MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DE
JUNTS PER CATALUNYA, BABORD, PSC I CIUTADANS EN RELACIÓ AMB
LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DELS PARTERRES VEGETALS DEL PASSEIG
MARÍTIM PER PAVIMENT DE FORMIGÓ TENYIT
El passat 6 de maig de 2020 es va aprovar per decret d'alcaldia el projecte
anomenat “Millora adaptació al canvi climàtic al Passeig Marítim”, el qual preveu la
substitució dels parterres vegetals del Passeig Marítim per formigó tenyit,
argumentant que l’actuació suposa una contribució a la sostenibilitat i una adaptació
al canvi climàtic. No obstant l’anterior, els grups municipals de l’oposició ens
assabentem de la decisió del govern municipal de dur a terme aquesta actuació per
un comunicat publicat a les xarxes socials i al web municipal el 18 de setembre, a
tres dies vista de l’inici de les obres.
Davant d’això els grups municipals sotasignats emetem un primer comunicat conjunt
en el que demanem la paralització immediata de les obres, així com que se’ns faciliti
l’accés a l’expedient complet de l’actuació. Rebut l’expedient i vist l’informe tècnic
comprovem que:
- No es determinen paràmetres per avaluar la millora en la sostenibilitat i
adaptació al canvi climàtic que, suposadament, ha de comportar la solució
adoptada de formigonar els parterres, ni es consideren i comparen altres
solucions alternatives.
Davant la manca d’argumentació tècnica afirmem que la utilització de formigó per
substituir una coberta vegetal mai no es pot considerar com una aportació a la
sostenibilitat o millora mediambiental. En aquest sentit, tornem a recordar que el
procés pel qual s'obté el ciment és responsable del 7% de totes les emissions de
diòxid de carboni (CO2), la qual cosa és més del que produeixen tots els camions
del món amb la seva combustió.
- No existeix cap argumentació tècnica que doni suport a l’afirmació que
l’actuació comportarà una major resistència als temporals.
Contràriament, és fàcilment observable que el cimentat intensiu del litoral al llarg de
les últimes dècades, lluny de fer-lo més resistent l’ha convertit un espai
extremadament vulnerable als temporals i les pluges torrencials. La mateixa
emergència climàtica comportarà temporals més forts i més freqüents, dificultant
encara més el manteniment d’aquestes estructures artificials. La naturalització de la
línia de costa és indispensable per procurar estabilitzar-la.
- L’informe al·ludeix a uns suposats estalvis en aigua de reg i manteniment
que no es quantifiquen en absolut i sense tenir en compte per una banda, que el
fet que els parterres objecte de l’actuació disposessin d’un sistema de reg per
degoteig, ja els feia molt eficients pel que fa al consum d’aigua i per l’altra, que la
coberta vegetal existent, si no era l’adequada, podia haver estat substituïda per
vegetació autòctona, ja adaptada a ambients amb poca disponibilitat hídrica.

- No es consideren altres solucions alternatives ni es comparen amb la solució
adoptada.
Entenem que en aquest cas el més fàcil i barat hagués estat que els parterres fossin
plantats amb vegetació arbustiva adaptada a les característiques geogràfiques de
l'entorn, amb un reduït manteniment en el consum d'aigua i resistents a l'incivisme,
amb la qual cosa a més estaríem contribuint a potenciar la biodiversitat local, tant
vegetal com animal, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
2030.
- L’informe argumenta també que amb l’actuació es guanyarà espai per als
vianants, sense quantificar-lo i sense tenir en compte que l’espai guanyat, que
transcorre entre bancs, fanals, paperes i escocells, és de mala qualitat i difícilment
aprofitable per al gaudi.
En base a l’anterior argumentació els grups municipals de l’oposició signem un
segon comunicat i tornem a demanar la paralització de les obres i la consideració
d'altres solucions que no comprometin la conservació dels nostres espais verds, tan
escassos al municipi.
Lamentem però que, no obstant aquestes demandes de tots els grups municipals de
l’oposició i, sobretot, davant del malestar veïnal, evidenciat mitjançant les més de
800 signatures de rebuig recollides i presentades a l’ajuntament en el marc de la
mobilització Salvem el Verd, el govern municipal no hagi estat capaç de reaccionar i
oferir una resposta adequada i consensuada, sinó que, desoint tothom, l’execució
del projecte hagi continuat i, hores d’ara, la pavimentació del nostre Passeig Marítim
ja sigui un fet.
No volem finalitzar aquesta exposició sense recordar que al Ple de 21 d’abril de
2016 es va aprovar per unanimitat de tots els grups, també del grup de govern, una
moció on, en un dels acords, s’establia la iniciació dels treballs necessaris per a la
transició cap a una jardineria ecològica amb criteris de qualitat i sostenibilitat. Sis
anys després encara estem a l’espera d’aquesta transició i fets com aquest dels
parterres del Passeig Marítim demostren la manca d’intenció real per posar-ho en
marxa.
De conformitat amb tot l’anterior, els grups municipals sotasignats proposem al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Reprovar l’actuació del govern municipal en l’execució del projecte de substitució
dels parterres vegetals del Passeig Marítim per formigó tenyit, desoint les demandes
dels grups de l’oposició i el rebuig veïnal, en clara contradicció amb les seves
contínues proclames de transparència i participació de la ciutadania.
2.- Prèvia la realització d’un nou informe tècnic més aprofundit, on es valorin les
diferents alternatives per fer una actuació al Passeig Marítim que veritablement
respongui a les necessitats de major sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic i
prèvia la realització d’una consulta a la ciutadania, es reverteixin les obres de
pavimentació executades.

3.- Que es doni compliment al contingut de la moció esmentada de l’abril de 2016 i
es calendaritzi i executi la transició cap a una jardineria ecològica amb criteris de
qualitat i sostenibilitat on es prioritzi l’ús de plantes autòctones adaptades a medis
litorals que presentin baixes necessitats de reg i de manteniment al municipi.
4.- Per tal que situacions com aquesta no es tornin a repetir en un futur, buscar
fórmules alternatives d’informació prèvia a la presa de decisions en matèria d’obres
públiques, encara que es tracti de contractacions menors, que permetin el
coneixement, seguiment i participació dels grups municipals de l’oposició i de la
ciutadania.
Vilassar de Mar, 13 d’octubre de 2020

