MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CRIDA PREMIÀ DE
DALT – CUP – PA EN NOM DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PRESERVEM EL
LITORAL (dins la coordinadora PRESERVEM EL MARESME) SOBRE LA
NECESSITAT D’UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL I LA REGENERACIÓ
DE LES PLATGES

1. Explicació
Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més
de mig segle d'intervencions insostenibles. La construcció de ports esportius mal dissenyats i
la sobreexplotació i impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de les
aportacions d'aigües i sediments han suposat una regressió de les platges i un perjudici a les
infraestructures costaneres.
Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la
regressió dels alguers, l'alteració periòdica dels ecosistemes marins -perjudicant greument
l'activitat pesquera-,una modificació de la morfologia de la costa i una sobreexplotació de les
pedreres de la Serra de Marina.
Recentment, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente” ha fet públic un nou pla
d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de
Actuación en el Maresme”.
Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons marí
i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons; obviant una visió
global i la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a les
conques, els compromisos de by-pass incomplerts pels ports esportius i la necessitat d'una
participació dels diversos agents del Territori.
Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la
ciutadania ni a les institucions de la comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans
costos econòmics públics, que pot modificar per sempre la morfologia de la nostra costa,
que no assegura la regeneració de les platges i que hipoteca la política d'ordenació del
litoral.
2. Propostes de resolució
L'Ajuntament de Premià de Dalt reunit en Plenari municipal amb data de 14 de setembre de 2015
a) Aprova l'adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL, el qual
s’adjunta
b) Acorda exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente”:


La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme
conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”.



L'oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de
Ministres el 17 d’abril i publicada al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III pàgina
40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5151.pdf), pels
motius que s’exposen a continuació:
▪ Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou explícitament el
tràmit d’avaluació ambiental.
▪ Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre al·legacions.

c) Acorda demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente” la suspensió i
moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que es planteja
actualment ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en dragats i moviments de sorres,
la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa representa un retorn a la situació prèvia al
1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc d’abordar les causes de la problemàtica
de la regressió del litoral proposa aplicar pedaços provisionals sobre les seves conseqüències.
d) Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a través dels diversos
organismes implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente i, si s'escau els
consells comarcals del Vallès Oriental i la Selva (com a conques afectades) a iniciar un procés
destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral on s’impliquin tots els actors que viuen, treballen, fan
ús, en són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori.
e) Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb l’objectiu de
dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori i on s’hi
integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics (biòlegs, ambientòlegs, geòlegs,
oceanògrafs), centres d’investigació i universitats, i també les administracions per tal de buscar la
millor solució per gestionar el litoral del Maresme.
f) Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com s’estableix
a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme.

Premià de Dalt, 7 de setembre de 2015

Carlos Garcia Abalos i Jaume Batlle de Castro
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA

