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Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 28 de gener de
2021, aprovà, per majoria absoluta, 13 vots a favor “ERC-AM (9 regidors), Fem
Masnou (3 regidors) i CUP-AMUNT (1 regidor)”, i 8 vots d’abstenció “JxCAT-UNITS (3
regidors), PSC-CP (3 regidors) i Cs (2 regidors)”, la declaració institucional següent:
“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per a la
paralització de l'execució dels projectes d'actuació a les platges del Masnou i
d'Ocata.

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 cada cop són més freqüents i virulents, fent que s’acumuli la sorra a la
banda de llevant dels ports esportius i s’hi redueixi a ponent, fins al punt de fer-les
desaparèixer.
Per tal de no perjudicar 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.
El municipi del Masnou, ubicat al Maresme, no ha estat exempt d’aquesta realitat
global i comarcal. L’any 2014 l’aleshores Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i
Medi Ambient presentava el document anomenat “Estrategia de Actuación en el
Maresme” i que, al 2018, va resultar en la presentació de la primera fase dels projectes
proposats en aquell document, consistents en la construcció d’un dic a la platja
d’Ocata i de retroalimentació de les platges del Masnou al llevant del port, i varis
espigons i dragats de sorres a les platges del nostre municipi veí, Premià de Mar.
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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.

Ja aleshores, l’oposició a aquestes actuacions per part de l’Ajuntament del Masnou va
ser ferma. El govern municipal va presentar-hi al·legacions, fonamentades en què “un
nou dic agreujaria el problema actual de traspàs de sorra, fent que se n’acumulés més
encara a la platja d’Ocata, i també dificultaria molt l’evacuació de les aigües residuals
que el col·lector no pot canalitzar, així com que el dragatge de 400.000 m3 de sorra
extreta del fons marí podria causar un fort impacte ambiental, ja que destruiria
l’ecosistema.” I també proposava “una gestió més sostenible del litoral, amb
regeneracions puntuals al mes de juny amb sorres extretes de les bocanes dels ports, i
encarregar una proposta per recuperar la biodiversitat del litoral per afrontar les
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conseqüències del canvi climàtic.” Al seu torn, el plenari municipal va aprovar una
declaració institucional per la suspensió i moratòria de l’informe tècnic d’estratègia i
d’actuació en el Maresme del Ministeri (vots a favor d’ERC, PDeCAT-Unió, CUP, ICVEUiA i PSC; abstencions de Cs i PP), considerant que optava per les mateixes
solucions que s’han vingut adoptant des dels anys 70, tot aprovant l’adhesió al
manifest per un nou model de gestió del litoral i la suma a la “Taula per a la gestió del
litoral del Maresme” que impulsa la Plataforma Preservem el Litoral, i exigint les
concessionàries dels ports el compliment dels by-pass de sorres a què estan obligats
per llei.
L’Ajuntament del Masnou no ha tingut retorn en relació a l’estat d’aquests projectes
fins que el Boletín Oficial del Estado del 22 de desembre del 2020 ha publicat la
resolució del 9 de desembre amb la declaració d’impacte ambiental del projecte
d’actuació al tram del Masnou-Premià de Mar, que fa referència a 3 projectes que
afectaran a la platja d’Ocata, dos dels quals està previst portar-los a terme al Masnou:
la construcció d’un dic de suport a la platja d’Ocata (projecte 3) i la retroalimentació de
les platges del Masnou a llevant del port (projecte 2):
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El projecte 1, si bé consisteix en la construcció de dos espigons a la platja de
ponent del port esportiu de Premià de Mar, en cas d’execució, també tindria
efectes negatius sobre la platja d’Ocata, ja que la construcció d’un espigó de
120 metres perpendicular a la línia de costa faria de barrera a les corrents que
aporten sorra des de llevant a la platja d’Ocata. D’altra banda aquest mateix
projecte també preveu dragar uns 350.000 m3 del fons marí situat al sud del
port de Premià a 1.100mts. de la costa i una profunditat entre -10 i -20mts.

-

El projecte 2 preveu reduir gairebé a la meitat l’actual platja d’Ocata, i
transportar 391.000m3 de sorra sobrant cap al tram més al nord per assolir una
platja contínua de 60m d’amplada. Aquest estretiment tan important de la platja
obligaria a modificar els usos actuals aprovats des de fa anys al Pla d’Usos,
mentre que la nova línia d’aigua posaria en risc zones ja consolidades de la
platja amb vegetació, i que són molt valorades pel veïns i veïnes del Masnou.

-

D’altra banda, el projecte 3 preveu la construcció d’un espigó de 140mts. de
llarg annex al dic d’abric del port del Masnou, el qual bloquejarà completament
la dinàmica litoral i el transport natural de sediments cap al sud. Això greujarà
encara més la sedimentació de totes les platges al sud del port del Masnou fins
a Badalona, inclosa la platja del Masnou, ja molt minvada.

Un dels objectius estratègics del Pla d’actuació municipal 2019-2023 és combatre el
canvi climàtic i els seus efectes i també s’hi compten actuacions per repensar la
façana litoral del municipi, elaborar un Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible
(PACES), desenvolupar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible o donar
compliment a l'adhesió al pacte d'alcaldes i alcaldesses per lluitar contra el canvi
climàtic. Així, vistos els antecedents i davant de la recent publicació al BOE
relacionada amb projectes que afecten les platges del Masnou i d’Ocata, el 28 de
desembre l’alcalde va adreçar un escrit a la Direcció General de la Costa i el Mar del
Ministeri, ara de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, instant-lo a paralitzar de
manera immediata i definitiva l’execució dels projectes al Masnou i oferint col·laboració
per treballar una proposta de consens amb impacte ambiental mínim.
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D’altra banda, el mateix plenari municipal també ha fet diversos pronunciaments en
aquesta línia, com declarar el Masnou en situació d’emergència climàtica i ambiental
(per unanimitat) o l’adhesió a l’acord nacional per a l’agenda 2030 a Catalunya (vots a
favor d’ERC, Fem Masnou, PSC, JxC i CUP; abstenció de Cs), i davant les novetats
d’actuació al litoral del Masnou, considera necessari refermar el seu compromís.
Per últim, no podem compartir el paper que ha tingut el Comissionat per la Preservació
del Litoral del Consell Comarcal del Maresme durant la redacció i tramitació d’aquest
projecte del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. L’objectiu
fundacional del Comissionat era “abordar des de diferents sensibilitats polítiques la
regressió de les platges que pateix bona part de la comarca”, així com “la necessitat
que fos el Consell Comarcal qui exercís de punt de trobada de les diferents postures,
promovent l’entesa i reclamant la implicació de les administracions competents amb
actuacions consensuades amb el territori”. No obstant, el Comissionat ha traslladat en
reunions amb la Direcció General de la Costa i el Mar la idea que el projecte comptava
amb el consens i suport de tota la comarca del Maresme, malgrat que, a banda del
Masnou, d’altres municipis també hi han manifestat el seu desacord. A més, bona part
de les al·legacions de les administracions competents a la declaració d’impacte
ambiental qüestionaven i rebutjaven el canvi de model de gestió del litoral que suposa
aquest projecte, i el desaconsellaven. El Comissionat per la Preservació del Litoral no
ha defensat davant del Ministeri aquestes opinions contràries del territori.

PRIMER.- Manifestar l’oposició a l’execució dels projectes del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que afecten directament el Masnou,
consistents en la construcció d’un dic de suport a la platja d’Ocata i la retroalimentació
de les platges del Masnou a llevant del port, així com a l’execució del projecte 1, que
afecta de manera indirecta la platja d’Ocata, dragant el fons marí ubicat al seu davant.
SEGON.- Reiterar el rebuig i demanar la moratòria immediata de tots els projectes
derivats del “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme” del Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
TERCER.- Expressar el rebuig de l’Ajuntament del Masnou a qualsevol actuació amb
impacte ambiental negatiu sobre l’ecosistema marí.
QUART.- Exigir al Consell Comarcal la posada en marxa de 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, són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori per tal de
buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM proposa al Ple de l’Ajuntament
del Masnou l’adopció dels següents ACORDS:

CINQUÈ.- Reclamar la dimissió del Comissionat per la Preservació del Litoral del
Consell Comarcal del Maresme perquè no ha assolit l’objectiu de representar i
defensar la diversitat d’opinions del territori; perquè no ha promogut la implicació ni ha
informat degudament els municipis afectats; i perquè ha defensat públicament i davant
del Ministerio un consens entre els municipis de la comarca del Maresme que en cap
moment s’ha donat.
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SISÈ.- 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 i a la
Plataforma Preservem el Litoral, i fer-los públics mitjançant els canals de difusió
habituals de l’Ajuntament del Masnou. ”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
02/02/2021
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El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
02/02/2021
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