EL GRUP COMARCAL DEL PSC - CANDIDATURA DE PROGRÉS AL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE PRESENTA, PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ:
MOCIÓ PER DEMANAR UN CALENDARI PER L’EXECUCIÓ DEL DESDOBLAMENT DE
L’EIX DE L’EBRE DES D’AMPOSTA FINS A LLEIDA.

ATÈS que Catalunya té notablement resolta la comunicació viària per carretera al llarg de la
seva costa, des de la costa cap a l’interior i en l’anomenat eix transversal que travessa Catalunya
des de Cervera fins a Riudellots de la Selva.
ATÈS que, en canvi, hi ha el dèficit d’un eix occidental, sempre reconegut i planificat però mai no
executat, també conegut com Eix de l'Ebre, que va d’Amposta fins a Àger passant per Lleida.
ATÈS que el Govern de la Generalitat de Catalunya projectà, a l’abril de 2008, desdoblar-lo des
de Lleida fins a Amposta, però encara no s’ha dut a terme.
ATÈS que aquest eix és vital per a les Terres de l’Ebre, un territori cada cop més despoblat i
buit, i que continuaran amb la mateixa tendència en el futur segons les darreres Projeccions de
població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que diu que al 2030 tots els àmbits
territorials, excepte les Terres de l’Ebre, tindran més població.
ATÈS que una de les poques formes de combatre aquesta desigualtat d’oportunitats que suposa
la pèrdua de població és la de corregir el dèficit de les comunicacions per carretera i per
ferrocarril.
ATÈS que l’argument que el Departament de Territori i Sostenibilitat posa damunt la taula és que
aquesta carretera no té la densitat suficient com per desdoblar-la, cosa que no succeeix durant
els caps de setmana, tant d’estiu com d’hivern.
ATÈS que tampoc no sabem si el Departament ha comptat els nous 12.500 camions de 20 tones
que circularan per aquest eix per anar omplint durant els propers anys el nou centre de
valorització i dipòsit de residus de Riba-roja d’Ebre.
ATÈS que la carretera C-12 recull un important volum de tràfic, que s’ha vist incrementat de
manera especial pel que fa als camions arrel de la prohibició de circular per la N-340.
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ATÈS que prova d’aquest increment de circulació són els nombrosos accidents que,
malauradament, ens estem acostumant a viure, els darrers dels quals han tingut lloc avui mateix
a Tivissa i el passat diumenge a Rasquera, sumant un total de 11 morts en aquest any 2019, 9
d’ells a Terres de l’Ebre.
ATÈS que el Govern ha de dotar tota Catalunya d’uns serveis adequats per reduir les
desigualtats territorials que en definitiva ho són també de les persones que hi viuen.
És per aquest motiu que el Grup Comarcal del PSC - Candidatura de Progrés elevem al ple del
Consell Comarcal del Baix Ebre la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Demanar al Govern de la Generalitat que aprovi un calendari definitiu d’execució del
desdoblament de l’Eix de l’Ebre des d’Amposta fins a Lleida i que aquest calendari no
sobrepassi els cinc anys.
SEGON.

Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i els seus grups parlamentaris, Departament de Territori i Sostenibilitat, a la
Delegació del Govern de Terres de l’Ebre, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, als Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, del
Montsià i de la Terra Alta i als Ajuntaments del Baix Ebre afectats per la C12.
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Tortosa - Terres de l'Ebre, 21 d’octubre de 2019
SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
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