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Capítol II 

 

Objectius i metodologia 

 
 

II. 1 Objectius 

 

D’acord amb el marc general exposat, un dels objectius principals d’aquest treball és 

presentar els aspectes més rellevants, des del punt de vista del disseny, d’una obra 

d’alimentació de platges. Aquests aspectes inclouen l’anàlisi de les tipologies més 

usuals d’alimentacions, les fonts més freqüents d’obtenció de material i els elements 

bàsics del disseny d’una obra d’aquestes característiques. També es presenten els 

paràmetres que control.len la durabilitat d’aquestes obres i les tècniques més utilitzades 

per al seu seguiment. 

 

 

L’altre objectiu fonamental és analitzar les característiques tècniques de les obres 

d’alimentació realitzades al litoral català a les últimes dècades, en un context general del 

que són els elements bàsics a considerar a l’hora del disseny d’aquestes actuacions.  
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II.2 Metodologia 

 

Per tal d’assolir aquests objectius s’ha realitzat, en primer terme, una revisió 

bibliogràfica dels aspectes bàsics d’una obra d’alimentació entre els que destaquem les 

publicacions del Coastal Engineering Research Center [1], com a referents de les 

directives americanes i el CIRIA/CUR [2] com a referents europeus. 

 

La revisió de les obres executades al nostre litoral ha estat posible a partir de la consulta 

dels projectes arxivats a les diferents demarcacions de costes de Catalunya: la de 

Girona, la de Barcelona i la de Tarragona.  

 

Cal remarcar que en aquest aspecte ens hem trobat amb moltes limitacions degut a que 

manquen projectes dels que es té constància, esmentats en diverses fonts consultades, i a 

que molts d’aquests documents estàn dispersos i poc ordenats. Els problemes més 

importants ens els hem trobat a les demarcacions de Girona i Tarragona, on en la 

primera manquen tots els projectes de regeneració i pel que es refereix a a la segona 

molts es troben dividits entre la demarcació i l’arxiu del port, al qual no hem pogut tenir 

accés.  

 

Malgrat no haver pogut consultar directament els projectes realitzats a la demarcació de 

Tarragona, des de la mateixa administració se’ns va facilitar un inventari de les 

característiques principals de les obres, que omple part del buit prèviament citat. 

 

L’inventari d’actuacions s’ha completat en la mesura del possible amb la consulta de 

publicacions diverses referents a les esmentades obres. A la Taula 1 es presenta de 

forma ordenada geogràficament els diferents projectes consultats, sent aquests un total 

de 26. 

 

 

 

 

 

 



II. Objectius i metodologia 

 12 

Nom del projecte Any 

Proyecto de regeneración de la playa de Roses (Girona)  (MOPT, 1987) [3]  1987 

Proyecto reformado del de regeneración de las playas del Maresme: tramo Malgrat de Mar 
(Barcelona) (MOPT, 1986) [4] 

1986 

Proyecto de regeneración de la playa de la Musclera, tramo Arenys de Mar (Barcelona) 
(MOPT, 1986)  [5] 

1986 

Proyecto de regeneración de las playas del Maresme: tramo Balís-Arenys (Barcelona) 
(MOPT, 1992) [6] 

1992 

Proyecto de inversión de arenas en Caldes d’Estrach (Barcelona) (MOPT, 1987)  [7] 1987 
Proyecto de inversión de arenas en  St. Vicenç de Montalt (Barcelona) (MOPT, 1986)  [8] 1986 
Proyecto de regeneración de la playas del Maresme: tramo Mataró-Premià de Mar 
(Barcelona) (MOPT, 1987) [9] 

1987 

Proyecto de recarga periódica del Maresme: tramo Premià de Mar (Barcelona) (MOPT, 
1993)  [10] 

1993 

Proyecto de regeneración de las playas del Maresme: tramo Montgat-Premià de Mar 
(Barcelona) (MOPT, 1987) [11] 

1987 

Proyecto de recarga periódica del Maresme: tramo Masnou-Montgat (Barcelona) (MOPT, 
1994) [12] 

1994 

Proyecto de estabilización y regeneración de las playas entre C/ Bogatell y C/ Prim 
(Barcelona) (MOPT, 1987) [13] 

1987 

Proyecto de regeneración de la playa del Poble Nou (Barcelona) (MOPT, 1986) [14] 1986 
Proyecto de regeneración de las playa Nova Icaria, Bogatell y Mar Bella (Barcelona) 
(MOPT, 1988) [15] 

1988 

Proyecto de recarga de arenas en la playa del Bogatell, Poble  Nou (Barcelona) (MOPT, 
1991) [16] 

1991 

Proyecto de construcción para la regeneración de la playa de la Barceloneta des del 
aliviadero de la C/Prim hasta el arranque del dique del puerto (Barcelona) (MOPT, 1990) 
[17] 

1990 

Proyecto de recarga de arenas a poniente del dique de la C/ Ginebra, playa de la Barceloneta, 
(Barcelona) (MOPT, 1991) [18] 

1991 

Proyecto de recarga periódica de la s playas de Barcelona (Barcelona) (MOPT, 1998) [19] 1998 
Proyecto de inversión de arenas en la playa de Sitges: tramo Terramar-espigón nª 2 
(Barcelona) (MOPT, 1983) [20] 

1983 

Proyecto de regeneración de la playa de Sitges (Barcelona) (MOPT, 1987) [21] 1987 
Proyecto de regeneración de la playa de Sitges (Barcelona) (MOPT, 1994) [22] 1994 
Proyecto de regeneración de la playa de St. Sebastià (Sitges, Barcelona) (MOPT, 1984)  [23] 1984 
Proyecto de regeneración de la playa de Aiguadolç (Sitges, Barcelona) (MOPT, 1987) [24] 1987 

Proyecto de regeneración de la playa de Ribes Roges(Vilanova i la Geltrú, Barcelona) 
(MOPT, 1984) [25] 

1984 

Proyecto de regeneración de las playas de Calafell, El Vendrell y Roda de Barà  (Tarragona) 
(MOPT, 1993) [26] 

1993 

Proyecto de regeneración de las playas del Cap de St. Pere, L’esquirol, Maspujols en el t.m 
de Cambrils (Tarragona) (MOPT, 1992)  [27] 

1992 

Proyecto de regeneración de la playa de Sta. Llúcia en el t.m de el Perelló (Tarragona) 
(MOPT, 1990)  [28] 

1990 

Proyecto de regeneración y paseo marítimo en las playas a levante del puerto de l’Ampolla 
(Tarragona) (MOPT, 1993) [29]  

1993 

Taula 1 . Projectes inventariats 
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Amb totes les dades recollides s’ha fet un inventari en ACCESS dels projectes que 

s’han pogut consultar, on cada alimentació està representada per una fitxa i aquesta 

inclou els trets fonamentals de la regeneració (veure annex 1).  

 

Les fitxes es troben dividides en diferents camps: descripció del projecte, dimensions 

físiques de la platja, característiques sedimentàries, volums d’aportació, tipologia 

d’alimentació, monitoreig i pressupost del projecte.  

 

El primer camp inclou l’identificador del projecte, el nom d’aquest, l’any d’execució i 

les caracterítiques. El segon camp inclou la longitud de la platja, la cota de la berma fins 

on s’ha actuat i l’ample mínim de platja a regenerar. En quant al camp de les 

característiques sedimentàries aquest incorpora les variables útils per tal de poder fer un 

anàlisi estadístic, com són la mida mitjana del sediment, la desviació estàndard i la 

moda, tant del sediment nadiu com del de préstec; a partir d’aquestes variables s’han 

calculat els factors de realimentació i de reompliment, que també s’adjunten al mateix 

camp. 

 

En el camp dels volums d’aportació s’inclou la quantitat de sediment aportat en m3 i les 

fonts i formes d’extracció d’aquests. El camp de la tipologia d’alimentació diferencia 

les primeres alimentacions de les recàrregues i classifica l’alimentació en termes de com 

s’emplaça la sorra.  

 

El camp del monitoreig només contempla si es té constància de que s’ha dut un 

seguiment o no. Cal remarcar que al nostre litoral aquest seguiment s’ha instaurat al 

llarg dels anys i que generalment les alimentacions més antigues no l’incorporen. 

L’últim camp incorporat és el pressupost, on es detalla el cost total de projecte, inclós el 

d’execució per contrata i degut a que moltes obres d’aquest tipus han anat 

acompanyades d’obres rígides de defensa s’inclou el preu del que representa 

l’alimentació, estrictament parlant, i el cost del m3 de sediment. 

 

Cal tenir present que només s’han inventariat aquells projectes que hem pogut consultar. 

Tot i això manquen algunes dades degut a que molts dels projectes són antics i no 

incorporaven alguns camps que s’inclouen en la fitxa o bé perquè manquen parts del 

projecte que no s’han pogut localitzar.  



II. Objectius i metodologia 

 14 

 

Un cop sintetitzades les dades dels projectes, s’ha analitzat des d’un punt de vista 

estadístic els paràmetres més representatius de les alimentacions: els volums aportats, 

l’any d’aportació, la mida de sediment utilitzada i la font d’extracció, la tipologia 

d’alimentació, les distàncies recorregudes del dipòsit a l’emplaçament del projecte i el 

cost del m3 de sorra. 

 

Les dades volumètriques s’han analitzat mitjançant diagrames de barres, que mostren 

l’evolució dels aportaments de volum al llarg del temps. L’anàlisi de les mides més 

freqüents d’utilització, les fonts d’extracció més comuns i les tipologies d’alimentació 

més utilitzades s’ha dut a terme mitjançant diagrames sectorials. 

 

Les distàncies recorregudes dels dipòsits marins a les platges a alimentar s’han pogut 

calcular mitjançant el mapa de Catalunya en format digital i georeferenciat de l’ICC 

(www.icc.es, 2003) [30]. Aquest ha permès el càlcul conjutament amb els plànols de 

situació dels dipòsits del Maresme extrets del projecte “Campaña de Sondeos y toma de 

muestras submarinas en la costa, frente a Caldes de Estrach. Barcelona” (MOPU, 

1990) [31] i de Sitges extrets del projecte “Informe final de los trabajos de control de 

la obra de dragado y regeneración de las playas de Calafell, El Vendrell y Roda de 

Barà” (MOPTMA, 1994) [32] (que mostren les coordenades UTM i les batimetries), 

que s’adjunten a l’annex 3. 

 

El preu del m3 de sorra de préstec s’ha actualitzat en funció de l’IPC, per tal de poder 

comparar- lo. Per tal d’actualitzar els preus s’ha consultat la pàgina oficial de l’INE 

(Instituto Nacional de Estadísitica) (www.ine.es, 2003) [33], que explica com dur a 

terme aquesta operació. 

 

Un cop actualitzats els preus, s’ha pogut analitzar les dades dels volums, l’any de 

regeneració, les distàncies recorregudes i les fonts ultilitzades en funció del cost 

mitjançant gràfics de dispersió que han permès l’interpretació del recull de dades 

realitzat. 

 

 

 


