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REGRESSIÓ  I  DESAPARICIÓ  DE  PLATGES  SORRENQUES 



Segle XX: Desbordament de la capacitat bioproductiva del Planeta

Des dels anys 1970 hem 
desbordat la capacitat 
bioproductiva de la Terra.

Avança la destrucció de la 
natura a ritme exponencial i a 
escala global, sense 
precedents històrics.

Això crea efectes múltiples, 
que desborden els 
mecanismes homeostàtics 
globals, com la crisis 
climàtica, l’aniquilació de 
biodiversitat, ...amb efectes 
sinèrgics irreversibles.



Turisme: primera indústria mundial

La primera indústria del món segons l'Organització Mundial del Turisme (WTO) . 
Els darrers 50 anys ha crescut exponencialment, un 7% anual acumulatiu, globalment.



Destins turístics: Europa > Espanya – Itàlia

Europa: el continent que més turisme rep (60% del turisme internacional). 

Espanya i Itàlia, els primers destins turístics europeus, seguits de França. 



El turisme a Catalunya contextualitzat

On som?

Europa: el continent més turistificat del món

Espanya: L’estat més turistificat d'Europa

Catalunya: La Comunitat Autònoma més turistificada d’Espanya 

2017: Espanya: 82 M    Catalunya: 19 M de turistes, dos màxims històrics



Turisme de sol i platja a Catalunya

El turisme de masses es concentra 
principalment a la costa i el litoral. 

Ha saturat i malmès la major part del 
litoral, tret dels espais naturals protegits, 
tot els quals s’han degradat en graus 
diversos.

A la façana marítima, viu + 50% de la 
població permanent, 82% dels habitatges 
turístics, el 83% dels càmpings i el 80% de 
les places hoteleres. 

Tenim la proporció més alta de ports 
esportius i amarradors per càpita 
d’Espanya, i d’artificialització de la costa 
(esculleres, dics, espigons, etc). 

En 60 anys el turisme massiu ha 
destruït el patrimoni natural del 70% de 
les platges i del 80% d’habitats litorals i 



Regressió de platges sorrenques a 
Catalunya

Segons el Laboratori d’Enginyeria Marítima 
& Centre d’Investigació dels Recursos 
Costaners de la UPC, entre 1995-2005.

~ 75 % de la longitud total de platja 
sorrenca de Catalunya ha estat afectada 
per erosió.

L’evolució mitjana de totes les platges ha 
tingut un retrocés de -0,9 m/a amb una taxa 
d’erosió mitjana mesurada de 1,7 m/a.  

Les obres de «protecció» (artificialització) 
han creat nous impactes i accentuat l’erosió 
del conjunt. 



Les tendències erosives que dominen a les 
platges es deuen a la conjunció de 
diversos factors: 

- La reducció de les aportacions de 
sediments dels rius deguda als barratges i 
altres obres hidràuliques en les conques 
hidrogràfiques (+1000 barratges i rescloses)

- La proliferació de ports, dics i espigons 
que alteren la redistribució de sorres en el 
litoral (47 ports  + 300 espigons)

- L’efecte acumulat de les llevantades i 
altres esdeveniments meteorològics 
extrems. 

- La urbanització i artificialització de les 
platges, costes, dunes i reradunes. 







Segons Carla Garcia (2019) a 
Catalunya s’ha destruït +60% 
i han minvat el 31% dels 
ecosistemes dunars que hi 
havia fa un segle.

Els treballs mecànics de 
‘condicionament’ periòdics que 
es duen a terme a la majoria 
de platges impedeixen que es 
desenvolupin.

L’absència o migradesa de les 
dunes limita la regeneració 
natural de les platges en 
regressió.

Destrucció generalitzada dels ecosistemes dunars



La recuperació natural de les platges 
és bloquejada o limitada per la 
destrucció de la major part dels 
sistemes dunars i la reducció dels 
pocs que resten.

El grau d’artificialització de la majoria 
de platges i reraplatges és molt alt, 
allà on s’acumulava la sorra durant 
els temporals d’hivern.

El bloqueig és un efecte acumulatiu 
d’urbanitzacions, passeigs marítims, 
càmpings, ports esportius, marines 
interiors, etc. bastits damunt 
d’hàbitats de platja.

Recuperació natural de les platges bloquejada o limitada 



J. Pintó & C. Garcia (2016) Transformació històrica recent  i situació del paisatge dunar a la costa de Catalunya. 
A F-X Roig-Munar. Restauració i gestió dels sistemes dunars. Estudi de casos.

Urbanització de la majoria d’ecosistemes dunars



Estat de conservació dels hàbitats litorals



Que es fa quan desapareix 
la platja d’una població 
turística? 

Reposició de sorres a les 
platges erosionades (mal 
anomenada ‘regeneració)

S’aspira sorra bentònica,  
o es transporten sorres fluvials 
cap a la costa, i s’escampa a la 
platja.

Sovint, es construeixen 
sistemes de dics protectors, 
superficials o submergits.

Mesures pal·liatives adoptades fins ara



Impactes ecològics elevats
el dragatge de milions de m3 provoca 
la destrucció periòdica d’hàbitats 
bentònics o fluvials. Afecten 
negativament els ecosistemes marins

Disponibilitat limitada de sorres

Poc eficients, durada efímera 
D’uns mesos a uns pocs anys
segons els esdeveniments climàtics. 

Costos econòmics molt alts
De desenes a centenars de milions 
d’euros anuals

A qui beneficia?  
A qui perjudica? 

Reposició periòdica de platges sorrenques



Previsió dels efectes del canvi climàtic a Catalunya

+ Tempestes (intensitat i freqüència)
+ Erosió costanera
+ Acens nivell del mar
+ Revingudes i riuades
+ Incendis forestals
+ Secades (durada i severitat)

+ Erosió edàfica
+ Esllavissaments i allaus
+ Contaminació atmosfèrica (ozó 
troposfèric, partícules, RUV, etc)

- Biodiversitat 
- Productivitat forestal
- Captures de pesca 



Previsió d’efectes del canvi climàtic a Catalunya
(segons el III Informe de la Generalitat de Catalunya) 

En 30 anys es duplicarà el nombre de 
platges gironines amb risc d'inundar-se.

La Costa Brava passarà de 43 a 74 
trams de costa molt vulnerables a 
l'erosió. 

Litoral de l'Alt Empordà: 100% afectat. 

+50% dels ports i defenses marines 
insegures i afectades

El ritme d’ascens del nivell del mar  
augmentarà els propers decennis, pot 
assolir entre 0,8-1,8 m l’any 2100.

Més incendis grans, fora de temporada i a 
la muntanya; la freqüència d´incendis 
«de gran extensió» incrementarà



2050: Reducciódel  70-75% de la disponibilitat d’aigua a les comarques litorals, 
on a l’estiu viu +80% de la població. 

Les temperatures d’estiu augmentaran + 5-7º > + evapotranspiració + estrès 

Previsió efectes del canvi climàtic a Catalunya
(segons el III Informe de la Generalitat de Catalunya) 
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