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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari;
Quines han estat les raons per les quals l'Agencia Catalana de l'Aigua no
va autoritzar el desembassament preventiu dels embassaments del riu
Ter, per prevenir possibles avingudes davant els anuncis del Servei Me
teorològic de Catalunya (IVIeteo.c^ de fortes tempestes a Catalunya els
dies 20, 21, 22 i 23 de genepi^tesa la previsió de creixement dels ca
bals dels rius?
Palau de

arlament,

gener de 2020

fTer rad^s_i,SírfTtac r eu
Diputat del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat. Rosa IVIaria
Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb respQsta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quin tipus d'ajuda té previst posar en marxa el Govern per mitigar els
danys causats pel temporal "Gloria" als marisquers del Delta de l'Ebre?

Palau dgi-Paclam^, 23 de gener de 2020

Jofdi Terractes-fbantacreu
DiptrrarSDG.P PSC-Units

Óscar wdeig i Molist
Diputat del GP PSC-Units

RosÉTMária Ibarra Ollé
Diputada del GP PSC-Units

CacWe-Cástillo Rosique
Diputat del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Óscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria
Ibarra Ollé, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Quin tipus d'ajuda té previst posar en marxa el Govern per mitigar els
danys causats pel temporal "Gloria" a les comunitats de regants i pro
ductors d'arròs del Delta de l'Ebre?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

tac reu
CP PSC-Units

Ro^&Jvlaáa-ibarra Ollé
Diputada del GP PSC-Units
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Osbar Ordeig i Molist
Diputat del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat, Alícia Rome
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Atès que el temporal Gloria havia estat previst pels serveis meteorolò
gics, per quins motius no es va preveure un sistema alternatiu de servei
als que durant el temporal van ser afectats pels talls de Renfe, més en
cara quan es tracta de l'únic sistema de transport possible per arribar a
Barcelona en moltes de les poblacions del Maresme? Quin reforç de ser
vei de les línies afectades s'està fent?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

Raú Motsíto Montaña
Diputak del CP PSC-Units

Alicia Romero Llano
Diputada del CP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Mo
reno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Atès que existien informacions prèvies que determinaven que el tempo
ral Gloria afectaria de forma especial al litoral català, per quins motius
no es va aconsellar tancar els centres educatius de les poblacions cos
taneres? Per què aquesta decisió es va deixar en mans dels alcaldes i les
alcaldesses sense cap tipus d'orientació?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

Santacr
nits

Raúl IV oreño Montaña
Diputé t del CP PSC-Units
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Esther Nfubó Cidoncha
Diputada del CP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Coneixent les previsions meteorològiques des de la setmana passada,
quins són les motius pels quals l'Agència Catalana de l'Aigua no va bui
dar els embassaments de cara als episodis de pluja que venien amb el
temporal Gloria per evitar el creixement del riu Tordera?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

^rdi Terrad
^^DjpuïàroélCPT'SC-Units

Model: 31 4 Pregunta per escrit al Govern
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La línia R1 de Rodalies al seu pas pel Maresme ha estat molt malmesa pel tem
poral Gloria. La connexió de la línia R1 BCN a Mataró i fins a Arenys compta
actualment amb un únic tren cada hora dificultant moltíssim el desplaçaments
dels ciutadans de tota la comarca cap a Barcelona, ja siguin persones que van
a estudiar o treballar. Davant aquesta situació no s'ha previst el suficient
transport públic alternatiu ja que les autobusos interurbans han quedat de se
guida col·lapsats.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlartientari:
Per quins motius no s'ha previst de manera adequada el sistema alterna-.
tiu de transport públic per carretera per suplir les mancances de rodalies?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

JorajTerrade

Model: 31 4 Pregunta per escrit al Govern

Alícia Romero Llano
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La línia R1 de Rodalies al seu pas pel Maresme ha estat molt malmesa pel tem
poral Gloria. La connexió de la línia R1 BCN a Mataró i fins a Arenys compta
actualment amb un únic tren cada hora dificultant moltíssim el desplaçaments
dels ciutadans de tota la comarca cap a Barcelona, ja siguin persones que van
a estudiar o treballar. Davant aquesta situació no s'ha previst el suficient
transport públic alternatiu ja que les autobusos interurbans han quedat de se
guida col·lapsats.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari;
-

Prendrà mesures extraordinàries i urgents per tal de donar servei a la
població afectada del Maresme que necessita de transport públic per
moure's cap a la feina o a estudiar? Si la resposta és positiva, quan es
prendran i amb quins mecanismes? Informaran a la població deguda
ment? A través de quins mitjans?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

Jordi TWadsw-^anracS
Diptítardel GP PSC-Units

Model: 31 4 Pregunta per escrit al Govern

Alícia Romero Llano
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La línia R1 d'Arenys a Maçanet està interrompuda i no hi ha transport ferroviari
actualment, degut al temporal Gloria. La connexió amb Girona queda debilita
da i no hi ha un sistema alternatiu de transport públic previst.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Per quins motius no s'ha previst de manera adequada el sistema alterna
tiu de transport públic per carretera per suplir les mancances de rodalies?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

antacreu

Model: 31 4 Pregunta per escrit al Govern

Alicia Romero Llano
Diputada del CP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Crup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La línia R1 d'Arenys a Maçanet està interrompuda i no hi ha transport ferroviari
actualment, degut al temporal Gloria. La connexió amb Girona queda debilita
da i no hi ha un sistema alternatiu de transport públic previst.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Prendrà mesures extraordinàries i urgents per tal de donar servei a la
població afectada del Maresme que necessita de transport públic per
moure's cap a la feina o a estudiar? Si la resposta és positiva, quan es
prendran i amb quins mecanismes? Informaran a la població deguda
ment? A través de quins mitjans?

Palau del Parlament, 23 de aeher de 2020

JordLTetxa
'Diputat de
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Alícia Romero Llano
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Degut al temporal Gloria, el cabal del riu Tordera ha crescut desmesuradament
trencant dos ponts, un ferroviari, el de la línia R1 entre Malgrat i Blanes, i un
de vehicles.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Aquesta situació deixa sense connexió per tren el tram Malgrat-Blanes.
Quina és la mesura que es prendrà en relació a transport públic alterna
tiu per resoldre aquesta situació que es pot allargar uns mesos?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

rdi Terrades^
Its

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern

Alícia Romero Llano
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Degut al temporal Gloria, el cabal del riu Tordera ha crescut desmesuradament
trencant dos ponts, un ferroviari, el de la línia R1 entre Malgrat i Blanes, i un
de vehicles.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari;
-

Aquesta situació deixa sense connexió per tren el tram Malgrat-Blanes.
Quan es posarà en marxa aquesta mesura per compensar la falta de
connexió ferroviària entre Malgrat i Blanes?

Palau del Parlament, 23 de gen^de 2020

iputat d&UGf^SOUnits
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Alícia Romero Llano
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Crup Par
lamentan Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles ]63 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Degut al temporal Gloria, el cabal del riu Tordera ha crescut desmesuradament
trencant dos ponts, un ferroviari, el de la línia R1 entre Malgrat i Blanes, i un
de vehicles. Aquesta situació deixa sense connexió per tren el tram MalgratBlanes.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari;
-

Ha pres alguna mesura el Govern en relació a la resposta que cal donar
als dos ponts trencats al municipi de Malgrat? Si la resposta és positiva,
quina és aquesta mesura? Quina calendari d'aplicació té? S'ha comunicat
a l'Ajuntament de Malgrat de Mar?
ér de 2020

JowffTerraoíes i Sarjtfereu
Diputat del C7P"PSC-Units
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Alícia Romero Llano
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Amb el temporal Gloria s'han malmès alguns Ports i Confraries de Pescadors
que són competència de la Generalitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quin calendari té el Govern previst per analitzar els danys causats als
Ports i Confraries de pescadors del litoral, com a conseqüència del tem
poral Gloria?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

Jordi Terradesj^Samaere
DipuíaWeTCP^C-Units
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Alícia Romero Llano
Diputada del GP PSC-Units
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Amb el temporal Gloria s'han malmès alguns Ports i Confraries dé Pescadors
que són competència de la Generalitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quines accions desenvoluparà per resoldre els danys realitzats? Amb
quin calendari? Amb quin pressupost associat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

Jorrfi Terrades i
DiRutat delCPfSÓl]^
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Alicia Romero Llano
Diputada del CP PSC-Units
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Amb el temporal Gloria s'han malmès alguns Ports i Confraries de Pescadors
que són competència de la Generalitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Posarà en marxa ajuts específics pels Ports afectats?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

Jortli Terrades

Model; 31 4 Pregunta per escrit al Govern
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
A municipis com Tordera, Palafolls o Malgrat de Mar, el temporal Gloria ha
malmès la collita de tota la zona agrària perjudicant clarament l'activitat agrí
cola dels pagesos de la zona.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Ha analitzat el Govern la situació?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

JordrileH'at!^/San taÒT
Diputat del CPT^e-tfrrtfs
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Alícia Romero Llano
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
A municipis com Tordera, Palafolls o Malgrat de Mar, el temporal Gloria ha
malmès la collita de tota la zona agrària perjudicant clarament l'activitat agrí
cola dels pagesos de la zona.
Interessa saber a: aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Prendrà alguna mesura econòmica al respecte, extraordinària i urgent,
per compensar els pagesos afectats? Si la resposta és positiva, quin ti
pus de mesura? Amb quin calendari? Amb quin pressupost associat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Crup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
A municipis com Malgrat de Mar o Pineda, el temporal Gloria ha malmès les
seves platges i passeigs 'marítims, també infraestructures turístiques com
càmpings. Ambdues poblacions són eminentment turístiques i viuen en gran
part del turisme.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Portaran a terme alguna mesura urgent i extraordinària per ajudar als
municipis turístics que han patit de manera devastadora el pas del tem
poral Gloria i que necessiten actuacions urgents per afrontar de la millor
manera possible la temporada turística? Si la resposta és positiva, quin
tipus de mesures? Amb quin calendari? Amb quin pressupost associat?
r de 2020

rdi TerradeVrSarifacreu
Diputat del GP PSC-Units
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Durant el temporal Glòria, des del Departament d'educació hi ha hagut infor
macions incertes que han generat dubtes i angoixes a la ciutadania.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Per quin motiu no s'han establerts criteris clars sobre la obertura o tan
cament de les escoles?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

EstI
Diputa

Alícia^omero Liante
"Diputada del GP PSC-Units

Model; 31 4 Pregunta per escrit al Govern

loncha
Z-Units

PARLAMENT DE CATALUNYA

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Ref.: 314JTS2 3012000272

A LA MESA DEL PARLAMENT

2 3 GEN. 2020
ENTHAOANU.vi

N T,.3|^.r. .D6.6^ 5 •
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que éls sigui contestada amb
resposta escrita.
Durant el temporal Glòria, des del Departament d'educació hi ha hagut infor
macions incertes que han generat dubtes i angoixes a la ciutadania.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Quins criteris s'han seguit en relació al tancament d'escoles?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
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Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 163 I 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Degut al temporal Glòria, la riera urbana de Malgrat ha patit greus inundacions
ja que el municipi té el tram 0 de la desembocadura del riu Tordera. A més, hi
ha caigut un mur de contenció com a conseqüència de l'aigua.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
-

Té previst el Govern fer alguna actuació en aquesta riera urbana? Si la
resposta és positiva, quin tipus d'actuació? Amb quin calendari? Amb
quin pressupost associat?
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