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La proliferació dels ports i espigons artificials ha provocat que el transport longitudinal quedi barrat i que 
la sorra s’acumuli asimètricament impedint, en molts casos, la recuperació posterior als grans temporals. 
Aquest fet sumat a la disminució dels aportaments fluvials, degut a les obres de provisionament hídric i 
de producció elèctrica ha fet disminuïr sensiblement la disponibilitat de sediment de les platges. Amés a 
més des dels anys 60 i amb l’ascens de l’indústria turística, els assentaments costaners s’han multiplicat 
de forma espectacular, augmentant dramàticament la potencialitat d’impacte sobre el litoral. Els efectes 
negatius derivats d’aquests tipus d’assentaments són múltiples i complexos, ja que habitualment 
l’urbanització costanera sol venir acompanyada d’altres obres auxiliars que satisfaguin les demandes 
turístiques: vies de comunicació (carreteres, estacionaments,..), ports esportius, passejos marítims, etc. 
Tots aquests assentaments es solen ubicar el més pròxim possible a la línia de costa, ocupant la franja 
costanera interna i augmentant així les possibilitats de veure’s afectats pels processos físics litorals de 
caràcter destructiu (temporals, innundacions, etc..).  
 
Com a conseqüència, l’home ha vist que aquest espai tan vital per al seu desenvolupament està minvant i 
que hi ha una necessitat latent per mantenir la funcionalitat de les platges. Això ha motivat a que 
l’enginyeria de costes plantegi la construcció d’obres de defensa costanera que aportin solucions al 
problema. D’aquest tipus d’obres les més freqüents al litoral català han estat les alimentacions artificials, 
el principi fonamental de les quals es basa en vessar un cert volum de sediment que sigui capaç de suplir 
un dèficit existent o que generi platja.  
 
En el present estudi es duu a terme una revisió dels aspectes més rellevants del disseny d’una obra 
d’alimentació de platges i es presenten els paràmetres que control.len la durabilitat i les tècniques més 
utilitzades per al seu seguiment.  
 
D’altre banda s’analitzen les característiques tècniques de les obres realitzades al litoral català a les 
últimes dècades, per al qual s’ha el.laborat un inventari, que sintetiza els trets més rellevants dels 
projectes executats.  
 
Les dades analitzades mostren que al litoral català s’ha vessat un volum de sediment aproximat que ascèn 
als 19.000.000 m3, principalment per a intentar combatre els processos d’erosió que pateixen moltes de 
les platges, amb un preu total que ascèn a més de 90.000.000 €. Les fonts d’alimentació més utilitzades 
per aquestes regeneracions han estat les procedents de dipòsits marins, amb una proporció del 60% i de 
forma secundària s’han fet servir els dipòsits terrestres. Sobre el preu del m3 de sorra utilitzada a les 
alimentacions a Catalunya influeixen diferents variables que es troben interrelacionades entre elles; 
aquestes són: les fonts de sediment utilitzades, els volums aportats, les distàncies recorregudes i el temps; 
entre totes aquestes la variable volum és una de les principals a l’hora de determinar el preu final.  
 
Per tal de verificar que el funcionament correcte de l’obra és fonamental duu un seguiment. Tot i això 
poques platges l’han dut a terme i això ha comportat molts cops que no s’actuï en conseqüència degut al 
desconeixement de moltes de les variables que influeixen sobre la durabilitat dels projectes i a que moltes 
de les obres que s’han dut a terme han estat d’emergència (degut a temporals que devasten les platges) 
motivat per un interès dels governs a generar de manera precipitada un espai necessari per a manternir el 
motor econòmic del nostre país. 
 
De cara a optimitzar el tipus d’alimentació realitzada a les nostres costes, un dels punts que seria 
fàcilment millorable i que facilitaria aquest treball consistiria en la realització i manteniment d’una base 
de dades que inclogui les variables que es mostren a l’inventari de l’annex 1 i els períodes de vida per al 
qual han estat dissenyades aquestes obres. Això permetria fer un anàlisi més realista del que han suposat 
aquest tipus d’obra i si han estat rentables per a la societat. Pel que fa al posible esgotament de les fonts 
de sorra existents així com de les restriccions d’ús per qüestions ambientals, cal buscar noves fonts 
d’alimentació que siguin respectuoses amb els ecosistemes que ens envolten i que alhora siguin 
sostenibles; seria interessant enfocar aquest aspecte en materials que provinguin del reciclatge. 


