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Introducció i antecedents 
 

 

 

I.1 Introducció i antecedents 

 
La designació com a seu dels Jocs Olímpics de 1992 va representar per Barcelona una intensa 

transformació del front marítim i de les seves infrastructures. Això va suposar la construcció 

del Port Olímpic i la recuperació d’un espai litoral urbà, fins llavors molt degradat.  

 

La remodelació de l’entorn va implicar la regeneració de les platges existents i la creació de 

noves platges al Nord del Port Olímpic; sumat al desmantellament de les instal·lacions 

industrials entre la Barceloneta i el Besòs, la creació del barri de la Vila Olímpica i l'execució 

d'un ampli passeig per a vianants. 

 

El front marítim recuperat, quedava compartimentat per les obres de desguàs de les aigües 

pluvials, que, a més de proporcionar una sortida a les aigües de pluja, constituïen suports 

laterals per a les platges. 
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No obstant, aquestes actuacions es van basar en la construcció d’espigons de suport lateral 

relativament curts i en l’aportació d’un volum de sorra per a la regeneració de les platges 

bastant estricte per a l’estabilització desitjada. Per tant, tot i la profunda transformació 

experimentada, encara quedaven pendents algunes actuacions necessàries per a completar la 

remodelació del front marítim de la ciutat.  

 

La disminució de les aportacions sòlides fluvials, la proliferació d’espigons i ports esportius 

que actuen com a barrera al sediment provocant una distribució asimètrica del sediment en el 

litoral, així com l’erosió que experimenten les platges davant els temporals ha comportat 

aportacions periòdiques de sorra en els últims dotze anys. També s’ha procedit a la reparació 

de trams del passeig, reposicions de mobiliari urbà i execució d'obres d'emergència per a la 

reparació dels danys produïts en desguassos i espigons que conformen el sistema de suport de 

les platges, així com el seu reforç i protecció. 

 

Tot això ha motivat la necessitat de dur a terme una anàlisi de l’estat actual de les platges i de 

la seva problemàtica, així com la caracterització de les accions hidrodinàmiques actuants a les 

que estan sotmeses per tal de predir el comportament de les platges. 

 

En base aquest anàlisi s’extreuen una sèrie de possibles alternatives d’actuació que derivin en 

una solució que permetrà la consolidació de les platges, a fi que la façana marítima de 

Barcelona gaudeixi de platges més amples i estables, i pugui satisfer d’aquesta manera la 

demanda social i turística existent. 

 


