
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER 

DEMANAR QUE ES POSI EN MARXA EL PLA D’ESTABILITZACIÓ DE LES 
PLATGES DE PREMIÀ DE MAR  

 
 

Premià de Mar a 3 de febrer de 2021 
 
El litoral maresmenc va perdent sorra any rere any, de fet, es calcula que en els 

darrers deu anys el litoral ha perdut un metre de sorra anual. Els experts parlen 
de que en son dos els motius principals d’aquest retrocés. El primer les 

construccions que s’han anat fent a la costa; els ports esportius o els passejos 
marítims han estat edificats sobre reserves naturals del litoral i modifiquen els 
moviments naturals de sorra. L’altre element és que les nostres rieres cada 

vegada fan arribar menys aigua i sorra al mar, situació també molt vinculada a la 
pavimentació dels municipis. 

 
En aquests moments ja no hi ha possibilitat de fer un pas enrere en aquests 
temes sense un cost del tot inassumible i les conseqüències d’aquesta manca 

de sorra a la nostre població va més enllà de raons estètiques o d´oci a ĺ estiu. 
 

- El nostre transport públic es troba en perill cada vegada que fa vent o que 
plou amb intensitat. Els trens pateixen retards o inclús es veuen limitats el 

seus serveis.  
 

- El nostre passeig marítim queda sota ĺ aigua cada vegada que patim una 
tempesta, cosa que amb el canvi climàtic cada vegada és mes habitual.  

 

- El nostre barri de pescadors es veu amenaçat.  
  
Per evitar tot això cada any es fan abocaments de sorra amb tots els efectes 

negatius associats, danys al fons marí i grans costos econòmics. 
 
És imprescindible una solució de més recorregut i per aquest motiu ĺ any 2012 la 

Universitat Politècnica de Catalunya, a petició del ajuntaments del baix Maresme 
i la Generalitat de Catalunya va elaborar diferents  propostes per l´estabilització 

de les platges, de les quals es va seleccionar una, que també va ser aprovada 
pel Govern d’Espanya. 
 

Aquestes actuacions s’haurien d’iniciar al nostre municipi i en aquest moments 
sembla que el Ministeri les vol posar en marxa. 

 
 
Davant d’aquesta situació el Grup Municipal de Ciutadans de Premià de Mar 

proposa al ple l’aprovació dels següents acords: 

 

1. El ple de Premià de Mar constata que, per seguretat, és urgent trobar una 
solució de mes recorregut al deteriorament del nostre litoral. 
 



2. El ple de Premià de Mar recolza l’inici d’actuacions previstes en base als 

informes tècnics elaborats i l’estratègia d’actuació al Maresme, coordinat 
pel Ministeri de Transició Ecològica del Govern d’Espanya. 

 

3. Donada la manca de recursos dels ens locals totes les actuacions han 
d’anar a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat. 

 

4. Donar compte d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Ministeri 

de Transició Ecològica i al Consell Comarcal del Maresme. 

 

 

 
Grup Municipal de Ciutadans 

 
 


