Canet de Mar

Declaració:
Propostes de millora
en la gestió del litoral
i de les platges de Canet
Aquests primers mesos del 2020 han estat molt convulsos i ja és innegable que degut a la crisi del COVID-19 patirem una recessió, en molts aspectes, que es pot allargar diversos anys. El confinament ha suposat que
l’impacte de la petjada humana sobre la natura hagi quedat en suspens
temporal, i això, ens ha deixat imatges inèdites a pobles, ciutats, i també
al litoral.
Destacats científics han assegurat que la COVID-19 està profundament
relacionada amb el canvi climàtic i la destrucció de la natura. Estem patint una greu crisi climàtica, sanitària, ambiental i hi hem de respondre
amb canvis substancials perquè protegir la biodiversitat i la natura és
clau en la supervivència del planeta.
La gravíssima crisi causada per la COVID19 ha fet oblidar de cop que fa
tres mesos, el litoral mediterrani es va veure greument afectat pel temporal Glòria, que va sobrepassar tot el que moltes generacions havíem
vist fins ara. Els impactes del Glòria han estat majúsculs arreu de la costa, i l’Alt Maresme no ha estat una excepció amb els impactes al nostre
litoral en termes ambientals i ecològics.
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Els efectes de la tempesta van posar de manifest la necessitat de canviar
els models d’intervenció i les actuacions al territori dirigides a domesticar les dinàmiques naturals. I això posa sobre la taula tant la gestió del
litoral i les conques hidrogràfiques, com també de les infraestructures
viàries, portuàries i hidràuliques.
Segons informa l’Ajuntament de Mataró en la recent Declaració Institucional “Per una gestió natural del Litoral” exposa que a finals de març
de 2020, un equip de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC (ICM) ha
fet públic un informe titulat “Resum sobre la formació i conseqüències
de la borrasca Glòria”, descrivint els seus efectes, analitzant les seves
característiques, el vent i la precipitació, el nivell del mar, l’onatge i les
corrents i l’impacte sobre la franja litoral. Aquest informe indica que s’ha
detectat un increment dels nivells de fitoplàncton al mediterrani, base
de la cadena tròfica de la fauna marina i de l’augment de població. Doncs,
rius com la Tordera, Besòs o Fluvià van poder redistribuir uns nutrients
i sediments que des de fa anys a causa de la regulació artificial del seus
cabals, havien deixat d’aportar a la costa.
Tot això reforça la idea que cara a futur (les prediccions de canvi climàtic
indiquen que el nivell mitjà de la mar augmentarà i les tempestes extremes podrien ser més freqüents en les pròximes dècades) serà imprescindible una gestió més sostenible, no només dels sediments, sinó de
gestionar tot el litoral de forma més naturalitzada i sostenible.
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Les actuacions tradicionals realitzades, ruïnoses i ineficients (els dragatges continuats, els espigons,..), ja no serveixen i no fan més que malmetre
els ecosistemes marins durant dècades, i sí, en canvi, s’imposa la idea
de la recuperació dels paisatges naturals del litoral, de lleres de rieres i
rius, deixant fluir el cicle de la natura.
En definitiva, iniciar una tendència, allà on sigui possible, de “desconstruir el litoral per facilitar la reconstrucció natural de les platges”
com a mesura per evitar futures catàstrofes. Una mirada que correspongui amb la dinàmica natural de l’ecosistema i la preservació de la biodiversitat pròpies del medi costaner, que fonamenti el seu desenvolupament i gestió en l’autoregulació i en el respecte a les dinàmiques naturals
pròpies, és la única manera de prevenir el futur i generar noves oportunitats.
Una política de no-intervenció o d’intervenció discriminada de neteja i
d’algunes mesures de naturalització i protecció de les platges, sumada
a un estiu que es preveu amb un impacte humà més baix que de costum,
pot suposar una millora en la naturalització de les platges canetenques.
Per aconseguir aquests canvis necessaris, és clau informar a la població i
fer divulgació d’aquests nous plantejaments i reptes, per tal que reconeguin el moment històric, i estiguin disposats a afrontar els nous plantejaments. Conscienciar les generacions d’ara i les futures, per així frenar la
crisi ambiental i climàtica.
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Molt sovint, els que prenen les decisions, no posen el medi-ambient per
davant, ni la participació ciutadana.
És doncs un moment únic per repensar un espai que majoritàriament
ha tingut una visió del gaudi de banyistes locals i de turistes, en plantejar
la platja de Canet de manera integral, on es comparteixin els usos que té
la platja però, on sobretot, es protegeixi un espai natural essencial per
la sostenibilitat ambiental.
Cal un replantejament del futur del litoral del Maresme i de les polítiques territorials fetes fins ara. Amb aquesta Declaració recollim
i ampliem les propostes del Decàleg a Canet davant la crisi ambiental i climàtica redactat per Fot-li Castanya i el CEPA-EdC amb la
col·laboració de Thalassa i el suport de la Coordinadora Emergència
Ambiental de Canet.
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Les nostres
propostes i demandes
Dues consideracions prèvies; es urgent i prioritari que l’Ajuntament
presenti les actuacions, calendari i indicadors del Pla d’Acció Municipal
(PAM) referits als àmbits de Medi Ambient i Sostenibilitat, doncs aquesta
proposta que presentem sobre les actuacions necessàries sobre el litoral i les platges, son una oportunitat magnífica perquè l’Àrea de Medi
Ambient exposi les actuacions que te pensat fer al nostre litoral i presentar-ho a les entitats i persones interessades amb la protecció del medi i
reactivar els organismes de participació municipal i consens de forma
urgent.

A Propostes dirigides a l’Ajuntament per
implementar al nostre litoral i amb la
col·laboració de les entitats signants
Demanem definir un Pla de gestió de les platges i la zona costanera de
Canet amb visió Comarcal amb criteris que facilitin avançar en la naturalització i millora de la gestió de la platja, els rials, el servei de neteja,
la qualitat de l’aigua i habilitar mecanismes d’informació, participació i
consens ciutadà. Proposem la creació d’una taula multi sectorial a nivell local per poder dur a terme el debat i les propostes que exposem:

Canet de Mar

1 Augmentar i mantenir
els espais de protecció efectiva de les platges
•Ampliar les zones de protecció i naturalització d’algunes platges amb delimitació dels espais proposats: facilitant l’aparició de flora i fauna endèmica del nostre litoral i si es requereix, la replantació
d’aquestes espècies.
•Proposem l’ampliació de les zones de protecció i renaturalització:
zona del final de la platja del Cavaió, la zona de la banda dreta o de ponent
de l’espigó i la zona des del Club de Vela fins al rial de Can Segarres (adjuntem fotos).
•Restitució de les zones que es van renaturalitzar i delimitar per restauració de dunes i que actualment estan malmeses i deixades. Amb replantacions de vegetació i arbres que fixin la sorra i les dunes.
•Delimitació d’aquests espais amb material natural com canyes o material recuperat dels temporals.
•Ampliar l’arbrat i la vegetació del passeig de mar, amb flora autòctona costanera.
•Col·locació i manteniment de retolació d’informació ambiental de la
flora, fauna costanera i marítima a tot el passeig i costa de Canet.
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2 Assumir i gestionar
un nou model de gestió del litoral de Canet
Les llevantades i altres temporals sempre han generat moviments de
les platges i aquests moviments naturals s’han desequilibrat per les intervencions humanes sobre la costa i construccions de tot tipus. No revertir aquests canvis naturals mitjançant dragues o maquinària pesada
d’altres tipus.
Millorar el model de gestió i neteja de les platges: proposem respectar
l’equilibri ecològic que afavoreixi la naturalització de les platges (sistemes dunars, vegetació litoral, fauna litoral, ...):
•Establir un protocol de “neteja” per temporals i assegurar la no-intervenció de maquinària pesada a les zones que es vulguin naturalitzar
fomentant la neteja manual en aquests espais.
•Les restes vegetals es destinin a la naturalització de les zones de
dunes i siguin desplaçades manualment.
•Informació pública del control d’abocament d’aigües brutes al mar:
provinents de conduccions de pluvials, de clavegueram no connectat al
sistema de la depuradora d’Arenys de Munt, dels rials i rieres.
•Instal·lar biòtops i fer el seguiment dels que ja estan instal·lats per
conèixer i fomentar la vida de la fauna i flora marina.
•Crear un inventari d’espècies de flora i fauna del litoral terrestres i
marí de la zona com a primer pas per tal de fomentar les espècies autòctones i limitar l’aparició d’espècies invasores.
•Realitzar campanyes de neteja del fons marí amb la col·laboració necessària de les institucions.
•Control i sancions per no respectar la protecció dels espais, abandonament de burilles, excrements gossos, i la reparació en jornades de
neteja dels infractors.
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3 Iniciar una campanya
de conscienciació ambiental i cívica
•Que divulgui els valors ecològics del respecte al medi costaner i marí
de les nostres platges i els rials, amb les seves dinàmiques i promogui el
consum responsable, i no només com a espai d’esbarjo.
•Sobre la fauna i flora que podem trobar al nostre litoral involucrant
els diferents actors: institucions, associacions, àmbit educatiu, empresa
privada, mitjans de comunicació i xarxes socials, etc ...
•Explicant els impactes ambientals de no preservar el medi i exposar
els estalvis econòmics que comporta no embrutar el litoral i els espais
associats: rieres, bosc, platges, zona urbana …
•Conscienciar de l’impacte ambiental de la navegació de lleure de motor i possibles accions per limitar-la.

4 Foment de l’ús sostenible de les platges
afavorint platges naturalitzades
•Més aparcaments per a bicis.
•Platges lliures de fum del tabac.
•Instal·lació de fonts d’aigua potable a les platges on no n’hi hagi i fora
del sorral per evitar infraestructures que es malmetin amb els temporals.
•Creació de biòtops artificials, que no malmetin les aigües i el fons
marí, que facilitin l’aparició de vida marina com a reclam de l’Eco-turisme.
•Alguns punts de recàrrega elèctrica amb plaques foto-voltaiques al
passeig.
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B Peticions a les administracions
comarcal i/o supramunicipal
1. Impulsar compromisos socials i polítics per dissenyar una nova
política de gestió de litoral davant la preocupació per les perspectives de
futur del nostre entorn costaner i del litoral que volem. Oposició clara als
projectes del Ministeri (MITECO) de regeneració de platges amb dragues
i espigons.
2. Procés intermunicipal al Maresme per redactar un projecte de
recuperació, naturalització i gestió de la conca i el litoral: amb ajuntaments, associacions, experts, sector agrícola i pesquer, ... i les administracions amb competències (ACA, DST, ...).
•Donar suport a d’altres iniciatives de la Comarca com el Manifest
per un pacte pel litoral del Maresme (1), o la Declaració Institucional
per una gestió natural del litoral de l’Ajuntament de Mataró (2)
•Creació d’una Taula interdisciplinàr per a la redacció del projecte
de recuperació i naturalització i gestió de la conca i del Litoral,
seguint l’exemple de la Taula de la Tordera. Ja hi han més municipis
que ho estan plantejant com Sant pol de Mar.
3. Neteja del fons marí: cercar recursos per realitzar la neteja de
forma periòdica.
(1) Manifest que compta amb el suport de nombroses personalitats científiques, ambientals, d’entitats, institucions i forces polítiques
(2) Declaració institucional de l’Ajuntament de Mataró
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2020/l2019ajuntament-aprova-unadeclaracio-institucional-per-una-gestio-natural-del-litoral/#click=https://t.co/onRnOCap9
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Fotografies dels espais
que comentem a la Declaració

Proposta d’ampliació de protecció i tancament zona de la platja
del Cavaió.

Platja del Cavaió i tamarius sans al límit del terme d’Arenys de Mar.

Zona de recuperació de dunars abandonades al final del passeig anant
cap a Sant Pol.
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Fotografies dels espais
que comentem a la Declaració

Zona de recuperació de dunars abandonades al final del passeig anant
cap a Sant Pol.

Proposta d’ampliació de protecció i tancament zona a partir del Club Vela
fins al rial de Can Segarra.
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Fotografies dels espais
que comentem a la Declaració

Proposta d’ampliació de protecció i tancament zona a partir de l’espigó i
principi platja del Cavaió.

Canet de Mar, 13 de juliol de 2020

Signants de la Declaració:
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Coordinadora Emergència Ambiental de Canet:

• Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius-Ecologistes de Catalunya
(CEPA-EdC)
• Centre d’Estudis Canetencs
• Fot-li Castanya!
• Greenwalkers Canet de Mar
• Grup Excursionista Canet de Mar
• Suport Mutu de Canet de Mar
• Thalassa de Canet de Mar
• Esplai Bitxus
Donen suport:

• Preservem el Maresme
• Preservem el Litoral
• Federació Ecologistes de Catalunya (EdC)
Suport a nivell personal:
• Darko Brajnovich Soler: ambientòleg.
• Maria Dulsat Masvidal: biòloga ambiental.
• David Estrada Luttikhuizen: filòleg, antropòleg i escriptor.
• Roger Soler.

