
ACTA REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE L’OBSERVATORI DEL GEORISC

20 D’ABRIL DE 2022

DATA: Dimecres 20 d’abril de 2022
HORA: Convocatòria 19.00 h
LLOC: Online

 Assistents online: Nué Vilaplana, Albert Ventayol, Ramon Pérez, Vinyet Solà, Elena Esplandiu,
Joan Escuer, Álvaro Arasa.

ORDRE DEL DIA 

0.- Prèvia
A proposta de Nué Vilaplana es convida a integrar-se al Consell Rector a l’Albert Ventayol
com a expert en riscos geotècnics.

1.- El trasllat de la línia R1 del Maresme i les necessàries actuacions al front marítim.

La part de la línia R1 que passa pel Maresme pateix greus problemes durant els temporals
degut a la seva ubicació tant pròxima a la costa. El Baix Maresme està molt urbanitzat i això
afecta a la dinàmica natural de la costa i la R1 a la vegada pateix i intensifica els problemes
dels  riscos  litorals.  A  l’Alt  Maresme fins a  l’altura  de  Malgrat  de Mar  (on la  R1 entra  a
l’interior) hi ha més espais naturals i agrícoles però la R1 fa de barrera artificial contínua i
també afecta a la dinàmica costanera en molts trams.
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La problemàtica del litoral sobretot te a veure amb la intervenció de la dinàmica natural. Quan els temporals 
marins modifiquen la línia de costa es retoquen els pendents i això perjudica la restauració natural de la costa.

Cal replantejar la gestió de les rieres per fer que el sauló pugui arribar al mar.
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Calella, 2006.
Gràcies a la implementació i activació del Pla INUNCAT aquestes imatges ja no són tant freqüents.
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La proposta que caldria actualitzar:

Hi ha un projecte del Pla Director de Infraestructures de Catalunya del 2010 que també recull el Pla 
Metropolità.
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En el pla 2022 d'infraestructures de mobilitat el projecte de traslladar la R1 a desaparegut.

Tall geològic transversal al mar, on s’observen els terrenys al.luvials i col.luvials per on es perforaria el 
possible túnel de la futura R1

2.- Preparar la reunió amb els secretaris generals.

El Nué ens passarà un informe perquè el revisem i fem aportacions per la reunió.

3.- Precs i preguntes.

Joan: El 21 de Maig hi ha un acte referent al litoral, l’observatori està convidat. Es fan intervencions de 
15 minuts. La intervenció la farà en Joan Escuer.

VEGEU ADJUNTS: LA PRESENTACIÓ PPT COMPLETA I MILLORADA + UN DOCUMENT-INFORME SOBRE 
LA PROBLEMÀTICA AL FRONT MARÍTIM TAL COM CONSTA AL PUNT 2 DE L’ACTA.
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