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Capítol III 

 

Descripció de l’àrea d’estudi 
 

 

En aquest capítol es descriu els trets més característics de les platges Olímpiques de 

Barcelona, des de la seva situació i extensió fins als antecedents històrics del litoral 

barceloní (intervencions i transformacions que s’han dut a terme). També s’exposa les 

causes dels problemes fonamentals que presenta el litoral i s’elabora una diagnosi de l’estat 

actual de les platges. 

 

III.1 Àmbit d’actuació 
 

L’àmbit d’actuació d’aquest estudi, les Platges Olímpiques (veure Figura III.1), es troba 

limitat al Sud-oest per la nova bocana del Port de Barcelona, i al Nord-est per la futura 

platja de Nova Creació, entre la platja de la Nova Mar Bella i la futura plataforma que 

albergarà el nou Parc Zoològic de Barcelona. Entre aquests dos límits es troba el Port 

Olímpic, el qual queda exclòs de qualsevol actuació. Per tant, en els quasi 5.000 m de costa 

que s’estudien, les platges a consolidar són (veure Figura III.2) : 

 

• En el tram a ponent del Port Olímpic, la Platja de la Barceloneta 

(d’aproximadament 2.600 m) i la Platja de Somorrostro (d’uns 500 m). 
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• En l’altre tram a llevant del Port Olímpic, la Platja de la Nova Icària 

(d’aproximadament 400 m), la Platja del Bogatell (600 m), la Platja de la Mar 

Bella (500 m) i la Platja de la Nova Mar Bella (500 m). 

 

 
Figura III.1. Emplaçament de les Platges Olímpiques de Barcelona (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

 
Figura III.2. Vista aèria de les Platges Olímpiques. Situació actual (Tecnocean Ingeniería) [5]. 
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III.2 Antecedents històrics 
 

A principis de la dècada dels setanta, el 

litoral de Barcelona constituïa un ampli 

i extens abocador. Aquest front 

marítim comprenia des del dic del port 

de Barcelona fins a la desembocadura 

del Besòs (adossat a l'antiga línia fèrria 

Barcelona-Mataró) i incloïa les àmplies 

zones industrials en ruïnes existents 

formades majoritàriament per materials 

i runes de la construcció (veure Figura 

III.3). Aquest espai litoral, oferia una 

lamentable visió de la façana marítima 

de la ciutat, i era responsable de les 

successives inundacions que es 

produïen en els barris de Poble Nou i 

contigus, per constituir una barrera que 

impedia el desguàs de les aigües 

pluvials. 

 

Figura III.3. Estat de les platges de Barcelona l’any 
1975 (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

L’Ajuntament de Barcelona conscient de la magnitud del problema, i que el Pla General 

Metropolità d'Ordenació Urbana de Barcelona no contemplava cap aspecte referit al front 

litoral; inicia el 1971 un Pla director que incloïa el tractament de les aigües residuals i 

l'evacuació de les aigües pluvials. Aquest Pla va encarregar un estudi dels emissaris i 

l'ordenació de la façana marítima de la ciutat de Barcelona. 

 

El 1975, l’Ajuntament va encarregar a l’equip dirigit per l’Enginyer de Camins Dr. Pedro 

Suárez Bores, la redacció de l’estudi de les Playas de Levante. El resultat d’aquest estudi 

va ser la proposta d'obrir la ciutat de Barcelona al mar, introduint una nova manera de 

comprendre els fronts marítims urbans. Es proposava l'ordenació de la façana marítima 

amb una autopista de ronda, un parc litoral entre aquesta i el mar i la creació de platges 

artificials en substitució de l'abocador de runes existent (entre la Barceloneta i la 
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desembocadura del Besòs) on s'intercalarien els emissaris necessaris per al desguàs de les 

aigües pluvials de la ciutat. 

 

El 1978, es va aprovar amb caràcter definitiu el Plan de Ordenación de la Costa de 

Levante de Barcelona, elaborat per la Subunidad de Saneamiento y Alcantarillado de 

l’Ajuntament de Barcelona, sota la direcció del Dr. Albert Vilalta, i corresponent a la part 

marítima de l’estudi de les Playas de Levante. 

 

Els criteris bàsics en què es va recolzar l'ordenació proposada, van ser: 

 

• La integració de la ciutat a la seva façana marítima, amb l'eliminació o disminució 

de les barreres que les separaven. 

 

• L'estabilització definitiva de la costa de llevant de la ciutat. 

 

• I la definició d'uns usos de la costa que respongueren a l'objectiu de maximitzar el 

cuidat d’aquesta, tenint en compte el seu caràcter de patrimoni col·lectiu únic, escàs 

i limitat.  

 

El 1983, es va redactar el Proyecto de Plan Especial de Infrastructuras de las Playas de 

Levante de Barcelona, sota la direcció del Dr. Carlos Garau, i en el que el Dr. Pedro 

Suárez Bores consta com assessor tècnic. Aquest projecte intentava consolidar el disseny 

proposat en l'estudi de 1975, i en ell es reprodueixen les solucions ja recollides en 

l’anterior pla, les quals queden plasmades en les fotos de la maqueta realitzada per l’ocasió 

(veure Figura III.4). 

 

 

 
 

 
 
 

Figura III.4. Planta de la solució proposta en el Proyecto de Plan Especial de  
Infraestructura de las playas de Levante de Barcelona de 1983 (Tecnocean Ingeniería) [5]. 
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La transformació del front marítim de Barcelona ja estava en marxa, però la ciutat va rebre 

l’empenta que esperava a finals de 1986. La designació com a seu dels Jocs Olímpics de 

1992 va representar per Barcelona una intensa transformació del front marítim i de les 

seves infrastructures. Això va suposar la construcció del Port Olímpic i la recuperació d’un 

espai litoral urbà, fins ara molt degradat. 

 

Prèviament es va dur a terme un nou esquema d'ordenació, l’equip redactor d’aquest pla va 

estar dirigit per l'Arquitecte Dr. Lluís Cantallops i per l'Enginyer de Camins Dr. Carlos 

Peña Martínez, fruit del qual va ser la configuració que avui coneixem de les platges de 

Barcelona, entre la Barceloneta i el Besòs.  

 

La remodelació de l’entorn va implicar la regeneració de les platges existents i la creació 

de noves platges al Nord del Port Olímpic; sumat al desmantellament de les instal·lacions 

industrials entre la Barceloneta i el Besòs, la creació del barri de la Vila Olímpica i 

l'execució d'un ampli passeig per a vianants. 

 

El front marítim recuperat, quedava compartimentat per les obres de desguàs de les aigües 

pluvials, que, a més de proporcionar una sortida a les aigües de pluja, constituïen suports 

laterals per a les platges (veure Figura III.5). 

 

Figura III.5. Front marítim de la Barcelona preolímpica (Tecnocean Ingeniería) [5]. 
 



III. Descripció de l’àrea d’estudi 
_______________________________________________________________________________________ 

 12

La configuració adoptada per a la façana marítima de Barcelona seguia, en línies generals, 

totes les pautes establertes com a directrius ideals d'ordenació. Les actuacions realitzades 

van ser correctes des del punt de vista tècnic i ambiental, així com econòmicament 

sostenibles. La reordenació de la façana costanera de Barcelona, que va fomentar l'obertura 

de la ciutat al mar, va ser un gran èxit, fins i tot a nivell internacional. 

 

No obstant, aquestes actuacions es van basar en la construcció d’espigons de suport lateral 

relativament curts i en l’aportació d’un volum de sorra per a la regeneració de les platges 

bastant estricte per a l’estabilització desitjada. De totes les obres marítimes que es 

necessitaven dur a terme, només es van executar la dels espigons per a la protecció del 

desguassos de les aigües pluvials, deixant de banda altres, com dics per al recer i la 

contenció de les platges importants per a la consolidació d’aquestes. Per tant, tot i la 

profunda transformació experimentada, encara quedaven pendents algunes actuacions 

necessàries per a completar la remodelació del front marítim de la ciutat. 

 

Les erosions episòdiques que les platges pateixen durant els temporals, sumat a l'atractiu de 

la zona i l'intens ús de les platges de Barcelona, ha comportat dur a terme aportacions 

periòdiques de sorra en els últims dotze anys. També s’ha procedit a la reparació de trams 

del passeig, reposicions de mobiliari urbà i execució d'obres d'emergència per a la 

reparació dels danys produïts en desguassos i espigons que conformen el sistema de suport 

de les platges, així com el seu reforç i protecció. 

 

A fi de completar l'ordenació del front marítim de Barcelona, en els últims anys s'han 

abordat diferents projectes: 

 

• Entre 1999 i 2003 es va dur a terme l'obra d'obertura de la nova bocana (Bocana 

Nord) del Port de Barcelona que dóna sortida directa al mar a les embarcacions del 

Port Vell. 

 

• Les instal·lacions del Fòrum de les Cultures 2004 (veure Figura III.6) es van ubicar 

just a ponent de la desembocadura del Besòs. 
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Figura III.6. Instal·lacions del Fòrum de les Cultures 2004 (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

• S'està projectant un nou Zoològic per a la ciutat de Barcelona, situat 

immediatament a ponent de l'espai utilitzat per a la celebració del Fòrum; així com 

la construcció d’una platja de nova creació entre la platja de la Nova Mar Bella i el 

Zoo. 

 

• Finalment, s'ha encarregat el Projecte de Mejoras en el Sistema de Consolidación 

de las Playas Olímpicas de Barcelona a Tecnocean Ingeniería [1], a fi que la façana 

marítima de Barcelona gaudeixi de platges més àmplies i estables, satisfent la 

demanda existent. 
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III.3 Problemàtica actual 
 

Les Platges Olímpiques, es troben morfològicament encaixades entre sortints d'origen 

antròpic construïts a la costa. Aquests sortints, de Sud a Nord són: la nova bocana del Port 

de Barcelona, el desguàs de Ginebra, el Port Olímpic, el desguàs de Bogatell, el desguàs 

del Ferrocarril, el desguàs de Bac de Roda, i un petit espigó que limita al Nord la platja de 

La Nova Mar Bella (veure Figura III.7 ). 

 

 
Figura III.7. Descripció de les Platges Olímpiques de Barcelona. 

 

Aquesta configuració de la façana de Barcelona va ser correcta des del punt de vista tècnic 

i ambiental. Les actuacions dutes a terme van ser econòmicament sostenibles i es va 

aconseguir una profunda transformació del front marítim, obrint la ciutat de Barcelona al 

mar. El resultat de l'ordenació va ser un èxit, tot i que les obres de suport lateral de les 

platges van resultar relativament curtes i el volum de sorra aportat per a la regeneració de 

les platges existents i creació de les noves platges va ser bastant estricte.  

 

El funcionament de les platges ha respost a l'esquema previst, encara que la presència de 

temporals produeixi mobilitzacions del sediment, que portin a un basculament de les 

platges en planta i una modificació del seu perfil d'equilibri, sent aquest comportament 

normal i reversible (veure Figura III.8 i Figura III.9). 
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SITUACIÓ ESTIU SITUACIÓ HIVERN 

Figura III.8. Variacions estacionals del perfil d’equilibri de las platges. 

  

Figura III.9. Basculament d’una platja davant situacions de temporal (platja del Bogatell). 

 

No obstant, tot i el del relatiu confinament en què es troben les platges, les profunditats a 

que arriben les obres de desguàs no aconsegueixen proporcionar el suficient recer a les 

platges. Per la qual cosa davant de temporals de certa magnitud, com els que es van succeir 

al novembre del 2001 (temporal del NE) o a l'octubre del 2003 (temporal del ESE), aquests 

canvis (basculaments i variacions del perfil) resulten més notables, pertorbant seriosament 

l'aspecte de les platges i el seu ús. Podent demorar-se la recuperació de la situació anterior 

més de l'habitual (fins i tot anys) per haver-se produït pèrdues de sorra importants davant la 

falta d'obres de recer i contenció per a la protecció de les platges.  

 

En aquests casos, a més, es produeixen danys en el passeig Marítim (veure Figura III.10) i 

en els espigons de protecció dels desguassos d’aigües pluvials (veure Figura III.11). Sent 

habitual actuar amb emergència per evitar que la situació empitjori i el procés de 

destrucció s'acceleri en perdre les estructures la seva capacitat de defensa. 

Garbí Llevant 
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Figura III.10. Comparació de situacions abans i després d’un fort temporal (platja de La 
Barceloneta; vista cap a ponent) (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

Figura III.11. Danys en espigons de contenció lateral . (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

La variabilitat del perfil de platja, enfront dels temporals, implica mobilitzacions de 

material des de les parts més altes del perfil cap a les parts més submergides, on el corrent 

longitudinal és capaç de transportar el material cap a ponent, vorejant les actuals obres de 

confinament de les platges. Aquest mecanisme es configura com el causant de la pèrdua de 

material en les platges Olímpiques degut als episòdics, però importants, temporals que es 

donen a la costa barcelonina. 

 

Les erosions episòdiques que les platges pateixen durant els temporals, tot sumat a 

l'atractiu de la zona i l'intens ús de les platges de Barcelona (veure Figura III.12 i Figura 

III.13), ha comportat dur a terme aportacions periòdiques de sorra en els últims dotze anys, 

si bé no s'ha aconseguit la desitjada estabilització de les mateixes. També s’ha procedit a la 

reparació de trams del passeig, reposicions de mobiliari urbà i execució d'obres 
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d'emergència per a la reparació dels danys produïts en desguassos i espigons que 

conformen el sistema de suport de les platges, així com el seu reforç i protecció  

 

Figura III.12. Platja de la Barceloneta en temporada de banys (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

Figura III.13. Platja de la Nova Icària en temporada de banys (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

Tot això motiva la necessitat, detectada tant per l'Ajuntament de Barcelona com per la 

Dirección General de Costas, de dur a terme una actuació que permeti mantenir la 

funcionalitat de les platges amb majors garanties que les actuals, pal·liant els efectes dels 

episodis extraordinaris de temporal i sense modificar conceptualment l'esquema actual de 

les platges. Aquest és l'objecte del Projecte de Mejoras en el Sistema de Consolidación de 

las Playas Olímpicas de Barcelona encarregat a la consultora Tecnocean Ingeniería, S.L. 

[5]. 

 

A continuació s'analitza l'estat actual i els problemes de cada una de les platges 

Olímpiques, derivats principalment de la incidència dels temporals en aquestes i dels danys 

que produeixen en elles, com erosions, descalçaments d'elements (dutxes, passarel·les, 

escales, accessos, etc.) i danys en les obres de protecció i suport d’aquestes. 



III. Descripció de l’àrea d’estudi 
_______________________________________________________________________________________ 

 18

 

Figura III.14. Platja de La Barceloneta, desguàs de Ginebra i platja de Somorrostro (Tecnocean 
Ingeniería) [5]. 

 

 

Figura III.15. Desguàs de Ginebra, platja de Somorrostro, Port Olímpic, Platja de Nova Icària,  
desguàs de Bogatell, platja de Bogatell i desguàs del Ferrocarril. (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

 

Figura III.16. Desguàs del Ferrocarril, platja de La Mar Bella, espigó de Bac de Roda i 
 platja de La Nova Mar Bella (Tecnocean Ingeniería) [5]. 
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III.3.1 Platja de La Barceloneta 

 

L'anàlisi de la platja de La Barceloneta es realitza considerant d'una banda el tram Nord i 

per l’altra el seu extrem Sud, tram conegut també com a platja de Sant Sebastià. Això es 

deu al diferent comportament de la línia de costa en cada tram. En el tram Nord, la platja 

presenta un comportament més regressiu. I en canvi, en el seu tram Sud la platja tendeix a 

una acreció, degut a que el dic de llevant del Port de Barcelona i l'espigó de la nova 

bocana, indueixen l'acumulació del material sedimentari transportat pel corrent 

longitudinal dirigit cap al SW, funcionant com una trampa de sorres. 

 

El tram Nord de la platja de La Barceloneta es troba en pitjor estat, amb amples de platja 

deficients i peus d'estructures al descobert (veure Annex 6; Fotografia 1.55). I dipositats al 

llarg de tota la platja en l'estran i en la berma, apareixen acumulacions de sorres gruixudes, 

gravetes i graves (veure Annex 6; Fotografia 1.3). 

 

La presència de temporals en aquesta platja és especialment negativa, per la insuficient 

cota de coronació de la berma i el deficient ample de platja seca en el seu extrem nord, que 

no garanteixen la protecció del Passeig Marítim, ni la de les instal·lacions existents en 

l’extradós de la platja. Les erosions produïdes en el perfil de platja, són considerables com 

es pot apreciar en les fotografies preses després de l'acció de temporals (veure Figura III.17 

i Annex 6; Fotografia 1.6, Fotografia 1.7, Fotografia 1.44 i Fotografia 1.45). 

 

Figura III.17.Degradació dels elements posats al descobert, després de l’erosió de la Platja de La 
Barceloneta per l’acció de successius temporals (Octubre 2003, Tecnocean Ingeniería) [5]. 



III. Descripció de l’àrea d’estudi 
_______________________________________________________________________________________ 

 20

Les estructures i instal·lacions que es troben en la platja seca queden totalment al 

descobert, per la qual cosa, en cas de no procedir a actuar d'emergència, aquestes tendiran a 

degradar-se més, i més ràpidament, el que suposarà un dany encara major en els posteriors 

temporals. 

 

Aquesta situació, suposa la necessitat de dur a terme operacions de manteniment de forma 

periòdica, no sols reparant les estructures danyades i els serveis afectats, sinó també 

regenerant el tram més afectat (tram Nord), amb les sorres acumulades a l'extrem de Sud 

(operacions de redistribució del sediment). 

 

 

III.3.2 Diapasó del desguàs de Ginebra 

 

Els espigons de protecció que conformen el diapasó del desguàs de Ginebra, es troben en 

bon estat en el seu tram d'arrancada (veure Annex 6; Fotografia 1.57), però presenten 

seriosos danys en els seus extrems. Els caps d'aquests espigons presenten blocs desplaçats 

(alguns d'ells s'han perdut) i la llosa de formigó apareix trencada, amb armadures al 

descobert exposades als agents atmosfèrics i a l'acció corrosiva de l'aigua del mar (veure 

Figura III.18 i Annex 6; Fotografia 1.70 i Fotografia 1.69). L'estat de l'estructura fa que la 

destrucció d’aquesta progressi de forma irreversible, i cada vegada més ràpidament. 

 

Figura III.18. Blocs desplaçats i llosa trencada en el morro de ponent de 
 l’espigó de Ginebra. (Abril 2005, Tecnocean Ingeniería) [5]. 
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Com a factor afegit, cal mencionar que el mal estat dels espigons entranya perill per a les 

persones que accedeixen a l'espigó (molts acudeixen als extrems dels espigons per a 

pescar). No sols per la presència d'armadures al descobert, que poden provocar talls i 

puncions, sinó també per les possibles ensopegades i caigudes ocasionats pel mal estat del 

paviment. 

 

L’acció de temporals en aquestes estructures ha provocat danys importants que han 

amenaçat amb el col·lapse de l'estructura. Per a millorar els danys en els espigons s'estima 

necessari demolir els extrems d’aquests, i reconstruir-los emprant per a això una altra 

tipologia estructural. 

 

 

III.3.3 Platja de Somorrostro 

 

La platja de Somorrostro es troba encaixada entre el Port Olímpic i l'espigó de la Ginebra a 

Ponent, encara que aquesta situació no evita que en moments de temporal es produeixin 

problemes d'erosió. 

 

Aquestes erosions deixen al descobert runes i restes de materials d'origen antròpic, que es 

troben sota la sorra, i que configuraven l'antiga esplanada constituïda amb abocaments de 

les fàbriques que, en la dècada dels setanta, ocupaven l'espai entre el dic del Port de 

Barcelona i la desembocadura del riu Besòs. (Veure Figura III.19 i Annex 6; Fotografia 

1.46 i Fotografia 1.64). 

 

Davant d'aquesta situació, i donat que l'ample de platja seca és prou ampli, només es 

planteja la necessitat de procedir a una neteja de la platja, garbellar el material, eliminar 

elements molestos (restes d'estructures de totxana, llosa de formigó que aflora en la línia de 

costa, etc.). 
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Figura III.19. Restes d’origen antròpic al descobert, i presència de materials gruixuts.  
Platja de Somorrostro. (Abril 2004, Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 
 

Cal afegir que en aquesta platja tendeixen a produir-se acumulacions de sorra en el seu 

extrem septentrional, negant la bocana del Port Olímpic, per la qual cosa és necessari dur a 

terme operacions de manteniment, consistents en el dragat d'aquestes sorres. 

 

A la part alta del perfil solen formar-se acumulacions de material gruixut (veure Figura 

III.19 i Annex 6; Fotografia 1.47). 

 

 

III.3.4 Platja de Nova Icària 

 

La platja de Nova Icària es troba en bon estat i en relatiu equilibri respecte a les altres 

platges que componen el conjunt de Platges Olímpiques. És l'única sobre la qual, no s'ha 

hagut d'actuar des de la seva creació. (Veure Figura III.20 i Annex 6; Fotografia 1.66). 

 

Es troba encaixada entre el Port Olímpic al Sud i l'espigó de ponent del diapasó del 

desguàs de Bogatell, al Nord. Aquesta platja compte amb la presència de dues estructures 

que serveixen de protecció i contenció de sorres: 

 

• Un petit espigó d'escullera (espigó de Nova Icària), paral·lel a la platja, que 

protegeix la rampa de varada de les instal·lacions de vela del Port Olímpic. 
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• I un braç oblic, en prolongació de l'espigó sud del diapasó del desguàs de Bogatell 

(braç de Bogatell Ponent), orientat cap al Sud, i rematat en el seu morro amb una 

llosa circular de formigó emergida. 

 

L'ample de platja seca de la Nova Icària es considera acceptable ja que salvaguarda amb 

prou garanties les instal·lacions existents en l’extradós d’aquesta. Les erosions en la part 

alta del perfil de platja no suposen en cap cas la desaparició de la platja emergida (veure 

Figura III.20 i Annex 6; Fotografia 1.67). 

 

Figura III.20. Estat de les instal·lacions en l’extradós de la platja; tarima de les dutxes 
lleugerament descalçada. Platja de la Nova Icària. (Novembre 2004, Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

En la part alta del perfil de platja solen formar-se acumulacions de material gruixut (veure 

Annex 6; Fotografia 1.13). 

 

 

III.3.5 Diapasó del desguàs de Bogatell 

 

L'estat dels espigons del desguàs de Bogatell és semblant al dels espigons de la Ginebra, en 

bones condicions l'arrancada, i danyats al capdavant. 

 

El morro de l'espigó de ponent presenta blocs desplaçats respecte el seu estat original 

(alguns completament desmuntats i submergits) i la llosa de formigó es troba fracturada 

amb les armadures al descobert, degut a l'acció dels últims temporals. La situació en el 

morro de l'espigó de llevant és semblant, excepte pel fet que la llosa no està armada, per la 
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qual cosa, els elements en què s'ha fracturat la llosa són notablement majors en aquesta 

estructura. (Veure Figura III.21 i Annex 6; Fotografia 1.72, Fotografia 1.74 i Fotografia 

1.75). 

 

  
Figura III.21. Morro de l’espigó de llevant del diapasó de Bogatell. 

 (Abril 2005, Tecnocean Ingeniería) [5]. 
 
 

Com succeeix en els espigons del diapasó de Ginebra, la situació és tal, que es fa 

necessària la demolició dels caps dels espigons de Bogatell i la seva substitució per altres 

estructures. Per tal d’evitar danys irreversibles en les estructures cal buscar una millora 

d’aquestes davant de futurs temporals. 

 

De l'espigó de ponent, arranca un braç oblic dirigit cap al sud, coronat a la cota zero i 

rematat en una llosa circular de formigó no armada i emergida, que es troba fracturada.  

 

A més, aquest braç d'escullera ha perdut la major part de les peces que constituïen el 

mantell de protecció en el morro, i gran part de l'escullera es troba escampada pel fons 

marí (Veure Annex 6; Fotografia 1.76 i Fotografia 1.77). 

 

 

III.3.6 Platja de Bogatell 

 

La platja de Bogatell es troba confinada entre els diapasons dels desguassos de Bogatell i 

del Ferrocarril. Presenta una tendència regressiva, havent hagut de ser regenerada amb més 

de 70.000 m3 de sorra, l’any 2002. 
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L'estat de la platja, abans i després dels temporals, varia significativament i el retrocés de 

la berma després de patir episodis erosius, resulta alarmant per a les instal·lacions de 

l’extradós de la platja i el passeig marítim, ja que l'ample de platja seca és insuficient 

(veure Figura III.22 i Annex 6; Fotografia 1.21 i Fotografia 1.22). També apareixen 

afloraments rocosos  i elements d’origen antròpic en l'estran. Es fa patent, per tant, la 

necessitat de dur a terme actuacions orientades a protegir la platja de l'acció erosiva de 

l'onatge i complementar-les amb una realimentació de sorres. 

 

 
Figura III.22. Estructura descalçada després l’erosió del perfil de platja, a conseqüència d’un 

temporal. Platja de Bogatell. (Octubre 2003, Tecnocean Ingeniería) [5]. 
 

 

 

III.3.7 Diapasó del desguàs del Ferrocarril 

 

Els espigons del diapasó de Ferrocarril es troben en un estat semblant a la resta dels 

diapasons (veure Figura III.23 i Annex 6; Fotografia 1.79 i Fotografia 1.81), l'arrancada es 

troba en bones condicions, mentre que en els extrems els blocs es troben desplaçats (alguns 

enfonsats). La llosa superior es troba fracturada, estant les armadures al descobert sotmeses 

a l'acció corrosiva del mar (veure Annex 6; Fotografia 1.80), amb el conseqüent perill per a 

les persones que accedeixen als espigons, i la progressiva degradació en que es troba el 

formigó. 

 

Aquest estat provoca la disminució de la capacitat resistent dels espigons davant l'acció de 

l'onatge. Per la qual cosa, de no procedir a la seva reparació el col·lapse de l'estructura 

podria propagar-se progressivament cap a terra. 
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Figura III.23.  Braç de llevant del diapasó de Ferrocarril.  

(Abril 2005, Tecnocean Ingeniería) [5]. 
 

 

Entre els espigons del diapasó de Ferrocarril hi ha una petita rampa de varada, que és 

utilitzada per embarcacions petites (Veure Annex 6; Fotografia 1.40 i Fotografia 1.41). 

 

 

III.3.8 Platja de La Mar Bella 

 

La platja de La Mar Bella es recolza al Sud, en l'espigó de llevant del diapasó del 

Ferrocarril i al Nord, en l'espigó de Bac de Roda. 

 

L'estat actual d'aquesta platja és acceptable, a excepció del seu extrem Sud. En ell, una 

duna artificial redueix l'ample de platja de forma notable, quedant al descobert el seu peu 

de formigó en erosionar-se la platja i desaparèixer la sorra que el cobreix. (Veure Annex 6; 

Fotografia 1.43 i Fotografia 1.50). 

 

En situacions de temporal, els processos d'erosió i de variació del perfil de platja són 

semblants als de la resta de les platges, podent reduir-se la cota de la platja de l'orde de 

metre i mig, la qual cosa afecta les instal·lacions existents en l’extradós de la platja (veure  

Figura III.24 i Annex 6; Fotografia 1.26 i Fotografia 1.27). També es produeixen 

acumulacions de graves en la part alta del perfil de platja i afloraments de materials 

d'abocaments d'origen antròpic. 
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Figura III.24.  Danys ocasionats per un temporal, a les instal·lacions de l’extradós de la platja. 
Platja de La Mar Bella. (Octubre 2003, Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 
 

 

III.3.9 Espigó de Bac de Roda 

 

L'espigó de Bac de Roda es troba actualment en bon estat, ja que l'any 2001 es va dur a 

terme el reforç del seu cap, amb dos braços paral·lels, de quasi 40 m de longitud i blocs de 

formigó. (Veure Annex 6; Fotografia 1.68). 

 

A l'arrancada de l'espigó, hi ha un restaurant que sol veure's afectat en moments de 

temporal, al veure's exposat a l'acció de l'onatge. (Veure Annex 6; Fotografia 1.28). 
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III.3.10 Platja de La Nova Mar Bella 

 

La platja de la Nova Mar Bella es troba situada entre l'espigó de Bac de Roda al Sud (veure 

Annex 6; Fotografia 1.53), i un petit espigó d'escullera, que arranca d'una esplanada 

artificial, en el seu extrem nord. 

 

El tram Sud de la platja es troba en bones condicions, però la situació varia a mesura que 

s'avança cap al Nord, on l'ample de la platja es redueix de forma significativa. (Veure 

Annex 6; Fotografia 1.36). 

 

Les erosions produïdes pels temporals en aquesta platja, deixen a la vista restes 

antròpiques, i provoquen la desaparició del sediment de la part alta del perfil, comportant 

l'afectació del passeig marítim; i deixant les conduccions al descobert i descalcen les lloses 

de les dutxes (Veure Figura III.25 i Annex 6; Fotografia 1.37 i Fotografia 1.38). 

 

Figura III.25.  Danys en la fonamentació del passeig. Platja de La Nova Mar Bella.  
(Octubre 2003, Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

 


