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Capítol I 

 

Introducció i Antecedents 

 
I.1 Introducció i antecedents 

 

Des dels anys 60, amb l’ascens de l’indústria turística, els assentaments costaners en la 

majoria dels païssos mediterranis s’han multiplicat de forma espectacular, augmentant 

dramàticament la potencialitat d’impacte sobre la dinàmica natural dels litorals. 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, augmentant així les possibilitats de veure’s afectats pels processos físics litorals 

de caràcter destructiu (temporals, innundacions, etc..).  

 

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 
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aportaments fluvials, degut a les obres de provisionament hídric i de producció elèctrica 

ha fet disminuïr sensiblement la disponibilitat de sediment de les platges. 

 

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. Aquestes 

solucions es poden dividir en “dures” i “toves” segons siguin espigons o dics o bé 

aportacions de sediments respectivament i els objectius a complir són diferents, les 

primeres actúen sobre l’origen i les segones sobre l’efecte.  

 

D’aquest tipus d’obres les més freqüents al litoral català han estat les alimentacions 

artificials, que pertanyen al segon tipus de solucions. El principi fonamental d’una 

alimentació artificial es basa en vessar un cert volum de sediment que sigui capaç de 

suplir un dèficit existent o que generi platja. D’aquesta manera és reemplaçarà el 

material que es perd aportant volum sense necessitat de canviar la platja. Però tot i això, 

aquest ripus d’obres no sempre funcionen com voldríem. 

 

I.2 Estructura 

 

Aquesta tesina està dividida en dos grans blocs, un primer on es presenten les bases per 

a l’execució d’un projecte d’alimentació, i un segon on es revisen les obres d’aquesta 

mena executades al litoral català. 

 

El primer bloc comprèn els capítols III, IV i V que presenten els següents objectius: i) al 

Capítol II s’exposen les tipologies d’alimentacions més freqüents i les fonts més usuals 

d’extracció del sediment, ii) al Capítol IV es presenten els elements bàsics a tenir en 

conte a l’hora de dissenyar un projecte d’alimentació, iii) i al Capítol V s’estudien les 

variables a incorporar en el procés de seguiment un cop executat el projecte i les 

tècniques més usuals per a la determinació d’aquestes variables. 

 

El segon bloc inclou els capítols VI i VII, que tenen com a objectius principals: i) al 

capítol VI s’ana litzen les característiques fonamentals de la climatologia de l’onatge del 

nostre litoral i s’exposen els principals problemes que es presenten les nostres costes, ii) 
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al capítol VII es fa una revisió de totes les actuacions realitzades, analitzant les 

principals variables que defineixen aquests projectes. 


