
 

 
 
 
MOCIÓ PER CREAR EL MUSEU DEL MAR Al FAR DE L’ ANTIC CLUB NÀUTIC  DEL PASSEIG 
MARÍTIM.  
 
Atès que el far de l’Antic Club Nàutic de Premià és un edifici singular i peculiar on cal 
buscar una solució definitiva per obrir a tothom aquest edifici i que sigui un referent per 
Premià de Mar i omplir-ho de continguts, sobretot, adreçats a l’estudi del territori i del 
coneixement del nostre entorn marítim.  
 
Atès que Premià de Mar ha de començar a mirar cap el Mar i mereix adaptar aquest 
espai a la proposta del Grup de Medi Ambient del Pla Premià, en convertir-ho en el 
Museu del Mar a Premià de Mar un espai per a descobrir com és el mar, què hi ha, i de 
com ho sabem.      
 
Atès que ja existeix una proposta per engegar aquest Museu, amb les següents 
particularitats, que ve avalada per l’Institut de Ciències del Mar: 

 Adherir-se a la Xarxa de Museus Marítims de la costa Catalana. 

 Continguts del Museu del Mar de Premià de Mar: 
o Documents fotogràfics de les platges de Premià 
o Mostres de la fauna i flora del Mar Mediterrani 
o Mostres d’instruments d’oceanografia 
o Història de les expedicions oceanogràfiques 
o Com observem els oceans avui 

 Experiència divulgativa de l’Institut de Ciències del Mar. 

 És proposen usos del mirador de la torre: 
o Panells panoràmics geogràfics 
o Panells fauna i flora de platges del Maresme. 

 
Atès que actualment existeix un espai de protecció del litoral a la platja de Llevant, 
actualment amb mancances de coneixement, de divulgació i de protecció de les especies 
que allà habiten, el Museu del Mar, seria l’encarregat de protegir, divulgar i observar 
aquest espai d’interès municipal.  
 
És per això,  el grup municipal d'ERC-JxP proposa al Ple de l'Ajuntament de Premià de 
Mar l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Iniciar l’estudi, a la recerca de formules per la creació del Museu del Mar, 
situant-se en el Far de l’antic Club Nàutic de Premià de Mar sota titularitat municipal i 
estudiar-ne formules de remodelació i gestió de l’equipament.     
 



SEGON.-  Instar al Institut de Ciències del Mar, al desenvolupament del Projecte del 
Museu del Mar amb coordinació de l’Ajuntament de Premià de Mar, amb descripcions 
tècniques dels instruments, equipaments que es cedirien al Museu del Mar així com el 
desenvolupament dels programes divulgatius del Museu i dels Espais de Protecció 
Natural de la Platja de Llevant.  
 
TERCER.- Instar a l’Institut de Ciències del Mar i a l’Ajuntament de Premià de Mar a la 
recerca de finançament per convertir el Projecte del Museu del Mar de Premià de Mar 
en una realitat. 
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