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El passat divendres 1 de juliol l’Ajuntament de Premià de Mar va anunciar que, tal com hi ha succeït 

altres vegades i també recentment en altres poblacions de la costa del Maresme, el 12 de juliol 

tornarà a actuar un vaixell draga per extreure sorres del fons marí i abocar-les a les platges 

de Premià per “regenerar-les”. 

Com ja s’explicava a la moció de la Plataforma Preservem el Litoral que vam presentar i es 

va aprovar gairebé unànimement al Ple del passat setembre, aquestes actuacions s’han 

demostrat totalment insostenibles. Tant des del vessant ecològic, provocant danys irreparables 

en el medi (alteració dels ecosistemes marins, regressió dels alguers i de les praderes de 

posidònia, modificació de la morfologia de la costa...), com des del vessant social (greus perjudicis 

a l’activitat pesquera, afectacions a l’estat de les platges i la qualitat de l’aigua en plena temporada 

de bany...). A més, aquestes actuacions no asseguren la pretesa regeneració de les platges, 

com s’ha vist reiteradament, i suposen una important inversió econòmica que no soluciona la 

problemàtica que altres intervencions insostenibles van crear. 

Com vam admetre la majoria dels grups municipals quan vam aprovar aquella moció, aquest és 

un problema que ens afecta també als municipis de muntanya. Tant com a usuaris de les 

platges, com també per la relació que hi tenen les rieres, que, degut a les intervencions que s’hi 

han fet i a l’explotació dels aqüífers de les seves conques, han anat disminuint l’aportació de 

sediments a les platges. Sent aquesta una de les causes, junt amb la construcció de ports que 

impedeixen el moviment natural dels corrents marítims i per tant dels sediments marins, de la 

regressió de les platges que es pretén resoldre amb espigons i dragues que agreugen el problema. 

A més, aquesta arribada de la draga a les platges de Premià arriba no només sense la participació 

del territori, dels veïns i veïnes que quedaran afectats, sinó que ni tan sols s’havia informat de la 

mateixa ni a la ciutadania ni als grups polítics municipals a l’oposició del Consistori de Premià de 

Mar. Per tant es tracta també una vegada més d’una manca total de transparència i participació. 

 

ACORDS 
 

L'Ajuntament de Premià de Dalt reunit en Plenari municipal amb data de 11 de juliol de 2016 

a) Expressa el seu rebuig a la intervenció de vaixells dragues per transportar sorres a les platges 

de Premià de Mar així com a la resta de platges de la comarca, dóna suport i s’adhereix a totes 

aquelles reivindicacions que es duguin a terme en rebuig a aquesta intervenció, i demana que es 

suspengui immediatament aquest dragatge anunciat a Premià de Mar. 
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b) Demana a l’Ajuntament de Premià de Mar i als Departaments de Medi Ambient del Consell 

Comarcal del Maresme i la resta d’administracions implicades, que mostrin també el seu rebuig a 

l’actuació de la draga i n’exigeixin la suspensió. 

c) Emplaça a trobar col·lectivament una solució adequada a la problemàtica que respecti el 

medi ambient, en el marc dels mecanismes que es van aprovar a la moció esmentada 

anteriorment, i amb la necessària transparència i participació de tothom. 

d) Comunicarà l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Premià de Mar, així com als 

Departaments de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, de la Diputació de Barcelona, 

de la Generalitat de Catalunya i del Govern espanyol. Comunicar-ho també a la Plataforma 

ciutadana Preservem el Litoral, a la Coordinadora Preservem el Maresme, i a la Taula per la Gestió 

del Litoral del Maresme. 

e) Farà públic aquest acord a través de tots els mitjans de comunicació i de difusió de què 

disposa l’Ajuntament. 


