
 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EL MASNOU PER 
LA SUSPENSIÓ I MORATÒRIA DEL “INFORME TÉCNICO DE ESTRATEGIA 
DE ACTUACIÓN EN EL MARESME” DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DE L’ESTAT ESPANYOL 
 
 

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 

ubicats i mal dissenyats, i la sobreexplotació i impermeabilització de les conques 

hidrogràfiques amb la disminució generalitzada de les aportacions d'aigües i sediments, 

entre d'altres factors, han suposat una regressió de les platges i de la línia de la costa i un 

perjudici a les infraestructures costaneres. 

 

Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat 

la regressió dels alguers, i l'alteració  periòdica dels ecosistemes marins, perjudicant 

greument tant els hàbitats com l'activitat pesquera. Les construccions de ports i espigons 

han implicat una modificació substancial de la morfologia de la costa i una  

sobreexplotació de les pedreres de la Serra de Marina. 

 

El 2015 el “Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente” va fer 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 les mateixes solucions que s’han vingut adoptant des 

dels anys 70, basades en l’extracció massiva de sorres del fons marí i la modificació 

de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons que interrompen la 

dinàmica litoral, i que el pas del temps ha demostrat que han estat un absolut 

fracàs. 

 

El projecte de gestió del litoral del Maresme obvia, de nou, una visió global de la 

problemàtica que també tingui en compte les possibilitats d'incrementar les aportacions 

de sediments de la conca de la Tordera i de les rieres i molts altres aspectes de la 

globalitat dels sistemes naturals. El Pla és un projecte amb base geològica i aplicació 

d'enginyeria que no ofereix estudis interdisciplinaris tant de la diagnosi com de les 

intervencions a realitzar, ometent la necessària modificació del model de gestió de 

l'aigua i els sediments a les conques, els compromisos de bypass incomplerts pels 

ports esportius, la necessitat d'una participació dels diversos agents del Territori o el 

replantejament del model turístic i de gestió d’ús de l’espai maritimoterrestre.  

 



Novament un projecte de gran abast, amb grans costos econòmics públics, que 

modificarà per sempre la morfologia de la nostra costa, que no assegura la 

regeneració de les platges i fins i tot pronostica que no és una solució de llarg 

termini, que hipoteca la política d'ordenació del litoral i que es decideix des d'un 

despatx sense contrast ni participació de la ciutadania ni les institucions de la comarca, 

comprometent el medi, el paisatge i la qualitat de vida del futur de les generacions 

que ens succeiran. 

 

Propostes de resolució 

L'Ajuntament del Masnou reunit en Plenari municipal amb data 21 de juny de 2018 

 

a) Aprova l'Adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL 

 

b) Acorda exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente”: 

 El rebuig al projecte que proposa la creació de quatre dics en forma de “L” entre 

Premià de Mar i El Masnou, i un darrer espigó a la part de llevant del Port del Masnou, 

projecte que es troba actualment en exposició pública conegut com a “Proyecto de 

construcción de un dique de apoyo en la playa de Ocata”.  

 El rebuig per les seves mancances i falta de solucions de futur, a les propostes 

recollides al pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico 

de Estrategia de Actuación en el Maresme”.  

 L'oposició a la imminent actuació de la draga, davant de la costa del Masnou.  

 

c) Acorda demanar al “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 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, i 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) Sumar-nos, com a municipi afectat a, la “Taula per la gestió del Litoral del 

Maresme”, que té com a objectiu dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges 

i la sostenibilitat del territori, i integrada per tots els actors que viuen, treballen, fan ús, 

en són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori per tal de buscar la millor 

solució per gestionar el litoral del Maresme. 

 

e) Exigir el compliment de les actuacions al port del Masnou amb by-pass de sorres, 

tal i com s’estableix a la legislació i que actualment no s´estan duent a terme. 

 



f) Comunicar aquests acords a la Plataforma Preservem el Litoral, a la Taula per la 

gestió del Llitoral del Maresme, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya 

i al “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente” i a tota la població 

del Masnou a través dels canals habituals de difusió i comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Masnou a 5 de juny de 2018. 

 

 

Rosa Subirats Naval 

Dídac Miró Busquets 

Grup Municipal de la CUP El Masnou 

 


