MOCIÓ SOBRE L’EIX DE L’EBRE O EIX OCCIDENTAL ( C-12 ) QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PSC-CP .
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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
El dèficit d’un eix occidental sempre reconegut i planificat però mai no executat, també conegut
com Eix de l'Ebre, va d’Amposta fins a Àger passant per Lleida.
El Govern de la Generalitat de Catalunya projectà (abril de 2008) desdoblar-lo des de Lleida
fins a Amposta.
Aquest eix és vital per a les Terres de l’Ebre cada cop més despoblades i buides 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 tindran més població, excepte les Terres de l’Ebre
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.
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. 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.
En definitiva, allò que cal i un Govern que pensi en tots els catalans i les catalanes ho ha de tenir
clar, és dotar tota Catalunya d’uns serveis adequats per reduir les desigualtats territorials que
en definitiva ho són també de les persones que hi viuen.
Per tot això,
PROPOSEM al Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, l’adopció del següent acord:
Demanar al Govern de la Generalitat que aprovi un calendari definitiu de 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.
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