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Moció 7.4.
CP 22-10-2021

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT I AJUDA
A LA CIUTADANIA DE L’ILLA DE LA PALMA PER LES CONSEQÜÈNCIES DE
L’ERUPCIÓ VOLCÀNICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat diumenge 19 de setembre de 2021, i després de diverses setmanes d’una
activitat sísmica cada vegada més intensa, entrava en erupció la zona de Cabeza de
Vaca, a l’illa de La Palma. El pas de les colades de lava en el seu recorregut des del
cim fins al mar continua deixant, com a conseqüència, la destrucció d’habitatges, la
destrucció de la forma de vida de nombroses famílies i una sensació permanent
d’incertesa que manté tots els i les canàries amb el cor encongit i que ha de ser
minimitzada per l’acció coordinada de totes les Administracions implicades.
Gràcies al coneixement científic i als mitjans de protecció civil, s’ha pogut
monitoritzar des dels primers senyals i com a conseqüència s’han pogut evitar
pèrdues humanes.
Destacar la resposta del poble de La Palma, el seu exemple de civisme amb el qual,
en uns moments molt durs, ha assumit les recomanacions de les autoritats
prioritzant la seguretat personal i col·lectiva.
Cal posar en valor el treball coordinat que des del primer moment han desenvolupat
totes les administracions implicades, la comunitat científica i els cossos de prevenció
i seguretat, així com la col·laboració encomiable entre la població resident, i la
solidaritat i cooperació de la ciutadania, societat civil, i institucions de la resta de
l’Estat.
L’Ajuntament de Tarragona està compromès amb el compliment de l’Agenda 2030 i
els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Uns objectius que persegueixen la
lluita contra la desigualtats socials, el creixement sostenible, la transició energètica,
i per tant la protecció dels nostre planeta, i que sols aquests es poden assolir
conjuntament amb la cooperació, fraternitat i solidaritat entre persones, col·lectius,
i institucions per fer front a qualsevol element que impedeixin aconseguir aquests
reptes compartits.
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Davant l’actual situació, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Enviar un missatge de solidaritat a tota la ciutadania, col·lectius i
institucions de l’illa de La Palma en aquests moments de gran preocupació.
Traslladem tot el nostre suport a les persones evacuades de les seves llars i, molt
especialment,
el nostre afecte als qui han perdut els seus habitatges, els seus cultius
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una aportació municipal solidària de la partida del Fons de
Cooperació al Cabildo de l’illa de La Palma destinada a pal·liar les conseqüències
d’aquesta catàstrofe natural per a la ciutadania dels municipis afectats
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat, a posar-se a disposició de les autoritats
canàries per a tot allò que des de Catalunya es pugui oferir per pal·liar els efectes
devastadors de l’erupció volcànica i ajudar a recuperar els espais de vida per
aquelles persones que han patit directament les seves conseqüències.
QUART.- Agrair i felicitar el treball incansable que estan desenvolupant els equips
d’emergència, policies locals, Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, la UME de
l’Exèrcit, organitzacions no governamentals, professionals del sector sanitari,
mitjans de comunicació i tants col·lectius que amb la seva tasca sobre el terreny
contribueixen a reduir les conseqüències d’aquest fenomen de la naturalesa.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a tots els ajuntaments afectats, en especial, el
del Paso y Los Llanos de Ariadne, al Cabildo de l’illa de La Palma, i al Govern de les
Canàries, i al Govern de la Generalitat.
Tarragona, 14 d’octubre de 2021

Sandra Ramos García
Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tarragona
13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats
amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

