COMUNICAT DEL COMISSIONAT PER A LA PRESERVACIÓ I GESTIÓ DEL LITORAL
DEL MARESME
El Comissionat per a la preservació i gestió del litoral del Maresme, integrat per
tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal del Maresme i per
la plataforma Preservem el Maresme, en resposta al comunicat de denúncia
emès per la plataforma Preservem el Maresme, vol aclarir els següents punts:
 El document “Estrategia para el litoral del Maresme”, presentat el febrer de
2015 per part del govern central, és resultat del treball dut a terme pels
Ajuntaments del Baix Maresme i la Generalitat des de l’any 2012, fruit del
qual es va encarregar a la Universitat Politècnica de Catalunya l’elaboració
d’una proposta de solució duradora d’estabilització de les platges, amb el
propòsit d’evitar més regeneracions amb abocaments de sorra que tenien
poca durada, un elevat cost i causaven danys al fons marí.
 L’UPC va presentar diverses propostes, d’entre les quals la Generalitat i els
Ajuntaments del Baix Maresme en van seleccionar una, que és la que
finalment el govern central va adoptar com a vàlida.
 Després de 3 anys sense contacte entre Generalitat i govern central, es va
constituir el Comissionat, amb el propòsit d’estendre l’acció conjunta a tota
la comarca i evitar les demandes individuals dels Ajuntaments i l’acció
puntual de l’Estat sobre el nostre litoral.
 El 19 de juny del 2018, el Comissionat va acordar una posició de consens de
tots els grups polítics assistents a la reunió (ERC, JXCAT, PSC, C´s, PP i ECP) i
sense cap oposició, segons la qual es dona ple suport a l’execució de la
solució proposada pel Baix Maresme (de Montgat a Caldes d’Estrac) sempre
que es garanteixi la correcte execució dels dragatges a través de la
contractació d’una empresa externa, però en canvi es demana tornar a
estudiar la solució pel que fa a l’Alt Maresme (d’Arenys de Mar a Malgrat de
Mar), cercant fórmules naturals d’estabilització per aquest tram de costa.
 Aquest acord va ser traslladat a la Generalitat de Catalunya, qui es va
comprometre a contractar l’empresa que hagi de supervisar els projectes, i
al Ministerio para la Transición ecològica, qui després del canvi de govern el
va acceptar i validar.
 A nivell comarcal, l’acord es va traslladar al Consell d’Alcaldies a principis
del present mandat, on va ser revalidat, amb l’única oposició de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
 A data d’avui, i després de 2 reunions amb el Ministerio en els darrers 2
anys, el Comissionat té coneixement de que està a punt d’execució el
projecte corresponent a la fase 1 (El Masnou – Premià de Mar), però sense
consignació per al seu finançament.
Aquest Comissionat vol reiterar la seva voluntat d’ajudar a implementar la millor
solució duradora de forma conjunta per a tot el litoral de la comarca i alhora garantir el
màxim respecte pel medi ambient.
Mataró, 22 de gener de 2021

