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Capítol VI 

 

  Descripció general de la costa catalana 

VI.1 Introducció 

 
En aquest capítol es descriuen els trets més característics del litoral català, des de la seva 

situació i extensió fins els tipus de costa que comprèn, la geologia que els conforma i la 

dinàmica litoral que hi domina. A continuació s’exposen les causes dels problemes 

fonamentals que hi tenim al nostre litoral i es donen exemples dels punts més 

conflictius. 

 

VI.2 Descripció general de la costa catalana 

 
El litoral Català s’estèn des del Cap Falcó (part meridional  del Cap de Cervera), al 

nord, fins al riu de la Sènia, al sud. Segueix una orientació general de NE cap al SW i té 

una longitud de 580 Km (veure Taula 8) (Gelonch, 1990) [68]. 
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COMARCA LONGITUD DE 

COSTA (m) 

LONGITUD DE 

PLATJA (m) 

SUPERFICIE DE 

PLATJA (m2) 

Montsià  76.700 6.340 111.205 

Baix Ebre 79.440 5.722 158.400 

Baix Camp 30.470 22.615 726.260 

Tarragonès 44.510 25.860 1.127.555 

Baix Penedès 12.880 12.810 490.220 

Garraf 28.590 13.500 503.095 

Baix Llobregat 19.391 19.081 1.315.140 

Barcelonés 19.375 7.520 345.260 

Maresme 47.795 39.865 1.556.500 

Selva 28.305 9.460 407.115 

Baix Empordà 78.280 22.329 928.495 

Alt Empordà 114.830 25.285 1.269.735 

TOTAL 580.566 210.387 8.938.980 

Taula 8. longitud de la  costa  i superficies que ocupen les platges a les comarques catalanes (Gelonch, 
1990) [68]. 

 

Els tipus de costa catalana i les seves extensions són, de forma aproximada (Gelonch, 

1990) [68]: 

- Penyasegats: 208 Km 

- Costa baixa: 52 Km 

- Platges: 280 Km 

- Ports i obres marítimes: 40 Km 

 

Podriem dir que la divisió comarcal de Catalunya (veure Figura 21) coincideix amb 

l’ample diversitat d’ambients sedimentaris que es poden trobar. Així doncs començant 

per la costa Brava, des de Port Bou fins a Roses i des de l’Escala fins a l’Estartit ens 

trobem front un tram rocós, abrupte i accidentat. Hi predominen les platges encaixades 

naturalment, amb l’excepció de la badia de Roses on la costa és del tipus deltaic 

al.luvial sotmesa a una forta pressió dinàmica del litoral deguda principalment als 

temporals i a l’acció eòlica [36] (Villares, 1999). 
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Figura 21. Divisió comarcal de Catalunya  (http://www.gencat.es/sial/escola/ref-comarques.htm, 2003) 

[69]. 
 

Al tram del Maresme i Barcelona, des del delta del riu Tordera fins a punta Ginesta, la 

costa és poc abrupte i poc retallada i amb una forta pressió sedimentària deguda a les 

aportacions episòdiques de les torrenteres, donant lloc a platges llargues sense 

interrupcions. 

 

La costa de Tarragona es presenta com una costa mixta on podem trobar tant platges 

llargues, com és el cas de Calafell, Cambrils, Salou, com trams encaixats entre petits 

penya-segats com és el cas de Roda de Barà, Platja Llarga, Torre de la Mora, i fins i tot 

ambients deltaics, com és el cas del Delta de l’Ebre, que mostra un ambient molt 

particular. 

 

Per altra banda també tenim les platges de Barcelona ciutat, Cambrils, Cunit (veure  

Figura 22), Sitges i St. Antoni de Calonge, que es caracteritzen per haver estat 

configurats antròpicament, atès que l’home les ha fet i construït al seu gust i mida i de 

les que es podria dir que són “artificials”. 
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Figura 22. Vista general de la platja de Cunit, on es pot apreciar la rigidització de la costa (Aeroguía del 

litoral de Catalunya, 1995) [37]. 
 

Les unitats geològiques que configuren el litoral català formen uns compartiments molt 

ben diferenciats, els quals delimiten al mateix temps els diferents tipus de costa 

(Villares, 1999) [36]. Aquestes unitats estàn constituides essencialment per :  

 

- El límit oriental dels Pirineus, que separa les dues depressions simètriques de 

l’Empordà i el Rosselló. Està cosntituït per materials paleozòics metamòrfics i 

granítics, altament resistents a l’erosió i que donen lloc a una de les unitats més 

característiques de la costa: la Península del Cap de Creus i la costa de Llansà. 

 

- La depressió de l’Empordà, dividida en dues pel Montgrí i constituïda per materials 

al.luvials recents; aquestes depressions tendeixen a ser reblides per les aportacions 

dels rius Fluvià i Muga al nord, i Ter al sud, que donen lloc a costes baixes de tipus 

deltaic, amb formació de maresmes i camps de dunes. 

 

- El sistema litoral català , que està constituït per la serralada Litoral, la depressió del 

Vallès-Penedès i la serrralada Prelitoral. A cada una d’aquestes unitats li correspon 

un sector característic de costa: la serralada Litoral es desenvolupa des de la 

confluencia amb les Gavarres (intersecció amb el sistema transversal) fins al Garraf, 

i abarca la Costa Brava meridional, de tipus granític i metamòrfic, el Maresme, 

també granític i el Barcelonès-Garraf, metamòrfic i calcari respectivament. 
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L’estructura d’aquestes unitats és reflectida directament en el litoral, tant per la seva 

orientació NE-SW, com pels diferents compartiments que s’hi configuren. 

 

- La depressió del Vallès-Penedès, tallada obliqüament pel litoral a la zona del Baix 

Penedès i del camp de Tarragona, dóna lloc a un tipus de costa poc accidentada, on 

només sobresurten petits relleus produïts per la presència d’alguns nivells calcaris. 

 

- La serralada Prelitoral, que incideix a l’alçada del Cap de Salou i continúa fins a la 

seva confluència amb el sistema Ibèric. Tots dos sistemes muntanyosos configuren 

un litoral de relleus més pronunciats que els anteriors, també de tipus calcari, com el 

del Montsià. 
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VI.3. Dinàmica litoral 

 

VI.3.1 Generalitats 

 

En aquest apartat es tractarà la dinàmica litoral dels diferents trams de la costa catalana i 

els processos principals que la modelen, necessaris per a detectar i determinar la 

problemàtica local de cada tram i per a poder actuar en conseqüència i pal.liar 

l’inestabilitat de les nostres platges. 

 

El noroest Mediterani es caracteritza per presentar una climatologia de l’onatge limitada 

per un fetch curt, ja que estem parlant d’un sistema tancat i de petites dimensions que es 

troba limitat per Còrsega i Sardenya i per tant, només seràn d’esperar onatges moderats 

(García, 1993) [70]. 

 

L’evolució de la costa actual està condicionada bàsicament per agents que indueixen 

processos remodeladors entre els que es destaquen principalment l’onatge i les 

variacions del nivell del mar a nivell mig. Aquests agents indueixen canvis costaners de 

diferent natura i magnitud en funció de la seva escala d’acció. A més a més, la seva 

acció sinergètica, quan és present, com és el cas en el que coexisteixen pics de 

tempestes i vents elevats (veure Figura 23) produeix grans canvis costaners en períodes 

curts de temps (Jiménez et al, 1997) [71]. 

 

L’onatge és, en general, l’agent que actúa amb més força al litoral català. Això és cert a 

tot el mar mediterrani, ja que degut a l’escàs rang mareal es pot classificar com a 

dominat per l’onatge. Es podrien diferenciar tres períodes d’actuació d’aquest agent: el 

període de calma o baixa energia, de juny a setembre, que es caracteritza per presentar 

les alçades d’onatge menors i períodes curts; el període energètic, d’octubre fins a març, 

que està caracteritzat per les majors alçades d’onatge i períodes llargs i finalment hi ha 

un període de transició, de març a juny, en el qual l’alçada de l’onatge i el període 

decreixen des dels valors més elevats fins als valors de les condicions benèvoles i durant 

el qual l’onatge del sud es fa predominant (Jiménez et al, 1997) [71]. 
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Figura 23. Variacions de l’alçada de l’onatge i freqüència dels vents en funció dels mesos de l’any 

(Jiménez et al, 1997) [71]. 
 

Aquesta estructura estacional es reflecteix en la morfodinàmica induïnt l’acreció de la 

línia de costa sota condicions benèvoles i l’erosió durant el període d’elevat onatge. 

 

L’onatge pot actuar a diferents escales i això comportarà diferents efectes i funcions. A 

una escala a mig termini, aquest indueix un transport longitudinal que és el que 

s’encarrega de redistribuïr el sediment al llarg de la zona costanera i provoca el 

remodelament de la costa. Una de les característiques més rellevants al litoral cátala és 

la persistència direccional de les condicions d’onatge, ja que gairebé el 80 % del 

contingut energètic està associat amb els components de l’E (Jiménez et al, 1997) [71]. 

 

A gran escala l’onatge comporta una aportació de sediment al litoral a través d’un 

intercanvi de material entre la part baixa i l’alta de l’avantpla tja, que s’ha estimat en una 

tassa de transport terra endins d’uns 4.5 m3* m-1*any-1; aquesta contribució estarà 
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íntimament lligada als processos de formació, ja que implica una incorporació potencial 

de sediment a la platja (Jiménez et al, 1997) [71]. 

 

Un dels factors ambientals que control.la la climatologia de l’onatge local són els vents, 

sent els més freqüents els  de l’E, SW i NW i aquests últims els més intensos i 

característics del litoral català. Els vents de Llevant (provinents del NE i l’E ) són forts, 

i coincideixen amb condicions de tempesta asociades a activitats ciclòniques que es 

donen a l’oest del Mediterrani. Els vents de Garbí (provinents del SE) bufen quan un 

sistema de pressió envaeix el sud d’Europa i el Mediterrani i són moderats i 

característics de l’estiu. Per últim tenim els vents del Mestral (provinents del NW) que 

són extremadament intensos i persistents i es poden desenvolupar com a fluxos 

transisobàrics empesos per les zones de més alta pressió de l’Atlàntic o com vents de 

gradient (García, 1993) [70]. 

 

De les diferents variacions del nivell mig del mar, la marea astronòmica, amb una 

amplitud máxima de 0.25 m, és la menys important en relació als canvis morfològics 

que genera, mentre que els pics de les tempestes o les marees meteorològiques són 

relativament freqüents i representen un factor imporant per als canvis costaners. Les 

marees augmenten la quantitat d’energia que entra al sistema i extenen el domini de 

l’acció de l’onatge a zones costaneres que no s’exposen habitualment a les condicions 

meteorològiques normals (Jiménez et al, 1997) [71]. 

 

L’estructura estacional de les marees meteorològiques és similar a aquella observada a 

les condicions de l’onatge; la freqüència d’elevada ocurrència és present durant el 

període d’agost a novembre, mentre que les baixes freqüències corresponen a un 

període d’abril a juliol (Jiménez et al, 1997) [71]. 

 

Com a resultat de tots els efectes de l’onatge i de les oscil.lacions dels nivells del mar i 

considerant el rol actual limitat dels rius a l’evolució present costanera, es pot 

considerar que el litoral català pateix bàsicament processos remodeladors. Tot i que 

l’onatge és el principal agent, les oscil.lacions del nivell del mar (no induïdes per 

l’onatge) també hi juguen un paper important i considerades en una escala a llarg 

termini (canvis relatius del mar) poden condicionar l’evolució costanera (Jiménez et al, 

1997) [71]. 
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VI.3.2 Dinàmica sedimentària i evolució costanera 

 

En quant a dinàmica sedimentària s’ha estructurat el litoral en diferents trams d’on a 

grans trets es pot destacar que el transport net a la província de Girona és nul o molt 

baix, mentre que al tram del Maresme fins a Pta. Ginesta és on es dóna un major 

transport net annual (~100.000 m3/any) i a la provincia de Tarragona aquest és d’uns 

10.000 m3/any, sent en tots casos el moviment predominant de NE-SW (CEDEX, 1979) 

[72]. 

 

• Costa Brava 

 

De punta Prima al Port de Palamós, si bé no s’ha pogut establir la permeabilitat dels 

penya-segats que limiten el litoral, no sembla ser que a través d’ells s’incorpori material 

sedimentari en quantitats apreciables, sent les fonts fonamentals de material les rieres 

que hi desemboquen a la zona, l’eficàcia actual de les quals sembla ser reduïda 

(CEDEX, 1979) [72]. 

 

Analitzant les plantes de les platges del tram es poden obtenir dades sobre la direcció 

del transport i l’orientació de l’incidència de l’onatge dominant. Per exemple, platja 

d’Aro es troba encaixada entre dos sortints rocosos i mostra un traçat rectilini en tota la 

seva extensió fet que inplicaria que l’orientació de la mateixa ha de ser normal a 

l’onatge dominant, doncs en cas contrari aquesta hauria de presentar en alguns dels 

extrems una curvatura major. En canvi, les platges de St. Antoni i Palamós tenen una 

planta en arc molt acusada amb els menors radis al límit de llevant. Aquest traçat indica 

l’existència d’un transport net nul o molt baix  dirigit cap a l’extrem més a ponent 

(CEDEX, 1979) [72]. 

 

Per tant el material es mou d’una forma contínua entre punta Prima i el Port de Palamós, 

en un o l’altre sentit amb una resultant neta nul.la, sense que sigui conegut el valor del 

transport brut (CEDEX, 1979) [72]. 
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El comportament d’aquest sector es pot observar als gràfics adjunts que mostren 

l’evolució de la línia de costa. Els trams 28, 31, 32 són els que han patit més variacions i 

reflexen una gran regressió des de la construcció del Port de Palamós, mitigant-se 

aquesta en certa mesura després de la construcció d’espigons a Pta. Prima. Els trams 29 

i 30 mostren avanços i retrocesos sense cap tendència definida i corresponen a les 

platges de platja d’Aro i St. Antoni respectivament (CEDEX, 1979) [72]. 

 

El litoral gironí entre Pta. es Forn i el Port de l’Estartit constitueix una unitat 

independent en el sentit de que ni rep ni aporta material sedimentari a les unitats 

adjacents i per tant les alteracions que en ella es donin no han de repercutir a les veïnes. 

Així doncs, la quantitat de sediments en aquestes platges dependrà fonamentalment dels 

aportaments dels rius Ter i Daró. Per les caracterísitiques d’ambdós és el primer el que 

té un paper més dominant ja que tal i com mostra la plana al.luvial on es reflexa 

clarament la seva eficacia (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Les evidències morfològiques semblen apuntar a un transport net de petita magnitud 

dirigit cap al sud, ja que l’orientació d’aquest tram és gairebé paral.lela a l’onatge 

resultant fent que aquestes platges es puguin considerar en conjunt lleugerament 

acumulatives o al menys estables (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Observant la Figura 24 podem dir que globalment hi ha una tendència general d’acreció 

que descèn als anys 73-77 degut a la construcció del Port de l’Estartit. 
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Figura 24. Traça del litoral gironí i evolució dels perfils de les platges d’aquest sector entre el 1947-

1977 (CEDEX, 1979) [72]. 
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Les platges del Golf de Roses constitueixen una unitat independent, igual que el tram 

entre Pta. Es Forn i l’Estartit, sent les fonts d’alimentació fonamentals els rius Muga i 

Fluvià (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Els canvis en l’orientació de la desembocadura dels rius i la forma en planta de la unitat 

permeten afirmar l’existència d’un transport sòlid litoral amb resultant neta nul.la donat 

que pot observarse que les desembocadures s’orienten indistintament cap al nord o el 

sud, podent estar en un mateix moment la d’un i la de l’altre orientades en sentits 

oposats (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Les platges en arc han estat de gran utilitat per a definir la direcció de la resultant 

energètica de l’onatge i per tant de la corrent sòlida litoral neta. S’ha vist com en 

aquests casos el transport net es dirigeix des de l’extrem de major curvatura de l’arc cap 

a l’oposat i que la planta d’aquests arcs està en funció dels aports que aquesta unitat rep 

i que si aquests es suprimeixen, l’arc evoluciona cap a una planta d’equilibri límit en el 

que el transport net s’anul.la i el brut produe ix fluctuacions de la posició de la línia de 

platja d’amplitud considerable (CEDEX, 1979) [72]. 

 

En aquesta situació es troba el tram del Golf de Roses, ja que l’impermeabilitat dels 

extrems i la pèrdua de pendent en la part final dels principals rius del tram deixen 

reduïts a un mínim els aports de material sedimentari (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Cal destacar que aquest tram fins al 1965 no tenia una tendència definida, donant-se 

avanços i retrocesos de la línia de platja de forma indiscriminada. Però degut a la 

construcció de la Marina d’Empúria Brava al 1965, els trams situats just al nord 

d’aquesta adopten una tendència a l’erosió, amb un retrocés important de la línia de 

platja i els trams situats al sud de la mateixa experimenten una acreció, tal i com es pot 

veure als gràfics que mostra la Figura 24. 
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• Litoral barceloní 

 

Al tram del barcelonès, des del Tordera fins a punta Ginesta existíen diferents trets 

morfològics que demostraven que el sentit del transport litoral era NE-SW: per una 

banda l’orientació SW de la desembocadura del Tordera, per altre l’acumulació que 

tenia lloc a la platja de Castelldefels, recolzada a punta Ginesta i per últim el 

comportament dels dics abric i espigons dels ports existents que generaven 

acumulacions a llevant i erosions a ponent d’aquests (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Aquest transport s’ha pogut quantificar en dos punts d’aquest tram, sent el transport net 

de 60.660 m3/any a Calella i de 259.746 m3/any a Barcelona i el brut de 283.660 m3/any 

i 398.218 m3 /any respectivament (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Abans de la construcció d’obres en aquest tram costaner no existia cap obstacle intermig 

que impedís el desplaçament al llarg del litoral de les partícules sedimentàries, donat 

que les petites intercalacions rocoses que existeixen a Calella i San Pol són totalment 

impermeables; només la costa del Garraf actúa com a barrera parcial sense que s’hagi 

pogut determinar la quantitat de càrrega sòlida que es perd a través d’ella (CEDEX, 

1979) [72]. 

 

D’altra banda el reduït volum d’aportament de material sedimentari, procedent del 

continent, en una vóra costanera orientada obliqüament a la direcció dels temporals 

dominants ha provocat que en aproximadament el 50% de la longitud total hagi 

desaparegut la platja, havent-se substituït per defenses d’escolleres. Els trams que han 

patit major degradació són els situats aigües avall d’espigons i ports (CEDEX, 1979) 

[72]. 

 

A la Figura 25 es representen els gràfics corresponents als trams 7-18 per perfils de la 

variació de la línia de costa en aquest sector.  

 

Als trams constituïts per la unitat formada pel port de Barcelona i Pta. Ginesta la 

situació és molt similar a la descrita anteriorment, tal i com es pot veure a la Figura 26, 

amb l’única diferencia d’una major permeabilitat existent de Pta. Ginesta respecte el dic 

del Port d’Arenys.  
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Figura 25. Traça del tram del Maresme i evolució dels perfils de les platges d’aquest tram entre el 1947-

1977 (CEDEX, 1979) [72]. 
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Figura 26. Traça del tram entre Barcelona i Comarruga i evolució dels perfils de les platges d’aquest 

tram entre el 1947-1977 (CEDEX, 1979) [72]. 
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• Costa Daurada 

 

El tram de Vilanova i la Geltrú fins a Cap Gros (Torredembarra) està format per les 

platges recolzades en els sortints existents (Cap Gros, Delta del riu Foix, Pta. de St. 

Gervasi i els penyasegats just a llevant del port de Vilanova i la Geltrú) constituïdes la 

majoria per sorra calcosilícia, excepte les zones d’influència de la desembocadura dels 

rius i rieres on apareixen graves i gravetes de material calcari (CEDEX, 1979) [73]. 

 

Aquest tram constitueix una unitat independent i molt heterogènia. S’alternen els trams 

de penyasegats amb platges de longitud considerable i petites cales encaixades entre els 

sortints que semblen ser estables i tenir una dinàmica litoral molt reduïda, tot i que la 

formació costanera dominant és la platja, amb l’única excepció de la zona de 

penyasegats del voltant del Cap de Salou. Les platges de major entitat són Altafulla i 

Platja Llarga que tenen una forma en planta molt semblant i estàn orientades de la 

mateixa manera (CEDEX, 1979) [73]. 

 

El traçat en planta d’aquestes platges són arcs suaus, la continuïtat dels quals es trenca 

en els diferents sortints que formen les rieres en la seva desmbocadura, que tenen la 

major concavitat en els seus extrems orientals (CEDEX, 1979) [73]. 

 

Les rieres que desemboquen al tram són les fonts principals de material sedimentari, on 

cal destacar per la seva importancia el riu Francolí i les rieres de Riudoms, Riudecanyes, 

Pixerota i riu de Llastres, que donat el règim de pluges mediterrani presenten 

aportacions discontinúes. Però avui en dia la potència d’aquestes rieres ha disminuït 

com a conseqüència de les importants quantitats d’àrids que s’han extret, donant lloc a 

la recessió de les platges. Aquesta disminuació del volum de material sedimentari 

aportat pels diferents cabals ha provocat un desequilibri degut a que el corrent litoral, 

per a completar la seva capacitat de transport, ha hagut de recórrer al material 

disponible de les platges (CEDEX, 1979) [73]. 

 

La forma dels arcs, amb la concavitat més pronunciada a l’extrem oriental són proves 

inequívoques d’un tranport net dirigit cap a l’extrem meridional, des de Tarragona fins a 

Cala Justell (CEDEX, 1979) [73]. 
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Un altre fet que demostra el sentit del transport és el comportament dels ports de Salou i 

Cambrils, que han provocat acumulacions als seus dics de llevant i erosions a la costa 

adjacent a aquests per ponent. Aquests ports interrompen la càrrega sòlida litoral de 

manera quasi total, pel que es produeix una deficiència de sediments a ponent dels 

mateixos que té com a conseqüència l’erosió de la costa (CEDEX, 1979) [73]. 

 

No hi ha obstacles naturals a la corrent sòlida, ja que el cap de Salou és compatible amb 

un transport litoral a través d’ell i anàlogament els sortints deltaics són plenament 

rebasats per la càrrega sòlida litoral. Només la punta del Torn constitueix una barrera al 

transport sense que pugui ser precisat si es tracta d’una barrera parcial o total (CEDEX, 

1979) [73]. 

 

La tèndencia global del litoral entre Tarragona i Cala Justell, tal i com es pot veure a la 

Figura 27, és clarament erosiva. L’interrupció de la càrrega sòlida als ports i la 

disminució del volum d’aports continentals, són les causes fonamentals de les erosions, 

sent zones més deprimides les platges aigües avall d’aquests i els trams pròxims als 

deltes que han provocat les rieres (CEDEX, 1979) [73]. 
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Figura 27. Traça del tram del litoral tarragoní i evolució dels perfils de les platges d’aquest tram entre el 

1947-1977(CEDEX, 1979) [73]. 
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VI.4 Problemàtica principal de la costa catalana 

 

Aquest apartat es centra en la problemàtica relacionada amb l’estabilitat de la costa, ja 

que és aquest l’objectiu principal per al que han estat dissenyades les alimentacions. Els 

problemes d’estabilitatsón globals i  estan generats per causes erosives que poden tenir 

diferent origen, tant natural com artificial, estant la seva tipologia condicionada pel tipus 

de costa en el que ens trobem. Així doncs, donat que la morfologia del litoral català és 

diversa, també ho seràn la classe i intensitat dels problemes, així com la seva distribució 

espaial i zonificació. 

 

Els problemes principals del litoral català són l’erosió aigües avall de barreres 

antròpiques  (sent el Maresme el referent més evident), la reducció de l’ample asociada 

a l’impacte de tempestes (extès a tot el litoral) i els basculaments en planta excessius 

(com és el cas de les platges del litoral gironí). 

 

Tal i com s’ha comentat prèviament, el Maresme es caracteritza per presentar platges 

obertes, llargues i sotmeses a un elevat transport longitudinal en sentit nordest-sudoest 5. 

La problemàtica d’aquest tram és la més significativa en quant a la seva intensitat i 

radica fonamentalment en la disminució d’aquest transport degut, en certa mesura, per 

la disminució d’aports continentals, majoritàriament provinents del Tordera, i en major 

part per la construcció de barreres al llarg de la costa. 

 

Amb la construcció dels ports d’Arenys, Balís, Mataró, Premià i el Masnou (veure 

Figura 28) es segmentà la cel.la litoral original i se’n generaren diferents subcel.les 

definides pels ports existents que no percebien aquest transport de llevant a ponent i per 

tant ocasionaven un dèficit mínim annual aigües avall del port igual al transport net 

annual. La tendència general és acumulació del sediment transportat a llevant dels ports, 

doncs de llevant vé la major part del transport, i una erosió a ponent dels mateixos.  

 
 

 

 

5 s’estima el transport net annual en direcció de llevant a ponent en uns 100.000 m3/any, reduïnt-se 
aquesta xifra a mesura que ho fa la disponibilitat de la sorra en la línia de costa (Jiménez et al, 1997) [71]. 
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Figura 28. Port del Masnou on es pot apreciar l’acumulació del sediment a llevant i  l’erosió a ponent del 

mateix. (Aeroguía del litoral de Catalunya, 1995) [37]. 
 
A la costa de Girona hi predominen les platges encaixades naturalment (veure Figura 

29), fet que provoca que la sorra no es mogui d’una a l’altra, sinó que es doni un 

basculament en planta de la mateixa platja. Tot i això el sediment es mou 

perpendicularment a la costa, sent arrossegat cap al mar pels temporals i retornat 

posteriorment pels onatges en restaurar-se les condicions de baixa energia (tot i que a 

vegades el procés és ineficaç i incapaç de portar- la en la seva totalitat). Però en principi 

podem dir que la sorra romàn fixa, encaixada entre els promontoris rocosos que 

delimiten les cales i per tant els problemes principals estaràn associats als basculaments 

excessius, que poden tenir tant un caràcter natural com artificial. 

 

 
Figura 29. Vista aèrea del tram de Llafranc on es pot veure com la platja queda encaixada entre els 

promontoris rocosos (Aeroguía del litoral de Catalunya, 1995) [37]. 
 

Els basculaments naturals es generen en actuar una font d’energia, com és la 

climatologia de l’onatge, en una direcció al llarg del temps i fan variar d’un cantó a 

l’altre la línia de costa en funció del temporal dominant, generant així l’aspecte cóncau 
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típic de platja. Però si la climatologia incideix en una direcció constant en el temps es 

generarà una platja asimètrica que presentarà major amplada en la zona abrigada i 

menor en la zona d’incidència, arribant aquesta a ser més estreta en funció de 

l’intensitat, freqüència i durada del temporal.  

 

Els basculaments artificials es donen quan s’alteren antròpicament les condicions de 

dinàmica natural, i es construeix una barrera, com és el cas del port de Palamós, a St. 

Antoni de Calonge (veure Figura 30). Aquesta barrera provoca que la sorra tendeixi a 

acumular-se a la zona abrigada pel trencaones del port, degut a l’efecte de difracció, 

mentre que la zona desprotegida va perdent sorra, produïnt-se així un canvi en les 

condicions d’onatge de la platja, provocant que els temporals no puguin redistribuir la 

sorra de manera natural i generant així una disminució d’amplada en un cantó superior a 

la que es tindria sense la barrera. 

 

 
Figura 30. Port de St. Antoni de Calonge, on es pot apreciar l’efecte de difracció (Aeroguía del litoral de 

Catalunya, 1995) [37]. 
 
El litoral tarragoní es caracteritza per presentar-se com una costa mixta, amb zones on 

hi predominen les platges obertes, llargues i sensiblement rectilínies i d’altres zones on 

aquestes estàn encaixades.  

 

Un dels principals problemes en aquest tram és l’efecte que han tingut els ports sobre la 

morfologia de les platges. Un exemple clar seria el del port de Segur de Calafell (veure 

Figura 31) i el del port de Coma-Ruga, on ja des del segon any de la seva construcció 
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s’aprecià la diposició de 400.000 m3  de sorra provinent de la mateixa platja. Aquest 

port, tot i que es va dissenyar amb un pantalà per tal de que el sediment no quedés barrat 

al seu pas, actuà com a atenuador de l’onatge provocant la disminució de la capacitat 

portant de sediment i generant que aquest es diposités creant així un efecte embornal 

(Villares, 1999) [36]. 

 

D’aquesta manera es genera en dos anys un hemitòmbol, que ràpidament evoluciona a 

tòmbol i que és l’evidència de que la quantitat de sorra que vé dels dos costats és 

pràcticament la mateixa i que aquesta és reduïda (Villares, 1999) [36]. 

 

 
Figura 31. Efecte embornal del port de Segur de Calafell, Tarragona (Aeroguía del litoral de Catalunya, 

1995) [37]. 
 
El problema s’agreuja quan aigües amunt del tram ens trobem una zona com Cunit o 

Cambrils, on les platges han estat encaixades artificialment, o Cubelles, on s’han fet 

obres de protecció junt a la Central Tèrmica, evitant així que el sediment es desplaci 

aigües avall i per tant reduïnt els aportaments que venen de l’est. A tot això li hem de 

sumar la disminució de la contribució del riu Foix i de les rieres secundàries com són la 

riera de Cunit, la de la Cobertera, la de la Bisbal i la del Francàs. 

 

En definitiva, totes aquestes actuacions al litoral han generat una problemàtica general 

accelerant els processos litorals que es donen a la costa i comportant que l’ample de les 

platges es redueixi cada cop més. És per això que no té sentit pensar, a nivell local, que 

el culpable sigui el canvi climàtic quan l’actuació de l’home ha estat tan devastadora. 
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Aquest fet ha provocat que zones on hi havia un nivell de protecció acceptable, degut a 

la l’existència de la propia platja que actuava com a font de dissipació, passessin a ser 

zones vulnerables. A més a més, el fet de l’excés d’acumulació de sediment a llevant de 

les estructures ha comportat la generació de platges molt asimètriques que l’usuari 

percep com a un inconvenient, ja que ni aprofita platges tan amples, ni tan estretes. En 

definitiva, la platja ha deixat de complir les funcions de protecció, d’aspecte lúdic i 

recreatiu i de suport a ecosistemes i s’ha convertit en un espai vulnerable. 


