
LA LÍNIA DE RODALIES R1 3 ANYS DESPRÉS DEL GLÒRIA 
 
Fa 3 anys, el temporal Glòria va afectar greument el nostre país, amb especial 
incidència al litoral mediterrani. Aquest gran temporal ens recordava que el efectes del 
Canvi Climàtic configuren una realitat polièdrica i complexa que cal tenir en compte en 
la gestió del litoral.  L’increment de la intensitat i la freqüència dels temporals, 
l’augment del nivell del mar, la inundació marina, la manca d’aportació de sediments al 
mar per rieres i rius, l’erosió de les platges, el paper dels ports en la distribució de les 
sorres, la regeneració artificial de platges estan al centre del debat.   
 
El Col·legi de Geòlegs va fer unes reflexions on proposava plantejar-se la deconstrucció 
del litoral. Això no vol dir altra cosa que repensar un nou front marítim on cal 
reconsiderar a fons molts elements. La ocupació i la rigidització del front litoral damunt 
de les antigues platges naturals ha restat espai i condiciona la dinàmica litoral natural. 
Actualment tenim un litoral gestionat amb grans mancances de planificació, on la 
convivència de l’urbanisme i de les infraestructures amb la natura mai s’ha considerat. 
Un exemple n’és el traçat de la R1 al Maresme. Ara fa 3 anys, es va veure clarament. Es 
feia palès que la línia de Rodalies de Catalunya que dóna servei a més viatgers, estava 
altament exposada al risc d’erosió i inundació pel temporal: en conseqüència es va fer 
evident el risc d’un probable accident ferroviari. Temporals posteriors al Glòria, com és 
el cas de la tempesta Cèlia, març de 2022, han seguit afectant la R1. 
 
El Col·legi de Geòlegs va posar sobre la taula la proposta de trasllat del traçat de la R1 
per l’interior, com ja proposava el Pla d’Infraestructures del 2010. Però dèiem i seguim 
afirmant que aquest trasllat s’ha de veure no només com una actuació per a la 
reducció de l’exposició als riscos del tren i del seu passatge, sinó també com una acció 
de replanejament territorial per un front marítim més segur, obert, renaturalitzat i 
sostenible. Desplaçar la R1 requereix un projecte de nou traçat del tren per l’interior 
que pugui donar un servei més segur i més eficient a les poblacions i que millori la 
mobilitat en tota la comarca. El tren de la costa, convertit en un medi de transport 
sostenible i eficient, és indispensable per la vida i el progrés de les poblacions en el 
context d’emergència climàtica. Treure la barrera que significa la via de tren amb el 
seu terraplè a primera línia de costa, ha de permetre guanyar espai, augmentar 
l'amplada de la platja per reduir l’erosió i facilitar la regeneració natural de les platges 
després dels temporals. 
 
Durant aquests darrers 3 anys hi ha hagut força debat sobre aquest tema: el propi 
Col·legi de Geòlegs a través del seu Observatori del GeoRisc, les organitzacions 
ambientalistes, la comunitat científica, els ajuntaments, el Consell Comarcal entre 
d’altres han fet sentir les seves veus a través dels Mitjans obrint un debat d’una 
problemàtica sobre la que cal prendre decisions valentes i de manera immediata. Per 
part de les administracions responsables de la Generalitat i de l’Estat les actuacions 
durant aquest darrers 3 anys han estat tímides i insuficients, centrades principalment  
en la reparació de danys. S’accepta i s’entén la realitat del problema, però la magnitud 
del mateix i la necessitat d’aplicar actuacions de manera integradora, ben coordinada i 
amb resultats a llarg termini atemoreix la presa de decisions. 
 



Sabem que tot plegat no és gens fàcil de gestionar, però ja fem tard. No podem 
esperar més. Fem una crida a les administracions perquè tinguin una mirada àmplia on 
l’urbanisme, la mobilitat, la seguretat i la sostenibilitat es considerin conjuntament. Cal 
una visió integral per reordenar el nostre litoral, cal voluntat política i cal prendre 
decisions valentes per a posar fil a l’agulla en un projecte que la seva redacció i 
execució durarà dècades, més enllà de qualsevol cicle electoral. I tot això significa 
adaptació, no només als nous escenaris de canvi climàtic, sinó als nous escenaris de 
canvi global. 
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