El Grup Municipal d’ICV-EUiA, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei
8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenten, a fi de què sigui
debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de
l’Ajuntament de Badalona la següent moció:

De suport de la proposta d’unir els dos tramvies, Trambaix i Trambesòs
Atès que per a Badalona i pel conjunt de municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona resulta necessari evolucionar cap a un model de mobilitat molt més
sostenible, superant l’actual preponderància del vehicle privat, i tenint en
compte la necessitat de vertebrar el territori metropolità amb una potent xarxa
de transport públic ferroviari integrada pels serveis de metro, tramvia, rodalies
Renfe i FGC.
Atès que el Pla Director d’Infraestructures (PDI) realitzat per l’Autoritat del
Transport Metropolità pel període 2011-2020 preveu dur a terme el projecte
d’unió de les dues xarxes de tramvia, Trambesòs i Trambaix, a través de
Barcelona i que aquesta actuació és la més rendible des del punt de vista
socioeconòmic, tal i com estableix el protocol de col·laboració signat entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona el passat el passat 1 de març del 2016; i que posa
en valor les dues xarxes de tramvia que van ser concebudes amb visió
metropolitana, però que fins ara no han pogut desenvolupar aquesta funció.
Atès que el tramvia és, d’entre les propostes d’ampliació de xarxa del Pla
Director d’Infraestructures de l’ATM, la que més viatgers aportarà a la xarxa
de transport públic, i que funciona d’una manera 100% neta, sense emetre
cap mena de contaminació, i amb un baix consum energètic.
Atès que el sistema tramviari integrat donarà cobertura a Badalona, a més de
vuit municipis metropolitans: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern; i atenent que el sistema
tramviari ha tingut un creixement constant i molt important del nombre
d’usuaris i és el mitjà de transport públic millor valorat pels ciutadans i
ciutadanes a l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner, i que combina una fàcil
accessibilitat amb una bona velocitat comercial en superfície.
Atès que la unió dels dos tramvies per Barcelona suposarà una millora
qualitativa de transports molt important pels badalonins i badalonines.
Atès que el tramvia, amb 200 places per vehicle o 400 en doble composició,
dobla o quadruplica la capacitat d’un autobús articulat, a més d’oferir molta

confortabilitat en el trajecte, no resulta afectat per la congestió i incrementa en
més d’un 50% la velocitat comercial dels autobusos.
Atès que resulta imprescindible apostar clarament pel transport públic i la
mobilitat sostenible com a alternatives als desplaçaments diaris en vehicle
privat en el nostre entorn, i com a mesura realment eficient per a reduir la
contaminació atmosfèrica que pateixen les ciutats de l'AMB (els estudis del
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) xifren en 3.500 el
nombre de morts prematures anuals a causa de la contaminació atmosfèrica
a Barcelona), i per la necessita d’assolir els objectius europeus de reducció
de CO2 i reduir les importacions de carburant.
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Manifestar la clara voluntat d'aquest Ple municipal de donar suport
a la proposta d’unió dels dos tramvies, Trambaix i Trambesòs, en base al
traçat que determinin els estudis tècnics que s’estan culminant, i d'acord amb
el PDI de la RMB 2011-2020 que estableix que en el període 2015 – 2020
s'ha d'abordar el projecte de connexió de les xarxes tramviàries.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Autoritat del Transport
Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
i a les entitats socials interessades en la millora de la mobilitat en clau
sostenible.

Maria Gallardo Borrega
Portaveu del GM d’ICV-EUiA
Badalona, 27 de setembre de 2016
Ajuntament de Badalona

El Grups Municipals d’ICV-EUiA i Socialista d’acord amb allò que preveu
l’article 103 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta,
a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper ple
ordinari de l’Ajuntament la següent

MOCIÓ EN SUPORT A l'ACORD DE PAU SIGNAT A LA
REPÚBLICA DE COLÒMBIA
El conflicte armat a Colòmbia ha deixat almenys 220.000 persones
assassinades, 25.000 de desaparegudes i més de 4.700.000 de persones
desplaçades en el període comprès entre els anys 1958 i 2014.
El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de les
Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que
havien arribat a un acord definitiu de pau per posar fi a més de 50 anys de
conflicte intern. Aquest compromís, subscrit després de les negociacions que
han tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a
una situació de violència que ha causat un nombre de víctimes dolorosament
elevat. En aquest sentit, cal destacar l’anunci de Nacions Unides per a la
validació dels termes pactats, posant en relleu la incorporació als acords la
necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325 de l’ONU sobre el rol
fonamental de les dones com a constructores de pau, així com la inclusió de
l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent.
A més de contemplar la desmobilització de les FARC EP, el lliurament de les
armes i, especialment, el seu pas a la vida política, l'acord recull la
implementació d'un important conjunt de polítiques que permetin el
desenvolupament agrari, la reparació de les víctimes, el narcotràfic i la
participació política.
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el
convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga
durada, pot trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat.
En aquest sentit, cal valorar l’avenç dels valors universals del diàleg i de la pau,
així com tot aprofundiment de les vies democràtiques per a la resolució de
conflictes, un fet que dona esperances als pobles del món que pateixen
violència.
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la
seva residència a Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera
temporal o indefinida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadèmics o
d’altres, però tots i totes han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i
la violència en les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat
un element més d’una intensa relació que va tenir un episodi important durant
l’acollida de centenars d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil,
i que s’ha consolidat en el temps en forma de solidaritat del poble català cap al
poble colombià.

Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i
també un país prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos
municipis com des del Govern de la Generalitat de Catalunya. El municipalisme
català a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt
d’actors de la cooperació catalana han mantingut una intensa implicació amb
els esforços dels colombians i les colombianes per a la construcció de pau,
amb la promoció dels drets humans, amb la sensibilització de l’opinió pública
catalana sobre el conflicte, i també amb el suport a accions d’incidència política
per posar-hi fi. Mostra d’aquest compromís ha estat el treball conjunt
d’administracions i societat civil a través de la Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia.
Considerant que en votar SÍ a l'aplicació dels Acords, els colombians i les
colombianes estaran donant legitimitat democràtica a un procés de
transformació que, amb la labor del govern, del nou partit o del moviment polític
resultant de la desmobilització de les FARC EP i amb el suport de la comunitat
internacional, donarà lloc a una profunda transformació al país que permeti
avançar en la superació dels problemes estructurals del país com la
desigualtat, la inequitat, la pobresa agrària, la falta d'accés als mercats legals
per als petits productors, la fragmentada presència i acció de l'Estat al territori i
l'acció del crim organitzat, entre altres problemes que afecten a la qualitat de
vida dels colombians i les colombianes.
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia
davant dels reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el
nou període de postconflicte.
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la
consecució d’una pau immediata justa i duradora, però estem convençuts i
convençudes que és un enorme pas endavant en la construcció d’una societat
en pau, democràtica i respectuosa amb la vida i els drets humans.
Per tot això es proposa l'adopció dels acords següents:
ACORDS
1. Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia
i els representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia
(FARC), esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i
duradora a Colòmbia.
2. Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total
finalització del conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un
acord de pau amb l’ELN- Exèrcit d’Alliberament Nacional i promoure el
procés de reincorporació a la vida civil dels excombatents i a la garantia
dels drets civils.
3. Donar suport als processos de reparació de les víctimes, incentivant els
processos de perdó i col·laborant en la pedagogia de la pau a les ciutats

i municipis de Colòmbia i entre els colombians i les colombianes que
viuen al municipi.
4. Reconèixer que, en el procés de negociació, les dones van jugar un
paper rellevant a través de la taula de dones i comprometre’s a donar
suport a processos que tinguin com a finalitat garantir l'equitat i la
representació de les dones i de totes les persones en la política i en la
presa de decisions a tots els nivells.
5. Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi
a través de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de
persones d’origen immigrant colombià per tal que la població pugui
conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i
auditoria al compliment dels mateixos.
6. Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora
d’implementar els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on
aquests acords caldrà que es facin efectius.
7. Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al
Govern de Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar
contribuint conjuntament a l’aprofundiment i a la consolidació dels
camins de la pau, la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes.
8. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia.
Maria Gallardo Borrega
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

Badalona, 27 setembre de 2016
Ajuntament de Badalona

Rubén Guijarro Palma
Portaveu del Grup Municipal
Socialista

