com a consumidor.
280

Cal una Governança més democràtica: cooperatives, autoconsum, autoconsum compartit, inversions
col·lectives i responsables...
En la lluita contra el canvi climàtic és prioritari Canviar el Model Energètic.
Raons per apostar per una ciutat 100 % renovable en el 2050:
 Estalvis econòmics per l’ajuntament i la ciutadania.
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 Genera nova i sostenible ocupació: noves activitats (rehabilitació energètica, renovables,
eficiència…) i de difícil deslocalització.
 Lluita contra la pobresa energètica y la exclusió social.
 Lluita contra la contaminació atmosfèrica i acústica : salut pública.
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 Oportunitat per repensar les ciutats i rehabilitar i regenerar els barris: rehabilitació energètica dels
edificis

290

 Democratització de l’energia: l’energia és un dret social i com a tal s’ha de garantir a tothom.
Governança més democràtica i transparent, evitant els oligopolis (autoconsum, cooperatives
comercialitzadores...).
 Implantació d’una economia descarbonitzada: foment de l’economia verda, circular i col·laborativa.
295

Amb les competències dels Ajuntaments, aquests poden i han d'incloure la gestió de l'energia en la
planificació urbanística (POUM), els edificis, l'espai públic, la mobilitat i el transport públic.
Els PAESC i els Planes municipals d'urbanisme sostenible integrat, els POUM, els estratègics, de mobilitat, de
residus, d'educació ambiental, els de energia sostenible, els de sostenibilitat (agenda 21)… són bàsics per
condicionar el futur ecosostenible de les ciutats i el model energètic.
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Complementats amb les ordenances municipals temàtiques i fiscals: ordenances de construcció i edificació,
ordenances d'instal·lacions solars, ordenances de circulació, ordenances fiscals que introdueixen
bonificacions, subvencions o recàrrecs segons les polítiques energètiques i mediambientals (ex. bonificacions
ICIO, IAE, Impost Vehicles o IBI per a les instal·lacions renovables, vehicles elèctrics, plans mobilitat
treballadors…).
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El consum elèctric dels edificis i equipaments municipals representa, en general a la major part dels
municipis, al voltant del 50 % de la despesa energètica municipal total. És per això que es considera de gran
importància actuar sobre aquests equipaments per tal de promocionar les mesures de transició energètica i
de generació local d’energies netes, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.
El passat 6 d’abril es publicava al BOE el Real Decreto 244/2019, que ve a desplegar el que la llei Real Decreto
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Ley 15/2018 l’octubre passat va aprovar en matèria d’autoconsum. És una fantàstica realitat, que obre les
portes a l’impuls (esperem que ja definitiu) de l’autoconsum fotovoltaic. Els trets principals d’aquesta nova
normativa serien:


Eliminació dels càrrecs a l’autoconsum (l’anomenat “impost al sol”)



Simplificació de tràmits administratius i dels requisits tècnics (eliminació de comptadors, i
simplificació del tràmit amb injecció zero).

315


Regula l’autoconsum compartit, i el permet fer no només en un sol edifici, també en edificis propers
connectats a la línia de baixa tensió d’un mateix transformador, o d’una línia de baixa tensió i que
estiguin a menys de 500 m. Aquest és un aspecte molt important pel nostre Municipi, Vilassar de
Mar, pel fet de tenir una gran concentració d’infraestructures municipal que compleixen aquesta
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restricció, com queda evidenciat en la imatge inicial d’aquest annex
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Valorització dels excedents, més enllà de la venta, a través de la compensació simplificada de
factura. Una compensació de la part variable de la factura amb la valoració dels excedents, a un preu
més baix que el de compra. Serà mensual, i mai podrà ser negativa. Mai es podrà cobrar per aquesta
energia, a no ser que s’opti per ser productor, el que pels domèstics serà sovint inviable, però
possible per Municipis com Vilassar de Mar, per la proximitats entre els edificis municipal
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consumidors, com hem comentat anteriorment, el que permetria assolir produccions notables
d’electricitat.
Ja ningú dubta que la transició energètica es realitzarà sí o sí, per causes climàtiques, però també
econòmiques. El dubte és saber a quina velocitat aquesta es realitzarà, i això dependrà bàsicament de
330

l’impuls o les barreres que els polítics (locals, autonòmics o estatals) apliquin. La responsabilitat és (sempre
ho ha estat i ho serà) de tots ells, i dels votants (és clar) que els trien.
“Heu d’actuar com si casa nostra s’estigués cremant”, va alertar la jove activista sueca Greta Thunberg als
líders polítics i econòmics presents al Fòrum de Davos, “perquè s’està cremant”. Deixem d’actuar pensant
només en nosaltres i en el curt termini, fem-ho amb amplitud de mires, amb generositat i responsabilitat: les
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joves generacions (i les futures) ens miren. Els hi devem. “De la mateixa manera que avui ningú marxa de
casa amb l’aixeta oberta, en uns anys no concebrem tenir una coberta i no posar-hi una instal·lació
fotovoltaica, pel malbaratament energètic que això suposa”
La Diputació de Barcelona, te diferents programes de suport d’aquesta administració als municipis per a la
implementació d’instal·lacions fotovoltaiques, entre els quals hi ha projectes per fer arribar la fotovoltaica a
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les escoles amb la col·laboració de les Ampa. Aquest programa és especialment atractiu ja que comporta un
projecte educatiu escolar, amb participació del professorat, el pares i mares i, per descomptat els nostres
joves

Cada vegada hi ha més demanda de biomassa, un tipus d'energia que produeix aigua calenta i
345

calefacció sense haver d'utilitzar, per exemple, gas.
La producció d'aquesta biomassa -en forma de pèl·lets o estelles de fusta- ha pujat a tot Catalunya un 800
per cent i, a més, pot ser una bona manera de regenerar i gestionar la fusta dels boscos. La Diputació de
Barcelona promociona aquesta forma d’energia, amb un programa anomenat : “Escalfem amb biomassa i
conservem els nostres boscos”. Les següents imatges resumeixen el mateix
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Benestar Animal
Els socialistes animalistes defensem iniciatives essencials per avançar com a societat justa, solidària i
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compromesa amb el medi ambient i la protecció dels animals al territori català, donant resposta als nous
reptes i a la demanda d'una societat cada vegada més conscienciada amb el benestar i la protecció dels
animals.
355

L'abandó d'animals és un dels més greus problemes que afecten els animals al nostre país. Són milers els
animals abandonats cada any, la majoria gossos i gats, que omplen i col·lapsen entitats i protectores, que no
poden oferir-los la qualitat de vida que necessiten i mereixen. Tenint com a exemple el model holandès, que
ha aconseguit erradicar l'abandó en aquest país, proposem:
-Augment d'impostos sobre la compra d'animals de manera que converteixi aquesta compra en un "article
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de luxe", fomentant, així, l'adopció.
-Persecució de la venda il·legal d'animals.
-Promoció i suport a les campanyes d'esterilització, fent aquesta obligatòria, evitant, així, camades
indesitjades o el tràfic i venda il·legal d'aquestes.
-Prohibició de la cria i venda de races PPP (Gossos de raça Potencialment Perilloses), que són les principals
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víctimes d'abandó, col·lapsant protectores i sent condemnats a viure tota la vida en gàbies, en condicions
lamentables.
-Promoure, al mateix temps, l'adopció dels gossos d'aquestes races que ja estan en protectores.
-Promoció de campanyes de sensibilització en contra de l’abandó d’animals i la tinença responsable.
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