Reclamar l’estabilització de platges no és incompatible
amb les actuacions puntuals
El PSC del Maresme defensa una solució definitiva
respectuosa amb l’ecosistema del litoral
Segons explica la Federació del PSC del Maresme, que dimarts va emetre un comunicat
reclamant una solució estabilitzadora del litoral de la nostra comarca, que sigui sostenible
social i ambientalment, en un horitzó a mig termini, aquesta reclamació no és incompatible en
acceptar una actuació puntual de dragatge de sorra per retornar-la a les platges a la
temporada d’estiu, tal i com s’està fent aquests dies a Premià de Mar, El Masnou i Vilassar de
Mar, on es draga sorra de la boca del port de Premià i davant del Torrent Amell per resoldre
l’acumulació de sorra del talús que s’ha format.
El PSC precisa que els dragatges a bocana del port, com el de Premià, esdevenen una solució
necessària en l’equilibri que suposen les platges com a ecosistema a protegir.
No obstant, el PSC assegura que El Pla d’Actuacions del Ministerio del 2015, del qual s’han
presentat al·legacions, el considera actualment obsolet.
En aquest context, L'Ajuntament de Premià de Mar, on el PSC forma part del govern, ha
demanat de manera oficial, a la concessionària del port esportiu Marina Port Premià, que
s'efectuï el transvasament de sorres a les platges, a ponent de les instal·lacions. L’acció –
segons expliquen els càrrecs electes del PSC, serà assumida econòmicament per la
concessionària en la seva totalitat, tal com es contempla en el conveni de la concessió.
De fet, la carta que signa la regidora de Medi Ambient, Olga Safont (PSC), demana a Marina
Port Premià, que l’operatiu es dugui a terme fent servir tècniques mediambientalment
sostenibles i màximament eficients, que garanteixin el mínim impacte sobre l'entorn i el mínim
risc per a la salut pública, tot considerant la màxima seguretat per a vianants i banyistes. De la
mateixa manera es demana que es consideri que l'origen de l'extracció de sorres sigui la
bocana del port i la desembocadura del torrent Amell, per minimitzar al màxim l'impacte
ecològic.
L’Ajuntament ha rebut nombroses peticions de veïns demanant que es fes el transvasament
de sorres de cara a l’estiu. Tot i així, des del consistori es continuarà reclamant a les
administracions amb competències una solució definitiva per a les platges de Premià de Mar.

