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12 ANYS MIRANT EL MAR

Des que el 1994 Greenpeace va assumir la coordinació
del programa Coastwatch a les costes catalanes milers de
voluntaris i voluntàries han col·laborat en aquest projecte
amb l'humil però també ambiciós propòsit d'observar i
denunciar la degradació del litoral. D'aleshores ençà, la
consciència pel que fa al maltractament del nostre
entorn, i molt especialment del maltractament d’un medi
tan fràgil i sensible com és el costaner no ha deixat
d'augmentar. Per això és de justícia agrair aquest esforç
silenciós però continuat de tantes i tantes persones que
han aportat el seu treball voluntari a aquest projecte.

L'essència del Coastwatch és educativa. Conèixer el ter-
reny, visualitzar i tocar els problemes amb les mans és el
que deixa una petjada inoblidable en el nostre pensa-
ment. També el que ens consciencia de la necessitat de
preservar adequadament el territori.  S'ha dit moltes veg-
ades, i és cert: no es defensa el que no es coneix. 

Un dels aspectes més destacables i que més han cridat
l'atenció del Coastwatch ha estat el de denúncia de les
escombraries que cada dia arriben a les nostres platges i
penya-segats. Aquests residus són l'exponent més clar de

la insostenibilitat del model en el qual estem instal·lats, i
que ens duu a estar sobre una enorme muntanya
d'escombraries que, per més que vulguem amagar, torna
a nosaltres amb la força de les onades. 
Només un 15% del total de les escombraries que arriba
al mar torna a les platges. El 70% queda al fons, o
surant, com els plàstics. Molts d'aquests objectes tenen 
impactes greus sobre la fauna marina; així ho mostra
l'enorme caixa que contenia les grans quantitats de plàs-
tics que havien estat extrets de l'estómac d'una balena
encallada morta en una platja del Mediterrani. 

Ni podem ni hem de cansar-nos de continuar donant la
veu d'alarma: en algunes poblacions d'ocells al mar del
Nord s'ha comprovat que fins i tot un 98% dels ocells
analitzats tenen fragments de plàstic al seu estómac.
Aquest any és el darrer que Greenpeace participa com a
coordinador de Catalunya. Però no volem acomiadar-nos
sense donar les gràcies a tots i totes les persones  que
han fet possible aquesta participació. Pensem que durant
tots aquests anys el treball de seguiment educació i
denúncia que s'ha fet ha estat molt important . 

Tenir un Mediterrani viu i protegit continua essent el
nostre somni, i és entre tots que el podrem fer realitat.
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Aquest any Greenpeace s'acomiada del projecte
Coastwatch, que ha portat a terme des de l'any 1994. 

Han estat molts anys de treball de descoberta i de
denúncia de l'estat del litoral català mitjançant cente-
nars de voluntaris i voluntàries que han fet de testi-
monis de la degradació continuada d'aquest medi, i a
tots els quals volem agrair la feina feta en nom de
Greenpeace.

Tanquem l’experiència perquè ja hem cobert una
etapa de més de 12 anys participant en el projecte
Coastwatch Europa, projecte que ja la majoria d'euro-
peus, per cert, no estan portant a terme. El treball de
tots aquests anys ha estat molt útil, ja que cada vega-
da els problemes del litoral són més greus i comple-
xos i requereixen un altre tipus d'enfocament des de
Greenpeace.

Durant aquests anys hem constatat la presència de
residus a les nostres platges, hem vist quines eres les
fraccions d’aquests residus, les seves proporcions i
també com han anant evolucionant. A més, hem
denunciat les agressions que ha estat patint i pateix
aquest medi. Malauradament, les tendències són
constants, de forma que aquest any hem de tornar a
destacar la ja habitual pèrdua de sorra de les platges,
l'urbanització del titoral i els nombrosos episodis de
contaminació. Això sí, també abordarem noves reali-

tats més esperançadores, com el debat entorn del nou
pla director urbanístic del sistema costaner. 

Més de 800 persones han participat en la realització
del present informe i en la recollida de les dades d'a-
quest any, i s'han cobert 147 quilòmetres de la costa
catalana. La majoria han estat nois i noies que des de
l'escola o l'institut han treballat la problemàtica del
litoral i han ajudat a saber en quin estat es trobava.
El projecte presenta, doncs, al mateix temps un ves-
sant educatiu i de sensibilització que ha estat molt
important, ja que els fa constatar a tots aquests parti-
cipants l'estat de degradació d'aquest medi. Els estu-
diants també poden treballar quines possibles solu-
cions es podrien implementar en aquest tram litoral.
D'aquesta forma es poden familiaritzar amb aquest
medi, molt ben conegut com a lloc de lleure, però
molt poc conegut com a ecosistema natural, dinàmic i
fràgil. I sobretot es poden sensibilitzar per valorar-ne
de forma positiva la conservació.

Desitgem que tota aquesta experiència i tots aquests
coneixements que els participants han adquirit grà-
cies a la seva col·laboració en el projecte Coastwatch
durant tots aquest anys els serveixin per continuar
treballant per la millora de l'entorn costaner català,
treball, d’altra banda, tan necessari . Si fos així, tots
ens en beneficiarem. 

9

PRÒLEG
MAR OLIVAR
COORDINADORA COASTWATCH CATALUNYA



10

RADIOGRAFIA DEL LITORAL CATALÀ 
MARIO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE CAMPANYES

El passat any la Generalitat de Catalunya va elaborar un
nou Pla Urbanístic del Sistema Costaner, que pretén lliu-
rar de ciment i formigó els últims 55 quilòmetres sense
urbanitzar que queden a la costa catalana. Endarrere que-
den les desafortunades actuacions al front litoral encapça-
lades pels projectes Fòrum 2004 i el Pla Delta. També és
ja història el Pla Hidrològic Nacional i les seves conse-
qüències negatives per al futur del delta de l'Ebre. 

La saturació del litoral és més que evident, ja que, dels 75
municipis costaners, en 13 la urbanització de la franja
litoral és total, i en els altres 33 arriba al 75%. La fragili-
tat de la costa catalana és un fet que ja ningú pot negar.
Les platges perden sorra a una velocitat vertiginosa a
causa de les barreres col·locades fa 30 anys. 

Un informe que obra en poder de la Generalitat de
Catalunya revela que la costa catalana reporta anualment
8.000 milions d'euros derivats del turisme, als quals cal
sumar uns altres 120 milions com a resultat de les captures
pesqueres. La costa, a més, dóna treball a 300.000 persones
i aporta el 13% del producte interior brut de Catalunya.
Però l'informe avisa: els ecosistemes litorals i marins han
sofert una profunda modificació a causa de les activitats
humanes en aquesta franja de terreny, cosa que implicarà
conseqüències a curt, mitjà i llarg termini per a la societat.

Catalunya té més de 597 quilòmetres de litoral, dels quals
243 corresponen a platges sorrenques. Estem parlant d'un
41% del total de la franja costanera catalana. Aquests són
els espais més cobejats per a acollir al turisme, i per tant
els més vulnerables. La resta dels ecosistemes costaners,
que per cert presenten una gran diversitat, estan consti-
tuïts per penya-segats de distintes dimensions, costa baixa
i obres artificials. 
Aproximadament el 30% del litoral català està destinat a ús
urbà, el 26% a ús industrial i de serveis, el 4% a usos agro-

pecuaris, i tan sols el 39% manté condicions naturals,
òbviament en distints nivells de conservació i naturalitat. 

D'altra banda, Catalunya destina la major part del seu
litoral al turisme recreatiu, prop de 361 quilòmetres de
costa, o, el que és el mateix, el 60% d'aquest litoral. Per
sobre de la Comunitat Valenciana (52%), Andalusia
(41%), Illes Balears (24%), o Illes Canàries (13%). A més
és la comunitat autònoma que menor percentatge de lito-
ral protegeix, tan sols un 0,1 %. 

La població permanent en els municipis costaners ronda els
3.400.000 habitants, la major que existeix en els més de
8.000 quilòmetres de costa espanyola. A aquesta concentra-
ció de població cal sumar-hi una mitjana de més de
2.000.000 habitants que constitueixen una població flotant
que s'allotja en zones que sofreixen una forta pressió a causa
de l'especulació urbana. En època estival les zones turísti-
ques experimenten un increment de densitat de població que
passa a ser d'uns 300 a 900 habitants per quilòmetre quadrat. 

Les fonts de contaminació més comunes a la costa catala-
na procedeixen de nuclis de població del sector industrial,
de les àrees agrícoles i ramaderes, o de l'activitat portuària.
I es manifesten en forma molt diversa com són hidrocar-
burs, detergents, metalls pesants, pintures, plaguicides, etc. 

Les agressions geològiques al litoral estan encapçalades
per la construcció o l'ampliació de ports i espigons, les
urbanitzacions, l'extracció de sorres dels fons marins i la
regeneració artificial de platges, l'abocament de productes
i els dragatges dels ports i canals. 

Les agressions mecàniques són les ocasionades per la
pesca d'arrossegament, la construcció de dics i espigons,
la instal·lació de cables i emissaris, o els ancoratges de
temporada o eventuals. 
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Existeixen casos paradigmàtics de degradació ambiental
en l'arc mediterrani català, com ho han estat el projecte
Fòrum 2004 per a la regeneració del riu Besòs
(Barcelona) i la seva àrea d'influència, el Pla Delta per a
l'ampliació del port i l'aeroport de Barcelona, o la degra-
dació del delta de l'Ebre.

EL FUTUR DEL DELTA DE L'EBRE

El delta de l'Ebre, el segon aiguamoll més important del la
península Ibèrica, és actualment una zona amenaçada. La
falta d'una planificació mediambiental que prengui en comp-
te l'ecosistema en el seu conjunt i les relacions existents entre
les seves parts és evident quan es consideren els efectes de
les agressions mediambientals riu amunt que repercuteixen
en la franja costanera, a la qual van a desembocar tots els
problemes, i de la qual forma part el delta de l'Ebre. 

Cal revertir la tendència actual que impedeix l'arribada de
sediments al pla deltaic. La paralització del transvasament
de l'Ebre és una bona notícia per al delta, però insuficient
si el que es pretén és garantir la seva viabilitat futura.

El canvi climàtic, la pujada del nivell del mar, els fenòmens
de subsidència ( tendència natural dels deltes a enfonsar-se)
i la falta d'arribada de sediments a causa dels embassa-
ments de Riba-roja i Mequinensa són les principals afec-
cions que sofreixen els seus 330 quilòmetres quadrats.

A la fi d'abril de 2004, la Generalitat de Catalunya va
presentar el pla integral de recuperació de la zona.
Aquest pla preveu la compra de 470 hectàrees i el trasllat
de l'activitat industrial de les salines. Però el problema de
l'arribada de sediments està encara per resoldre.

EL PROJECTE FÒRUM 2004 PER A LA
REGENERACIÓ DEL RIU BESÒS (BARCELO-
NA) I LA SEVA ÀREA D'INFLUÈNCIA

En informes de la DGC de 6-9-1999 i 11-4-2000, es va
considerar negativa la modificació proposada del Pla
General Metropolità de Barcelona en el Sector del Front
Litoral, marge dret del riu Besòs, perquè s'hi consideraven

il·legals les ocupacions que es proposaven en aquest docu-
ment: passejos marítims en ribera del mar, parc zoològic
construït sobre el DPMT (domini públic marítim i terres-
tre), estació de tractament d'aigües residuals també sobre
DPMT, construcció d'una gran plataforma litoral guanyant
terrenys al mar, port esportiu, urbanització del litoral, etc. 

No obstant això, a través d'un conveni entre el llavors
MIMAM (Ministeri de Medi Ambient) i l'Ajuntament de
Barcelona es donava llum verd a totes les agressions abans
prohibides sobre el DPMT d'aquell sector del litoral.

PLA DELTA

Aquest pla té com a objectiu l'ampliació del port de
Barcelona cap al sud amb més de 380 hectàrees guanya-
des al mar i destinades a noves terminals. Aquesta
macroinfraestructura, que suposa l'ampliació del port de
Barcelona i la seva Zona d'Activitats Logístiques, l'am-
pliació de l'aeroport del Prat, així com la construcció
d'una nova xarxa de noves connexions viàries i ferrovià-
ries, comporta un nou desviament del riu Llobregat i la
desnaturalització definitiva del delta que conforma aquest
riu. Una de les zones humides més importants d'Europa, i
sens dubte la més important de Barcelona, podrà desapa-
rèixer. 

L'ampliació del port de Barcelona suposa 10.000 metres
més de dics i espigons i la creació d'una “nova platja” al
marge sud del riu Llobregat.

ALTRES PROBLEMÀTIQUES

Entre altres, 12 importants emissaris submarins industrials
aboquen a la costa catalana les seves aigües carregades de
residus tòxics. Boehringer Ingelheim (Malgrat de Mar);
Expontex (Malgrat de Mar); Clariant Productions, Sandoz
Química i SAE (el Prat de Llobregat); Asesa, Erkimia,
Repsol Química, Basf I i Basf II (Tarragona), i Repsol
Petróleo, Aiscondel Hoeshst, Eiasa i Bayer (Vila-seca). 
Les fonts de contaminació es manifesten en forma d'hi-
drocarburs, detergents, metalls pesants, el tributil estany
(TBT) com a agent anti foulding en pintures per a vai-
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xells, plaguicides, bifenil policlorat (PCB), matèria orgà-
nica, nitrogen i fòsfor. Contaminants que procedeixen
de nuclis de població, del sector industrial, de les àrees
agrícoles i ramaderes, o de l'activitat portuària. Sempre
apareixen a través d'efluents, emissaris submarins, aboca-
ments incontrolats i puntuals. 

És important tenir en compte la contaminació per metalls
pesants i hidrocarburs al voltant de les àrees portuàries
de Barcelona i Tarragona. 

El resultat d'una activitat industrial fora de control a les
conques fluvials catalanes, i freturosa del més mínim res-
pecte pel medi ambient i la salut pública es tradueix en
un impacte negatiu molt rellevant en les costes catalanes.
L'arribada d'aigües amb alta càrrega de contaminants
procedents dels rius Ebre, Llobregat, Besòs o Francolí,
especialment de metalls pesants com el mercuri, el
cadmi, el coure o el zinc, afecta els voltants de les àrees
de Barcelona, Tarragona i Tortosa. 

A part d'això, cal també tenir en compte la gran quantitat
d'emissaris submarins que canalitzen aigües residuals al
litoral català. Més de 40 són gestionats per la Generalitat,
9 són privats (corresponents a urbanitzacions i comple-
xos comercials, hotels i càmpings), i com dèiem al prin-
cipi d'aquest capítol, 12 són industrials. 

Com a dada rellevant a l'hora d'indicar com està la situa-
ció: la Generalitat estimava a la fi dels anys 90 que exis-
tien prop de 36 emissaris d'emergència, que funcionaven
quan els emissaris principals estaven col·lapsats per l'in-
crement d'efluents, o en els períodes plujosos. 

A les zones d'influència dels rius Besòs i Francolí els
col·lectors d'aigües residuals aporten més aigua al mar que
els mateixos rius, considerant un any hidrològic tipus. Per
exemple, la depuradora del Llobregat a ple rendiment
aporta al mar més aigües residuals que l'aigua aportada per
tots els rius catalans, excepte l'Ebre, en un any sec. A pesar
dels sistemes de depuració aplicats, els col·lectors i emis-
saris submarins aporten una gran càrrega contaminant al
mar, en termes de DBO, DQO, amoni i fosfats. 

Sorprenentment, dels instruments legals del Conveni de
Barcelona (Conveni de Barcelona per a la Protecció del
Medi Marí i de la Regió Costanera del Mediterrani), que
s'han acordat que són necessaris per a protegir el mar
Mediterrani, només dos han entrat en vigor: el Protocol
sobre Zones Especialment Protegides i el Protocol sobre
Emergències. 

La costa catalana és una de les més saturades de l'Estat
espanyol. Així, a la pressió a les zones d'activitat indus-
trial, localitzades -com s'ha exposat anteriorment– princi-
palment al voltant dels ports de Barcelona i Tarragona, cal
afegir-hi l'intens desenvolupament urbanístic al litoral. 

Catalunya té en l'actualitat una gran quantitat de ports
esportius. Cal recordar que la construcció de nous ports
esportius ha estat paralitzada per la Llei de ports de
Catalunya de 1998, que establia una moratòria de tres
anys (fins a finals de 2001). La moratòria no era aplica-
ble a projectes que s'estaven tramitant en el moment d'es-
tablir-la, quan la llei va entrar en vigor. Aquesta moratò-
ria sobre les instal·lacions esportives ha de continuar.
Catalunya té el rècord absolut en el context estatal quant
a instal·lacions i amarratges per quilòmetre de costa, amb
una mitjana d'un port cada 10 quilòmetres.

La gran quantitat d'instal·lacions portuàries existent ha
potenciat clarament els fenòmens de regressió costanera.
De fet, una de les principals actuacions, per nombre i
pressupost, al litoral és la regeneració de platges.

Al problema de la retenció de sediments aigües amunt
dels rius que desemboquen a la costa mediterrània
catalana, un dels orígens dels greus problemes de
regressió costanera que afecten, entre d'altres, les plat-
ges, cal afegir-hi la presència d'un gran nombre d’in-
frastructures perpendiculars a la costa que produeixen
un efecte barrera al llarg de tot el litoral català, dificul-
tant la circulació nord-sud dels sediments, que altra-
ment serien transportats de forma natural pels corrents
marins, acabarien finalment a les platges i en garanti-
rien l'estabilitat. 
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S'ha de destacar que la regressió costanera crònica pati-
da al Garraf, la Costa Daurada i el Maresme està directa-
ment relacionada amb les barreres artificials que consti-
tueixen la bateria de ports esportius i comercials situats al
litoral a una distància de no més de vuit quilòmetres els
uns dels altres. Per exemple, la recent construcció de Port
Durant (Segur de Calafell) ha coincidit amb una forta
regressió de les platges de Roda de Barà. 

Creiem que l'estratègia davant el canvi climàtic no pot ser
altra que la de retirada d'instal·lacions, deixant marge
suficient entre les defenses naturals del litoral (platges,
dunes, aiguamolls, penya-segats) i les infrastructures i
habitatges. No es pot seguir defensant la costa a força
d'espigons i d'aportacions artificials permanents de sorra,
ja que aquesta és un recurs escàs i aquells la desnaturalit-
zen i traslladen el problema aigües avall. A més, el resul-
tat ja s'està veient: basten dos temporals d'intensitat mitja-
na perquè milers de milions invertits en espigons i rege-
neracions artificials de platges no hagin valgut de res. 

L'activitat d'engreix de tonyina en gàbies al litoral
Mediterrani està creixent de forma desmesurada i sense
control. Els elevats preus que aquest producte arriba a
assolir al mercat japonès estan duent a una proliferació
insostenible d'aquestes instal·lacions. Existeixen una sèrie
de problemes associats a aquesta activitat: no hi ha una
planificació del control de l'activitat, i des del punt de
vista alimentari l'activitat és completament irracional. La
seva expansió suposa una pressió addicional sobre les
poblacions de pelàgics petits dels quals la tonyina s'ali-
menta, i el malbaratament de tones d'aliment per a pro-
duir un producte de luxe per a l'exportació. Per altra
banda l'activitat implica a més una pressió addicional
sobre un litoral ja degradat d'entrada: gran concentració
de matèria orgànica, competència per l'espai amb les flo-
tes locals, i impacte paisatgístic en zones turístiques, etc. 

CONCLUSIONS

1.- Cal la conservació íntegra dels elements naturals
de protecció del litoral (platges, sistemes dunars,
aiguamolls, penya-segats, etc.), sense permetre-hi cap

tipus de construcció, amb respecte absolut pels 100
metres de servitud de protecció. 

2.- És necessària l'aprovació i posada en pràctica d'una
estratègia en matèria de protecció costanera enfront
del canvi climàtic, basada en la retiradad'instal·lacions
i en una moratòria per a la construcció o ampliació de
ports (tant d'interès general com autonòmic). 

3.- Hi ha d'haver una voluntat inequívoca de protecció
del litoral limitant les ocupacions de domini públic a
aquelles que siguin concordes amb la seva naturalesa,
siguin beneficioses per a la seva conservació, com-
pleixin la Llei de costes i no perjudiquin els recursos
naturals. 

4.- Convé caducar o rescatar (rescindir) totes aquelles
concessions que causin perjudici al DPMT o als seus
recursos naturals, activant tots els procediments que a
tal efecte hagin estat paralitzats. 

5.- Cal retornar a les regeneracions de platges per
mètodes naturals (captadors de sorra, plantació de
vegetació dunar, etc.), abandonant la política d'espi-
gons i dragatges marins. 

6.- S'ha de fer un seguiment de les ocupacions del
DPMT i dels abocaments al mar. 

7.- És indispensable fer un inventari dels recursos natu-
rals marins, amb especial consideració cap a les espè-
cies i els hàbitats sensibles, i un pla per a la seva ade-
quada protecció, dotat del corresponent pressupost. 

8.- És necessari establir una moratòria en les conces-
sions per a granges d'engreix de tonyina fins que se
n'hagi estudiat convenientment l'impacte global i esti-
guin acabats els plans nacionals sobre aquesta activitat. 

9- Cal implantar una ecotaxa turística. 

10.- Convé també, finalment, crear una xarxa d'àrees
protegides marines. 
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El 14 de desembre de 2003, el PSC, ERC i ICV-EA van
signar l'Acord per a un Govern Catalanista i d'Esquerres a
la Generalitat de Catalunya, conegut com Acord (o Pacte)
del Tinell, que des d'aleshores és l'agenda política del
govern “tripartit”. Una agenda ambiciosa des del punt de
vista de la conservació del litoral, que queda recollida tant
en l'apartat referent a l'ordenació territorial com en el de la
preservació de la biodiversitat i prevenció de la contamina-
ció. Entre altres, l'Acord del Tinell parla de “determinar
com a zones d'especial consideració per la seva fragilitat les
zones de litoral i muntanya” 1 , i de “redactar i aprovar la
Llei de protecció integral del litoral de Catalunya” 2 . 

Des de Greenpeace comprenem que en un any i mig el nou
Govern no hagi tingut temps d'aplicar tots els punts de
l'Acord del Tinell. També sabem que la Generalitat és
només una de les administracions competents pel que fa al
litoral català, en què també ho són municipis, el Ministeri
de Medi Ambient i el de Foment -en mans, per cert, d'un
altre nou govern, en aquest cas del PSOE–. En el moment
d'escriure aquestes línies, hi ha molts processos que encara
s'han d'iniciar o de donar a conèixer a l'opinió pública, com
el Pla de Ports, la publicació del document per un nou marc
de la gestió del cicle de l'aigua a Catalunya, o el Pla
Director de Sostenibilitat de les Costes de l'Estat. Però les
amenaces sobre el litoral són ben lluny d'apaivagar-se. Es
necessita una acció urgent i amb una política decidida per
conservar-lo i regenerar-lo, i no totes les polítiques del
Govern van en aquesta direcció. 

La pressió urbanística segueix constituint la primera amena-
ça sobre el litoral català. La província de Barcelona, sense
anar més lluny, té més del 50 % del litoral urbanitzat. Un
dels agents més actius en aquesta urbanització és
l'Ajuntament de Barcelona, que no només va impulsar la
construcció de la plataforma guanyada al mar que és el
Fòrum, sinó que ha aconseguit la complicitat de la Direcció

General de Costes per guanyar nous terrenys al mar per
ubicar-hi el nou zoo marítim. 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
DPTOP, dirigit pel conseller Joaquim Nadal, ha  afrontat
el problema de la urbanització creixent de la franja litoral
amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner,
PDUSC, que afecta poc més de 38.000 ha situades als
primers 500 m des del final del domini públic marítim i
terrestre. L'objectiu exprés del pla és introduir criteris de
sostenibilitat, eficiència econòmica i cohesió social en
l’ordenació d'aquesta zona. La seva principal aportació és
que estableix una nova categoria de sòl, el sòl no urbanit-
zable costaner, a la qual incorpora el sòl que actualment
està classificat com a no urbanitzable, o bé com a sòl
urbanitzable no delimitat sense programa d'actuació urba-
nística o pla parcial de delimitació vigents en el seu
àmbit. En total, el PDUSC protegeix definitivament de la
urbanització 23.551 ha ( de les quals, poc més de 7.000 ja
eren incloses al PEIN 3). D'altra banda, i potser com a
moneda de canvi per als municipis i els sectors immobi-
liari i turístic, el PDUSC crea una categoria, el sòl costa-
ner especial, que incorpora 1.070 ha de sòl que, tot i que
compleix els requisits per a ser sòl no urbanitzable costa-
ner, pot ser urbanitzat si els ajuntaments ho estableixen
així. 

El PDUSC és, sens dubte, una iniciativa pionera a l'Estat,
i cal donar-li la benvinguda, però de cap manera no és
suficient per a garantir la integritat ecològica del litoral
català , especialment en les zones més afectades ja per la
urbanització –com les comarques del Barcelonès i el Baix
Penedès- que han consolidat de fet el 100 % del seu front
costaner 4. Potser la seva limitació principal és que la seva
acció preventiva incideix sobretot en sòls sense drets d'ur-
banització consolidats, on, per tant, es poden establir
mesures de protecció sense que els propietaris afectats
puguin demanar compensacions econòmiques. Per protegir

LES POLÍTIQUES DE COSTES 
A CATALUNYA
CAP A BON PORT?
ANNA ROSA MARTÍNEZ
DELEGADA DE GREENPEACE A CATALUNYA
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realment la costa, cal que el Govern (i els municipis) pren-
guin consciència del fet que tots i cada un dels trams de
línia de costa que no estan urbanitzats, com  la Platja
Llarga de Vilanova, o els Muntanyans de Torredembarra,
són un tresor que cal conservar – malgrat que siguin urba-
nitzables–, i que cal fer tots els esforços per conservar-los
abans que el mal no estigui fet. En aquest sentit, cal apre-
ciar les actuacions del Department de Medi Ambient i
Habitatge, DMAH, sota la direcció del conseller Salvador
Milà, per delimitar el Paratge d'Interès Nacional i el PEIN
de Pinya de Rosa, a Blanes, per ampliar l'espai PEIN de
Muntanyans afegint-hi el Gorg del Creixell, per aconseguir
la protecció de la Platja Llarga de Vilanova, i per suspen-
dre l'execució d'obres d'urbanització al polígon industrial
sud de Roses per preservar el corredor biològic entre
l'Albera i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5.
Malgrat tot, la conservació d'aquests paratges no pot dei-
xar-se a la mercè del compromís d'un departament, o a
dotacions pressupostàries escadusseres: cal que s'establei-
xin, de forma urgent, mecanismes que permetin conservar
aquests trams de costa. Aquests mecanismes haurien d'anar
més enllà de l'adquisició d'alguns d'aquests espais per
l'Administració, anunciada per la ministra de Medi
Ambient, Cristina Narbona.

Els esforços envers la sostenibilitat del litoral del DPTOP
s'acaben en el límit del domini públic marítim i terrestre:
només així s'explica el que, segons la premsa, serà la seva
política de ports – en especial, de ports esportius–. Segons
publicava La Vanguardia 6, el Govern no pensa mantenir
la moratòria sobre la construcció de nous ports esportius
que finalitza amb l'entrada del 2006 – de fet, la porta a la
construcció de noves instal·lacions d'aquest tipus que
encara no arribin a l’estat de “saturació” queda ben ober-
ta. Sembla que l'objectiu sigui saturar la costa de ports
esportius, i no protegir-la d'aquesta saturació. En tant que
no es publiqui el nou Pla de Ports, les actuacions previstes
es “limiten” a l'ampliació de set ports. Aquestes actua-
cions inclouen convertir la dàrsena de la central tèrmica
de Cubelles en un port esportiu, i la “recuperació” d'una
àrea fora d'ús situada al nord del port de Sant Carles de la
Ràpita i delimitada per dics. Dit d'una altra manera: es
perd l'oportunitat d'aplicar la Llei de costes i retirar una
barrera a la circulació de sediments. Tot plegat, i sense
tenir en compte les marines seques, es pretén crear 5.000
nous amarratges, quan en l'actualitat n'hi ha 25.000. Un
augment gens negligible, i rendible per als gestors dels

ports mentre la Generalitat segueixi fent-se càrrec d'al-
menys la meitat dels costos de regeneració de les platges
afectades per l'erosió que provoquen. 

Les millores en la política urbanística i els retrocessos
aparents en la política de ports semblen indicar la falta
d'un objectiu comú, d'una visió integrada del litoral. La
Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) és una
metodologia que intenta trencar els compartiments entre
els múltiples actors que usen i gestionen la costa, des
dels ports de l'Estat als pescadors, des de la indústria
turística als ecologistes , i que n'incorpora tots els valors.
Des del Departament de Medi Ambient s'està participant
en diverses iniciatives per definir i aplicar una estratègia
per a la GIZC, un esforç conjunt del DPTOP i el DMAH
iniciat l'any 2002 7. Un dels valors positius de la GIZC és
que, metodològicament, incorpora la participació en el
debat polític de tots els agents, incloent-hi la societat
civil, és a dir, els grups ecologistes . Hi ha el risc, però,
que la GIZC acabi minimitzant el valor ecològic del lito-
ral, o bé que acabi reflectint el poder efectiu dels dife-
rents agents, o bé que, per falta d'autèntica voluntat polí-
tica, acabi esdevenint un concepte buit que ens distregui
dels nostres esforços per la protecció efectiva del medi. 

La gestió de la costa a Catalunya es troba en una situació
d'espera. Espera de la concreció de la política de costes
de l'Estat, espera de les actuacions en política d'aigües, a
l'espera de convocar els científics i la societat civil a
organismes assessors oficials, a l'espera que es redacti la
Llei de protecció integral del litoral de Catalunya d'una
forma que des de Greenpeace esperem que sigui partici-
pativa i transparent. Grans esperes per a un repte urgent.
Al cap i a la fi, el 60 % de la població de Catalunya viu
en els municipis litorals de Catalunya, que representen el
7 % del territori: mai no podrem gaudir d'una Catalunya
sostenible fins que no aconseguim que ho sigui el nostre
litoral, la nostra costa. 

1 Acord per a un Govern Catalanista i d'Esquerres a la Generalitat 
de Catalunya, pàg. 60.

2 Ibid, pàg. 66.
3 Pla d'espais d'interès natural
4 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, volum I, pàg. 3. 
5 Missatge de correu electrònic del conseller Salvador Milà a Greenpeace, 

del 10 de juliol del 2005. 
6 Óscar Muñoz, “Más puertos deportivos”, La Vanguardia, 11/07/2005, 

“Vivir”, pàg. 1 i 2.
7 El projecte Cap a una Estratègia Catalana de Gestió Integrada de la Zona 

Costanera va realitzar-se en el marc de l'orientació de la Directiva 
2001/42/CE, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans 
i programes en el medi ambient. 
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Durant l'any 2005 s'han inspeccionat 147 quilòmetres de la costa catalana. Ha estat l'any en què menys punts de la
costa catalana han estat inspeccionats degut al fet que la participació a Girona ha disminuït significativament. A
Barcelona, també ha baixat el nivell fins a arribar a nivells molt semblants als de 2003. A Tarragona la participació 
ha pujat respecte a l’any 2004.

DADES GENERALS DE CATALUNYA

L'evolució de la participació en el projecte Coastwatch ha estat variable. Quan acabava de néixer, a Catalunya,
es va inspeccionar un 2% de la costa, després va anar augmentant a mesura que el projecte es difonia i es con-
solidava. Des de l'any 1995 fins al 2002 es va estabilitzar la participació amb uns 2000 voluntaris entre escolars
i adults. Llavors, els marges de la costa inspeccionada voltaven entre el 50% i 70% del litoral català. A partir
del 2002, la participació ha anat decaient lentament fins al 2005 amb un 32% de costa inspeccionada.
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Al llarg d'aquests anys, a Catalunya, la tendència de la presència d'envasos i bosses de plàstic i llaunes ha anat
baixant de mica en mica. Malgrat això, hem de destacar que les quantitats, en general, eren molt elevades ja
que, per exemple, durant els anys 1995, 1996 i 1999, els envasos de plàstic van superar les 67.000 unitats per
quilòmetre de costa, tot arribant al pic de 95.000 a l'any 1995. Les llaunes, al 1995 i 1999, van superar les
36.000 unitats per quilòmetre de costa. Nota: no hi ha dades de l'any 1994.

A la costa catalana, durant el període de 1993 fins al 2005, hi podem observar que els envasos de cartró i vidre hi
són presents de forma constant. En el cas dels envasos de cartró, és constant trobar-ne unes 6.000 unitats per
quilòmetre de costa, però als anys 1995 i 1999 ja superaven les 15.000 i 27.000 unitats respectivament. Respecte
als envasos de vidre, el 1996 i 1999, ja superaven les 21.000 unitats per quilòmetre de costa, mentre que la resta
d'anys s'ha mantingut la xifra en unes 9.000 unitats més o menys estables. Nota: no hi ha dades de l'any 1994.

Brossa comptabilitzada I

Brossa comptabilitzada II
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Els nivells de brossa trobats al 2005 a la costa catalana han augmentat fortament respecte al 2004 en els següents
residus: en primer lloc, bosses i envasos de plàstic; en segon lloc, envasos de vidre i llaunes i, finalment, envasos de
cartró. El que posen de manifest aquestes dades és l'absència de preocupació i consciència cívica existent en la gestió
de residus.

Durant tots aquest anys, a la costa catalana, hi ha hagut una mitjana de 600 pneumàtics per quilòmetre de costa,
excepte a l'any 2002 en què es va disparar aquesta quantitat i vam arribar a trobar-ne més de 5.800 unitats per
quilòmetre quadrat. La quantitat de portallaunes també arriba a una mitjana similar durant aquests anys ja que se
n’han trobat unes 1.500 unitats per quilòmetre quadrat i a l'any 1999 ja superaven les 16.600 unitats per quilòmetre
quadrat. Nota: no hi ha dades de l’any 1994.
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RESTES DE GRANS DIMENSIONS II
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Els residus de grans dimensions a la costa catalana han anat augmentant al llarg dels anys. Respecte a la brossa
procedent de terra, com ara les deixalles domèstiques, el mobiliari i les restes d'obres, han augmentat de mica
en mica i ens trobem que en el 2004 y 2005 han augmentat molt agosaradament. Això mostra que s’hauria de
posar en marxa millors actuacions, tant pel que fa a sensibilitzar la població per arribar a l'acció ciutadana (uti-
lització de les deixalleries i contenidors de residus), com a una millora de la gestió d'aquest residus per part de
l'administració. Nota: no hi ha dades de l'any 2002.

Respecte als residus metàl·lics i als que provenen del mar, han estat presents en la costa catalana de forma continuada
durant tots aquests anys. Tant al 1993 com al 2005, la presència en la costa de residus de grans dimensions ha estat
per sobre del 30%. Destaquem la gran quantitat de residus de vaixells i naufragis durant els anys 1993, 98 i 2005.
Això demostra que moltes embarcacions utilitzen el mar com si fos un abocador, la qual cosa ens porta a considerar
que s'hauria de regular millor aquesta gestió dels residus dels vaixells. Nota: no hi ha dades de l'any 2002.

Restes de grans dimensions I

Restes de grans dimensions II



20

Residus sanitaris: Catalunya
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A Catalunya, el focus del problema en residus sanitaris són els bastonets de les orelles tot i que, per sort, han dismin-
uït respecte al nombre tan elevat que es va comptabilitzar al 2004. És probable que estigui sota control el mal fun-
cionament de les estacions depuradores detectat al 2004.

A Catalunya, en general, s'ha duplicat la quantitat de residus de gran dimensions presents a la costa, sobretot les
procedents de terra, com ara la runa de les obres i les bosses de brossa domèstica. Això demostra la manca de sensi-
bilització del usuaris d'aquests espais públics i la manca d'una gestió integrada del medi compatible amb el seu ús.
Molts d'aquests residus haurien d'haver anat a les deixalleries i als contenidors de residus municipals.
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EL PUNT 17-06-04
La ministra de Medi
Ambient, Cristina Narbona,
ha declarat que cal trobar
mètodes alternatius a la
regeneració mitjançant abo-
caments de sorra on aquesta
es perd degut a la presència
de ports esportius. La minis-
tra aposta per regeneracions
més selectives.

EL PUNT 02-07-04
Després d’obtenir la confor-
mitat del ministeri de Medi
Ambient i de la demarcació
de costes de l’Estat, la
Generalitat ha anunciat que
té previst fer regeneracions
de platges aspirant sorra del
fons marí a fondàries d’
entre 3 i 6 metres.

EL PUNT 15-07-04
Catorze ajuntaments i dos
consells comarcals s’han
mostrat en contra del pla
director urbanístic del siste-
ma costaner que la
Generalitat té previst enge-
gar en el propers mesos.
Aquests municipis conside-
ren que el nou pla els crea
un greuge comparatiu amb
altres municipis on la costa
ja està saturada d’edifica-
cions. 

EL PUNT 06-08-04
La Generalitat ha començat
a impulsar el pla director
urbanístic del sistema costa-
ner amb l’objectiu de defen-
sar i potenciar els valors
d’aquest espai. En aquests
moments el pla es troba en
fase d’informació i preveu
que puguin ser urbanitzades
només zones amb plans ja
aprovats anteriorment a
aquesta normativa.

EL PUNT 26-08-04
El conseller de Política

Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal,
es va mostrar ahir d’acord
amb l’anunci fet per la
ministra de Foment,
Magdalena Álvarez, d’eli-
minar els edificis construïts
il·legalment a les costes. 

EL PUNT 28-09-04
L’aigua de les platges de
Catalunya té una bona quali-
tat sanitària però una mala
qualitat visual, és a dir, es
veu bruta malgrat no tenir
cap problema de contamina-
ció. L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) va presentar
ahir el balanç de la campan-
ya d’estiu, que confirma que
les inspeccions fetes els
darrers mesos a 211 platges
catalanes van donar com a
resultat uns nivells de quali-
tat molt alts però també un
increment de la brutícia a
l’aigua, sobretot de plàstics i
escumes. L’ACA va anun-
ciar que es farà un estudi
exhaustiu per esbrinar l’ori-
gen del problema i trobar-hi
solucions.

EL PUNT 06-10-04
Unes 721 hectàrees de la
costa catalana, classificades
com a sòl urbanitzable,
podrien salvar-se si prospera
el pla director urbanístic del
sistema costaner.

EL PERIÓDICO 07-10-04
El CRAM (centre de recu-
peració d’animals marins)
ha tornat al mar 14 tortu-
gues en diferents platges
catalanes. Aquest estiu s’han
trobat al litoral 42 tortugues.

AVUI 19-10-04
Tot i coincidir amb l’objec-
tiu de preservar el sòl classi-
ficat com a no urbanitzable,
CiU va demanar la retirada

del pla director urbanístic
del sistema costaner, en con-
siderar que s’ha fet amb una
visió barcelonina metropoli-
tana, sense comptar amb el
territori, sense comptar amb
instruments de gestió ni de
finançament i ignorant l’au-
tonomia local.

D. ECONÒMIC
CATALUNYA 11-11-04
El biòleg marí de la UB,
Miquel Zabala, demana una
moratòria de la pesca de
corall fins a 40 metres de
fondària, ja que les comuni-
tats d’aquestes espècies
corren el risc de desaparèi-
xer a la costa catalana. Per
altra banda també considera
que els beneficis del turisme
de bussejament per visitar
aquestes colònies serien
superiors als de la seva
pesca.

EL PUNT 11-11-04
CiU ha instat el govern de la
Generalitat a comprar l’es-
pai de Pinya de Rosa a
Blanes i el Club Med a
Cadaquès, en congruència
amb el pla director urbanís-
tic del sistema costaner.
Aquest grup parlamentari
comparteix en línies gene-
rals aquest pla i recorda les
adquisicions que va fer l’an-
terior govern a zones costa-
neres.

AVUI 20-11-04
Els responsables de planifi-
cació urbanística del govern
han fixat la seva atenció en
50 zones de sòl costaner
actualment classificades
com a urbanitzables per si
poden afegir-les a la cadena
d’espais buits que quedaran
protegits “per sempre” al
llarg de la franja costanera.
Entre les parcel·les que s’es-

tan examinant pertanyents a
28 municipis, n’hi ha de tan
emblemàtiques com l’entorn
de Cap Ras, a Llançà (Alt
Empordà), i la urbanització
Riumar, al delta de l’Ebre.

AVUI 25-11-04
Segons denuncia l’informe
Coastwatch Catalunya 2004
sobre l’estat del litoral cata-
là, publicat per Greenpeace,
la costa catalana està cada
cop més urbanitzada i
coberta de ciment.
L’exemple més evident d’u-
tilització insostenible del
litoral és un port esportiu
que està a punt d’entrar en
servei inclòs al projecte
urbanístic del Fòrum.

LA VANGUARDIA
25-11-04
L’organització ecologista
Greenpeace va alertar ahir
del creixement urbanístic
desmesurat que pateixen
zones del litoral com
Tarragona, delta de l’Ebre i
Besòs. Els ecologistes
demanen que s’apliqui el pla
director urbanístic del siste-
ma costaner.

EL PAÍS 25-11-04
La urbanització desmesura-
da és el principal problema
que afligeix les costes cata-
lanes, segons l’organització
ecologista Greenpeace, que
cita les construccions del
Fòrum de les Cultures entre
les cinc més pernicioses.
“Ho són per el seu volum i
perquè la zona ja estava
degradada anteriorment”, va
assegurar Luigi Ceccaroni,
responsable d’un informe
sobre el litoral català. Els
ecologistes també denuncien
l’edificació d’un hotel a pri-
mera línia de mar a
Vilanova i la Geltrú [per

RESUMS DE PREMSA CATALUNYA
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Les Farelles, Girona. I.E.S. Llançà. 2004 

part de l’empresa Subirats
Berenguer Immobiliària] i
de 10 xalets a Tossa de Mar.

LA VANGUARDIA
26-12-04
Segons el CRAM, els prats
de posidònia del litoral cata-
là continuen amenaçats,
principalment per la conta-
minació, la pesca i les ànco-
res dels vaixells esportius.
De fet, les zones que tenen
una millor salut han florit
aquesta tardor. Aquests bos-
cos marins estabilitzen les
sorres i generen oxigen.

EL PUNT 06-04-05
Tots els municipis i ens
locals que vulguin dur a
terme actuacions de caire
paisatgístic en sòl no urba-
nitzable del litoral podran
accedir a subvencions que
atorgarà la Generalitat. S’ha
obert la convocatòria del
2005-2006, a què es desti-
naran uns 1,6 milions d’eu-
ros. Amb aquests diners es
finançaran obres com ara la
construcció i el manteni-
ment de camins de ronda,
d’accessos públics per a via-
nants, la reconstrucció de
terrasses i marges, la millo-
ra de la coberta vegetal i
l’enderroc d’edificacions 
obsoletes o il·legals.

EL PERIÓDICO 16-05-05
L’ACA adverteix que si es
produeixen pluges fortes,
les platges del litoral català
s’ompliran de brutícia.
Normalment els residus van
arribant al mar de forma
gradual. També ha assenya-
lat que el 80% dels vaixells
d’esbarjo no tenen sistemes
de tractament de residus i
els llencen normalment a 15
milles de la costa. L’ACA
preveu 16.000 inspeccions
del litoral i 4.000 anàlisis la
propera temporada de
banys.

AVUI 26-05-05
El conseller de Política
Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal,
es va mostrar exultant des-
prés de firmar l’aprovació
definitiva del pla director
urbanístic del sistema costa-
ner, que protegeix definiti-
vament 23.551 hectàrees de
terrenys propers al mar. El
pla anunciat ara fa un any,
protegeix gairebé tot el sòl
no urbanitzable i el sòl
urbanitzable no delimitat
situat dins de la franja de
500 metres des de la línia de
la costa.

EL PERIÓDICO 26-05-05
Les embarcacions de neteja
del litoral recullen cada dia

una mitjana de 2 tones de
residus, degut principalment
a la corrent marina que ve
del nord i a l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Dels
residus flotants entre el 50 i
el 90% són plàstics i triguen
fins a un segle en descom-
pondre’s.

EL PAÍS 26-05-05
Creuers de Barcelona, l’em-
presa que explota la majoria
de terminals portuàries de
creuers, ha demanat a
l’ACA no pagar fins el 80%
del cànon de tractament de
residus adduint que el 80%
dels creuers no tenen capa-
citat per tractar-los i els
llencen a alta mar. Les dei-
xalles es llencen a 12 milles
de la costa i els residus trac-
tats entre 4 i 12 milles d'a-
questa. 

EL PUNT 27-05-05
La federació Ecologistes de
Catalunya va valorar ahir de
manera positiva l’aprovació
definitiva del pla director
urbanístic del sistema costa-
ner, però va advertir que, a
banda d’haver-se aprovat
tard, per poder parlar de
protecció efectiva s’haurà
d’esperar a tenir també el
pla director urbanístic dels
àmbits del sistema costaner
integrats pels sectors de sòl

urbanitzable delimitat sense
pla parcial aprovat, pendent
de ser aprovat. Segons els
ecologistes, aquest segon
pla serà més valent ja que
afectarà amplies zones sus-
ceptibles de ser urbanitza-
des. Per la federació, aquest
pla hauria d’afectar a una
franja més àmplia de territo-
ri endins que no pas els 500
metres previstos.

EL PUNT 29-05-05
Pescadors i ecologistes
asseguren que extreure
sorra del fons marí per
regenerar les platges és un
sistema molt agressiu i que,
a més, té un cost econòmic
molt alt. Els ports esportius
que han proliferat en les
últimes dècades a la costa
catalana serien els màxims
culpables de la desaparició
de les platges.

EL PUNT30-05-05
Un estudi presentat durant
la jornada “Qui embruta el
mar?”, organitzada per
l’Agència Catalana de
l’Aigua, posa de relleu que
a causa dels corrents marins
que s’originen a l’àrea del
Barcelonès la brutícia de
l’àrea de Barcelona pot
escampar-se cap al nord fins
a Blanes o cap al sud fins a
Tarragona. 
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Les platges de Girona continuen sent les més netes de la costa catalana tot i que s'observa un increment respecte
de l’any 2004 dels envasos de plàstic, llaunes, vidre i cartró.
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A Girona, el 2005 ha estat un any amb molta presència de restes de grans dimensions a la costa, més d'origen
terrestre que marí però, en general, en menors quantitats que a la costa de Tarragona i de Barcelona. 

A Girona, a l'any 2005, han millorat els nivells respecte als anys anteriors perquè s'han reduït tots els diferents
tipus de residus sanitaris comptabilitzats.
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EL PUNT 07-07-04
El capità marítim de
Girona, Josep Marsal, va
presentar ahir les recoma-
nacions de seguretat en
trànsit marítim i va anun-
ciar fortes sancions contra
les embarcacions que con-
taminin el medi marí. Va
indicar que actualment hi
ha prou instal·lacions per a
la neteja de dipòsits de
fuel, però cal ampliar els
sistemes de recollida d’ai-
gua de les sentines.

EL PUNT 13-08-04
L’entitat Salvem el Crit
alerta que els nombrosos
ancoratges que hi ha a la
Costa Brava agreugen
alguns problemes del medi
marí. Salvem el Crit quali-
fica de greu la sobresatura-
ció nàutica i denuncia el
descontrol en l’ordenació
d’aquesta activitat.

EL PUNT 12-01-05
A Girona, el president de la
Diputació, Carles Páramo, i
el diputat de Medi Ambient,
Pere Bosch, van signar ahir
amb el portaveu de
l’Associació de Naturalistes
de Girona, Sergi Nuss, un
acord de col·laboració per
revisar el Catàleg d’espais
d’interès natural i paisatgís-
tic del litoral gironí. El catà-
leg inclou els paratges i
àrees lliures del sistema cos-
taner que tenen un valor
especial.

EL PERIÓDICO  
23-04-05
El Ministeri de Medi
Ambient invertirà 593.000
euros en els treballs d’es-
tabilització de talussos
[escarpaments submarins
de fort pendent situat entre
la plataforma continental i
la zona dels fons oceànics
mitjans] del litoral de

Girona, en els municipis
de Tossa, Llançà, Colera,
Cadaqués i l’Escala.

LA SELVA

EL PUNT 26-07-04
El Departament de Medi
Ambient de la Generalitat
ha aprovat la tramitació de
la futura reserva marina de
la punta de Garbí (el pro-
montori més occidental de
la badia de Sant Feliu de
Guíxols). Inicialment es
pretén que la reserva abasti
tot el voltant de la punta
de Garbí, ja que és on es
concentra el fons marí més
interessant del municipi i,
a la vegada, la zona amb
un impacte més elevat de
l’activitat humana.
L’Ajuntament havia propo-
sat de crear la reserva ja fa
tres anys.

EL PUNT 03-08-04
L’Ajuntament de Lloret de
Mar ha encarregat a l’em-
presa Ítaca un estudi per
determinar l’evolució en
l’estat del seu litoral. El
darrer estudi, fa quatre anys,
va determinar que la major
quantitat de peix es localit-
zava a les zones més allun-
yades de ports; va detectar
una important praderia de
posidònia a Canyelles i va
denunciar la pèrdua de
massa forestal degut a la
urbanització de la zona
entre Fenals i Lloret.

EL PUNT 08-08-04
Un vessament d’aigües
fecals va obligar a prohibir
durant tot el dia d’ahir el
bany a la platja de la badia
de Sant Feliu de Guíxols.
El vessament es va produir
a causa d’una fissura en
una fossa sèptica que hi ha
en una zona propera al
Club Nàutic. 

EL PUNT 29-01-05
La protecció de la primera
línia de mar i de l’entorn
natural de Tossa, l’aturada
del creixement urbanístic i
la redacció d’un pla de
desenvolupament local són
les principals demandes
que han sorgit del procés
de participació ciutadana
que va encarregar
l’Ajuntament de Tossa. Els
resultats d’aquest procés es
presentaran avui als veïns i
tindran un caire vinculant
en els treballs de revisió
del pla general. En el pro-
cés de participació han
col·laborat més d’un cente-
nar de ciutadans, s’han fet
185 propostes i es deixa
clar que no es vol ni port
esportiu ni camp de golf.

LA VANGUARDIA
11-12-05
Per un recurs ciutadà i un
nou informe de la
Generalitat, l’Ajuntament
de Tossa de Mar ha decla-
rat nul l’estudi del pla par-
cial d’urbanització, així
com la llicència. El pla va
obtenir la llicència de la
Generalitat l’any 2003 i
preveia construir 10 xalets.
L’ajuntament iniciarà ara
els tràmits per requalificar
el terreny com a forestal.

BAIX EMPORDÀ

EL PUNT 03-08-04
Nereo, la gestora de la
reserva marina de Ses
Negres, a Begur, ha dema-
nat més diners a la
Generalitat a fi de garantir
la continuïtat de la seva
gestió. Actualment només
es destinen fons per a pro-
jectes específics d’aquesta
entitat.

EL PUNT 23-08-04
El conseller de Medi

Ambient, Salvador Milà, i
el diputat Joan Boada han
demanat, a l’Escala, que el
govern suspengui totes les
obres en aquesta comarca
que puguin ser irreversi-
bles i posi fi a la brutal
pressió urbanística que
pateix el litoral gironí.
Demanen que el govern
sigui valent davant del sec-
tor immobiliari.

EL PUNT 28-03-05
El ple de Palamós ha acor-
dat instar l’alcaldessa,
Maria Teresa Ferrés, per-
què encarregui els plans
especials de Cala
Margarida i Cala s’Alguer
amb l’objectiu de tenir un
sistema d’ordenació dels
dos àmbits. Les dues pro-
postes es van aprovar per
unanimitat del consistori.

EL PUNT 04-05-05
El ministeri de Medi
Ambient ha tornat a iniciar
els estudis per intentar
recuperar els més de 100
metres lineals de sorra que
van desaparèixer a la
Platja del Riuet de l’Escala
amb la construcció de l’es-
pigó de Sant Martí
d’Empúries. En l’anterior
mandat, els tècnics de
Costes van dir que aquesta
actuació de recuperació era
inviable. Ara, segons un
senador del grup parlamen-
tari Entesa Catalana de
Progrés, Rafel Bruguera,
s’ha re-considerat la situa-
ció.

ALT EMPORDÀ

EL PUNT 05-10-04
El nou pla general del Port
de la Selva, recentment
aprovat, preveu una espec-
tacular reconversió del
tram de litoral comprès
entre la riera de la Selva i

RESUMS DE PREMSA GIRONA
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la platja d’en Taita, la qual
inclou l’enderroc del càm-
ping i hostal L’Arola i la
requalificació d’uns 8.000
m2 per fer un gran parc
públic arran del camí de
ronda. Els propietaris de
l’establiment ja han anun-
ciat un recurs per oposar-
se a la desaparició d’una
activitat turística que es
remunta a mitjans del
segle passat.

AVUI 24-02-05
L’esquelet de l’edifici de
Fluvianàutic ha desapare-
gut ja de la desembocadura

del Fluvià després de la
seva voladura per part de
la Generalitat. Aquest fet
simbolitza, per a l’admi-
nistració catalana, la
voluntat d’emprendre un
nou tipus d’urbanisme,
més respectuós amb l’en-
torn. Durant trenta anys,
aquesta construcció ha
representat l’amenaça
latent que algú executés el
projecte de fer una gran
urbanització de luxe a
tocar dels aiguamolls de
l’Empordà. La Generalitat
va protegir els terrenys fa
dos anys.

EL PUNT 27-02-05
Les dues parts en què ha
quedat dividida la platja del
Riuet de l’Escala podrien
quedar connectades un altre
cop amb un perllongament
del passeig d’Empúries. El
Ministeri de Medi Ambient
ha acceptat estudiar la pro-
posta municipal, que con-
sistiria a adequar un camí
de pas sobre l’actual espigó
de roques que protegeix la
duna litoral. La platja va
quedar partida en dues el
1992, amb la construcció
de l’espigó de Sant Martí
d’Empúries.

EL PUNT 07-05-05
En alguns punts del port
esportiu de Portbou han
aparegut clapes d’algues
amb l’aparença d’excre-
ments. Segons algunes
fonts, aquests organismes
estarien proliferant en ali-
mentar-se dels nitrats dels
purins que s’utilitzen per
adobar vinyes. De moment
no s’ha pres cap mesura de
control.

Platja Argelera, Llançà. I.E.S. Llançà. 2001
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CARME CONDOM, CARME DOMÍNGUEZ I MÀRIUS CONCHILLO
CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ DE ROSES

Aprendre a estimar el mar perquè aquesta és l’única manera de conservar-lo és l’objectiu principal que ens vam marcar des

que la nostra escola, en el curs escolar 94-95, va començar a col·laborar amb Greenpeace en el Projecte Coastwatch.

És per aquest motiu que hem donat vital importància a aconseguir que els nostres alumnes prenguin consciència sobre l’estat

en què es troba el litoral que els és més proper, d’una manera directa i pràctica, és a dir, sobre el terreny.

Tot i que en un principi aquesta activitat es feia paral·lelament al currículum escolar però fora d’ell, l’experiència ens va fer

adonar que molts dels conceptes explicats a classe resultaven abstractes per als alumnes, i que, en canvi, treballats de manera

experimental sobre la mateixa costa eren més profitosos, motiu pel qual vam introduir el Projecte dins la programació de l’Àrea

de Naturals de l’antic 8è d’EGB i dins l’actual 2n d’ESO.

Tenir l’oportunitat de fer aquestes activitats ha fet possible que el Projecte acabés dotat d’una gran càrrega pedagògica.

El fet que el Projecte Coastwatch es deixi de realitzar no farà que nosaltres canviem la nostra línia de treball mediambiental,

ja que d’alguna manera pensarem alguna activitat per poder seguir treballant i conscienciant els nostres alumnes de la vulner-

abilitat que pateixen els ecosistemes que ens envolten, concretament per a nosaltres la nostra costa de Roses.

En tots aquest anys la visió de la costa ha anat canviant. Les modificacions més espectaculars han estat, per un cantó, la regen-

eració de dues platges,  la platja del Rastrell i la platja Nova, on abans hi havia un mur de pedra que llindava amb el mar, i per

l’altre,  la desaparició de la platja de la Perola per situar-hi el port.

És difícil creure que la nostra costa pugui sobreviure davant d’un futur en què els interessos polítics i econòmics sobrepassin

els mediambientals, però s’ha de seguir lluitant. Esperem que la feina feta durant aquests 10 anys de participació i la que con-

tinuarem fent a partir d’ara sigui un gra de sorra que contribueixi a la millora sostenible del medi que ens envolta.

Com a escola que va tenir l’honor de ser declarada per l’organització Greenpeace 1r Centre Amic del Mar Mediterrani, us

volem donar les gràcies per haver-nos fet partícips d’aquest projecte durant tots aquests anys. 

Compteu amb el nostre suport sempre que ens necessiteu. 

APORTACIONS DELS PARTICIPANTS
GIRONA

Platja de Cap Ras. Girona. I.E.S. LLançà. 2004
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JORDI CARMONA
PROFESSOR DE L’ESCOLA SÚNION DE BLANES

Adéu Coastwatch...

Durant els darrers 10 o 11 anys el Coastwatch ha estat una referència obligada per al temps de la tardor. El tram 29 del

litoral català, entre la Tordera i la cala Santa Cristina, al municipi de Blanes, forma part ja de la nostra història col·lec-

tiva com a escola. És el nostre “tros de costa adoptat”, com solien dir els nois i noies del col·lectiu d’Ecosúnion, alumnes

de primer d’ESO fins a segon de batxillerat, artífex durant aquests anys dels informes que després ens han permès de

treballar el tema a les classes d’Ecologia de diferents cursos. Sempre vaig pensar de fer d’aquesta activitat una de les

sortides de camp de primer de batxillerat, però sempre vaig preferir que el caràcter voluntari de l’activitat fos la regla

número u, com per si mateix ho ha estat el projecte durant aquests anys. I en aquesta situació els nois i les noies

d’Ecosúnion han representat a la perfecció aquesta essència de l’altruisme ambiental. La veritat és que ens costarà de

fer-nos a la idea de la tardor sense la sortida a Blanes, sense el Coastwatch. Haurem de trobar una alternativa, i no serà

fàcil. El programa en si , tot l’aprenentatge ecològic (pràctic!) que hi havia al darrere, serà difícil de substituir. Crec que

acabarem fent el mateix, però no en veurem el resultat publicat en l’anuari de Greenpeace de l’estiu. És una llàstima que

projectes així desapareguin per falta de pressupost, o per qui sap quines difícilment justificables decisions (polítiques?).

En tot cas, vull agrair la possibilitat que uns quants centenars de nois i noies, d’adolescents inquiets i generosos, hagin

pogut descobrir la sensibilitat per l’entorn, el rigor del treball de camp, la recerca, el mar i el bonic trosset d’aquesta

part del nostre litoral per mitjà del Cosatwatch. Tram 29: aquesta tardor hi tornarem!

Platja Santa Creu. Girona. I.E.S. LLançà. 2004 
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PROVÍNCIA DE BARCELONA
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Barcelona, al 2005, presenta un perfil similar al de 2003, ja que tornen a aparèixer en gran nombre els envasos
de cartró, tot i que, per sort, la presència d'envasos de plàstic s'ha mantingut al nivell de 2004 la qual cosa
suposa una gran millora respecte al 2003.
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A la costa de Barcelona, augmenta la presència de residus de grans dimensions aquest any 2005. Es duplica la quanti-
tat d'objectes metàl·lics i brossa domèstica respecte de l'any 2004, i augmenten força els residus que provenen del
vaixells en comparació als dos anys anteriors. També són importants les grans quantitats de deixalles domèstiques i
d'obres trobades al 2005.

A Barcelona, al 2005, s’ha reduït la presència de tots els residus sanitaris menys els bastonets de les orelles que
continuen sent molt nombrosos.

Brossa comptabilitzada: Barcelona

Restes de grans dimensions: Barcelona

Residus sanitàris: Barcelona
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RESUMS DE PREMSA BARCELONA
MARESME

EL PUNT04-07-04
L’ajuntament de Pineda de
Mar va tancar 100 metres
de platja pel trencament de
l’emissari submarí d’aigües
residuals que havia estat
arreglat dies abans i que va
provocar l’arribada de resi-
dus a les platges.

EL PUNT04-08-04
El darrer temporal va deixar
al descobert el col·lector
d’aigües negres a Cabrera de
Mar. Ara un nou temporal
podria provocar el seu tren-
cament. L’alcalde reclama
l’abocament urgent de
sorres, a part del previst per
regenerar les platges, i culpa
en part a la RENFE, ja que
les obres per protegir les
vies han provocat una major
pèrdua de sorra a les platges. 

EL PERIÓDICO 22-08-04
L’ajuntament de Canet ha
posat bandera vermella a la
platja Cavaió per l’aparició
d’una taca marró a l’aigua.
L’ACA ha informat que
s’ha originat pel trenca-
ment d’una canonada d’ai-
gua potable del Tordera
entre Canet i Arenys.

EL PUNT 24-09-04
La Fundació Terra i
Paisatge de Caixa
Catalunya ha retrobat a la
platja de Malgrat de Mar
una espècie de planta
psammòfila (pròpia de les
zones amb dunes) que es
donava per extingida a la
costa catalana. Segons
aquesta fundació, aquest és
un dels resultats positius
de les actuacions del pro-
jecte de recuperació del
litoral en aquesta comarca.

AVUI 30-09-04
El litoral del Maresme ha
estat el més afectat aquest
estiu per la brutícia de les
aigües. Segons dades de
l’ACA, el 14% del volum
total de sòlids flotants reco-
llits van correspondre a
aquesta comarca, per
davant del Montsià (12%),
el Tarragonès i el Baix Ebre
(11%), i el Baix Camp
(10%). La presència de
plàstics, fustes i altres
materials va provocar la
protesta de banyistes i
alcaldes del Maresme. Pel
que fa a la presència d’es-
cumes, les incidències
registrades per l’ACA s’han
produït majoritàriament al
Maresme seguides de les
comarques del Barcelonès i
el Baix Empordà.

EL PUNT 14-10-04
El govern de la Generalitat
ha donat llum verda perquè
l’Estat actuï a fi de regene-
rar les platges de Cabrera,
Vilassar i Premià de Mar, i
que s’elabori un pla d’esta-
bilització i manteniment.
En molts casos la sorra ha
desaparegut degut princi-
palment a l’efecte barrera
dels ports esportius que
dificulten la circulació
natural de les sorres.

EL PERIÓDICO 08-12-04
La Generalitat ha destinat
180.000 euros per condi-
cionar la Torre del Far de
la Roca a Calella i 140.000
euros per recuperar el delta
del Tordera a Malgrat de
Mar. Aquestes ajudes s’in-
clouen en el programa de
gestió de sòl litoral no
urbanitzable.

EL PUNT 20-01-05
Una seixantena d’escolars

del centre Sant Jordi de
Sant Vicenç de Montalt
participaran el pròxim dia
26 en la segona fase del
programa Elymus de res-
tauració i gestió sostenible
de platges que desenvolupa
conjuntament el Consell
Comarcal del Maresme
amb el suport de diferents
ajuntaments i ONG. La
tasca dels escolars consisti-
rà, sota la direcció i super-
visió de tècnics especialit-
zats del Consell, a plantar
un seguit d’espècies de
plantes de platja per rege-
nerar part de la costa del
seu municipi.

LA VANGUARDIA
04-04-05
Els treballs de regeneració
de les platges de Cabrera,
Vilassar i Premià de Mar
no es podran iniciar fins
després del període d’estiu,
malgrat el compromís de la
Direcció General de Costes
per iniciar les feines el mes
de juny. En aquest tram
s’han perdut cinc quilòme-
tres de platja degut princi-
palment als ports esportius.
L’estudi d’impacte ambien-
tal considera viable el pro-
jecte però no l’autoritza en
els mesos d’estiu a fi de no
perjudicar el turisme i la
pesca artesanal.

LA VANGUARDIA
25-04-05
Veïns de Cabrera de Mar es
van manifestar el dia 24
tallant la carretera N-II en
protesta pel retard en la
regeneració de les platges
de la zona i exigint l’inici
dels treballs de regenera-
ció. El projecte, pressupos-
tat en 6,5 milions d’euros,
preveu treure sorra d’un
jaciment marí i portar-la a

les platges de Cabrera,
Vilassar i Premià de Mar.

BARCELONÈS

EL PERIÓDICO 02-06-04
L’ajuntament de Barcelona
ha arribat a un acord amb
el ministeri de Medi
Ambient a fi de traspassar
3.000 metres cúbics de
sorra de la platja de Sant
Sebastià a la de la
Barceloneta. La sorra es
portarà per terra amb un
cost de 300.000 euros.

EL PERIÓDICO 08-06-04
El ministeri de Medi Ambient
construirà espigons o barreres
submergides enfront del lito-
ral de Barcelona a fi d’evitar
la pèrdua de sorra a les plat-
ges. Fins ara la sorra que es
perdia pels temporals s’anava
reposant de forma natural.
Les obres s’iniciarien el
2006. 

EL PERIÓDICO 30-07-04
La regidora de medi
ambient de l’ajuntament de
Badalona ha demanat a
l’ACA mesures per elimi-
nar els vessaments de resi-
dus que arriben a les plat-
ges d’aquest municipi. Tot
sembla indicar que la
majoria d’aquests residus
s’originen pel mal funcio-
nament de col·lectors de
municipis veïns. 

EL PUNT 23-08-04
Veïns de la Barceloneta
denuncien que molts joves
utilitzen la platja com a
hotel i hi deixen tota mena
de deixalles a més de fer les
seves necessitats a la sorra.
Diferents associacions van
convocar una manifestació
demanant una actitud més
cívica als banyistes.



30

EL PUNT 14-09-04
L’ajuntament de Badalona
ha finalitzat la descontami-
nació dels terrenys que
durant anys havia ocupat la
química Cros, i on està
previst la construcció d’un
port esportiu. El cost de la
neteja ha estat de 15
milions d’euros i de
moment només l’ha assu-
mit l’empresa que gestiona
la construcció del port.

EL PUNT 16-09-04
El desviament del riu
Llobregat permetrà una
gran ampliació del port de
Barcelona i la creació
d’una nova àrea logística.
Després es construiran dos
grans dics d’abric per fer
nous molls. Així es passarà
de 558 ha. de superfície
terrestre a 1265 ha.; i de
374 ha marítimes, a 786
ha. D’altra banda la con-
fraria de pescadors de
Barcelona afirma que el
moviment de sorres ha
afectat la posta d’ous de
molts peixos i ha provocat
el descens de captures.

EL PERIÓDICO 18-09-04
Greenpeace denuncia que
les obres del Fòrum i el port
de Sant Adrià han afectat els
ecosistemes marins de la
zona. Aquestes han transfor-
mat els fons de sorra i fangs
reduint així els recursos pes-
quers, en especial, els de
mol·luscs. 

EL PERIÓDICO 08-10-04
Els Verds de Badalona
denuncien que s’està tras-
passant sorra contaminada
de les obres del port cap a
les platges, enlloc de dur-la
a un abocador especialitzat
per al seu tractament.
Segons l’empresa que fa les
obres del port, la sorra no
està contaminada i aquests
traspassos són completa-
ment legals.

EL PERIÓDICO 09-12-04
Un fort temporal de llevant
s’endú sorra de moltes de
les platges de Barcelona. La
regeneració no es farà fins
després de l’hivern, abans
de la temporada de banys.

LA VANGUARDIA
13-12-04
El Govern Central i l’ajunta-
ment de Badalona estan
redactant dos projectes de
regeneració de les platges
d’aquest municipi. Es pre-
veu la construcció d’un pas-
seig marítim, la recuperació
d’espais públics ara ocupats
i crear noves platges al cos-
tat de Montgat. Les entitats
ecologistes consideren que
el nou port esportiu serà res-
ponsable de una major
degradació de les platges.

AVUI 23-01-05
L’organització ecologista
Greenpeace considera que la
construcció del zoo al Besòs
és una de les actuacions al
litoral més greus dels últims
anys. El pla ubicarà activi-
tats i instal·lacions inneces-
sàries a menys de cent
metres de la costa, i acollirà
activitats lucratives de tipus
privat. L’entitat ecologista
recorda que el zoo marí con-
tinuarà privatitzant el litoral,
com altres actuacions del
Fòrum.

AVUI 17-03-05
Un estudi de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) (per encàrrec de
l’Ajuntament de Barcelona)
denuncia que a l’estiu de
2004 els metres cúbics de
brutícia produïda pels ban-
yistes a les platges de la
ciutat van doblar els pro-
duïts l’any anterior. Les
deixalles a la sorra han
anat augmentant des de
2001, fins a un increment
del 50% del 2003 al 2004. 

AVUI 10-05-05
El ministeri de Medi
Ambient invertirà 65
milions d’euros per cons-
truir espigons submarins
que defensin les platges de
Barcelona dels temporals de
llevant i per regenerar-les
amb un milió de metres
cúbics de sorra, segons va
anunciar ahir la ministra
Cristina Narbona. L’alcalde
de Barcelona, Joan Clos, i
la ministra Narbona van
signar un protocol de
col·laboració per a la pro-
tecció i remodelació dels
5,1 quilòmetres de la façana
marítima de la ciutat que va
des del port fins a la des-
embocadura del Besòs.
Dins d’aquest perímetre es
construirà el zoo marí i es
crearan dues noves platges.

EL PERIÓDICO 13-05-05
L’ajuntament de Badalona
posa bandera vermella a les
platges del Pont del Petroli
i Coco per la presència, a la
sorra, de taques de quitrà en
forma de boles.

EL PUNT 17-05-05
El Ministeri de Medi
Ambient ja ha donat el per-
mís definitiu perquè
Barcelona construeixi el
zoo marí que tindrà lloc en
una plataforma de 7,6 hec-
tàrees guanyades al mar just
al costat del recinte del
Fòrum. Les obres podran
començar aquest estiu i
estaran enllestides el 2009.

BAIX LLOBREGAT

EL PUNT22-09-04
El departament de medi
ambient de la Generalitat i els
ajuntaments de Viladecans i
el Prat, creen un consorci que
gestionarà la protecció del
delta del Llobregat. Aquest
pretén una gestió més inte-
grada de les diverses reserves
i zones protegides. 

GARRAF

EL PUNT 26-06-04
Els municipis de Cunit i
Cubelles han reobert les
seves platges després de
que l’Agència Catalana de
l’Aigua hagi anunciat que
la qualitat de les aigües és
correcta. Les platges van
ser tancades amb motiu de
la fuita d’aigües residuals
originada per una avaria en
la depuradora que compar-
teixen els dos municipis. 

EL PUNT 17-07-04
L’Associació per la protec-
ció del medi ambient de
Vilanova i diverses entitats
ecologistes i socials dema-
nen que s’aturin les obres
d’urbanització de la Platja
Llarga de Vilanova. Es
tracta d’un espaï que manté
valors naturals importants i
aquestes obres pretenen
construir 300 habitatges i
un hotel. La zona va ser
classificada com a urbanit-
zable els anys 60, però fins
ara no s’havia engegat el
projecte d’urbanització.

EL PERIÓDICO 19-07-04
La regidoria de medi
ambient de l’ajuntament de
Cubelles ha tancat la platja
de la Mata de Sant Pere pel
mal estat de les aigües flu-
vials que desemboquen al
mar en aquesta zona. La
qualitat de les aigües ha
empitjorat degut al seu
estancament i a la calor.

EL PUNT 26-08-04
La platja de Sitges va rebre
força grumolls de fuel,
provocant queixes de molts
banyistes. Segons l’ACA,
la taca de fuel prové de la
neteja il·legal del dipòsit
d’hidrocarburs feta en alta
mar per algun vaixell. 
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EL PUNT 27-08-04
L’ACA no investigarà l’o-
rigen del vessament de
fuel que es va produir a la
costa del Garraf, degut a la
impossibilitat de detectar
la ruta del vaixell que va
fer neteja dels seus dipò-
sits. Grumolls de fuel van
arribar a les platges de
Sitges, Vilanova i
Cubelles. El regidor de
platges de Sitges ha dema-
nat a la Generalitat la
implantació d’un sistema
de control marítim via
satèl·lit. 

EL PERIÓDICO 12-09-04
L’ajuntament de Cubelles
ha tancat 4 km. de platja
per l’aparició d’una taca
marró a 150 metres de la
costa. L’ACA ha pres mos-
tres i ha determinat que
està originada per fito-
plàncton i pot provocar
irritacions a les persones si
hi entren en contacte.

EL PERIÓDICO 16-09-04
L’Ajuntament de Vilanova
ha aturat les obres d’urba-
nització, que preveu la
construcció de 300 viven-
des i un hotel a la Platja
Llarga, a l’espera de que
l’ACA determini els riscos

d’inundació de la zona.
Aquesta encara conserva
dunes i espais humits. La
paralització de les obres
podria provocar una
demanda dels promotors.

AVUI 24-01-05
La direcció general de
Medi Natural del govern
ha emès un informe que
obre la porta a la protecció
de la Platja Llarga de
Vilanova i la Geltrú, una
zona de deu hectàrees de
terreny amb un alt interès
ambiental. La Platja Llarga
és un dels últims espais
“verges” del litoral barce-
loní que encara conserva
zones humides. L’espai
està amenaçat per un pro-
jecte urbanístic que inclou
la construcció de 300 habi-
tatges i un hotel de cinc
estrelles. El posicionament
de Medi Natural ha fet
costat als responsables de
la Plataforma Salvem la
Platja Llarga, que en pocs
mesos han aconseguit
5.000 signatures i el suport
de 25 entitats per evitar la
destrucció completa d’a-
quest entorn, segons ja va
denunciar en el seu
moment el col·lectiu ecolo-
gista Greenpeace. 

EL PUNT 29-01-05
El govern de Sitges ha
demanat una entrevista
amb responsables del
Ministeri de Medi Ambient
amb l’objectiu de fer la
primera prova de regenera-
ció de les platges abans de
l’estiu. La proposta muni-
cipal es basa en la reorien-
tació dels actuals espigons
de Sitges (en la franja de
costa que va des de la
Punta fins a Terramar).
Aquesta remodelació no té
per què implicar la cons-
trucció d’espigons submer-
gits, tal com havia suggerit
el govern local el desem-
bre passat.

EL PUNT 09-03-05
El govern de Sitges nego-
ciarà amb el Ministeri de
Medi Ambient el projecte
de regeneració de les plat-
ges i la construcció del
passeig Balmins. L’equip
de govern vol començar
les obres del passeig a
final d’any, amb un pressu-
post de 4.800.000 euros.
L’aportació de sorra a les
platges serà mínima; per
això l’ajuntament parla
d’estabilització i no de
regeneració. 

BAIX PENEDÈS

EL PERIÓDICO 26-08-04
L’ACA rastreja, mitjançant
vaixells i un avió, la zona
entre El Vendrell i Sitges a
fi de determinar si l’origen
de les boles de fuel (que
han aparegut en diverses
platges d’aquesta zona) és
una taca en el mar. Es sos-
pita que l’origen sigui la
neteja il·legal d’algun vai-
xell a alta mar. Les platges
ja han estat netejades.

EL PUNT 10-01-05
L’Ajuntament de Calafell
recordarà al Ministeri de
Medi Ambient el seu com-
promís de construir un
espigó a l’altura de la
Riera de l’Estany si el nou
port esportiu en construc-
ció a Segur acaba tenint
repercussió en les platges.
A l’octubre, el grup ecolo-
gista Mediterrània havia
presentat una sol·licitud a
la Generalitat i a l’Estat
perquè s’aturés la regene-
ració amb sorra procedent
de les obres, ja que segons
ells això afecta les comu-
nitats biològiques litorals.

Desembocadura del riu Llobregat. Oscar Alvarez. 2005
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Brossa Comptabilitzada: Tarragona
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Tarragona és la zona de la costa que més clarament ha empitjorat, doblant al 2005 la presència d’envasos i
bosses de plàstic així com envasos de vidre.

Restes de grans dimensions: Tarragona
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A Tarragona, al 2005, han augmentat tots els diferents residus de grans dimensions respecte als anys 2003 i
2004, destacant el gran nombre de deixalles domèstiques i d'obres trobades al litoral.

Brossa comptabilitzada: Tarragona

Restes de grans dimensions: Tarragona
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Residus sanitaris: Tarragona
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Quasi tots el residus sanitaris trobats a Tarragona al 2005 han reduït la seva presència a la costa, però continuen sent
molt elevades les quantitats de bastonets de les orelles trobats i ha augmentat la presència d’aplicadors de tampons
que pot ser degut a un mal funcionament de les estacions depuradores i a una manca de sensibilització ciutadana.

Residus sanitàris: Tarragona

Platja Arrabassada. Tarragona. Mediterrània-CIE
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EL PERIÓDICO 20-11-04
La Generalitat ha aixecat
la suspensió de les obres
urbanístiques al litoral de
l’Ebre degut a les queixes
dels ajuntaments i promo-
tors. Aquests darrers han
argumentat el menor des-
envolupament que hi ha en
aquesta part de la costa
respecte altres zones.

EL PERIÓDICO 16-01-05
El ministeri de Medi
Ambient invertirà 3
milions d’euros per estabi-
litzar les platges de Roda
de Barà, Altafulla,
Tarragona, Mont-roig,
Perelló i l’Ametlla de Mar,
abocant-hi sorra per conso-
lidar talussos. Molta de la
sorra es va perdre en els
temporals de l’any 2003 i
no s’ha recuperat.

EL PERIÓDICO 21-04-05
Els ajuntaments de Salou,
Tarragona, Altafulla,
Torredembarra, Creixell i
Roda de Barà, impulsen un
pla de gestió a 33 platges
dels seus municipis a fi de
minimitzar els impactes
ambientals, sensibilitzar
els ciutadans i millorar la
qualitat de les platges.
Després de fer un diagnòs-
tic, s’iniciaran les mesures
correctores per tal d’assolir
la certificació europea
EMAS l’any 2006.

EL PUNT 25-05-05
L’organització DEPANA, a
Tarragona, participarà en el
projecte Netegem el
Mediterrani, els propers
dies 27, 28 i 29 de maig.
Aquesta campanya, que es
fa cada any, està organitza-
da per l’ONG italiana
Legambiente i hi prendran
part tots els països que tin-

guin contacte amb la costa
mediterrània. En total es
netejaran 850 platges en
coordinació amb 280 grups
ecologistes.

TARRAGONÈS

EL PUNT 26-07-04
L’entitat ecologista
Mediterrània va netejar la
platja del Miracle a
Tarragona, d’on va extreu-
re 60 sacs amb fins a 15
quilos de brossa cadascun.
Aquest acte vol ser un toc
d’atenció per als banyistes.
Mediterrània creu que
l’Ajuntament de Tarragona
i la Generalitat han de dur
a terme més campanyes de
sensibilització.

EL PERIÓDICO 01-08-04
La Generalitat ha extingit
la concessió per construir
el port esportiu a Roda de
Barà. La decisió s’ha degut
a l’incompliment de la pro-
motora en l’execució de
les obres. Ara el projecte
queda obert a noves licita-
cions.

AVUI 02-09-04
La proposta de dues
empreses a instal·lar un
parc eòlic a l’escullera del
port de Tarragona ha estat
rebutjada pel govern de la
ciutat, que veu en el pro-
jecte inconvenients de
tipus visual, econòmic i
ecològic [!]. 

EL PERIÓDICO  08-03-05
La regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament
de Torredembarra ha ins-
tal·lat a diversos punts de
les platges de la Paella,
Baix Mar i Muntanyons,
520 metres de xarxes per
evitar que la sorra arribi al

passeig marítim i alhora
protegir les dunes naturals.
Les xarxes han d’actuar
com a barrera i retenir la
sorra. Aquest és un sistema
pioner al nostre litoral, que
ja havia estat usat amb èxit
a les costes del sud de
França.

EL PUNT 02-09-04
Les platges de Cambrils
van posar bandera vermella
ja que una vintena de ban-
yistes van queixar-se de
picors a la pell. Els resul-
tats de les anàlisis efectua-
des per l’ACA han deter-
minat que l’aigua era apta
per al bany. No obstant,
l’ACA reconeix que la
qualitat habitual ha estat
modificada per l’efecte de
les pluges caigudes els
darrers dies. L’ajuntament
ha criticat a l’ACA pel nul
manteniment de les rieres i
pels abocaments d’aigües
residuals a la zona.

EL PUNT 11-03-05
La sessió plenària de
l’Ajuntament de
Torredembarra ha aprovat
per unanimitat l’elaboració
d’un pla de gestió integral
del litoral del municipi. El
pla, proposta del Consell
de Sostenibilitat, integra de
manera transversal les
àrees de turisme, cultura,
medi ambient, activitats i
serveis. L’objectiu és el de
revisar el model de sol i
platja i crear una estratègia
de desenvolupament soste-
nible.

EL PUNT 16-03-05
S’han enllestit les obres de
recuperació de la Platja
Llarga de Salou amb la
creació d’un passeig de
935 metres. Més tard el

passeig s’integrarà al futur
camí de ronda de la pobla-
ció. Els veïns han criticat
el fet que les obres hagin
suposat la tala d’alguns
pins a la franja de sorra.

BAIX EBRE

EL PUNT 06-09-04
A la platja de l’Alguer, al
nucli urbà de l’Ametlla de
Mar, s’hi instal·larà mobi-
liari urbà per tal de millo-
rar els accessos. El consis-
tori justifica les obres dient
que aquesta cala, la més
urbana i més concorreguda
de l’Ametlla, és una de les
més afectades pels tempo-
rals de llevant.

MONTSIÀ

AVUI 07-08-04
El projecte per construir un
parc eòlic amb 144 molins
davant del delta de l’Ebre
va rebre ahir el suport de
l’organització Ecologistes
en Acció. Tot i això, també
van demanar des de l’orga-
nització ecologista que es
faci un estudi per avaluar
quin impacte ambiental
tindrà la instal·lació. 

EL PUNT 07-11-04
La Fundació CRAM va
alliberar ahir tres tortugues
a la platja dels Eucaliptus
d’Amposta. Els tres ani-
mals, que van ser capturats
aquest estiu davant les
aigües del Ebre, pertanyen
a l’espècie protegida
Caretta Caretta que està en
perill d’extinció. Aquest
alliberament s’emmarca
dins la campanya
«Ajudem-la» del CRAM,
que celebra enguany el
desè aniversari.

RESUMS DE PREMSA TARRAGONA
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EL PERIÓDICO 15-04-05
El sector pesquer de
Tarragona ha mostrat preo-
cupació pels efectes que
pot tenir el parc eòlic de
l’Ebre, sobretot a la pesca
de llagostí, i ha demanat
que en qualsevol cas s’han
de poder fer compatibles
les dues activitats. El con-
seller de pesca, Antoni
Ciurana, ha dit que es
faran els estudis necessaris
i que normalment aquests
parcs no afecten la vida
marina.

EL PUNT 09-05-05
L’organització Greenpeace
s’ha manifestat a favor del
projecte de parc eòlic
davant la costa del delta de
l’Ebre i el nord de Castelló
perquè considera que s’ha
de donar prioritat a les
energies netes. Així ho ha

explicat Raquel Montón,
responsable de l’àrea d’e-
nergia. Greenpeace dema-
na que el govern redacti un
pla eòlic marítim amb la
participació de tots els sec-
tors encara que sigui pos-
terior a l’autorització dels
projectes existents.

LA VANGUARDIA
14-05-05
La llacuna de Les Olles, al
delta de l’Ebre, està rebent
aigües residuals de les
depuradores de l’Aldea i
Camarles, que ja fa anys
que no funcionen correcta-
ment. L’acumulació de
sediments tòxics està pro-
vocant la mort de peixos i
plantes així com l’aparició
d’espècies exòtiques.
L’ACA ha convocat una
reunió per buscar-hi una
solució.

EL PUNT 22-05-05
El sector pesquer de Sant
Carles de la Ràpita estudia
mobilitzar-se en contra del
projecte de Capital Energy
per crear un parc eòlic al
delta de l’Ebre. El projec-
te, del qual encara no se’n
coneix l’estudi d’impacte
ambiental, abasta una lon-
gitud de 15 quilòmetres en
què s’assentarien prop de
144 molins distribuïts en
quatre fileres. Si el parc
tirés endavant, els aeroge-
neradors tindrien una alça-
da de 165 metres.

EL PUNT 28-05-05
El Pla director urbanístic
del sistema costaner apro-
vat per l’executiu català ha
creat malestar a molts
municipis de les terres de
l’Ebre perquè veuen limi-
tat el seu creixement i el

consideren excessivament
restrictiu. Entre els alcal-
des que s’han manifestat
més crítics al pla, cal des-
tacar el d’Alcanar que
lamenta que el govern no
hagi tingut en compte les
seves al·legacions i impe-
deixi la urbanització d’un
80% de la zona del Marjal.
També l’alcalde
d’Amposta va criticar que
finalment el pla prohibeixi
l’ampliació de la urbanit-
zació d’Eucaliptus. Al
Camp de Tarragona, en
canvi, els ajuntaments
s’han mostrat menys
bel·ligerants però han
retret al govern la manca
de participació.

Platja dels Prats a la Pineda (Vila-seca). 2005. Mediterrània-CIE 
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TXIQUI LÓPEZ I ROSALIA ANGLÈS
COORDINADORS DE COASTWATCH AL LITORAL TARRAGONÍ
CENTRE D’INICIATIVES ECOLÒGIQUES MEDITERRÀNIA

La naturalesa multidisciplinària i heterogènia del projecte Coastwatch Catalunya ha facilitat el coneixement no sola-
ment de l’estat de les nostres costes, sinó també dels riscs i agressions a les quals es veu sotmesa la nostra línia de mar.
Descobrir cadascun dels racons de les nostres platges i penyals també ens permet trobar agradables o desagradables sor-
preses que ubicades en llocs mai visitats anteriorment haguessin estat impossibles de trobar.

L’estudi dins les seccions pertanyents a les comarques de Tarragona ha permès diferents accions de divers caràcter. Des
del descobriment d’abocaments, fins a la relació més directa amb els centres participants.

Hauríem de destacar que en cada campanya de recollida de dades s’han detectat episodis de contaminació per hidro-
carburs. Les causes d’aquests abocaments han anat variant i ens han donat un espectre dels orígens d’aquests episodis.
Des de la neteja de sentines de grans vaixells, fins als abocaments directes o accidentals de les naus transportadores
d’hidrocarburs. La conseqüència sempre es plasmava a la costa amb una afectació més o menys important segons les
tones abocades. L’afectació sobre el medi biòtic marí en cap moment s’ha pogut mesurar, ja que únicament podíem esta-
blir una relació amb els éssers vius de major mida, sobre peixos i aus, sense poder esbrinar les repercussions sobre els
microorganismes marins i altres tipus de vida bentònics o fortament enganxats a les roques.

Després de cada episodi de contaminació descobert durant la campanya Coastwatch, s’han realitzat les pertinents
denúncies a les administracions i mitjans de comunicació, encara que podem constatar que en cap dels casos es van rea-
litzar les pertinents labors de neteja. D’aquesta manera, cada any ens trobàvem les mateixes taques de petroli sobre el
mateix espai. Tarragona és una zona de constant trànsit de vaixells que transporten hidrocarburs, i no obstant això no
existeix un control suficient per poder esbrinar qui és el responsable de l’abocament. D’aquesta manera es reflecteix la
indefensió del nostre litoral enfront d’aquest tipus d’agressions.

Les campanyes també han suposat l’estudi de les fanerògames, i més concretament de la posidònia oceànica, que durant
els mesos de campanya es podia trobar amb facilitat en certes platges del nostre litoral. Aquest fet ha permès l’estudi
més profund de les característiques d’aquesta planta i de la seva important missió dins el mar.

Les troballes de bivalves com la Pinna nobilis sempre són una agradable sorpresa per als amants de la natura i sobre-
tot per als curiosos estudiants que se sorprenen quan en troben exemplars tan bells.

Així mateix, la troballa de residus curiosos o difícilment imaginables en un ecosistema marí, com casquets de bala,
pneumàtics o plàstics de tot tipus, ha fet reflexionar i meditar tant als voluntaris participants com als mateixos coordi-
nadors sobre la necessitat d’un major esforç per preservar l’entorn al mateix temps que es posa en evidència la neces-
sitat d’una major conscienciació de la població en general.

Tot plegat ens ha permès poder anar realitzant un singular seguiment de l’estat del litoral i de la seva qualitat mediam-
biental i poder gaudir de passejos hivernals per les nostres platges, la qual cosa no deixa de ser mai un autèntic plaer.
Diem adéu al projecte Coastwatch Catalunya amb certa tristesa, però amb la gratificació d’haver participat i gaudit de
l’elaboració d’un estudi exhaustiu de les nostres costes.

APORTACIONS DELS PARTICIPANTS
TARRAGONA
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JOAQUIM ELIES I PUIGCERVER
PROFESSOR DE L’ESCOLA NAUTICOPESQUERA DE CATALUNYA
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L'INCAS resumeix en una sola xifra l’estat de la costa de cada un dels municipis en els que s’ha portat a terme el
projecte Coastwatch; reflecteix el contingut del qüestionari de suport a l’observació de la zona costanera. S’expressa
en una escala del 0 al 10, representant “0” la màxima contaminació i mínima sostenibilitat i “10” la màxima qualitat
ambiental.

L'INCAS està compost per 6 parts que fan referència a:
1. Residus i contaminació
2. Zona d’influència i urbanització 
3. Característiques físiques de la costa
4. Efluents
5. Riscos
6. Olis i petroli

Aquest índex no és comparable amb d’altres que es basen en l’anàlisi de diferents paràmetres. L'INCAS té en
compte les deixalles trobades a la platja. Es dóna una especial rellevància a les obres que es troben dins la franja
costanera (dics, espigons, esculleres, ports i urbanitzacions); com també al tipus d’influència o dedicació, normal-
ment poc sostenible, que pateix la zona pròxima a la costa (per exemple: camps de golf, turisme, indústria, grans
construccions, abocadors). A més s’avaluen les característiques de la costa física i les amenaces imminents que
poden empitjorar-la (per exemple: extracció de sorra, abocaments d’escombreries, erosió, contaminació per olis,
petrolis o radioactivitat). Per últim volem destacar que aquest índex té, com a límit superior, la mateixa cientifici-
tat i precisió pròpia de les dades del Coastwatch.

ÍNDEX DE QUALITAT DE LA COSTA INCAS

Cala Maset, St. Feliu de Guíxols. I.E.S. Sant Elm. 2001
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Riu Muga

Riu Fluvià

Riu Ter

DADES SEGONS LES PROVÍNCIES
GIRONA

Portbou

Colera

Llançà 5

El Port de la Selva 6

Cadaqués

Roses 

Castelló d'Empúries 7

Sant Pere Pescador

L'Escala 

Torroella de Montgrí

Pals 5

Begur

Palafrugell

Mont-ras

Palamós 6

Calonge de les Gavarres 6

Castell-Platja d'Aro 

Sant Feliu de Guíxols 

Santa Cristina d'Aro

Tossa de Mar

Lloret de Mar 

Blanes 4

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

INCAS

Excel·lent

Molt bé

Bé

Suficient

Insuficient

Molt insuficient

Pèssim

No apte per la vida



Riu Tordera

Riu Bes s

Riu Llobregat
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BARCELONA
Malgrat de Mar 3

Santa Susanna 5

Pineda de Mar 6

Arenys de Mar 5

Canet de Mar 5

Sant Pol de Mar 6

Calella 6

Premia de Mar 2

Vilassar de Mar 4

Cabrera de Mar 4
Mataró 5

Sant Andreu de Llavaneres 7

Sant Vicenç de Montalt 6

Caldes d'Estrac 7

El Masnou 3

Montgat 5

Badalona 4

Gavà

Viladecans 5

El Prat de Llobregat 5

Barcelona 

Sant Adrià del Besòs 3

Castelldefels 6

Sitges 5

Sant Pere de Ribes 

Vilanova i la Geltrú

Cubelles

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

INCAS

Excel·lent

Molt bé

Bé

Suficient

Insuficient

Molt insuficient

Pèssim

No apte per la vida



41

Riu Francolí

Riu Gaià

Riu Ebre

Calafell

El Vendrell 5

Roda de Barà 6

Tarragona 7

Altafulla 8

Torredembarra 5

Creixell 6

Cambrils

Salou

Vila-Seca

L’Ampolla 4

El Perelló 7

Atmella de Mar 7

Vandellòs 5

Mont-roig del Camp 

Deltebre 5

Sant Jaume d'Enveja 8

Sant Carles de la Ràpita 8

Amposta 7

TARRAGONA
Cunit

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

INCAS

Excel·lent

Molt bé

Bé

Suficient

Insuficient

Molt insuficient

Pèssim

No apte per la vida
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INCAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Portbou 8 9 9 8 8
Colera 8 7 8 7 7
Llançà 7 7 6 7 6
Port de la Selva # 8 8 7 7
Cadaqués 7 7 9 8 7
Roses 6 7 7 6 6
Castelló d'Empúries 7 7 9 7 7
Sant Pere Pescador 8 8 8 8 8
L'Escala 7 6 5 6 5
Torroella de Montgrí 8 8 8 7 6
Pals 6 8 6 7 6
Begur 8 8 7 # #
Palafrugell 8 8 9 8 8
Mont-ras 8 9 9 # #
Palamós 6 6 7 6 5
Calonge 7 6 6 7 7
Castell-Platja d'Aro 7 7 7 7 6
Sant Feliu de Guíxols 6 7 6 6 6
Santa Cristina d'Aro 6 5 # # #
Tossa de Mar 7 8 8 # 7
Lloret de Mar 7 7 7 7 7
Blanes 5 6 6 6 5
Malgrat de Mar 5 4 4 5 5
Santa Susanna # 5 5 5 5
Pineda de Mar 4 # # # 6
Calella 5 6 # 6 6
Sant Pol de Mar 7 7 7 # 7
Canet de Mar 6 6 5 5 4
Arenys de Mar 5 5 5 # 6
Caldes d'Estrac 5 5 5 # #
Sant Vicent de Montalt 5 4 # # #
Sant Andreu de Llavaneres 5 5 5 6 7
Mataró 5 5 5 5 4
Cabrera de Mar 5 5 6 5 5
Vilassar de Mar 5 5 3 3 4
Premià de Mar 4 4 3 4 3
El Masnou 4 5 4 5 4
Montgat 6 6 6 # 5
Badalona 5 5 # 4 3
Sant Adrià del Besós 3 3 3 3 3
Barcelona 4 4 4 4 3
El Prat de Llobregat 4 4 4 # #
Viladecans 4 # 5 # #
Gavà 4 4 # # #
Castelldefels 6 5 7 # #
Sitges 5 5 5 5 4
Sant Pere de Ribes 8 8 5 5 5
Vilanova i la Geltrú 4 5 5 4 3
Cubelles 4 5 5 4 4
Cunit 4 4 # # #
Calafell 6 6 5 4 3
El Vendrell 5 5 5 6 5
Roda de Barà 6 6 6 7 6
Creixell 6 5 # # #
Torredembarra 6 6 # # #
Altafulla 5 6 6 # #
Tarragona 4 4 4 5 5
Vila-seca 5 # 4 # #
Salou 6 6 6 # #
Cambrils 4 5 # 5 4
Mont-roig del Camp # 6 6 # 6
Vandellós # 6 6 # #
Ametlla de Mar 7 6 6 6 5
El Perelló 5 6 # 7 5
L'Ampolla 6 6 # 6 5
Deltebre 8 8 8 9 8
Sant Jaume d'Enveja 8 8 8 9 8
Amposta 7 8 7 # 6
Sant Carles de la Ràpita 7 9 8 # #

CRONOLOGIA COMPARATIVA-INCAS
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Platja Canelles, Llançà. I.E.S. Llançà. 2001Platja Canelles, Llançà. I.E.S. Llançà. 2001

QÜESTONARI COASTWATCH EUROPE 2005
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Catalunya
Aquest qüestionari s’ha d’emplenar per cada unitat de 500 m. Per tant, a cada bloc li corresponen 10 qüestionaris.
Contesteu atentament les preguntes. És obligatori respondre-les totes. Tan sols es pot escriure dins els parènte-
sis. 
Des del començament i durant tota la unitat, teniu en compte les preguntes B2 (efluents), D5 (comptabilització
d’animals) i l’apartat E (brossa i pol·lució).

A. Informació sobre el lloc i els observadors

A1. 

A2. Municipi al qual pertany la unitat
[ ]

A3. Denominació de la unitat observada
[ ]

A4. Data de la sortida (dia/mes/any)
[   |   |   ]

A5. Coneixeu la zona? 
[ ]
(0) No
(1) Sí, bé
(2) Sí, una mica (ex: segona visita)

A6. La unitat és una zona qualificada per una directiva de la Unió Europea? 
[ ]
(0) No ho sé
(1) Sí
(2) No

A7. Si a la pregunta 'A6' s'ha respost 'Sí', especifiqueu (màxim 3 respostes); si no passeu a la pregunta 'A8'.
[ ] [ ] [ ]
(1) Biòtop Corine (6) Altra qualificació d'importància natural
(2) Àrea Ramsar (7) Zona de bany
(3) Directiva Hàbitat (8) Zona de marisqueria
(4) Parc nacional (9) Aqüicultura
(5) Reserva natural

A8. És accessible la unitat?
[ ] 

1. Codi país
[ 10         ] 

2. Codi província
[B          ]

4. Número unitat
[           ]

3. Número bloc
[           ]
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(1) Sí, sempre, a peu i amb vehicle
(2) Només a peu
(3) No

A82. L'accés a la unitat és prohibit?
[ ]
(0) No
(1) Sí

B. Influències procedents de terra

B1. Quines característiques té la zona pròxima a la costa (500m)? (Màxim 5 respostes)

(1) Pastura intensiva, Golf
(2) Horta, Granja, Cultius
(3) Matollar, Sotabosc
(4) Dunes
(5) Parc, Boscos
(6) Maresmes
(7) Roques, Sorra
(8) Població, Zona residencial

B2. Efluents. Anota el número total dels corrents (veure B2t) que arriben a la costa en la unitat, i indica el
tipus i les característiques dels 4 més importants.

1. Tipus

1 riu o desguàs d’albufera

2 canal obert

3 filtració

4 canonada (Ex.: en el cas d’una canonada i dues filtracions: [  4 ] [  3 ] [  3 ] [   ])

2. Amplària. Per tal d'estimar-la, 

compara el corrent amb alguns de ben

coneguts del voltant

1 petita

2 mitjana

3 gran

3. Hi ha signes de vida animal a l'aigua?

0 no
- sí

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(9) Turisme
(10) Abocador
(11) Indústria, Port industrial
(12) Carretera, Ferrocarril, Port
(13) Grans construccions
(14) Zona militar
(15) Altres

1

[ ]

2

[ ]

3

[ ]

4

[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]
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4. Desprèn pudor?

0 no

- sí

5. Té un color anormal o està contaminat amb escumes? 

0 no

- sí

6. Hi ha peixos morts? 

0 no

- sí 

7. Hi ha piles de brossa dins o al costat del llit?

0 no

- sí

8. Hi ha abocament d'aigües residuals? 

0 no

- sí

9. Hi ha olis o petrolis?

0 no

- sí

10. Té nitrits? * 

0 no

- sí

11. Quants nitrats té? * 

0 = 0 mg/l NO3-

1 = 10 mg/l NO3-

2 = 25 mg/l NO3-

12. Té fosfats? * 

0 = no

- = sí

13. Té enterococs-estreptococs? *

0 = no

- = sí

* Omplir només si ho analitzes. Per tal de mesurar els nitrits, nitrats, fosfats i enterococs-estreptococs, és necessari un kit d'anàlisi.

B2t. Efluents. Número total de corrents trobats a la unitat: [ ]

1

[ ]

2

[ ]

3

[ ]

4

[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

3 = 50 mg/l NO3-

4 = 100 mg/l NO3-

5 = >100 mg/l NO3- 
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C. Zona supralitoral 
La zona supralitoral es defineix com la zona compresa entre el límit superior de la platja i el límit de la marea
alta; si no hi ha marees apreciables, aquest últim límit és la línia superior a on arriba l'onatge. A la costa amb
roca és la zona que té com límit inferior el límit de la marea alta.

C1. Indiqueu l’amplària aproximada de la zona supralitoral (en cas d’ésser variable, estima l’amplària mitja-
na):
[ ]
(1) 0 - 1 m 
(2) 1 - 5 m 
(3) 5 - 50 m
(4) 50 - 250 m
(5) > 250 m

C2. Indica la cobertura dominant en la zona supralitoral:
[ ]
(1) Maresmes
(2) Canyissos
(3) Una altra vegetació
(4) Sorra o grava

D. Zona Mesolitoral
És la zona entre els límits de la marea alta i de la marea baixa. A la Mediterrània, on les marees tenen molt poca
amplada, considerem aquesta zona com la que és directament batuda per l’onatge i el seu límit superior és on
arriben les onades més grans.

D1. Estima l’amplada mitjana de la zona mesolitoral. Si varia molt, indica les dues mides.
[ ] [ ]
(1) < 5 m  
(2) 5 - 50 m 
(3) 50 - 250 m     
(4) > 250 m      

límit dels esquitxos en grans temporals

límit superior de les ondades

nivell del mar

límit inferior de les marees

MESOLITORAL

SUPRALITORAL

INFRALITORAL

(5) Roca nua
(6) Edificis, construccions, esculleres
(7) Obres contra l’erosió
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D2. La zona mesolitoral és coberta principalment de: (Màxim 2)
[ ] [ ]
(1) Roca sòlida
(2) Còdols (>20 cm)
(3) Graves (0.2 - 20 cm)

D3. De les plantes següents, quines es troben en aquesta unitat? (Màxim 3)
[ ] [ ] [ ]
(1) Espècies invasores (Spartina) *
(2) Fanerògames marines ** 
(3) Algues vermelles o marrons
(4) Algues verdes en clapes o bandes fines

* A la Mediterrània, la zona mesolitoral és normalment estreta i batuda intermitentment per les onades; no hi ha “espècies invasores”

procedents de terra i, generalment, no hi ha algues formant ‘clapes’ o ‘capes’ sobre fons fangós. Només a les zones rocoses és usual

trobar algues vermelles, verdes o marrons i, en alguns casos, fanerògames vives com Cimnodocea o Zostera.

** Posidònia, Cimnodocea, Zostera

*** Acumulacions d’algues mortes o restes de Posidònia.

D4. Creixement explosiu i visible d’algues (floració) a la primavera o a l’estiu:
[ ]
(0) No / No ho sé 
(1) Sí

D5. Indiqueu quins animals, dels citats a continuació, heu trobat. Compteu la zona supralitoral i mesolitoral
com una de sola.

Animals:
1. Meduses
2. Cucs 
3. Mol·luscs, cloïsses vives
4. Mol·luscs, cloïsses mortes
5. Artròpodes vius

10. Aus marines mortes
11. Foques vives
12. Foques mortes
13. Dofins vius
14. Dofins morts
15. Rates vives
16. Rates mortes

(4) Sorres (<0.2 cm)
(5) Fangs
(6) Altres

(5) Algues verdes en mates denses
(6) Acumulacions d’algues mortes ***
(7) Altres 

[ ]
[ ]

0 = No, - = Sí

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

Quantitat:

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

0 = No, - = Sí

[ ]
[ ]

6. Artròpodes morts
7. Peixos vius
8. Peixos morts
9. Aus marines vives (no en
vol)
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D6. Aus. 
Si heu trobat aus (vives o mortes) visiblement brutes de petroli o d’oli, 
D61. quantes n’heu vistes? 
[ ]
D62. I, d’aquestes, quantes de vives?
[ ]

E. Brossa i pol·lució 
E1. Descriviu l’estat general de brutícia de cada zona (supralitoral i mesolitoral), assenyalant el percentatge
aproximat (utilitzant només aquests valors: 0, 25, 50, 75, 100%) de la zona que es podria incloure en les catego-
ries de ‘molt brut’, ‘moderadament brut’ i ‘net’. Cada columna té que sumar un total de 100%.

Molt brut. Impossible caminar sense trepitjar brossa.

Moderadament brut

Net. Sense brossa.

Totals de les columnes

E2. Anoteu les restes de dimensions grans que trobeu a la unitat, tant a la zona supralitoral com a la mesolitoral.

Materials:
1. Materials procedents de terra (formigó, runa, ...)
2. Grans objectes metàl·lics (cotxes, bigues, màquines, ...) *
3. Mobiliari domèstic (llits, catifes, restes de mobles, ...)
4. Brossa domèstica en bosses, piles de deixalles
5. Restes de naufragis i altres restes de vaixells d’alta mar
6. Restes de collites (patates, taronges, ...)

* Has d’excloure els contenidors de brossa.

E3a. Brossa comptabilitzada. 
Compteu els envasos de begudes, els portallaunes, els pneumàtics i les bosses de plàstic trobats tant a la riba
com a l’aigua. Si en són molts, fes-ne una estimació.

Envasos:
1. Envasos de vidre
2. Llaunes
3. Envasos de plàstic (no PVC)
4. Portallaunes

(* la meitat compta un)

E1S. Supralitoral

[ ]
[ ]
[ ]

100 %

[ ]
[ ]
[ ]

100 %

E1M. Mesolitoral

[ ]
[ ]

0 = No, - = Sí

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

Quantitat:
5. Envasos de cartró
6. Pneumàtics *
7. Bosses de plàstic
8. Envasos de PVC

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

Quantitat:
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E3. Marca (0=No, -=Sí) els tipus de brossa i contaminants trobats a la unitat:

Brossa – Contaminants:

1. Restes d’arts de pesca (xarxes, cordes, bosses...)

2. Cintes d’embalatge

16. Contenidors de plàstics dur (caixes incloses)

4. Polistirè (suro blanc) i escuma de poliuretà

12. Material sanitari (preservatius, compreses...)

3. Altres plàstics no sanitaris (bosses, bidons...)

6. Quitrà, brea, oli, petroli *

7. Contenidors potencialment perillosos

8. Restes tèxtils, sabates, roba

9. Paper, cartró, fustes, restes de vegetals

10. Aliments, espines, ossos de sípia

11. Excrements animals o humans

13. Residus mèdics (xeringues, benes...)

14. Vidre (ampolles incloses)

15. Llaunes (inclòs envasos d’esprai i càmping gas)

* Si n’hi ha, passa a la secció “G” i després continua l’enquesta

E4. Si coneixes bé la unitat inspeccionada, indica amb quina freqüència es produeixen incidents de contamina-
ció per abocaments d’aigües residuals o fecals. 
[ ]
(1) Mai
(2) Rarament
(3) Ocasionalment
(4) Freqüentment
(5) Habitualment
(6) Estacionalment

F. Observacions generals
F1. Els últims temporals han canviat l’aspecte de la costa?
[ ]
(1) Sí, sembla més neta que de costum
(2) Sí, sembla pitjor que de costum
(3) No
(4) No ho sé

B. Supralitoral:

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ][ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

C. Mesolitoral:
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F2. S’ha netejat la platja durant l’última setmana?
[ ]
(0) No 
(1) Sí
(2) No, però durant l’estiu
(3) No ho sé

F3. Sabeu si hi ha plans per fer canvis a la unitat pròximament? (Si n’hi ha, descriu-los a l’apartat “O”).
[ ]
(0) No / No ho sé
(1) Sí

F5. Riscos.
Si hi ha alguna evidència que existeix un risc seriós o una amenaça imminent d’empitjorar aquesta costa, indi-
queu-ho en les caselles corresponents. (Màxim 5).
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(1) Erosió
(2) Extracció de sorra o grava
(3) Edificació
(4) Abocador d’escombraries
(5) Aigües fecals
(6) Radioactivitat
(7) Olis, petrolis

G. Qüestions especials sobre l’oli i el petroli
Tan sols si n’hi ha a la unitat:

G1. Lloc i quantitat.
Marqueu a la casella corresponent, a on hi ha oli, quitrà, petroli o gas-oil, com es distribueix:

G11. 

A l’aigua

(1) No n’hi ha

(2) Una línia

(3) Rodals

(4) Continu

Llargària de la taca més gran (en metres):
G13. Mesolitoral [ ] m
G15. Supralitoral [ ] m

(8) Abocaments industrials
(9) Abocaments agrícoles
(10) Contaminació per aigua
(11) Activitats recreatives
(12) Altres
(13) Aqüicultura

G12.

Contaminació portuària

[ ]
(1) No n’hi ha

(2) Taques en caps, escotes 

Mesolitoral

[ ]
(1) No n’hi ha

(2) Gotes

(3) Pilotes

(4) Taques petites

(5) Taques grans

(6) Continu

G16.

Supralitoral

[ ]
(1) No n’hi ha

(2) Gotes

(3) Pilotes

(4) Taques petites

(5) Taques grans

G14.

[ ]
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G2. Hi ha contenidors d’olis industrials o de maquinària?
[ ]
(0) No (1) Sí

Característiques del quitrà i petroli trobat:

G3

Consistència

(0) No ho sé

(1) Sòlida

(2) Semisòlida

(3) Líquida

(4) Mixta

G7. Quin és l’origen més probable del quitrà o petroli trobat?
A. Marí
[ ]
(1) Un vaixell
(2) Plataforma petrolífera
(3) Un altre origen
(4) No ho sé

G8. N’has pres una mostra?
[ ]
(1) Sí
(2) No, massa brut
(3) No, per una altra causa

H. Obres, platges regenerades i residus sanitaris 

H1. Obres en una franja de 200 m d’amplada, a partir de la línia de mar.

Dics i espigons

Ports

Murs

Passeigs marítims

Urbanitzacions

G4.

Contaminació portuària

[ ]
(0) No ho sé

(1) Menys

(2) Més

(3) El normal

(4) Molt més

Olor

[ ]
(0) No ho sé

(1) Es percep molt

(2) Es percep poc

(3) No fa olor

G6. Quantitat, en comparació amb altres anys

Color

[ ]
(0) No ho sé

(1) Negre

(2) Blau fosc, verd

(3) Grisenc o lletós

(4) Altres

G5.

[ ]

B. Terrestre
[ ]
(1) Port
(2) Fàbrica
(3) Garatge
(4) Abocador
(5) Altres
(6) No ho sé

Temps  1 = Antic  2 = Recent, un any  3 = En construcció

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Distància del mar:

[ ] m
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H2. Platges regenerades durant l’últim any:
1. Nom de la platja més gran regenerada:
[                              ]
2. Longitud de la platja tractada: [ ] m.      
3. Ha estat regenerada alguna platja de la teva unitat durant l’últim any?
(0) = No
(1) = Sí

H3. Residus sanitaris:

Tipus:

1. Compreses i tampons

2. Aplicadors de tampons

3. Bolquers

4. Preservatius

5. Bastonets de les orelles (0, 10, 100, 1000)

6. Altres (especificar): [                      ]

H4. Restes vàries.
(Nombres aproximats: 0, 10, 100, 1000).
1. Caixes dels cucs que fan servir els pescadors de canya: [ ]
2. Encenedors:  [ ]
3. Puntes de cigarretes: [ ] 

O. Observacions de la unitat (Màxim 292 caracters.)

P. Participants

A. Nom B. Edat C. Professió

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Número total:

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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BLOC 1
Institució
Coordinació Alicia Herrera

Participants Mònica Simon, Marta Just

BLOC 2
Institució I.E.S. Llançà

Coordinació Leo Manso, Carme Riudons, Xavier Camps

Participants Laia Llobera, Naila Mato, Monica Requena,

Efrem Puito, Eric Boada, Albert Gimenez, Sergi Sánchez,

Núria Yañez, Gina Ströhecker, Katia Guzman, Nazareth

Dafonte, Gemma Dominguez, Héctor Peñalosa, Rosa

Jara, Manón Félix, Daniel Molina, Sònia Roca, Arantxa

Baubosa, Mª Mar Poccas, Sandra Couces, Xavier Àvila,

Ferran de Ugarte, Pere Gar, Maragda Morera, Anna

Cervera, Marta Burgueño, Henar Rodríguez, Xavier

Salvat, Job Caball, Joel Carranza, Laura Muñoz, Ainoa

Sánchez, Estel Perez, Isabel Rodríguez, Pol Camps,

Josep Paltré, Manuel Uhlen, Gemèl.lia Gubert, Cintia

Hernández, Bernat Hernández, Pol Hernández, Edgar

Simón, Xavier Llaveria, Raquel Foulón, Irina Vela, Aridna

Noves, Natalia Darder, Lidia Rastrojo, Joaquím Puigvert,

Joel Serrano, Adrià Pacreu, Tamara Carranza, Ferran

Barneda, Rafael García, Jordi Budi, Cristian Castenyeiras,

Marc Muñoz, Sandra Bos, Joana Portilla, Silvia Berthan

BLOC 4
Institució I.E.S. Alexandre Deulofeu

Coordinació Santiago Musquera, Teresa Sels

Participants María Risquez, Vanesa Conde, Lorena

Pérez, Juan Mateo, Adrià Manzano, Adrià Quer, Aleix

Planas, Manel Priego, Sergi Barrabés, Sana El Onsri

BLOC 8
Institució IAEDEN

Coordinació Leo Manso

Participants Voluntaris 

BLOC 10
Institució Centre Empordà

Coordinació Carme Condom

Participants Abad, Clàudia, Basco, Alexandra Benedict,

Joseph Brugué, Marina Carbonés, Benet Casadevall, Anna

Catalan, Jonatan Coalla, Oliver Compte, Pau Dezuttere,

Sergi Fernández, Damaris Ferreira, Carlos Fontdecaba,

Carme Fröhling, Leandra Galvany, Daniel Gauchola, Xavier

González, Mª Laura Hernández, Victor Marrasé, Jordi

Martín, Ariadna Mcgrath, Dalia Pla, Mireia Plana, Joan

Rabassa, Maria Segura, Carlos Solà, Jordi Vicente,

Alexandra Viruelle, Maëlle Agneray, Audrey Barneda, Marc

Bartra, Jordi Basco, Carlota Benito, Paula Castiglione,

Marco Claparols, Marc Dalmau, Laia Del Campo, Pedro

Estrems, Adrià Follana, Melisa Foutrel, Delphine Gallego,

Clàudia Guillot, Joan-Baptista Gumma, Sílvia Hoffken,

Sarah Kazmarski, Joseph Llombart, Anna Martnez, Ada

Moscardó, Pau Palou, Eva Pratcorona, Ernest Ramírez,

Victor Rico, Anaïs Rivera, Alba Sánchez, Francisco Sanés,

Jordi Vila, Marc Weiler,Naiomi 

BLOC 11
Institució I.E.S. Castelló

Coordinació Gerard Duran

Participants Ariadna Comas, Claudia Rosillo, Sara

Belmonte, Eduard Gibert, Anna Genis, Gerard Escuder,

Miriam Falgas, Gemma Gasull, Mª Angeles Gutierrez, Latifa

Chamlali, Sandra Rogele, Jessica martín, Juana Diaz,

Raquel, Brun, David Gascón, Marius Ladrón de Guevara,

Adam Gordillo, Juan López, Valeria Aristondo, Anabel Ruiz,

Neus Pagés, Laia Font, Alma López, Marina Julià, Yolanda

Hidalgo. Ramón Vergés, Xavier Oliveras, Marcos Pérez,

Eric Mesas, Jordi Galí, Adrià Alfaro, Marc García, Núria

Busvarons, Joaquím Bertuzzi, Marina Bolasell, Alba Esculta,

Elisenda Lladí, Sonia Font, Iria Jiménez, Andreu illa, Judit

Gamboa, Marina Geli, Baldiri Gironell, Guillem Güell,

Ahmed Benamar, Bembandy Konteh, Gerard Ripio, Eudaldo

Sanllehí, Aitor Sánchez, Carles Torracabota, Laia Saló,

David Martín, Bernat Santos, Marina Sarquella, Laila Terraf,

Sara Saber, Vicent Molina, Marc Parramón, Isaac Massot,

Adrià Carmona, Joel Murcia, Isaac Serra, Sergi Sarriá,

Quintín Manzano, Marc Puig, Víctor Marín, Robin Monud,

Alex Souvendy, Jordi Lleixà

BLOC 13
Institució C.P. Fluvianets

Coordinació Carme Folladosa i Oliveres

Participants Marta Rodríguez i Quesada, Laura Planas i

Ferrer, Carlos Manuel Espinoza i Flores, Anna Sastre i

Muñoz, Miquel Isern i Roca, Pol Planas i Palou, Josep 

Llach i Carpinell, Francesc Sastre i Muñoz, Andreu Molins 

i Montalat, Sarai López i Rodríguez, Mònica Armengol 

PARTICIPANTS
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i Goikoetxea, Meritxell Romans i Casas, Ariadana Millet 

i Ibarz, David Sagrera i Costa

BLOC 14
Institució I.E.S. L'Escala

Coordinació Eulalia Ferreres, Montserrat Serra

Participants Pilar Alabau, Sandra Ariza, Abde-lilah

Baghou, Ivan Basó, Glòria Brugués, Miriam Caballero,

Mireia Cajas, Widad Chaoui, Esther Costa, ;oises

Fernández, Mariona Fuster, Oleksiy Garkala, Miro Grütter,

Eric Guàrdia, Cristina Gutierrez, Rui Jiang, Yamina,

Khamlich, Javier Mateos, Jose Angel Molina, Jordi Pagés,

Beatriz Ruiz, Sheila Ruiz, Vanessa Sanchez, Rosa

Cristina Sayeras, Julia Solés

BLOC 16 
Institució C.P Guillem de Montgrí

Coordinació Dolors Fabrelles, Tatiana Puigros

Participants 5è de primària

BLOC 17
Institució Basses d’en Coll i C.P. Portitxol

Coordinació Carles Barriocanal Lozano i Vicens Rovira

Participants Joaquim Camps Wilsha, Carles Barriocanal

Lozano i 5è i 6è de primària

BLOC 18
Institució Basses d’en Coll

Coordinació Carles Barriocanal Lozano

Participants Joaquim Camps Wilsha, Carles Barriocanal

Lozano, Jaume Ros Piera

BLOC 22
Institució I.E.S. Palamós

Coordinació Agustí Ramón Pijaume

Participants Cristina Cazorla, Melani Farrarons,

Francisco Heredia, Ruben Idigora, Sara León, Anabel

Peixoto, Ruben Rodríguez, Cristian Sánchez. Alfaro,

Monica Sierra, Laura Tomás, Gemma Vilà

BLOC 24
Institució I.E.S. Sant Elm

Coordinació Carme Martin

Participants 2º ESO

BLOC 28
Institució I.E.S. Rocagrossa

Coordinació José Miguel Herrero

Participants 2º ESO

BLOC 29
Institució Escola Súnion

Coordinació Jordi Carmona i Espinosa

Participants Teresa Casas, Florenci Blancafort, Jordi

Canals, María Castellví, Sergi Pedreny, Lluís Vilardell, Iris

Ros, Jordi Margalef, Ferran Alfós, Núria Duatis, Eric

Ordax, Miranda Pelegrín, Àlex Fuster, Guillem

Santamaría, Carlos Pérez, Rita Rodríguez, Joan Valls

BLOC 30
Institució I.E.S. Ramón Turró

Coordinació Montserrat Giol, Miquel Llorens

Participants Antonio Cabello, Irineo Alvarado, Estel

Cusell, Naima El Khalifi, Maria Esteo, Rubén García,

Natalia Machin. Joshua González, Ariadna Masferrer,

Sandra Llobet, Enric Moliné, Vanessa Llobet, Ariadna

Serra, Noemí Mañé, Ainoa Morán, Irene Serra, Yolanda

Rodríguez, Rebeca Serrano

BLOC 31
Institució I.E.S. Euclides

Coordinació María Guri

Participants Ricard Campeny, José Díaz, Joan Folch,

Daniel Pera, José Luís Guardia, Eric Martínez, Andreu

Paituui, Jayesch Mateo, Daniel Pérez

BLOC 32
Institució I.E.S. Bisbe Sivilla

Coordinació Anna Tudorí

Participants Oscar Herrera, Diego Magro, Cristian

Meyer, Fátima Lamrani, Verónica Moreta, Marta Olivas,

Maria Antonia Revilla, Anna González, Andrea Filipa

Bentes, Sara Bernárdez, Jordi Borrell, Sonia Martínez, Iris

Banet, Enric Guillén, Albert garcía, Marc Verdaguer, Maria

Carme Cubarsí, Miquel Martí, Josep Morales, Michael

Cristopol Clouch, Cynthia Gómez, Magda García, Marc

Pidemunt
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BLOC 33
Institució Escola del Mar

Coordinació Francesc Camps

Participants Francesc Camps

BLOC 34
Institució Escola del Mar

Coordinació Javier Delgado

Participants Javier Delgado

BLOC 36
Institució Col.legi Parroquia Sant Feliu

Coordinació Regina Moia

Participants David Requena, Xavier Boluda, Ricard

Muñoz, Alfonso de Benito, Gemma Badia, Carme Ortega,

Júlia Puigventós, Xavier Villà, Oriol Vila-Barraquer,

Blanca Critòfol, Maria Llibre, Ricard García, Eduard

marín, Neus Ordóñez, Anna Sans..

BLOC 37
Institució Escoles Betlem i IES Serra Marina

Coordinació Rosa Pérez i Carmen Arroyo

Participants Maria del Mar Martínez, Lorena Martínez,

Mireia Marty, Raquel Alfaro, Laura de Ugarte, Anna

Roselló, David Harrison, Juan José Rico Ávila, Roger

García Farés, Elisabeth Pérez, Javi López, Tamara Ato,

Adrià Melero, Miguel Moreno, Josuè Molina

BLOC 38
Institució Escola Bergantí i Escola Sant Andreu

Coordinació Francesc Bart i Rosa Rossell

Participants Àlex Maruny i Forcada, Jordi Vila, Aixa

Zayzoun, Jordi Molina, Emili Llebaria, Oscar Sió, Robert

Arasa, Rosa Serrano, Anna Arias, Alexandre Brincau,

Oriol Massuet, Pepe Durán, Nestor Reina, Albert Gili,

Marc Solà i Castells, Jordi Molué López

BLOC 39
Institució IES Badalona VII i Escola Badalones

Coordinació José Angel Fernández, Ester Sansa

Participants Neus Robas, Marc Rubio, Àlex, Núria

Albiol, AïdaAlvaro, Maria Planas, Marta Chaler, Cristina

Conde, Alba Flores, Michael, Sara Miralles

BLOC 45
Institució Depana

Coordinació Albert Petit Saludes

Participants Marta Chaler, Cristina Conde, Alba Flores,

Sergi Recacho, Xavier Torrent, Estela Illa, Marçal Collell,

Elias Aparici, David Rodés, Carles Piulats, Maria Rosa

Rubí, Fernando Hernández, Joan Antoni López, Pilar

Montserrat

BLOC 47
Institució Asso. Catalana de Cases de Colònies

Coordinació Jesús Canelo

Participants Gisela Balanyà, Cristina Bota

BLOC 54
Institució IES Baix Penedès

Coordinació Vicenç Cabré Brugulat

Participants Pere Herrero Lozano, Olga Villagrasa

Flores, Verónica martín, Gemma Valldosera, Helena

Calmet, Ariadna Cerdà, Tania Pérez, Francecs Miret,

marius Sánchez, Sercio Salicio, Lida Lahmaidi, maria

Casañas, Ana Subiría, Cristina López, Patricia Mérida,

Marta Valerio, Marc Sans, Neus Codina, Rebeca Ollé,

Sonia Rosales, Dalila Ramón, Sandra Sánchez, Elena

Valverde, Soraya Ramírez, Pablo Gómez, Omar Marín,

Sandra Corcovado, Francesc Vives, Melania Cardó, Clara

Lázaro, Alex Casado, Jordi Caraltó

BLOC 55
Institució Departament Medi Ambient Ajuntament de

Torredembarra

Coordinació Ramón Ferrer

Participants Jarzat Marie-Laure

BLOC 57
Institució Depana

Coordinació Marta Grau

Participants Celine Lavielle, Marina Castells, Pau

Grau., Blanca López, Nuria Martí, Rosa Mª Marín

BLOC 67
Institució Mediterránia Centre d’Iniciatives Ecològiques

Coordinació Rosalia Anglès

Participants Rosalia Anglès, Marta Puigdomènech
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BLOC 68
Institució Escola Náutico Pesquera de l’Ametlla de Mar.

Coordinació Joaquim Elies

Participants Daniel Aixart, Cristina Noier, Joan Rubau

BLOC 70
Institució Greenpeace

Coordinació Mar Olivar

Participants Sylvie Halouzková, Luigi Ceccaroni,

Blanca Jiménez, Jesús Navarro, Jordi Badia, Sandra

Carrera, Peter Bucek, Dadid Sánchez Héctor Andreu,

Javier López, Florence Labede

BLOC 71
Institució Greenpeace

Coordinació Mar Olivar

Participants Laura Dieste, Albert Rodríguez, Jorgina

Pequera, Ariadna Pequera, Jaume Casasola, Cristina Diaz,

Maria Borja, Mar Olivar, Anna Trillo, Fina Carmona, Sabrina

Morgenstern

BLOC 72
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre 

Coordinació Ramón Vidal i Saborit

Participants Teresa Ventura, Josepa García, Jordi

Macia 

BLOC 74
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit

Participants Teresa Ciurana, Joan Sánchez, 

Paulína Taneva

BLOC 75
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit

Participants Angels Panisello, Jordi Prat

BLOC 76
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit

Participants Angels Panisello, Jordi Prat

BLOC 77
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit

Participants Montsant Tarragó, Irene Teske, Peter

Frölich

BLOC 78
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit

Participants Ramón Vidal, Xavi Abril, Mariajo Torta,

Montse Masià, Marc Puigcerver

BLOC 79
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit 

Participants Lina Cátala, Carles Domingo

BLOC 80
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit 

Participants Ernest Bertomeu, Rosa Faus, Mariajo

Torta

BLOC 81
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit 

Participants Jordi Casanova Bertomeu, Clara Franch

Fosch, Pablo Hernández Larrumbe

BLOC 82
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit 

Participants Antonio Martínez, Pilar Beltrán, Ramón

Vidal, Xavi Abril

BLOC 83
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit 

Participants Antonio Martínez, Pilar Beltrán, Ramón

Vidal, Xavi Abril

BLOC 86
Institució Parc Natural Delta de l’Ebre

Coordinació Ramón Vidal i Saborit 

Participants Dora Fuentes, Joan Moisés, Vanesa

Costan
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