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I després del Glòria, què? La problemàtica de les platges i deltes des de la perspectiva de la Geoètica
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Grup MevaPlaya
Avaluació integrada de costes i gestió de platges





Griells

El 72% de la longitud total 
de les platges és erosiva
(Llibre Verd de la Costa Catalana, 2008)
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Procedència de la sorra de les platges

Erosió penya-segats
Vent terral
Bioclastes



Tossa de Mar, agost 2007
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Canvi ambiental a les conques fluvials



Blanes, 1956
Conreus:   1040 Ha
Vegetació:   639 Ha
Construït:      68 Ha 



Blanes, 2009
Conreus:     251 Ha   (24%)
Vegetació:  938 Ha (146%)
Construït:   558 Ha (819%)
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Cala Sant Francesc
(Blanes)



Disminució del cabal dels cursos fluvials



Desembocadura de la Tordera



Canalització i 
impermeabilització  
del llit fluvial

2020

2020

Riera de Lloret





• La costa com a sistema socio-ecològic.

• Gestió integral (holística) basada en 
l’aproximació ecosistèmica. (per exemple 
la renaturalització del curs baix dels 
rius i de les platges i dunes).

• Garantir la provisió dels serveis 
ecosistèmics proporcionats pels 
sistemes platja-duna (funcions de 
protecció, natural i recreativa). 

• Avaluació i gestió de riscos.

• Involucrar  els sectors socials, els 
agents socioeconòmics i l’administració 
(gestors i centres de decisió) en la 
definició d’una visió compartida de la 
costa que volem.  
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