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RESUM 

 
 
La qualitat de les platges és un tema transversal per les seves repercussions 
ambientals, socials i econòmiques.  La seva avaluació requereix integrar varies 
disciplines d’anàlisi que, a més, poden tenir lectures diverses en funció de les 
particularitats del context local. Des d’aquesta perspectiva, s’ha desenvolupat una 
recerca interdisciplinària en el marc del projecte MeVaPLAYA amb l’objectiu de crear 
un índex complex per l’avaluació, gestió i monitorització de la qualitat de les platges. 
Més enllà dels resultats substantius d’aquest estudi, l’interès d’aquesta comunicació 
estar en descriure i valorar el procés de recerca interdisciplinari desenvolupat per 
arribar a la creació de l’índex de valoració. 
 
La planificació acurada inicial i la col·laboració conjunta articulada a través de 
discussions periòdiques de tot l’equip, ha contribuït a generar resultats integrats que 
han estat divulgats tant a nivell científic com en l’àmbit local. El procés de recerca ha 
esdevingut un laboratori en condicions d’interdisciplinarietat, comportant un 
aprenentatge per als membres de l’equip que caldria capitalitzar per a futurs projectes. 
  
 

ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
Les platges són sistemes ambientals on els humans i l’entorn biofísic interactuen de 
forma contínua complexa i dinàmica. Les platges aporten serveis ambientals a la 
societat com la protecció contra temporals, el proveïment de recursos biològics i té 
unes característiques que n’afavoreixen l’ús recreatiu. Durant el segle passat les 
platges van passar a convertir-se en un dels principals atractors del turisme a nivell 
mundial (Holden, 2000) i, com a contrapartida, aquest fenomen està afectant la qualitat 
d’aquests sistemes ambientals (Smith, 1991; Wong 1998). Les costes Mediterrànies en 
són un bon exemple de gran afluència de turisme de sol i platja, esdevenint el seu 
principal factor de degradació ambiental.  
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Per gestionar aquesta situació, des dels anys vuitantes s’han desenvolupat eines 
d’avaluació i gestió de la qualitat de les platges per minimitzar la degradació ambiental 
i ordenar-ne els usos recreatius. Algunes més normatives com la llei de costes i els 
plans d’usos de temporada de platges i, d’altres amb un caràcter més voluntari com  
l’àmpliament coneguda Bandera Blava. Tanmateix aquestes últimes, s’han 
caracteritzat per tenir una perspectiva massa reduccionista orientada a criteris 
recreatius, de sanitat pública, o de protecció contra els riscos geomorfològic deixant al 
marge les funcions ecològiques (James, 2000) i la perspectiva de l’usuari (Micallef et 
al. 2004, Roca et Villares 2008). Com a resultat en resulta una gestió molt homogènia 
sense distingir entre tipologies de platges.  
 
De la necessitat d’adequar la gestió de platges a les especificitats locals (tant físiques, 
ecològiques com sociològiques) arranca el projecte MeVaPlaya1

 

, finançat pel Ministeri 
d’Educació i Ciència amb l’objectiu de contribuir a l’avaluació i gestió integrades de les 
platges de gran afluència turística. L’equip, amb investigadors de formacions diverses, 
està constituït pel Laboratori d’Enginyeria Marítima, el Laboratori d’Estudis Socials de 
Enginyeria Civil de l’ETS de Camins, Canals i Ports de la UPC, el Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes del CSIC i els departaments de Geografia i d’Economia de la 
Universitat de Girona.  

L’objectiu del projecte era desenvolupar un índex agregat que integres els diferents 
àmbits del coneixement que descriuen el sistema platja per a millorar l’avaluació, la 
gestió i el monitoratge de la qualitat de les platges localitzades en entorns fortament 
turístics.  S’havien de tenir en compte aspectes que comprenen des de la morfologia i 
la dinàmica litoral, la biodiversitat, el paisatge, la freqüentació, els usos i la percepció 
social. Per tant, aquest objectiu tenia implícita una perspectiva interdisciplinar que 
s’havia de considerar en el procés de recerca des d’un bon inici.  
 
L’estudi s’ha desenvolupat en unes platges pilot localitzades en la zona més 
meridional de la Costa Brava, en concret s’han estudiat sis platges entre Malgrat de 
Mar i Tossa de Mar que varien des d’entorns completament urbans (Platges de 
Blanes, Lloret i Tossa) fins a aquelles rodejades per paisatges amb relativa naturalitat 
(Nord de Malgrat de Mar, Sta. Cristina i Canyelles). 
 
Més que en els propis resultats substantius de l’estudi que ja ha estat divulgats en 
diverses revistes científiques, l’interès d’aquesta comunicació estar en descriure i 
valorar el procés de recerca interdisciplari desenvolupat per arribar a la creació de 
l’índex complex de valoració.  
 
 

EL PROCÉS DE RECERCA EN EL PROJECTE MEVAPLAYA 
 
Com ja es reconeix entre la comunitat científica, hi ha certs tipus de recerca que 
requereixen la  col·laboració entre diferents disciplines (Jones, 2007). Aquest  és el cas 
de la recerca en sostenibilitat, ja que no n’hi ha prou amb una disciplina per abastar la 
complexitat i multidimensionalitat d’aquest tipus de problemàtiques. Per tant, cal 
treballar sota condicions d’interdisiciplinarietat que permetin capturar, representar i 
integrar la diversitat d’àrees de coneixement i de perspectives que aborden les 
qüestions relatives a la sostenibilitat.   
 
En el projecte MeVaPlaya diversos mecanismes van establir-se per garantir la 
desitjada interdisciplinarietat. Es va voler planificar aquesta qüestió a l’inici del projecte 
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per evitar el risc que el resultat final fos una suma de disciplines sense interacció, com 
passa en molts casos.  
 
Un detallat pla de treball inicial va marcar una agenda estricta per fomentar de manera 
“forçada” la interacció entre els grups de recerca. En primer lloc, aquesta agenda 
estava planificada en base a un objectius transversals en lloc d’organitzar-la segons el 
pla de treball de cada grup. Per tant, assolir certs objectius implícitament implicava la 
participació i la relació dels diferents grups de recerca. En segon lloc, l’espai, físic i 
temporal, per a la interacció, reflexió i debat entre disciplines va també establir-se des 
de l’inici. Una sèrie de “reunions d’integració” van ser organitzades on havia de 
participar com a mínim un responsable de cada grup. A les reunions es facilitaven 
resultats disciplinars però es feia una anàlisi conjunta per extreure’n conclusions més 
dinàmiques i interdisiciplars.  
 
També és va posar molt esforç en controlar el temps i realitzar la recollida de dades i 
el tractament d’informació de cada grup de manera simultània, evitant desfasaments i  
facilitant el posterior treball conjunt. 
  
Un altre aspecte a banda de les qüestions més organitzatives, per obtenir resultats 
interdisciplinars és força útil l’ús de mètodes que permetin la integració de diferents 
tipus d’informació (ja siguin amb unitats de mesura diverses, ja sigui informació 
qualitativa). En  el MeVaplaya es va desenvolupar un índex format per components 
individuals que s’associaven a les tres principals funcionalitats d’un ecosistema platja 
(la funció natural, la de protecció i la recreativa) (Ariza, 2008). Els pesos de cada 
component de l’índex estaven discutits per l’equip del projecte, experts en gestió de 
platges externs a l’equip, els agents locals de les platges estudiades i, a més,  
s’adaptaven a la tipologia de platges (urbanes o naturals). El propòsit era fer el més 
participatiu possible el procés de disseny de l’indicador i que la definició de qualitat 
s’adaptés al context local.  
 
Finalment, la redacció d’articles entre diferents grups de forma conjunta van culminar 
el procés.  
 

LLIÇONS I RECOMANACIONS PER UNA RECERCA INTERDISCIPLINAR 
 
L’experiència obtinguda en el MeVaPlaya ens ha permès extreure algunes lliçons i 
recomanacions per avançar cap a una recerca més interdisciplinar que considerem 
imprescindible per a tractar la sostenibilitat.  
 
Sovint els anomenats projectes integrats acaben essent una suma de treballs 
individuals per assolir els objectius de cada grup de recerca (Massey et al.).  
Normalment, la part interactiva del projecte es deixa per les darreres etapes lo que 
dificulta generar resultats integrats. En el cas del MeVaPlaya, es va procurar evitar 
això, amb una acurada planificació del procés de recerca que, a més, va implicar una 
intensa col·laboració entre tots els membres de l’equip. En aquest sentit, coincidim 
amb Petts et al. (2008)  quan afirma que l’espai i el temps per compartir el 
coneixement i explorar diferents visions del problema es essencial. Planificar les 
oportunitats per discutir i negociar els diferents conceptes s’ha de considerar des del 
principi.  
 
Com diu Balsinger (2004), la interdisciplinàrietat implica col·laboració entre individus i 
treballar des de perspectives diferents per afrontar una única problemàtica. Però, una 
de les dificultats de treballar de forma simultània amb diferents disciplines és que cada 
una té el seu marc epistemològic i metodològic, així com un llenguatge tècnic propi, 
diferents sèries de dades i tipus d’informació. En aquest sentit, l’ús d’una metodologia 
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d’integració com en el MeVaPlaya va ser el índex compost és força útil per superar 
part d’aquestes barreres, ja que esdevé un instrument comú que ajuda a guiar les 
discussions i sobretot a estructurar la informació que prové de diferents fonts (experts, 
actors locals, usuaris de les platges).  
 
Un altre aspecte crucial en aquests processos és el lideratge i la bona coordinació. 
Això respon a les aptituds personals dels que capitanegen aquests processos. A 
banda, de la figura del coordinador considerem que també seria interessant crear el rol 
del integrador. Aquest hauria de tenir bones capacitats d’anàlisi, de gestió de la 
informació i domini del llenguatge de les diferents disciplines i ser el responsable de 
vetllar per la generació d’un coneixement interdisciplinar.  
 
Per acabar, aquesta recerca va provocar la discussió, el debat i la reflexió, construint-
se una confiança i respecte mutu entre els investigadors de l’equip, aspectes que 
segons Petts et al. (2008)  són condicions d’èxit per a la interdisciplinarietat. Ara bé, 
encara hi ha moltes barreres que superar i les tenim a dins mateix del nostre marc 
institucional. La competència entre departaments, els criteris d’avaluació de la recerca 
no fomenten precisament la cooperació, aspecte bàsic en la recerca per a la 
sostenibilitat.   
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