
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-JUNTS x PREMIÀ ,  CRIDA PREMIANENCA - POBLE ACTIU i 
PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER A LA PARALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES 
D’ACTUACIÓ A LES PLATGES DE PREMIÀ DE MAR  

 
La gestió del litoral que s’ha fet durant dècades i fins fa ben poc no ha estat sostenible i ha 
propiciat conseqüències catastròfiques per a les nostres costes. Una gestió urbanística 
descontrolada i amb construccions mal ubicades, amb l’afegit d’una mala planificació turística, 
així com xarxes de transport a tocar del mar, entre altres, han comportat una gran pressió 
demogràfica i una elevada activitat econòmica que han contribuït a la destrucció d'hàbitats 
naturals situats a les zones litorals.  
 
D’altra banda, el canvi climàtic ha deixat de ser una amenaça per convertir-se una evidència 
palpable i està comportant que s’incrementi el procés natural d’erosió del litoral degut a l’acció 
del mar. Si fins fa poc a la costa del Maresme hi sovintejaven les llevantades, redistribuint la 
sorra a les platges de manera natural, actualment els temporals de garbí han incrementat la seva 
intensitat i virulència, fent que s’acumuli la sorra a una banda de la platges i s’hi redueixi en les 
altres, fins al punt de fer-les desaparèixer.  
 
Per tal de mantenir l’activitat econòmica i humana, la tendència habitual fins ara havia estat 
prioritzar la recuperació de les platges i omplir-les de sorra, mitjançant transvasaments amb 
dragues i construccions com espigons, menystenint els efectes que aquestes solucions 
poguessin tenir sobre els ecosistemes marins i la seva degradació constant. De fet, el primer 
abocament de sorres al Baix Maresme amb draga va ser el 1986, des d'aleshores hi ha hagut 
operacions de forma intermitent i de diversa magnitud, sempre envoltades de manifestacions 
de rebuig per part de pescadors, grups ecologistes i plataformes ciutadanes. Premià de Mar no 
ha estat exempt d’aquesta realitat global i comarcal. 
 
Aquestes operacions han suposat diversos tipus d’impacte: afectació paisatgística per augment 
de la terbolesa de l'aigua i pols a la sorra de la platja, afectació a la biodiversitat per l’efecte 
directe dels dragats i per l’aportació de llims que compacten el fons marí (en condicions naturals, 
els fons arenosos són molt porosos i tota mena d'organismes, alguns residents durant tota la 
seva vida; altres, només temporalment en la seva fase larval que és font de l'alimentació de tota 
classe de depredadors), i afectació a la pesca: pel motiu anterior, els fons porosos són la font 
d'aliment dels alevins que en les seves primeres etapes de vida viuen a la platja. Si no troben 
aliment perquè el fons s'ha cimentat, desapareixeran de la zona.  
 
A principis del 2014, Estat i Generalitat van acordar una estratègia per preservar les platges del 
Maresme, que va derivar l’any 2015 en un pla d’actuació al litoral maresmenc, que contenia un 
informe tècnic d’estratègia d’actuació elaborat per l’aleshores Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient. Aquest projecte implica una inversió de més de 50 milions d’euros 
per a la construcció de 28 espigons, alguns de fins a 150m, un entre Malgrat i Montgat, així com 
el dragat de més de 5’3 milions de m3 de sorres. 



El projecte xoca frontalment amb la manera com s’hauria de gestionar el litoral i, 
sorprenentment, aposta pel mateix tiups de solucions que l’estudi detecta com a originadores 
del problema. Ara, el Ministerio proposa un nou model de gestió: lluitar contra la dinàmica litoral 
i interrompre totalment el moviment de sediments per després gestionar-los amb dragats 
periòdics anuals. 
 
Cal recordar que el plenari municipal, en data 16 de setembre del 2015 va aprovar la moció 
presentada pel grup municipal CP-PA a petició de la plataforma ciutadana  per un model de la 
gestió del litoral amb els vots favorables dels grups municipals de CP-PA, C’s, ERC-JxP i ICV-EUiA-
E. En contra hi van votar  els grups municipals de CiU i PP i el grup municipal PSC-CP es va 
abstenir. Entre d’altres punts s’esmentava l’adhesió al manifest per un nou model de gestió del 
litoral, la suspensió i moratòria de l’informe tècnic d’estratègia i d’actuació en el Maresme del 
Ministeri, la suma a la “Taula per a la gestió del litoral del Maresme”, i exigir el compliment de 
les actuacions al port amb by-pass de sorres.  
 
A més a més, el 19 de febrer del 2020, en aquest plenari, es va aprovar per majoria la moció 
presentada pel grup municipal PECP per fer front a l’emergència climàtica on es van 
aprovar  punts com:  

 Demanar a la Generalitat de Catalunya que asseguri que els Ports de la Comarca 
acompleixen la seva obligació de traspassar sorra i sediments del costat de llevant al 
costat de ponent dels seus dics per millorar la conservació de les platges de la comarca 
utilitzant mètodes no agressius amb el fons marí i respectuosos amb el medi ambient.  

 
Per tots aquests motius, els grups municipals ERC JUNTS x PREMIÀ  A.M i CRIDA PREMIANENCA 
proposen al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Manifestar l’oposició a l’execució dels projectes del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic que afecten a Premià de Mar i de la resta de la comarca, pels 
efectes que pugui tenir també sobre el nostre municipi, consistents, en el cas de Premià de Mar, 
en la construcció d’un espigó perpendicular a la costa de 120m  entre les platges de l’Ós i la 
Descàrrega i en forma de L (uns 40 m direcció oest, sud-oest) , d’un espigó submergit, de 65 m 
de llarg,  paral·lel a la línia de costa entre el port i el nou espigó (Plà de l’Ós / Bellamar), el 
vessament d’uns 350.000 m3 de sorra  i dragatges periòdics. 
 
SEGON.- Demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la suspensió o 
moratòria d’aquest projecte, en base al manifestat en el punt anterior i a la despesa econòmica 
que representa tenint el compte el context actual en el que ens trobem. 
 
TERCER.- Expressar el rebuig de l’Ajuntament de Premià de Mar a qualsevol actuació amb 
impacte ambiental negatiu sobre l’ecosistema marí.  
 
QUART.- Treballar conjuntament per a un canvi d’orientació en la gestió del litoral, sostenible i 
que  a solucions perennes, comptant amb la participació d’agents i persones expertes.  
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, 
al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Comissionat per a 
la Preservació del Litoral del Consell Comarcal del Maresme, a la Taula per la gestió del Litoral 
del Maresme i a la Plataforma Preservem el Litoral, i fer-los públics mitjançant els canals de 
difusió habituals de l’Ajuntament de Premià de Mar 
 


