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0. Introducció i objectiu
0.1. Introducció i antecedents
El present document correspon a la Diagnosi del litoral i risc geològic de Castell Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro, i s’emmarca dins l’Agenda 21 dels municipis.
La diagnosi del litoral es redacta a partir del recull de la dispersa informació existent
d’aquells aspectes que afecten les costes dels municipis (ecosistemes litorals, sediments i
circulació de les aigües, estructura geològica, usos existents, etc.).
La diagnosi dels riscos geològics de l’àmbit d’estudi s’elabora d’acord amb els criteris del
Mapa de prevenció de riscos geològics de Catalunya i han estat consultats els estudis
existents de la Direcció General de Costes.

0.2. Objectiu de l’estudi
L’objectiu d’aquest estudi és conèixer quines són les característiques i dinàmiques de la
franja litoral d’aquests municipis (ecosistemes, risc geològic, risc de llevantades, etc.) i les
seves principals incidències sobre els usos actuals a les platges i al mar.
Aquesta Diagnosi del litoral i risc geològic és una eina que donarà pautes orientatives als
Ajuntaments, de com han adequar i adaptar els Plans d’usos de les seves platges als
condicionants i preexistències del medi, i d’aquesta manera, aconseguir reduir l’impacte
sobre el medi i minimitzar el risc per a les persones.
Com es detalla al següent capítol, l’àmbit d’estudi s’ha restringit a una franja marítima i a la
zona maritimoterrestre.

0.3. Estructura del document
El document s’estructura en tres capítols, a banda de l’introductori, i l’annex.
El primer capítol delimita l’àmbit d’estudi segons quatre zones: mar, domini públic
maritimoterrestre, servitud de trànsit i servitud de protecció.
El segon capítol, és el gruix del document i conté la descripció i diagnosi del litoral, primer
des d’una perspectiva més ambiental i d’usos existents, i després en base el risc geològic.
En el tercer capítol es recullen les conclusions obtingudes a partir del solapament de la
informació de risc geològic i qualitat del litoral, les quals permeten definir directrius i pautes
per orientar el futur Pla d’usos.
I finalment, l’annex recull (4.1) un llistat dels organismes consultats que no han donat fruit
per a la realització del document i (4.2) la cartografia de caracterització i diagnosi.

1

2

1. Delimitació de l’àmbit d’estudi
1.1. Definicions prèvies
Tot seguit es recullen una sèrie de definicions que aclareixen la polisèmia dels conceptes, i
es determina quina és la terminologia escollida en aquest estudi.
 Des d’un punt de vista terminològic (diccionari Termcat) les definicions serien les
següents:
Litoral: regió que és a la vora del mar i en rep una forta influència.
Costa: faixa de terra en contacte amb el mar. La costa pot ser en forma de platja o de penyasegat.
Medi marí: es sinònim d’ecosistema marí, és a dir, medi aquàtic que presenta nombrosos
factors que actuen sobre els organismes que hi habiten i que han fet que aquests presentin
adaptacions típiques (adaptació a onades, al color de l’aigua, al diferent grau de salinitat, de
ph, de pressió, etc.).
 Des d’un punt de vista ecològic (ecologia marina) s’entén per:
Litoral: el fons de la plataforma continental, la qual abasta aproximadament de la cota 0 de
la línia de costa fins als 200 metres de fondària aproximadament, i inclou també la zona
costanera de transició entre el medi terrestre i el medi marí on només viuen espècies
marines.
 Com es pot veure, la definició terminològica i ecològica són aparentment contradictòries i
introdueixen confusió. El Dr. Ramon Moreno i Amich, catedràtic d’Ecologia (Mariage 2007),
opina que des d’un punt de vista funcional:
Litoral: és un espai de frontera a través del qual hi ha intercanvis i fluxos de materials i
energia, i on es produeix la interacció directa del mar i el continent. Així doncs, el litoral s’ha
d’entendre com un sistema que ocupa una franja més o menys centrada en la línia de costa,
d’amplada variable, que conté alhora una part de mar i una part de terra,

GEOSERVEI ha considerat que la tercera definició és la que s’adequa millor a l’objectiu de
l’estudi atès que es pretén conèixer l’estat actual, tant del mar com del continent.
Aquest apartat ha pretès ser una justificació del títol del treball atès que en un principi
s’anomenava Diagnosi del medi marí, però s’ha cregut oportú anomenar-lo Diagnosi del
litoral i risc geològic.
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1.2. Delimitació i definició de l’àmbit d’estudi
L’àmbit d’estudi de la Diagnosi del litoral i del medi marí s’ha acotat al Domini Públic
Maritimoterrestre (DPMT), la servitud de trànsit i la servitud de protecció. Tot seguit es
defineixen cadascun dels conceptes i es poden veure representats a la figura 1.
Per tal de determinar el límit marítimo-terrestre cal regir-se per la normativa vigent en
matèria de costes que és la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, que es descriu a
continuació (Geis Nielsen, 2005):
El Domini Públic Maritimoterrestre (DPMT): territori costaner fins a on arriben les ones en
les majors tempestes, les platges de sorra, les maresmes, estuaris i els rius fins a on són
sensibles les marees, els penya-segats sensiblement verticals fins al límit superior, els molls
i els ports, i el terrenys guanyats al mar.
El DPMT és competència exclusiva de l’Estat central, exercida mitjançant la Direcció General
de Costes del Ministeri de Medi Ambient i les seves demarcacions provincials. Com a norma
general, no s’hi admet cap ús privatiu fix. En determinades condicions, i sempre que no
incideixi negativament en l’ús públic general, l’Estat pot atorgar concessions, per un període
màxim de 30 anys, per usos al servei de la platja. També s’hi pot autoritzar, si no hi ha
alternativa, la ubicació de serveis i infraestructures i la construcció de passeigs marítims,
amb el corresponent informe preceptiu del Servei de Costes del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Un cas especial són els usos de
temporada al servei de les platges, que s’instal·len durant l’estiu i es retiren durant l’hivern
(dutxes, serveis higiènics, punts de venda de menjar i gelats, terrasses, distribució d¡àrees
per a embarcacions i banyistes, entre d’altres). La distribució i localització d’aquests usos
provisionals es concreta en un Pla d’Usos de Temporada que redacta cada municipi. La
competència de l’aprovació d’aquests plans correspon a la Comunitat Autònoma, ja que
tenen el caràcter d’ordenació territorial. Un cop aprovada la distribució dels usos, correspon
a l’Estat l’atorgament de concessions temporals per a la gestió dels diversos serveis.
Les franges definides per a la protecció del DPMT són:
-

Franja de servitud de trànsit: franja de 6 metres d’ample, al llarg de la línia
d’atermenament del DP, la funció de la qual és garantir l’accés al llarg de la costa. En
aquesta franja no és permès cap tipus de nova edificació. Les possibles autoritzacions
per a usos o activitats són també de competència de l’Estat, previ informe de la
Comunitat Autònoma.

-

Franja de servitud de protecció: segona franja de terreny, de 100 metres d’ample
(inclosos els 6 metres de la servitud de trànsit) en les àrees de sòl no desenvolupades
urbanísticament (sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable sense desenvolupar), i que es
redueix a 20 metres en sòls urbans consolidats (terrenys que ja tinguessin la condició de
sòl urbà en els plans urbanístics quan es va aprovar la Llei de Costes l’any 1988). Hi
estan prohibits els edificis residencials, les grans infraestructures de transport (trens,
carreteres) i les línies de transport elèctric (en cas d’especial interès públic, s’hi poden
admetre infraestructures, si no hi ha alternativa). S’hi permeten usos “tous”, com
l’agricultura i els camps d’esports. Es competència del planejament urbanístic (aprovat
per la Comunitat Autònoma i també amb informe preceptiu de l’Estat, que és vinculant si
s’argumenta que l’ús o les obres sol·licitades poden afectar negativament el DP)
determinar quins usos i edificacions són admissibles en aquesta franja, tenint en compte
les limitacions que fixa la Llei de Costes.
4

-

Zona d’influència: la Llei defineix aquesta tercera franja, de 500 metres d’ample des de
la línia marítimo-terrestre, i hi estableix limitacions de planejament urbanístic: els plans
han d’evitar generar fronts d’edificació compacta i contínua al llarg de la costa, i la
densitat d’aquesta àrea no pot ser superior a la mitjana de les àrees de nou
desenvolupament en el conjunt del municipi.

-

Servitud d’accés al mar: en aquesta darrera zona de servitud la Llei estableix que els
plans urbanístics han de preveure els accessos i les àrees d’aparcament necessaris
localitzats fora del DPMT. En les àrees urbanes de nou desenvolupament, la Llei obliga a
preveure un accés transversal a la costa cada 200 metres per a vianants i cada 500
metres per a vehicles.
L’ordenació d’aquestes dues darreres zones corresponen al planejament urbanístic,
durant la tramitació del qual han d’emetre un informe, la Direcció General de Costes de
l’Estat i el Servei de Costes de la Generalitat, per tal de valorar l’adequació de la proposta
urbanística a les determinacions de la Llei de Costes.

Com s’ha dit al principi de l’apartat, la zona d’influència i la servitud d’accés al mar queden
fora de l’àmbit d’estudi, que s’acota al DPMT, a la servitud de trànsit i a la servitud de
protecció.
La figura següent il·lustra de manera esquemàtica els conceptes tractats.

Figura 1. Esquema del domini públic maritimoterrestre i franges de servitud.

Font: Adaptació de l’esquema de Geis Nielsen, 2005.
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Figura 2. Domini públic maritimoterrestre i franges de servitud a Castell-Platja d’Aro.

Les platges i cales de Castell-Platja d’Aro que es tracten en aquest estudi són la cala de la
Belladona, cala del Pi, sa Cova, platja Rovira, platja Gran, sa Conca, cala Pedrosa, cala del
Barco (al nord de la Punta d’en Pau) i el Racó de s’Agaró. No obstant, el tractament de cada
aspecte d’una i altra, varia en funció de la informació disponible.
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Figura 3. Domini públic maritimoterrestre i franges de servitud a Santa Cristina d’Aro.

De nord a sud, el DPMT de Santa Cristina d’Aro comprèn la cala dels Canyarets (tot i que la
major part de la platja pertany al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols), la platja de
Canyet, la cala del Senyor Ramon, la cala dels Concagats i la cala de Vallpresona. La
informació disponible sobre cada platja i cala varia en funció dels aspectes estudiats.
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2. Caracterització i diagnosi del litoral
Aquest capítol és el gruix del document i aquí s’hi recull la caracterització del litoral des de
diferents perspectives (planejament urbanístic, medi natural, accessos i usos, i risc geològic).

2.1. Planejament territorial, urbanístic i sectorial
El planejament urbanístic i territorial es regeix pel principi de jerarquia normativa, de
manera que qualsevol pla urbanístic que es desenvolupi a escala municipal o supramunicipal
ha de tenir en compte aquells plans territorials i urbanístics elaborats a escales més àmplies
que incloguin l’àmbit del municipi/s.
A continuació es recullen els plans territorials i urbanístics directrius més significatius
previstos en l’àmbit territorial de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, i s’assenyalen (en
verd) aquells que tenen incidència sobre l’àmbit d’estudi, és a dir, la zona del DPMT i les
seves franges de servitud:

Pla territorial general de Catalunya
Planejament
territorial

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines
Pla director territorial de l’Empordà
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)

Planejament
urbanístic

Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner
integrat per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el
pla parcial aprovat (PDUSC-2)
Pla d’espais d’interès natural, xarxa natura i parcs naturals
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026

Planejament sectorial

Pla de ports de Catalunya 2007-2015
Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes FormiguesCosta Brava

Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)
El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) de l’any 2005, és un instrument de
planejament urbanístic supramunicipal, elaborat d’acord amb la legislació urbanística
catalana (Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de
desembre). El Pla vol ser un instrument adequat per ordenar el sistema costaner de
Catalunya des dels principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i la
defensa de l’interès general pel que fa al canvi dels usos del sòl.
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El Pla director urbanístic del sistema costaner té els següents objectius:
a) Generals
-

Identificar els espais costaners que no han sofert un procés de transformació urbanística,
classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no
urbanitzable, i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per
garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori que abasta aquest Pla i del
sistema costaner en el seu conjunt, conforme al que estableix l’article 3 de la Llei
2/2002, modificada per la Llei 10/2004.

b) Particulars:
-

Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del sistema
costaner.

-

Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisatgístics, culturals, científics,
agrícoles, forestals, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals.

-

Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats per riscos
naturals o antròpics.

-

Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini públic
maritimoterrestre.

-

Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com àmbits
d’interrelació entre la societat i la natura: des del manteniment d’un recurs turístic bàsic i
des del recolzament de la biodiversitat, en connectar els espais de l’interior amb els del
litoral.

L’àmbit territorial del Pla director urbanístic del sistema costaner està integrat pel territori
comprès dintre d’una franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal
terra endins, des de l’atermenament del domini públic maritimoterrestre(, en tot el litoral
de Catalunya, més els àmbits exteriors a l’esmentada franja, inclosos en les unitats
territorials de regulació de sòl costaner que la sobrepassen.
Les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C) són els àmbits delimitats en
els plànols d’ordenació identificats amb la Clau UTR-C que, dintre i fora de la franja de 500
metres d’amplada, definida a l’article 4 de les normes, abasten sòl actualment classificat
com a sòl no urbanitzable, inclòs o no en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), i també sòl
actualment classificat com a sòl urbanitzable no delimitat, sense Programa d’actuació
urbanística o Pla parcial de delimitació vigents.
Respecte d’aquests àmbits, el Pla director preveu la classificació, la categoria i les
subcategories de futur, del sòl que abasten i estableix les directrius i determinacions i que
resta subjecta la regulació dels respectius règims del sòl.
La classe i categoria del sòl inclòs en les unitats territorials de regulació de sòl costaner
(UTR-C), serà la de sòl no urbanitzable costaner.
Concretament, al municipi de Castell-Platja d’Aro el PDUSC I identifica dues unitats
territorials de regulació de sòl costaner (C1) i una unitat territorial de regulació de sòl
costaner especial (UTRCE) que es divideix en: UTRC-073b–Punta d’en Pau, UTRC-072b–Punta
10

Prima i l’UTR-072CE–Parc de Treumal. A Santa Cristina d’Aro es tracta de la UTR-C Massís de
les Cadiretes.
Figura 4. Règim urbanístic del sòl costaner a Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro segons el
Pla director urbanístic del sistema costaner.

Font: Pla director urbanístic del sistema costaner, 2005.
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Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrat per sectors de sòl
urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat (PDUSC2)
El Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl
urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (any 2005) té per principals objectius i
propòsits:
-

Identificar, protegir i posar en valor els espais costaners actualment lliures, abastats per
una franja de 500 metres en projecció horitzontal a partir del límit inferior de la ribera
del mar, podent ampliar-se la distància a fi i efecte de preservar la connectivitat entre els
espais lliures costaners i els interiors.

-

Contribuir al desenvolupament sostenible de la costa catalana, amb els propòsits
següents:
a. Urbanístics: Eludint l’ocupació urbana indefinida i evitant el continu
urbanitzat en determinades àrees.
b. Patrimonials: Preservant els espais costaners encara lliures d’edificació pels
seus valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, educatius,
ambientals, agrícoles, forestals, culturals, simbòlics, de lleure i de qualitat de
vida.
c. Ambientals: Preservant les continuïtats dels sistemes d’espais oberts,
assegurant la qualitat ambiental, la connectivitat i l’intercanvi biològic dels
espais terrestres interiors amb les platges i el mar.
d. Econòmics: Gestionant l’espai litoral com a recurs bàsic i durador per al
desenvolupament econòmic, el turisme i la qualitat de vida.

Les mesures aplicables segons la classe de sòl en síntesis són:
-

En sòl urbà: Tant el consolidat com al no consolidat es subjectarà al planejament
urbanístic vigent i a la legislació aplicable en matèria de costes a fi de garantir
l’efectivitat de les servituds legals i la indemnitat del domini públic marítim terrestre.

-

En sòl urbanitzable delimitat: Si disposa de Pla parcial aprovat definitivament podrà
desenvolupar-se dins dels terminis establerts. Els futurs plans urbanístics derivats, a més
de respectar en tots els casos la legislació aplicable en matèria de costes, hauran de:
 Emplaçar els sistemes d’espais lliures públics en la forma més propera i
racional a la ribera del mar.
 Adequar la tipologia edificatòria al paisatge natural i urbà en el qual s’hagin
d’emplaçar.

-

En el sòl urbanitzable no delimitat: Si disposa de Programa d’actuació urbanística o de
Pla parcial urbanístic de delimitació aprovat definitivament abans del 31/01/04 es
podran desenvolupar com els sectors de l’apartat anterior. En cas contrari, el sòl
urbanitzable no delimitat podrà ser classificat de sòl no urbanitzable costaner, per raó
d’establir-se, justificadament, la incompatibilitat amb la seva transformació.
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-

En el sòl no urbanitzable: Quan es troba sota la protecció del PEIN, s’estableix la
incompatibilitat amb la seva transformació (art. 32.2.a LLU) en cas contrari, podrà ésser
qualificat de sòl no urbanitzable costaner per raó d’establir-se la incompatibilitat amb la
seva potencial transformació i sens perjudici de les majors proteccions ja establertes en
els PGOU (POUM).

Finalment el PDUSC relaciona un conjunt de directrius per a l’adopció i/o revisió dels Plans
generals d’ordenació urbana vigents.
Tot i les directrius genèriques a adoptar en els planejaments municipals, a l’àmbit de
l’Agenda 21 no hi ha cap sector de sòl urbanitzable delimitat sense pla general aprovat on
s’hi defineixin actuacions específiques del PDUSC-2.

Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de
desembre, és un instrument de planificació sectorial de desplegament del PTGC.
Els objectius principals del PEIN són:
-

Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa paisatgística i la
diversitat biològica dels sistemes naturals de Catalunya.

-

Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais
naturals.

La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) preveu l’establiment per part dels estats
membres d’una xarxa d’espais naturals amb l’objectiu de “contribuir a garantir” la
biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
en el territori europeu dels estats membres”. Aquesta xarxa, que s’ha anomenat Natura
2000, haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació
favorable dels hàbitats i les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de
la Unió Europea (UE). La Xarxa Natura 2000 inclou els hàbitats d’interès comunitari més
rellevants de Catalunya.
El litoral de Castell-Platja d’Aro no està inclòs dins cap zona de protecció natural.
La franja d’estudi del terme municipal de Santa Cristina d’Aro, excepte la urbanització
Rosamar, està inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 del Massís
de Cadiretes. A continuació es recullen les superfícies del terme de Santa Cristina d’Aro,
incloses dins la Xarxa Natura 2000:
 Superfície del municipi dins l’espai (àmbit terrestre):1.391,18 hectàrees
 % del municipi dins espai (àmbit terrestre): 20,6%
 % de l’espai corresponent al municipi (àmbit terrestre): 15,1%
 Espai marí total: 1.457,19 ha.
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Figura 5. Espais PEIN i Xarxa Natural 2000 de l’àmbit de l’Agenda 21.

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia web
del DMAiH, 2010.

Pla de ports de Catalunya (2007-2015)
El nou Pla de ports de Catalunya suposa un nou pas endavant per millorar l’ordenació del
litoral català, promovent un ús portuari eficient, sostenible i racional. El Pla aposta per:
-

Prioritzar l’ampliació dels ports ja existents, en comptes de promoure’n la construcció de
nous, optimitzar l’espai disponible a l’hora de crear nous amarratges i potenciar
instal·lacions amb menys impacte ambiental.

-

En aquest sentit es preveu augmentar en prop de 6.000 places l’oferta d’amarratges per
a la nàutica esportiva.

-

Potenciar l’economia amb la captació de nous mercats i la dinamització dels sectors
comercial, turístic i pesquer.

-

Cercar el reequilibri territorial en la ubicació dels nous amarratges i integrar el port a la
ciutat, amb la creació de marines seques i d’altres espais de connexió.

-

Millorar l’operativitat dels ports, amb més vigilància als accessos per garantir el recer de
les embarcacions i reforçant el Front Portuari Català per coordinar els ports comercials.

-

Introduir mesures per promoure la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la recollida i
tractament d’aigües residuals, així com el control de la contaminació dels sediments.
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Quan a propostes del Pla, a banda de les actuacions generals previstes a les instal·lacions
portuàries de Catalunya, al Port de Marina Port d’Aro el Pla preveu un estudi de millora de
l’operativitat del port per millorar la problemàtica de l’agitació en bocana. Amb data juny de
2009 la Generalitat de Catalunya disposava d’un document inicial del projecte d’ampliació
del Port d’Aro amb el plantejament de tres alternatives que, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, ha sotmès a una primera consulta a diferents entitats ecologistes del
territori.
Figura 6. Fitxa de caracterització de Marina Port d’Aro.

Font: Pla de ports de Catalunya 2007-2015.
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Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues-Costa Brava
Les Illes Formigues són un conjunt d’illots situats davant del litoral de Palamós, dins del
paratge del PEIN Castell-Cap Roig. Els seus fonts rocosos i sorrencs, amb àrees cobertes de
posidònia, alberguen una rica diversitat d’espècies animals i vegetals. Tradicionalment, la
flota de pescadors artesanals de Palamós han utilitzat l’indret com un dels principals
caladors de pesca de peixos, amb un alt valor al mercat, a més de ser històricament una
important zona d’extracció de corall.
La Confraria de Pescadors de Palamós i les autoritats municipals de la zona fa temps que
treballen en el disseny i creació d’una reserva marina d’interès pesquer al calador tradicional
de les Illes Formigues per fer front a la disminució de la riquesa pesquera de la zona, a la
disminució del nombre de pescadors artesanals que hi treballen, i a l’impacte que provoquen
sobre el medi les diverses activitats aquàtiques.
El Ministeri de Medi Ambient, y medi rural y marí ha confirmat, en base diversos estudis,
que la constitució de la reserva és viable i l’ha delimitat i té pendent l'aprovació de la
regulació.
Segons informació del mateix Ministeri, aquesta reserva comprèn una superfície de 3.188,5
hectàrees i s’estén des de la Punta de la Musclera (terme municipal de Palafrugell) fins a la
platja de la Belladona (en la confluència entre els termes de Castell-Platja d’Aro i Calonge),
incloent els termes de Calonge, Palamós, Mont-ras i Palafrugell. Els ports, platges i algunes
cales queden fora de la reserva i seran els ajuntaments qui continuaran controlant l’activitat
de boies i fondeig en aquesta zona.
Els termes de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro també en queden fora. No obstant,
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, atenent a la seva proximitat a la reserva i a la seva
consciència ambiental, pretén integrar-s'hi i mentre això no sigui possible ha sol·licitat
formar part –en condició d’oient– del Comitè de Gestió i Seguiment, integrat pels
representants dels sectors interessats.
Objectius i resultats
Les reserves marines d’interès pesquer són una figura específica de protecció per contribuir
a aconseguir una explotació sostenible dels recursos pesquers, tot establint mesures de
protecció sobre àrees delimitades dels caladors tradicionals.
Els objectius estratègics són:
-

Contribuir a la millora dels recursos pesquers i de la biodiversitat de la zona.

-

Delimitar i regular l’impacte sobre el medi marí per aconseguir la recuperació de
l’ecosistema.

-

Actuar mitjançant un procés participatiu de sensibilització ambiental.

-

Aconseguir la sostenibilitat de la pesca artesanal a través de la conservació.

Els estudis científics han demostrat que la constitució d’una reserva aporta un augment de
les captures a la zona de reserva i zones pròximes, un augment de la talla i pes dels
exemplars pescats, un restabliment de l’equilibri natural entre gèneres, i un augment del
reclutament (nous exemplars).
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Usos i prohibicions
Dins la reserva es declaren dues zones d’usos restringits: Els Ullastres i les Illes Formigues,
en què les diferents activitats es pretén que quedin regulades de la següent manera:
-

Pesca professional: s’exclou tot tipus d’activitat pesquera professional.

-

Pesca recreativa: s’exclou, igualment, tot tipus de pesca recreativa tant des de
l’embarcació com subaquàtica.

-

Activitats permeses: les científiques, prèvia autorització i submarinisme amb limitacions,
així com la lliure navegació a una velocitat màxima per determinar.

A la resta de la reserva:
-

Pesca professional: s’exclou la pesca industrial d’encerclament i arrossegament.

-

Pesca recreativa: s’autoritza la pesca recreativa des de l’embarcació amb curricà de
superfície, potera i amb canya des de la sortida fins a la posta del sol.

-

Activitats subaquàtiques: s’autoritza el busseig amb els límits que es determinin.

En tota la reserva queda prohibit el fondeig, excepte per motius d’emergència.
Efectes sobre l’àmbit d’estudi
Els efectes que tindrà sobre els municipis de santa Cristina d'Aro i, especialment, Castell
Platja d'Aro la futura entrada en vigor de la normativa que ha de regular la Reserva Marina
d’Interès Pesquer de les Illes Formigues-Costa Brava tindrà es fa difícil de quantificar. No
obstant, és evident la necessitat de preveure una possible repercussió causada per les
majors limitacions en la zona de la reserva, com ara:
-

Un cert augment de la pesca professional.

-

Un cert augment de la pesca recreativa.

-

Un cert augment del busseig, en cas de saturació de les actuals quotes d'immersió i de
localitzar-se noves zones d’interès en el municipi.

-

Pel que fa a la freqüentació de barques i el fondeig, atès que les platges de Palafrugell,
Palamós i Calonge ja s’exclouen de la reserva i per tant hi és permès el fondeig, no
s’hauria de produir necessàriament un augment del fondeig a les costes de Castell-Platja
d’Aro i Santa Cristina d’Aro.
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2.2. Caracterització i diagnosi del medi físic, natural i social del litoral
A continuació es presenta una caracterització de la situació del litoral, tant pel que fa a
l’àmbit terrestre com marí.
Per a la realització d’aquest capítol s’ha consultat un ampli ventall d’organismes i agents que
d’una manera o altra tenen competència sobre la franja litoral del territori que ens ocupa. Al
principi de cada apartat s’apunten aquelles fonts documentals que han donat fruit i han
estat útils per la confecció del document. No obstant, en forma d’Annex (4.1) es recullen la
resta de contactes, organismes i estudis que poden ser d’interès pels Ajuntaments.

2.2.1. Cobertes del sòl
Fonts documentals
 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Mapa de cobertes del Sòl de
Catalunya [document cartogràfic]. 3a edició 2005-2007.
 Departament de Medi Ambient i Habitatge. Pla d’Espais d’Interès Natural. Pla especial de
delimitació del Massís de Cadiretes. Actualització 2010 (aprovat definitiu 14/12/04).
 Departament de Medi Ambient i Habitatge. Xarxa Natura 2000. ES5120013 Massís de les
Cadiretes. Actualització 2009.
 Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya i Ortofotomapa de
Catalunya. Escala: 1/5.000, 1/25.000 i 1/50.000 [document cartogràfic].

Descripció de l’àmbit d’estudi
Les cobertes del sòl dins l’àmbit d’estudi del municipi de Castell-Platja d’Aro són
heterogènies. Els penya-segats, al nord i sud de la línia de costa, es combinen amb zones de
platja: cala del Pi, platja Rovira, platja Gran, Sa Conca i el Racó. La trama urbana dels nuclis
de Platja d’Aro i s’Agaró penetra a la zona de servitud en forma de passeig marítim o els
mateixos carrers de la urbanització. Altres elements que hi són presents són pinedes de pi
pinyer, càmpings (zona lúdica i esportiva, de color rosa al mapa), el riu Ridaura i els
matollars de ribera a la seva llera, i el port nàutic Port d’Aro (via de comunicació al mapa).
Per ampliar informació respecte l’evolució dels usos del sòl des de 1956, podeu consultar la
tesi doctoral de Carolina Martí (2005).
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Figura 7. Cobertes del sòl de Castell-Platja d’Aro.

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de cobertes del Sòl de Catalunya, 3a edició 2005-2007.

En general, el litoral del municipi de Santa Cristina d’Aro es caracteritza per ser molt més
accidentat i abrupte, amb penya-segats importants. S’hi localitzen quatre cales o platges que
de nord a sud són: cala dels Canyarets (només el 10% aproximadament de la superfície
d’aquesta platja pertany al municipi de Santa Cristina d’Aro, la resta és terme de Sant Feliu
de Guíxols), platja de Canyet, cala del Senyor Ramon, caleta de Concagats i cala Vallpresona.
Com es pot veure a la cartografia d’usos del sòl (veure figura 8), a primera línia de costa
s’alternen usos de platges i penya segats. La coberta forestal (majoritàriament, boscos clars i
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densos com les suredes) domina tot l’interior, i només es veu entorpida per la carretera GI682 i la urbanització Rosamar. Cal recordar, com s’ha vist a l’apartat anterior que aquesta
franja d’estudi, excepte la urbanització esmentada, està inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès
Natural i Xarxa Natura 2000 del Massís de Cadiretes.

Figura 8. Cobertes del sòl de Santa Cristina d’Aro.

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de cobertes del Sòl de Catalunya, 3a edició 2005-2007.

2.2.2. Platges: evolució de la línia de costa i dinàmica litoral
Fonts documentals
 Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) i Laboratori
d’Enginyeria Marítima, Universitat Politècnica de Catalunya. Estat de la zona costanera a
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya. Barcelona: desembre 2007 (presentat abril 2010).
 Direcció General de Pesca i Acció Marítima. Sistema d'Informació Geogràfica (SIG-Pesca).
Corbes de batimetria del litoral català fins a una profunditat de 1000 metres [document
cartogràfic]. Cartes Nàutiques del Instituto Hidrográfico de la Marina, sèrie Escala: 1:50000.
Any 1999-2000).
 Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
 Agència Catalana de l’Aigua. PEF de les conques del riu Ridaura i la riera de Calonge. En
elaboració.
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Descripció de l’àmbit d’estudi
2.2.2.1. Caracterització de les platges
El llibre Estat de la zona costanera a Catalunya (recentment presentat) és un estudi en el
qual es caracteritza l’estat i l’evolució de la zona costanera de Catalunya i té l’objectiu de
servir com a referència de base per a la planificació i la gestió costanera, així com per a la
redacció de qualsevol projecte que s’hagi de realitzar en aquesta zona. El llibre tracta temes
d’erosió, transport, sedimentació, tipus de sediments, influència dels corrents de deriva,
pèrdua o augment de la sorra de totes les platges. S’ha dividit el litoral català en diferents
trams, i el tram que correspon a les platges de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro és el
tram 17. Les platges de l’àmbit d’estudi treballades en el llibre són: platja Rovira, platja Gran
i sa Conca (de Castell-Platja d’Aro) i la cala del Senyor Ramon (de Santa Cristina d’Aro). No
obstant, s’ha cregut oportú afegir la informació referent a la platja de Sant Pol i la cala dels
Canyerets perquè, tot i que pertanyen a Sant Feliu de Guíxols, són dues platges que limiten
amb Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, respectivament.
A continuació es presenten les fitxes descriptives de cada platja –dins les quals es recull tota
la informació tractada en el llibre– que s’acompanyen d’una breu explicació:
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Figura 9. Fitxa descriptiva de la platja Rovira (Castell-Platja d’Aro).
Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.

Segons s’indica a la taula, la platja Rovira és una platja de sorra gruixuda, l’estat evolutiu de
la qual es troba en equilibri (EQ), és a dir, que els nivells de sorra es mantenen estables.
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Figura 10. Fitxa descriptiva de la platja Gran (Castell-Platja d’Aro).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.

Com s’indica a la taula, la sorra de la platja Gran és gruixuda, i es tracta d’una platja en
erosió (ER), és a dir, que pateix un retrocés de la línia de la riba. La taxa d’evolució mitjana
de la línia de la riba per a la totalitat de la platja i la taxa d’erosió mitjana per la línia de riba
calculada sobre la part de la platja sotmesa a erosió, presenten un retrocés del 0,75
metres/l’any.
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A les figures següent es mostra com és aquesta dinàmica i evolució:
Figura 11. Gràfics de l’evolució de la línia de la vora del mar i taxa d’evolució per perfil de la platja
gran (Castell-Platja d’Aro).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.

24

Les dades referents al clima d’onatge, que també descriu la taula, s’obtenen de les dades
d’onatge existents en el quadrant d’onatge de Palamós, on s’engloben les platges de CastellPlatja d’Aro. Pel que fa a la remunta de l’onatge, és a dir, l’altura màxima sobre el nivell
mitjà del mar a la platja a causa de l’onatge (calculada amb la fórmula d’Stockdon et al.
(2006)) és de 1,26 metres, i amb un període de retorn de 10 anys, de 6,86 metres.
Aprofitant la disponibilitat d’aquesta informació, es creu interessant apuntar aquí mateix, la
problemàtica derivada de l’afectació dels temporals en el transport dels sediments, que
afecta sobretot a la platja Gran de Platja d’Aro.
Els vents de component est (el llevant) són els responsables de les pluges més fortes i dels
temporals de mar de tardor i primavera. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro constata que
tradicionalment el passeig marítim de Platja d’Aro pateix els efectes de les llevantades sobre
el mobiliari urbà, especialment a la zona central i sud –entre els C/ Reina Fabiola i el Passeig
Ridaura–.
El darrer episodi destacable es va produir el 26/12/2008 quan el temporal de llevant va
inundar una vintena de locals comercials i restaurants del passeig marítim, i va danyar
greument les instal·lacions del club nàutic Port d’Aro.
En base la batimetria, GEOSERVEI ha determinat aquelles àrees on el canvi de cota sota el
nivell del mar –que és on trenquen les onades– es produeix més proper a la línia de costa. El
fet que l’onada trenqui vora la línia de costa, contribueix a que la força de l’onada es
desprengui cap a l’interior, amb la conseqüent entrada d’aigua al passeig.
A la figura següent s’hi ha assenyalat (en verd) les zones que poden ser més sensibles a
l’impacte de les onades: zona del càmping Vall d’Or i desembocadura del Ridaura, i la part
central i nord del passeig marítim. No obstant, l’àmbit afectat no es pot concretar ni
delimitar amb exactitud amb la informació disponible de la batimetria. L’Ajuntament
concreta aquesta informació fent constar que la zona més afectada es localitza entre el
passeig Ridaura i el carrer Reina Fabiola.
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Figura 12. Batimetria i zones amb risc d’impacte de les onades.

Zones properes a la costa,
on es preveu que trenquen
les onades

Font: Elaboració pròpia a partir de Corbes de batimetria del litoral català (SIG-Pesca), 2010.

Una altra preocupació que des de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro s’ha posat de
manifest, és la possible degradació del Cavall Bernat –element geològic símbol del
municipi– per l’erosió causada per l’aigua del mar i el vent.
GEOSERVEI manifesta que tot i que el retrocés de la línia de costa pot comportar l’aïllament
més o menys permanent de l’element dins l’aigua, les seves característiques geològiques i
geotècniques no fan preveure un risc de degradació o trencament.
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Figura 13. Fitxa descriptiva de sa Conca (Castell-Platja d’Aro).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.
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La cala de sa Conca, es tracta d’una platja amb sorra gruixuda i molt gruixuda, que també es
troba en erosió (ER). En aquest cas, la taxa d’evolució mitjana de la línia de la riba per a la
totalitat de la platja i la taxa d’erosió mitjana per la línia de riba calculada sobre la part de la
platja sotmesa a erosió, oscil·la entre -0,11-0,42 metres/any i 0,22-0,55 metres/any,
respectivament.
A les figures següents es pot veure aquesta evolució en imatges:
Figura 14. Gràfics de l’evolució de la línia de la vora del mar i taxa d’evolució per perfil de sa Conca
(Castell-Platja d’Aro).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.
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A sa Conca, la remunta de l’onatge és inferior que a la platja Gran i és d’una mitjana de 0,79
metres.
Figura 15. Fitxa descriptiva de la platja de Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.

Tot i que aquesta platja pertany a Sant Feliu de Guíxols, s’ha cregut oportú adjuntar la seva
fitxa descriptiva atès que s’entén que la dinàmica de la platja del Racó de s’Agaró queda
recollida en aquest tram.
Segons es mostra a la taula, i pel que fa l’estat evolutiu, és una platja en acreció (AC), és a
dir, que a diferència de les anteriors, té un avenç de la línia de riba.
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Figura 16. Fitxa descriptiva de la cala del Senyor Ramon (Santa Cristina d’Aro).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.

La cala del Senyor Ramon és la única platja de Santa Cristina d’Aro que es recull en el llibre.
La taula anterior posa de manifest que es tracta d’una platja amb sorra molt gruixuda i amb
un estat evolutiu en erosió (ER), és a dir, que pateix un retrocés de la línia de la riba. La taxa
d’evolució mitjana de la línia de la riba per a la totalitat de la platja i la taxa d’erosió mitjana
per la línia de riba calculada sobre la part de la platja sotmesa a erosió, presenten un
retrocés de 0,56 metres/l’any.
30

A les figures següent es mostra com és aquesta dinàmica i evolució:
Figura 17. Gràfics de l’evolució de la línia de la vora del mar i taxa d’evolució per perfil de la cala del
Senyor Ramon (Santa Cristina d’Aro).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.
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Les dades referents al clima d’onatge que descriu la taula s’obtenen de les dades d’onatge
existents en el quadrant d’onatge de Palamós, on s’engloba la cala del Senyor Ramon. Pel
que fa a la remunta de l’onatge, és a dir, l’altura màxima sobre el nivell mitjà del mar a la
platja a causa de l’onatge (calculada amb la fórmula d’Stockdon et al. (2006)) és de 0,52
metres, i amb un període de retorn de 10 anys, de 2,95 metres.
Figura 18. Fitxa descriptiva de la cala dels Canyerets (Sant Feliu de Guíxols).

Font: Estat de la zona costanera a Catalunya, Departament de PTiOP, 2010.
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Tot i que aquesta platja pertany a Sant Feliu de Guíxols, una petita part correspon a Santa
Cristina d’Aro.
Es tracta d’una platja amb sorra gruixuda i també amb un estat evolutiu d’erosió (-0,27-0,39
metres/any), i amb una remunta de l’onatge de 0,55 metres.

2.2.2.2. Altres aspectes a la part final del riu Ridaura
Amb relació al funcionament i efectes del sistema fluvial sobre la platja en situacions de
pluges torrencials, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro posa de manifest que, en situacions
de pluges intenses quan augmenta el cabal del riu Ridaura i la disposició dels sediments a la
desembocadura formen una barrera de sorra, el nivell de l’aigua puja amb la conseqüent
inundació de la plana circumdant, en especial seguint el rec que penetra al càmping.
A partir de la informació disponible, es constata que:
En base criteris geomorfòligcs, bona part de la plana fluvial del Riudaura és inundable. No
obstant, amb les obres d’endegament del Riudaura recentment acabades, i segons criteris
hidràulics (línies provisionals del PEF que marquen la inundabilitat pels períodes de retorn de
500, 100 i 10 anys), la inundabilitat de 100 i 500 anys queda restringida dins la canalització.
Val a dir que la informació existent no estudia el tram de la desembocadura (veure figura
següent).
Figura 19. Inundabilitat de Castell-Platja d’Aro a la desembocadura del riu Ridaura.

Font: Estudis previs, diagnosi, criteris i objectius.
Avanç de planejament POUM (lavola, 2009).
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GEOSERVEI proposa dues solucions possibles, sense descartar-ne d’altres. D’una banda, que
l’Ajuntament prevegi un protocol d’actuació davant la previsió de pluges intenses, que
consisteixi en obrir el pas de l’aigua al mar mitjançant maquinària. D’altra banda, una obra
hidràulica consistent en una canalització d’aigües baixes dins l’existent, per tal de reduir la
l’amplada efectiva del riu i per tant, augmentar la força de l’aigua en els primers moments
d’avinguda, per tal que el riu pugui obrir la platja. Aquesta actuació estaria subjecte a estudi
hidràulic.
Un altre aspecte és el següent. En el marc del planejament urbanístic (POUM), que es troba
en fase de redacció, es preveuen dues actuacions amb un possible impacte ambiental a la
zona del riu Ridaura, que es creu convenient esmentar en aquest treball, tot i que queden
fora de l’àmbit d’estudi:
1. Prolongació del passeig mitjançant un pont sobre el riu Ridaura, que connecti amb el parc
dels Enamorats, zona de càmpings i la marina de Port d’Aro.
2. Pla Parcial Pinell Ridaura 2on polígon. Es tracta d’un sòl urbanitzable sobre el que hi ha
diferents alternatives d’urbanització. Atès que el POUM es troba en fase de redacció no hi ha
cap opció definitiva, tot i que una d’elles és l’ampliació del port amb la construcció d’una
marina.
En aquest sentit, l’excavació per construir la nova marina significarà l’entrada d’aigua
salada a l’aqüífer superficial, en l’estreta franja que resta entre l’actual i el riu Ridaura, en un
àrea d’elevada sensibilitat. El grau d’afecció només podria ser qualificat mitjançant una
modelització matemàtica com la realitzada per GEOSERVEI per l’ampliació de la marina
d’Empuriabrava.

2.2.3. Els ecosistemes litorals
Fonts documentals
 Direcció General de Pesca i Acció Marítima. Sistema d'Informació Geogràfica (SIG-Pesca):
-

Elements i Zones Prohibides [document cartogràfic]. Cartes nàutiques del Instituto
Hidrográfico de la Marina.

-

Praderies de Fanerògames Marines i Zones de Protecció de les Praderies de Fanerògames
Marines [document cartogràfic]. Estudi de prospecció de fons marins de fanerògames
elaborat durant 1992 per la Universitat de Barcelona. Actualització 2000-2001.

-

Seguiment de la Qualitat de les Aigües Marines (punts de control), Xarxa de punts de la
DGPAM de seguiment de la qualitat de les aigües marines destinades a la producció de
mol·luscs, equinoderms i tunicats [document cartogràfic]. Any 2000.

-

Zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats marins establertes per Ordre de 20
de setembre de 2000 [document cartogràfic] . Generalitat de Catalunya. Decret Ordre 2009-2000 DOGC 3245, 16-10-2000.

-

Zones Aptes per l’Aqüicultura en gàbies [document cartogràfic]. Any 2003.
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-

Emissaris submarins, emissaris submarins gestionats per administracions públiques
[document cartogràfic]. Darrera actualització 20-12-1998.

 Departament de Medi Ambient i Habitatge. Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari
a Catalunya 1:50.00, per fulls del tall 1:50.000 [document cartogràfic]. Actualització 30-122005.
 Moreno i Amich, Ramon. Considerant el valor de la natura. Biodiversitat terrestre i marina.
Mariage: Mar i Agents. Prospecció i balanç de l’estat del litoral de Girona i propostes per a la
seva conservació. Begur: Fundació Mar, Centre d’Estudis del Mar de Begur, octubre 2007.
 Enciclopèdia Catalana. Història Natural dels Països Catalans. Espais naturals. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 1992.
 Fundació Mar i Nereo. Centre d’Estudis del Mar de Begur. No estudis en detall dels
municipis d’estudi, excepte el llibre Mariage i projecte SILMAR. El SILMAR és una acció de
vigilància permanent de l’estat del patrimoni litoral mediterrani espanyol que funciona en
xarxa gràcies a la participació de la societat civil, les empreses i les organitzacions socials
vinculades a l’ús, gestió i conservació del medi marí. S’estructura a partit e diferents
estacions de control repartides per tot el litoral i gestionades per equips format per u mínim
de 2 participants. L’equip s’encarrega de coordinar els treballs d’investigació i seguiment de
la seva zona i les transmet a la Fundació Mar mitjançant el portal web www.silmar.org. Els
transectes més propers a l’àmbit d’estudi se situen a Tossa de Mar i a Sant Feliu de Guíxols.
 Rodríguez, Conxi. Els valors naturals dels fons marins d’Ardenya-Cadiretes [projecció
visual].
 Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Direcció General de Pesca i Acció
Marítima. Xarxa de vigilància de la Qualitat biològica dels herbassars de Fanerògames (dins
la Red Posimed). Aquesta xarxa consisteix en la distribució a tot el litoral de diferents punts
de control. No n’hi ha cap a Platja d’Aro ni a Santa Cristina d’Aro, les més properes es troben
a Palamós i Giverola.
Aquestes estacions són controlades pel propi Departament o bé per consultors tècnics de la
zona, regidors de Medi Ambient o submarinistes formats per la tasca. La metodologia de
consulta és sempre la mateixa perquè així es permet comparar dades i fer un seguiment.
Consisteixen en un pal al centre de la praderia i altres pals resseguint el perímetre i les
dades que faciliten són: (1) la densitat, (2) la cobertura i si (3) està en regressió o en
expansió. També estan treballant per informatitzar aquestes dades i que siguin consultables
des del SIGPESCA.
Amb aquests estudis s’ha permès conèixer quin són els impactes a les fanerògames, ara
s’està treballant per disminuir aquests impactes. Una de les actuacions ha estat aquest estiu
a Portbou i Illes Medes repartició dels díptics i consells a les barques dels temes dels
fondejos.
Com que des del Dept. de Pesca també porten els temes d’embarcacions i immersions, estan
intentant que submarinistes (de clubs o lliurement) aprofitin les seves immersions per
recollir informació (a partir de criteris establerts) de l’estat de les praderies de les zones que
freqüenten, no només les de les estacions, sinó de totes les praderies en general.
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 Ministeri de Medi Ambient. El ministeri disposa d’un estudi i cartografia detallada de la
zona de les Illes Formigues, dins el qual sembla ser (segons informació del Ministeri) no s’hi
tracten les costes de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. El Ministeri ha comunicat que
la consulta de les dades únicament és possible a la seu de Madrid.
 Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals, àrea de Zoologia, Medi Marí
(Investigadora principal: Doctora Margarida Casadevall Masó).

Descripció de l’àmbit d’estudi
La informació sobre aquest aspecte és diversa, general i dispersa. El Ministeri de Medi
Ambient reconeix la falta de coordinació dins el mateix organisme, i la Universitat de Girona
tampoc disposa de la informació.
La descripció que s’ofereix a continuació és una síntesi del capítol del llibre Mariage,
Biodiversitat terrestre i marina, redactat pel doctor en Ciències Ambientals Ramon Moreno.
S’hi descriuen les comunitats terrestres, marines i la tipologia de fons marins del litoral
gironí en general, i en la mesura de la informació disponible, referent al litoral de CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

2.2.3.1. Caracterització de les comunitats
Amb relació a les comunitats terrestres, l’antropització de la línia de costa no ha afavorit la
proliferació de comunitats vegetals. La inexistència d’ecosistemes dunars ni aiguamolls no
ha comportat desenvolupament d’aquesta vegetació associada a aquesta comunitat. A la
costa rocosa i penya-segats que trobem en alguns punts de Castell-Platja d’Aro i sobretot,
Santa Cristina d’Aro, s’hi localitza una vegetació pobra i molt esparsa, capaç d’arrelar en
escletxes i planells sense sòl ben format, aprofitar els pocs recursos existents per
desenvolupar-se, tolerant l’efecte salabrós del ruixim marí i dels forts vents.
Pel que fa a les comunitats marines, els alguers de fanerògames marines són els únics
ecosistemes ben estructurats que existeixen sobre substrat sorrenc, i es desenvolupen en
zones ben il·luminades (fins a 25 metres de fondària, aproximadament a les nostres costes).
Són de gran importància per la complexitat de la seva estructura ecològica, l’alta
productivitat i l’elevada biodiversitat que integren. El fet que les fanerògames tenen arrels
els permet fixar-se en la sorra i obtenir nutrient del substrat, cosa que no poden fer les
algues.
Al litoral gironí hi viuen quatre espècies de fanerògames marines: Posidonia oceanica,
Cymodocea nodosa, Zostera noltii i Zostera marina. Els alguers de posidònia són els més
característics i els més estesos i ben estructurats, són comunitats amb una gran riquesa
d’espècies biològiques; la flora i fauna que s’hi associen inclouen la majoria dels grans
grups d’organismes marins (algues epífites, espècies d’hidroïdeus, porífers, poliquets,
rizomes, briozous, decàpodes, mol·luscs, etc.). Aquesta diversitat s’explica per la varietat de
microhàbitats que es poden observar entre les fulles, rizomes, arrels i clarianes.
La importància dels alguers de posidònia no només deriva de l’alta diversitat i l’alta
productivitat, sinó també dels serveis i funcions que realitzen: elevada producció de matèria
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orgànica que serveix d’aliment per a molts organismes i elevada producció d’oxigen que
alliberen a l’aigua amb la fotosíntesis.
Però els alguers de posidònia són ecosistemes fràgils, atès que depenen de la pervivència de
l’espècie central. La Posidonia oceanica presenta una taxa de creixement molt lenta, de
només 1-2 cm l’any. Així doncs, la posidònia és una planta de lenta expansió que per
recuperar una zona degradada o per colonitzar nous espais necessita molt de temps. Per
aquesta raó es troben en indrets amb moderat hidrodinamisme i amb poca mobilitat del
sediment sorrenc.
Segons dades de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya,
de les 4.060 ha que ocupen els alguers de posidònia a Catalunya, només 302 ha es troben al
litoral gironí. Generalment les praderies s’estenen al llarg de les costes sorrenques on
constitueixen herbassars de gran longitud, mentre que al litoral gironí es troben encaixades
a les costes retallades de penya-segats, o formant llarg i estrets cordons, i per això aquí són
de dimensions més reduïdes.
En les darreres dècades, els alguers de Posidonia oceanica estan en regressió a bona part de
la costa catalana. En trobar-se molt properes a la costa, estan sotmesos a múltiples
pressions antròpiques. En general, tots aquells processos que afecten la qualitat de l’aigua
(terbolesa, contaminació, eutrofització, etc.), que alteren la dinàmica del fons sorrenc
(construcció d’espigons i ports esportius) o que comporten la destrucció mecànica de les
plantes (pràctiques il·legals de la pesca de ròssec, ancoratge d’embarcacions, extracció
d’arenes per regenera platges, etc.) els perjudiquen.

En els fons marins de substrat dur hi ha un important nombre de comunitats. En destaca el
coral·ligen. Pel que fa als fons tous sublitorals cal destacar els fons de grapissar circalitorals
per les seves similituds amb el coral·ligen, però en fons de sorra i grava.
El coral·ligen és una formació equiparable en alguns aspectes a un escull de corall tropical,
Es tracta d’un sistema molt heterogeni i de gran complexitat ecològica i estructural. Aquesta
comunitat és una construcció biogènica constituïda en la seva estructura base pels esquelets
d’algues carbonatades, pròpia de fondàries on arriba entre el 2 i el 0,05% de la llum
superficial. Es pot trobar coral·ligen des dels 25 metres als 70 metres de fondària, tot i que
es poden trobar a 15 metres en parets molt inclinades i orientades al nord, on els raigs
solars gairebé no incideixen.
La complexitat estructural d’aquest ambient, totalment foradat, permet la coexistència d’un
elevadíssim nombre d’espècies, sovint més típiques de zones més profundes. Aquest
ecosistema és el domini de les algues coral·linàcies incrustants (Lithophyllum expansum,
Mesophyllum lichenoides, Peyssonnelia resamarina, Neogoniolithon mamillosum) i dels
animals colonials suspensívors com les gorgònies roges i les gorgònies blaneus. La diversitat
faunística també és molt important. Es distingeix entre el coral·ligen de la roca costanera i
el coral·ligen de plataforma.
En el coral·ligen de la roca costanera, les espècies més amenaçades són les que tenen un
valor comercial, i la seva extracció és la causa de la seva rarefacció. És el cas de corall
vermell (Corallium rubrum) i del corall negre (Gerardia savaglia). No obstant això, altres
espècies sense valor comercial, com les gorgònies Paramuricea clavata, Eunicella caolinii o
Eunicella singularis són destruïdes inadvertidament pels escafandristes en les immersions
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d’esbarjos , així com també la pesca esportiva que ha afectat molt les poblacions de peixos
com el corball de roca (Sciaena umbra), el corball ver (Umbrina cirrosa) i el nero
(Epinephelus marginatus). En general, la contaminació de les aigües provoca una disminució
de la riquesa d’espècies i desaparició d’alguns grups taxonòmics, incrementa l’abundància
d’espècies d’àmplia distribució, disminueix l’abundància d’individus grans de l’epifauna,
inhibeix la construcció del coral·ligen i n’augmenta la taxa de destrucció. Finalment, canvis
en la dinàmica dels sediments litorals poden també afectar el coral·ligen, colgant-lo i
causant l’ofegament dels bentos.
Els fons de grapissar són fons de sorra grossa i grava que són el substrat sobre el qual es
desenvolupen algunes coral·linàcies calcificades que formen petits còdols. Aquesta formació
rep el nom de maërl, un mot bretó que designa una zona de terres calcàries. Les algues
coral·linàcies més significatives que formen grapissar al nostre litoral són Phymatolithon
calcareum, Lithothamnion corallioides i Lithothamnion valens, entre altres. La fauna
invertebrada característica és escassa, a part del crustaci decàpode Dardunos arrosor.
El grapissar es desenvolupa en zones planes on hi ha força corrent que dificulta la deposició
de sediment que evita que la sorra colgui el grapissar i impediria el creixement de les
algues. La seva vulnerabilitat rau en el lent creixement de les algues calcàries (no més d’un
mil·límetre l’any). S’ha estimat que en un grapissar madur la majoria d’algues tenen entre
20 i 100 anys i que molts fons de grapissar tenen una antiguitat entre 1000 i 8000 anys. A
la Mediterrània, els fons de grapissar es desenvolupen entre els 25 i els 50 metres. A l’àmbit
d’estudi es té constància a fora de tots els petits caps a Platja d’Aro.
El pèl sauper (Cystoseira mediterraea) és una alga bruna que deu el seu nom al delit que
tenen les saupes per menjar-se-la. Aquesta alga forma uns alguers molt atapeïts a la zona
més superficial dels substrats rocoses costaners submergits, sempre en llocs ben il·luminats
i batuts per les onades, amb bona qualitat de les aigües. Aquests alguers forment una
comunitat ben estructurada i molt diversa, i també el poblament animal és molt divers i
abundant. En general es troba en bon estat als municipis d’estudi.
Tot i que existeixen diversos catàlegs d’espècies amenaçades, confeccionades per diferents
organismes i entitats, la llista de referència pel que fa a espècies marines o d’aigües
salabroses amenaçades on en perill a la Mediterrània, és la de l’annex II del Protocol sobre
Àrees Especialment Protegides i Diversitat Biològica a la Mar Mediterrània, adoptat al
Conveni de Barcelona (1996) i revisat a la Convenció de Berna (1998).
A la taula següent s’indiquen quines d’aquestes espècies han estat citades al litoral gironí, o
la seva presència és altament probable d’acord amb la distribució geogràfica que se’ls
atribueix.
Cal esmentar que les praderies de fanerògames estan protegides en tot el litoral català per
l’Ordre, de 31 de juliol de 1991, per a la regulació d’herbassars de fanerògames marines.
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Figura 20. Llista d’espècies marines o d’aigües salabroses amenaçades.

Font: Mariage: Mar i Agents. Prospecció i balanç de l’estat del litoral de Girona i propostes per a la seva conservació,
Fundació Mar, Centre d’Estudis del Mar de Begur, octubre 2007.

Pel que fa a les espècies continentals, una llista de referència és l’annex 2 de la Llei 3/1988,
de 4 de març, de protecció dels animals, que especifica les espècies protegides de la fauna
salvatge autòctona, ampliada per l’Ordre de 23 de novembre de 1994.

2.2.3.2. Hàbitats d’interès comunitari
L’estudi de les comunitats naturals i la diversitat biològica s’efectua mitjançant l’anàlisi dels
hàbitats de Catalunya presents a la zona, atès que la diversitat d’hàbitats d’un territori és un
indicador de la riquesa d’espècies de flora i fauna presents.
Aproximadament un 69% de la superfície dels termes municipals de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro són hàbitats d’interès comunitari (HIC), que són aquells definits a
nivell europeu a la Directiva 97/62/CE (annex I). La directiva estableix que cal garantir la
conservació d’unes mostres territorials d’aquests hàbitats mitjançant la seva inclusió en la
xarxa d’espais Natura 2000. Tanmateix, a cap dels dos municipis de l’Agenda 21 s’hi troben
Hàbitats d’interès comunitari prioritaris, que són aquells HIC la conservació dels quals
suposa una especial responsabilitat i preferència per a la Unió Europea.
La figura següent il·lustra els hàbitats d’interès comunitari d’ambdós municipis, i
s’assenyalen aquells que ocupen la franja litoral que, en el cas de Castell-Platja d’Aro es
tracta de pinedes mediterrànies, i en el cas de Santa Cristina d’Aro, suredes.
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Figura 21. Hàbitats d’interès comunitari als municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

Font: Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

2.2.3.3. Amenaces i pressions
En aquest apartat es tracten les amenaces i pressions sobre la biodiversitat, és a dir,
processos o accions que alteren la composició, estructura o funcionalitat de les comunitats o
de les seves poblacions. En general, les pertorbacions antròpiques que amenacen la
biodiversitat es poden classificar en cinc tipus:
-

Artificialització del front litoral, que comporta la destrucció dels hàbitats naturals i el
desplaçament de les espècies, ja sigui mitjançant la dessecació d’aiguamolls, la
urbanització del litoral i antics camps de conreu, la construcció de ports (port d’Aro),
com la canalització dels trams finals dels rius (canalització del riu Ridaura).

-

Canvi climàtic. L’augment del nivell del mar i un canvi en el règim de pluges pot alterar
la biodiversitat, especialment dels aiguamolls.
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-

Descàrrega de substàncies tòxiques provinents de tres fonts: (1) desembocadura dels
rius, (2) emissaris submarins i (3) gàbies flotants d’engreix de peixos.
La desembocadura del riu al mar provoca un increment de concentració de nutrients
(fòsfor) o indirectament de matèria orgànica (procés que s’anomena eutrofització), ja que
prèviament el riu ha recollit l’escorrentia que ha rentat els adobs dels camps de conreu.
És el cas del riu Ridaura que té la seva desembocadura a la platja Gran de Platja d’Aro.
Els emissaris submarins són conduccions tancades que transporten aigües residuals
(tractades o no) des d’una infraestructura de sanejament (planta depuradora o estació de
bombament) fins a una zona d’injecció al mar. La distància entre la línia de costa i el
punt de descàrrega sol ser de l’ordre de 1.100-1.200 metres de la costa i en una
profunditat superior als 20 metres.
Davant les costes de Castell-Platja d’Aro es localitzen dos emissaris submarins. Un d’ells,
en principi ja fora de servei, mesura uns 450 metres de llargada i la fondària de
l’abocament és aproximadament a 22 metres. L’altre, d’uns 1.100 metres de llargada, té
una fondària d’abocament a 39 metres, més o menys.
Els efluents dels emissaris submarins alteren localment, però en gran mesura, les
característiques físiques, químiques i biològiques dels sediments, i afecten els
organismes. En el pitjor dels casos, davant l’emissari submarí es formen dipòsits de
fangs fecals per efecte de la sedimentació dels residus particular, que provoca un
augment de la presència d’anèl·lids. Al concentrar-se una gran quantitat de matèria
orgànica i nutrients inorgànics es produeix eutrofització, amb la consegüent
desoxigenació, gran creixement bacterià i la producció d’àcid sufhídric (H2S) per bacteris
sulfatoreductors. També es produeix localment una reducció de la salinitat per aportació
d’aigua dolça. Evidentment aquest efectes es minimitzen si l’efluent és d’aigües ja
tractades en un EDAR, com succeeix a Platja d’Aro.
La piscicultura en gàbies flotants són cultius semiintensius, és a dir, cultius a densitats
baixes en què els animals obtenen bona part de l’alimentació del medi que els envolta, i
són els corrents d’aigua els que renoven i oxigenen l’aigua. Per aquest motiu, la qualitat
del medi depèn del volum de residus generats. Aquest és un fet que passa a Sant Feliu
de Guíxols, on s’hi localitzen gàbies d’engreix de llobarro.

-

Espècies invasores o introducció d’espècies exòtiques. Segons la causa d’introducció,
les espècies invasores es poden classificar en:
 Invasores atlàntiques
(especialment algues).

recents,

que

provenen

de

l’estret

de

Gibraltar

 Invasores lessepsianes que provenen del mar Roig i s’han introduït a la
Mediterrània arran de la construcció del canal de Suez (algues i peixos).
 Invasores importades intencionadament com a objectes de compravenda (alga
verda, gambússia, llagostí japonès, etc.).
 Invasores accidentals que s’han introduït, generalment, adherides als bucs de
les embarcacions.
La substitució de les espècies natives, molt sovint endèmiques, per les espècies
invasores comporta el domini d’unes poques espècies generalistes d’àmplia
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distribució i el resultat és l’empobriment de la biodiversitat i que cada cop les
biotes regionals siguin més similars, en un procés que s’ha anomenat
“homogeneïtzació biòtica” a nivell planetari, clarament antropogènic.
-

Impacte de la pesca i sobreexplotació pesquera, que varia en funció del tipus d’art
utilitzat: pesca d’arrossegament que comporta la destrucció física del fons marí i la
degradació de les comunitats associades, com la Posidonia oceanica, , pesca de palangre
que causa captures accidentals, pesca teranyina amb la repercussió de la sobreexplotació
de les espècies objectiu, pesca recreativa des de la costa, des d’embarcació o submarina.
La pressió s’exerceix sobretot sobre unes 20 espècies, el que fa recomanable establir
mesures espacials de regulació pesquera per a aquestes espècies. Segons comenta
Moreno, s’ha de dimensionar la flota d’acord amb les possibilitats d’explotació real dels
ecosistemes marins, i utilitzar arts selectius adequats a la biologia de les espècies
objectiu. En definitiva, s’ha d’avançar cap a tècniques de pesca respectuoses amb el
medi, que facin sostenible l’activitat pesquera.

Les dues figures que segueixen mostren la tipologia de fons marins i l’existència de
fanerògames davant les costes dels municipis.
En el cas de Castell-Platja d’Aro es localitzen praderies de fanerògames en diversos punts, i
la més propera se situa al nord del port nàutic.
A Santa Cristina d’Aro se n’hi localitzen menys, i la de dimensions més grans s’ubica davant
la cala del Senyor Ramon.
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Figura 22. Tipus de fons i comunitats marines, i pressions de Castell-Platja d’Aro.
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Font: Elaboració pròpia partir del SIG-Pesca, 2010.
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Figura 23. Tipus de fons i comunitats marines de Santa Cristina d’Aro.

Font: Elaboració pròpia a partir del SIG-Pesca, 2010.

2.2.4. Les aigües marines
Fonts documentals
 Agència Catalana de l’Aigua :
-

Unitat d’aigües marines. Departament de Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics.

-

L’Aigua i el medi: Aigües costaneres [en línea].

-

Consulta de dades: Masses d’aigua. Consulta IMPRESSS [en línea].

Descripció de l’àmbit d’estudi
Les aigües costaneres són les aigües marines situades entre les aigües oceàniques i el
continent, i es caracteritzen per tenir una influència notable de les aigües continentals (rius,
rieres, aiguamolls, aqüífers...). Això fa que tinguin una variabilitat i una heterogeneïtat (tant
espacial com temporal) elevades. L'Agència Catalana de l’Aigua en controla la qualitat
basant-se essencialment en dues directives europees: la (a) Directiva marc de l'aigua (DMA2000/60/CE) i la (b) Directiva relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany
(2006/7/CE).
a) D’acord amb la DMA, s'avalua l'estat ecològic i químic de les masses d'aigua a partir de
diversos indicadors biològics, fisicoquímics i de substàncies tòxiques durant tot l'any,
segons un pla de seguiment i control elaborat per l'ACA. Segons informació de l’ACA, aquest
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pla de seguiment i control, establert per a la mesura del grau de compliment de la DMA,
determina un període de 6 anys (2007-2012) de presa de mostres i anàlisis, per a la correcta
valorarció dels indicadors de la DMA. Així com els indicadors fisicoquímics es prenen amb
una freqüència elevada, la resta d’indicadors es prenen amb freqüències molt inferiors i per
això l’ACA encara no els pot facilitar . Aquest “Programa de Vigilància i Control de la Qualitat
Ambiental de les Aigües del Litoral Català funciona durant tot l’any i té per objecte el
seguiment de les condicions tròfiques de les aigües litorals. A tal efecte, es realitzen
mesures in situ i es prenen mostres d’aigua de mar superficial, al llarg de tot el litoral català
tant des de la línia de costa (amb una freqüència mensual o trimestral depenent del cas),
com en punts allunyats de la costa a uns 1.500 metres (camp mitjà) i uns 6.000 metres
(camp llunyà).
Els punts de control fisicoquímic que pertanyen als termes municipals de Castell-Platja d’Aro
i a Santa Cristina d’Aro estan situats en el camp pròxim i es detallen a la següent figura.
Per a cada punt, es trameten els resultats, de l’any 2008, dels següents paràmetres
fisicoquímics: (ºC), salinitat (psu), pH, O2 (mg/l i %), clorofil·la a (mg/l), nitrats (mmol/l),
nitrits (mmol/l), amonis (mmol/l), fosfats (mmol/l) i silicats (mmol/l).

Figura 24. Resultats de Punts de control del Programa de vigilància de la qualitat ambiental de les
aigües del litoral.
Municipi

Punt de control

Data

Temp
ºC

Salinitat
(psu)

pH

O2
(mg/l)

O2
(%)

DBO5

Chla
(µg/l)

NO3
(µmol/l)

NO2
(µmol/l)

NH4
(µmol/l)

PO4
(µmol/l)

SIO4
(µmol/l)

Castell-Platja d'Aro

de Platja d'Aro

14/02/2008

13,1

37,9

8,13

8,56

101,3

2,88

0,88

1,60

0,15

2,33

0,58

4,05

Castell-Platja d'Aro

de Platja d'Aro

09/05/2008

17,2

38,1

7,98

7,60

99,5

2,08

0,54

1,65

0,19

5,75

0,50

2,18

Castell-Platja d'Aro
Castell-Platja d'Aro

de Platja d'Aro
de Platja d'Aro

14/08/2008
12/11/2008

22,9
15,8

38,0
36,5

8,23
8,23

7,02
7,80

100,2
97,3

4,18
3,08

0,11
0,25

1,36
2,46

0,07
0,28

0,44
1,17

0,33
0,33

2,28
3,02

Municipi

Punt de control

Data

Temp
ºC

Salinitat
(psu)

pH

O2
(mg/l)

O2
(%)

DBO5

Chla
(µg/l)

NO3
(µmol/l)

NO2
(µmol/l)

NH4
(µmol/l)

PO4
(µmol/l)

SIO4
(µmol/l)

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

10/01/2008

13,4

38,2

8,33

8,47

101,7

4,70

1,72

1,99

0,37

5,04

0,44

1,40

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

14/02/2008

13,4

38,2

8,20

8,83

105,3

2,75

0,48

0,71

0,05

1,26

0,19

0,56

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

12/03/2008

13,9

38,5

8,00

8,54

104,4

3,07

0,27

0,96

0,14

6,11

0,29

1,35

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

08/04/2008

14,1

38,2

7,81

8,28

103,7

3,43

0,20

1,09

0,02

5,76

0,19

0,57

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

09/05/2008

17,1

38,3

7,94

7,61

98,8

1,98

0,61

1,26

0,03

2,59

0,28

0,66
1,48

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

04/06/2008

20,6

37,1

8,30

8,58

117,3

4,07

0,29

1,18

0,03

2,57

0,14

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

31/07/2008

24,6

38,1

8,05

8,20

121,1

sd

0,41

1,15

0,09

9,98

2,64

0,05

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

14/08/2008

23,6

38,2

8,30

8,46

121,8

6,12

0,29

0,37

0,03

0,38

0,16

0,80

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

30/09/2008

20,0

38,2

8,29

8,00

109,6

3,82

0,17

0,46

0,03

1,52

0,20

0,51

Santa Cristina d'Aro

de Canyet

16/10/2008

20,7

38,2

8,33

7,57

104,8

6,93

0,70

1,78

0,11

1,46

0,21

1,21

Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d'Aro

de Canyet
de Canyet

12/11/2008
11/12/2008

15,4
13,5

36,7
37,8

8,24
8,18

7,91
8,51

98,5
103,1

1,21
1,72

0,38
0,31

1,54
0,78

0,07
0,13

0,25
0,10

0,07
0,01

1,11
1,19

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2010.

b) La Directiva relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany recomana la
utilització d'indicadors microbiològics i altres paràmetres per determinar la qualificació
d'una zona de bany. Aquesta Directiva s'aplica només durant la temporada de bany (juny –
setembre).
La vigilància de la qualitat de les aigües de bany s'efectua en els mesos d'estiu durant la
temporada de bany que s'inicia a primers de juny i finalitza la segona quinzena de setembre.
En aquest període es duen a terme diferents programes de control en què s'executen, de
manera coordinada, activitats relatives a la gestió de la qualitat de les aigües de bany
(platges i zones de bany continentals) i a la informació pública.
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-

b.1) Programa de vigilància i informació de l'estat de les platges i les zones de bany
de l'interior (des de l’any 1990). El Programa es gestiona i coordina des de la Unitat
d’Aigües Marines de l’Àrea d’Inspecció i Control de l’ACA i hi participa la Unitat de
Biologia i Microbiologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), des d’on s’efectuen els controls analítics de les aigües de bany i les
inspeccions a les platges i a les zones de bany de l’interior.
Els objectius del Programa de vigilància i informació de l'estat de les platges i les zones
de bany de l'interior són els següents: vigilar i gestionar la qualitat de les aigües de bany
a Catalunya, vetllar per la qualitat de les platges i les zones de bany interior, facilitar
periòdicament, durant la temporada de bany, els resultats de la qualitat de les platges i
les zones de bany de l'interior a l'opinió pública i a les autoritats locals.
Els punts de control a Castell-Platja d’Aro se situen a Cala Rovira (mig platja), sa Conca
(mig platja) i platja Gran (davant carrer Mossèn Cinto Verdaguer i avinguda del
Mediterrani). I el punt de control a Santa Cristina d’Aro és únicament a la cala del senyor
Ramon, al mig de la platja.
La qualitat sanitària de les aigües de bany durant aquest estiu 2010 és excel·lent a totes
les platges, en base els paràmetres d’Escherichia coli i enterococs intestinals.

Les figures que segueixen ofereixen una retrospectiva. Es pot observar que la qualitat i
l’aspecte visual de les aigües de bany i l’aspecte visual de la sorra és, en general, excel·lent i
bona. Només s’identifica com a insuficient l’aspecte visual de la sorra a la cala del Senyor
Ramon l’any 2009.
Figura 25. Qualitat de les aigües de banys a les platges de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro.
Cala Rovira (Castell-Platja d’Aro)
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Platja Gran (Castell-Platja d’Aro)

Sa Conca (Castell-Platja d’Aro)

Cala del Senyor Ramon (Santa Cristina d’Aro)
Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2010.
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-

b.2) Programa de vigilància de fitoplàncton nociu i tòxic a la costa catalana amb la
finalitat de detectar i controlar les proliferacions d'algunes espècies d'aquests
organismes que poden posar en perill la salut i benestar de les persones i afectar els
ecosistemes marins (des de l’any 2000).
Les proliferacions de fitoplàncton (algues microscòpiques que viuen a les aigües marines
i continentals) són un fenomen natural que pot ser freqüent en algunes platges en els
mesos d'estiu, i en la gran majoria dels casos no suposen cap risc per als banyistes.
Quan les proliferacions són molt intenses provoquen canvis molt visibles en la coloració i
la transparència de l'aigua, fet que dóna un mal aspecte a les aigües de bany.
Durant la temporada de bany es fa un seguiment continuat per detectar la possible
aparició de proliferacions de fitoplàncton al llarg de tota la costa catalana i la informació
es publica setmanalment als butlletins informatius setmanals. En el cas de detectar-se
alguna espècie tòxica es disposa d'un protocol d'actuació per prevenir i informar la
població.

-

b.3) Programa de prevenció i neteja de les aigües litorals i les platges (des de l'any
2001). Les activitats se centren en el control i la vigilància de l'estat de les aigües litorals
i les platges, i es disposa de mitjans aeris i d'embarcacions de prevenció i neteja per fer
tasques de vigilància, prevenció i millora de les aigües costaneres.
El Programa es fa amb la col·laboració de la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV), i
mitjançant l'adjudicació de contractes de serveis a empreses especialitzades en vigilància
aèria i embarcacions.
Consisteix en fer un seguiment des de l'aire de l'estat de les aigües litorals i les platges i
detectar possibles afeccions de la qualitat, tant d'origen natural com antròpic, i també
d'episodis de contaminació que es puguin produir, efectuar tasques de prevenció i neteja
de les aigües litorals mitjançant la recollida de sòlids flotants, la dispersió o l'eliminació
de taques d'hidrocarburs i altres actuacions, informar periòdicament durant la
temporada de bany sobre l'estat i l'evolució de la qualitat de les aigües i de les
actuacions que fan les embarcacions. Des del port de Palamós de Palamós i Sant Feliu de
Guíxols surten dues i una embarcació, respectivament, que fan la neteja de platges i
litoral de davant els municipis d’estudi.
Els gràfics següents mostren el volum i tipologia de sòlids recollits a les platges de la
comarca del Baix Empordà. No es disposa de dades municipals.
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Figura 26. Volum i tipologia de la recollida de sòlids flotants a les aigües a la comarca del Baix
Empordà. Any 2009.

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2010.

-

b.4) Programes de control, la vigilància i el seguiment de la presència de meduses a
les platges i a les aigües litorals.
Les proliferacions de meduses i altres organismes que componen l'anomenat plàncton
gelatinós són un fenomen natural tant en aigües costaneres com oceàniques, però la
seva presència a les platges pot ocasionar un cert senyal d'alarma com a conseqüència
de les picades que poden ocasionar als banyistes.
Les dades d'observació diària s'obtenen a través dels inspectors de platges, les
embarcacions de prevenció i neteja i el mitjà aeri. Aquesta informació es publica
periòdicament al web de l'ACA i forma part destacada de la informació que conté el
butlletí setmanal.
L'Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICM–
CSIC) col·labora amb l'ACA en els treballs d'observació i seguiment de meduses. Al
mateix temps, i per encàrrec de l'ACA, ha iniciat tota una sèrie de treballs i estudis
relacionats, d'una banda, amb la investigació dels cicles biològics de les espècies de
meduses més freqüents a la Mediterrània i, de l'altra, amb l'elaboració de protocols i
metodologies de treball per a una correcta gestió d'aquest fenomen.
Els resultats d’observació de meduses, amb dades mensuals per al litoral de Girona i en
concret davant cada municipi, la presència de meduses s'ha restringit a la primera
quinzena de juny. Habitualment s'han observat pocs exemplars a línia de costa. Les
espècies majoritàriament observades han estat Pelagia noctiluca i Aequorea forskalea.
La detecció de meduses en el litoral gironí durant el mes de juliol i agost ha estat molt
baixa davant els municipis d’estudi. Els exemplars detectats eren majoritàriament de
l'espècie Pelagia noctiluca (urticant i de nom comú: medusa luminiscent).

Per tal d’implantar progressivament els objectius i els requeriments de la Directiva Marc de
l’Aigua (art. 5, 6 i 7), l’Agència Catalana de l’Aigua ha elaborat un document, conegut com a
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document IMPRESS, que integra la caracterització i la definició de les masses d’aigua. El
treball s’ha portat a terme per tot Catalunya, tant a les conques internes com a la part
catalana de les conques intercomunitàries de l’Ebre, la Garona i la Sénia.
Sobre cadascuna de les masses d’aigua s’analitzen les pressions existents (que poden
provocar impactes) i els impactes mesurats, i s’analitza el risc d’incompliment dels objectius
de la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE) a Catalunya. L’anàlisi del risc d’incompliment
d’objectius permetrà articular el posterior Programa de mesures i elaborar el futur Pla de
gestió de la demarcació hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, el qual haurà
d’integrar les mesures necessàries per a la gestió integrada i sostenible dels recursos
hídrics, compatible amb el bon estat dels ecosistemes. Alhora, aportarà informació per als
programes de mesures i els plans de gestió que hagin de realitzar les demarcacions
hidrogràfiques intercomunitàries.
La massa d’aigua costanera dins la que s’insereixen els municipis d’estudis és la C-14 BegurBlanes. No presenta pressions en quan a artificialització de la costa i regeneració de
platges, però sí una pressió significativa per abocaments d’aigües residuals urbanes per
mancances en els sistemes de sanejament, per usos agrícoles, urbans. La massa no
presenta impactes atenent la qualitat biològica de l’aigua que és entre bona i molt bona. La
qualitat físico-química també és bona i l’estat ecològic bo. En resulta un risc baix
d’incompliment de la DMA.
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2.3. Accessos i usos a les platges i al mar
Fonts documentals
 Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Pla d’usos 2010.
 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. Pla d’usos de les platges i del litoral, temporada
2009-2013.
 Campillo i Besses, Xavier. Dictamen pericial del camí de ronda de Santa Cristina d’Aro.
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 10 juliol de 2010.

Descripció de l’àmbit d’estudi

Municipi de Castell-Platja d’Aro
Pel que fa a accessos,
El tram de costa comprés entre la cala de la Belladona i la cala del Pi està restringit el pas de
persones, per risc de despreniments. L’únic accés a la cala de la Belladona és a peu a través
de la carretera de Platja d’Aro a Calonge, a l’alçada de l’hotel San Jorge. A la cala de sa Cova
s’hi accedeix a peu a través del camí de Ronda o també a peu des del càmping Sa Cova,
situat a la carretera que connecta Platja d’Aro amb el municipi veí de Calonge.
La Platja Gran i la cala Rovira són molt accessibles a través del nucli. La primera, està
resseguida, en paral·lel, pel passeig marítim i a l’extrem sud de la platja hi ha un
aparcament vigilat de pagament, i al llarg del passeig es localitzen 5 aparcaments de
bicicletes. El carril-bici que connecta el municipi amb la ruta del carrilet Girona-St Feliu de
Guíxols, finalitza a l’extrem sud d’aquest passeig. El camí de ronda connecta la platja Gran
amb cala Rovira, a la que també s’hi pot accedir des dels carrers interns del nucli.
En el tram sud de la costa del municipi, s’hi accedeix a peu des del passeig de Ronda entre
la platja de Sant Pol a s’Agaró i la platja de sa Conca, o en cotxe través de la urbanització de
S’Agaró. A la platja de sa Conca s’hi localitza una zona d’aparcament gratuït.
El Pla d’Usos estableix a sa Conca, platja Gran i cala Rovira mesures per garantir
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda amb: passeres, i cadires amfíbies en
els punts de socors de la creu Roja.
Amb relació als usos a la platja, el Pla d’Usos i Serveis de Platges 2010 regula l’ocupació i
els accessos a les platges més importants del municipi: Sa Conca, Platja Gran i Cala Rovira.
La resta no hi són tractades. Els usos es distingeixen en funció de si tenen explotació
comercial o no.
En el primer grup s’inclouen el servei de lloguer de para-sols, de gandules, d’esports
marítims, casetes de venda de tiquets dels creuers al rere platja, servei de bar mitjançant un
quiosc, terrasses del quiosc i del passeig marítim –aquestes darreres a la platja Gran– (es
poden veure en detall a la cartografia d’usos). També a la platja Gran hi ha uns espais
reservats a l’escola municipal de vela i caiac i a l’escola d’esquí nàutic (a banda dels usos
que tenen dins l’aigua), amb els seus corresponents canals d’entrada i sortida
d’embarcacions.
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En el usos que no tenen una explotació comercial, s’hi inclouen els punts de salvament i
socorrisme de la Creu Roja, que són casetes, torreta d’intervenció immediata, cadires de
vigilància, i cadires amfíbies, que varien en funció de les setmanes d’estiu. Altres
equipaments presents són els punts de recollida d’escombraries, lavabos fixes o mòduls
prefabricats, pals de bandera on s’indica l’estat de la mar, grups de dutxes i rentapeus, font
pública, gronxadors i jocs infantils, escenari de jazz i Platja Oci (zones gratuïtes d’oci actiu:
volei platja, ludoteca, etc.) a la platja Gran.
Pel que fa als usos a mar,
Es localitzen boies de senyals dels canals d’entrada i sortida d’embarcacions a les platges
amb serveis aquàtics a la platja Gran, cala Rovira i platja del Racó, senyalitzats amb boies de
color groc. En els canals de l’Escola de Vela s’hi instal·len dotze “bollarins” que s’utilitzen
com a mesura de seguretat i ajuda als aprenents.
Totes les platges i cales del municipi compten amb un abalisament a 200 metres amb boies
de color groc que impedeixen l’entrada d’embarcacions dins de la zona de banyistes. Les
cales estan abalisades seguint el contorn dels caps rocosos per tal d’evitar els perills i les
molèsties que el fondeig de les embarcacions causen als banyistes: cala Belladona, Canyers,
cala del Pi, cala Rovira, platja Gran, sa Conca, cala Pedrosa i platja del Racó.
Es disposa de plataformes banyistes a sa Conca, platja Gran i cala Rovira, amb boies de
descans entre la sorra i aquestes plataformes.
A l’annex de cartografia (4.2.1.2) s’hi recull la cartografia del Pla d’usos, facilitada per
l’Ajuntament.

Municipi de Santa Cristina d’Aro
A nivell d’accessos,
A la platja de Canyet i cala dels Canyerets s’hi accedeix a través de la urbanització Rosamar.
L’accés a la cala Vallpresona i a la cala del Senyor Ramon és únicament a peu des de la
carretera GI-682. Segons determina el Pla d’Usos, les platges tenen lliure accés de vianants, i
hi estan prohibits l’estacionament i el trànsit motoritzat.
D’altra banda, cal apuntar l’existència del camí de ronda. Segons un estudi recent
(Dictamen pericial del camí de ronda de Santa Cristina d’Aro), la cartografia històrica
demostra l’existència ja l’any 1925 d’un camí del litoral o camí de ronda que entrava des del
terme municipal de Tossa de Mar i resseguia la costa del municipi de Santa Cristina d’Aro
des de la riera de Vallpresona fins a la platja dels Canyarets, a l’actual urbanització de
Rosamar. Actualment, el camí de ronda de Santa Cristina d’Aro, amb les seves variants, té
una longitud de 2.813,1 metres.
En la major part del seu recorregut (73,2%) es tracta d’un corriol amb una amplada mitjana
de 0,8-1,0 metres, mentre que la resta del recorregut (13,6%), en trams generalment
urbanitzats, té una amplada mitjana de 2,0-3,0 metres.
El camí actualment és transitable amb condicions de seguretat en 1.673,1 metres del seu
recorregut (59,5%), bé perquè el camí transcorre per l’àmbit de la platja o per zones forestals
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segures o perquè es tracta de seccions urbanitzades dotades d’elements de seguretat,
mentre que el camí és practicable amb risc (generalment bé per caiguda de pedres, bé per
absència de baranes) en 406,2 metres (14,4%), que inclouen la secció corresponent als Ponts
de Canyet. Actualment resulten impracticables 376,0 metres del camí, que corresponen
principalment a la baixada al mas de la Corcollada des de la carretera GI-682, amb seccions
del camí original emboscades i erosionades.
Això no obstant, atès que el traçat actual del camí de ronda, per diverses raons (erosió i
esllavissades, urbanització) no coincideix en tot el recorregut exactament amb el camí
documentat històricament, cal la coordinació i treball conjunt de les quatre titularitats
presents: municipal (55%), autonòmica (1,65%), estatal (23%) i privada (20,3%).
A efectes del Pla d’usos, l’Ajuntament estableix dos àmbits d’actuació: la cala del Senyor
Ramon i la cala de Canyet.
Els usos a les platges són escassos. A la cala dels Canyerets s’hi localitzen les instal·lacions
del Club Natació Santa Cristina i un baret en funcionament. A la cala del Senyor Ramon
només hi queden les restes d’un antic restaurant, i a la platja de Vallpresona algunes
cabanes fora d’ús. En cap d’elles no hi ha ni gandules ni patins.
Pel que fa als usos a mar, segons estableix el Pla d’Usos de les platges i el litoral, la zona
de bany de la cala del Senyor Ramon, la platja de Canyet i la cala dels Canyarets –tot i que
aquesta pertany a Sant Feliu de Guíxols– està degudament abalisada i es consideren
restringits l’ancoratge i la navegació de qualsevol tipus d’embarcació a vela o motoritzada en
una franja de 200 metres d’amplada.
Tanmateix a la cala de Canyet s’habilita de juny a setembre un camp de 60 boies per al
fondeig d’embarcacions, amb un servei de barqueig per als usuaris dels vaixells que
fondegin a les boies, per tal d'evitar que s'acostin a la platja. Aquest servei es fa entre la cala
dels Canyerets i el camp de boies mitjançant una embarcació pneumàtica, de petita
cilindrada. L'entrada i sortida d'embarcacions es fa a través d'un canal reservat, senyalitzat
amb boies i balises reglamentàries.
Entre els serveis de temporada no s’admeten les motos nàutiques i en cap cas poden accedir
a la platja.
En les platges no s’admeten usos de pesca amb canya, ni submarina, ni de cap altre tipus,
no obstant això es permetrà l’activitat subaquàtica que no tingui finalitat extractiva o de
pesca i que no impliqui cap risc per a les persones ni l’alteració del medi.
A l’annex 4.2.2.2 s’hi pot veure la cartografia del Pla d’usos, elaborada a partir de la
informació facilitada per l’Ajuntament.
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2.4. Risc geològic
L’objectiu principal d’aquest apartat és determinar la perillositat de despreniments d’acord
amb els criteris del Mapa de prevenció de riscos geològics de Catalunya, tenint en compte
els estudis existents de la Direcció General de Costes.

2.4.1. Geologia
Tal i com ja s’ha esmentat en els apartats introductoris, l’àmbit administratiu al qual es
circumscriu el present estudi és la zona de costa dels municipis de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro, a la comarca del Baix Empordà. Geològicament s’ubica en la part
septentrional de la serralada Litoral.
En aquest sector de costa, la serralada Litoral es troba en àmbits plutònics i metamòrfics
amb presència de grans batòlits d’edat tardiherciniana. La zona està ocupada per extensos
afloraments de roques ígnies, de naturalesa granítica i diferent petrologia (granodiorites de
tipus porfíric i biotític, granits leucocràtics de gra mitjà i groller, leucogranits de gra fi i
granits leucocràtics de tips aplític) (veure plànols 1a i 1b).
El conjunt rocós que caracteritza aquesta zona costanera es troba travessat per dics i filons.
És freqüent observar dics, més o menys gruixuts, de quars, lampròfirs, porfirs, aplites i
pegmatites.
Un aspecte important és la direcció preferent de fracturació OSO-ENE casi paral·lela a la línia
de costa, i el marcat i intens diaclasat que presenta la massa plutònica conseqüència dels
esforços i processos tectònics que l’horogènia alpina ha deixat a la regió. Aquesta orogènia
va reactivar les estructures hercíniques principals i va produir discontinuïtats segons dos
direccions predominants: NE-SO i NO-SE.
Localment aquests materials estan alterats superficialment a sauló i recoberts per sediments
quaternaris d’origen al·luvial i/o col·luvial, els primers relacionats amb la dinàmica hídrica
dels principals cursos d’aigua que solquen la zona, i els segons amb els processos
d’estabilització dels vessants naturals. També destaquen els dipòsits sedimentaris de la
mateixa edat, que es desenvolupen en les platges.

2.4.2. Processos geomorfològics
La presència constatada de litologies degradants i erosionables, així com la seva intensa
fracturació, fa que en aquesta zona la costa sigui una línia irregular amb forts entrants i
sortints ocasionats per l’acció marina.
La morfologia natural del terreny ve imposada per diferents factors més o menys
quantificables:
-

L’acció constant del mar que amb els forts temporals va descalçant els talussos
rocosos i penya-segats que presenta la costa, modelant i atacant a cales i platges.

-

Les inestabilitats creades, de forma artificial, a les proximitats de la línia de costa i de
la línia d’acció marítima, incrementen la degradació de la mateixa i, com a
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conseqüència, propicien l’aparició de riscos geològics diversos (penya-segats i
talussos inestables, moviments en massa, reptacions, despreniments freqüents,
col·luvions i sediments actuals inestables, etc...).

2.4.3. Caracterització de riscos geològics
La inestabilitat en un vessant és conseqüència de la confluència d’un conjunt de factors
bàsics que indueixen a un trencament de l’equilibri existent entre les forces que actuen
sobre una massa de terreny. Es poden diferenciar factors interns i externs, els primers estan
directament relacionats amb les propietats del material (resistència, litologia, gruix,
discontinuïtats, etc...), amb la morfologia del vessant (pendent, disposició, orientació, etc...)
i amb les condicions ambientals (canvis estacionals, vegetació, etc...), mentre que els
segons, com l’aigua i les activitats antròpiques, actuen sobre el terreny i poden modificar les
seves condicions donant lloc al desenvolupament del moviment.
Les litologies que propicien amb més facilitat els processos gravitacionals qualificats com a
riscos geològics són les de domini argilós i els dominis rocosos fortament fracturats i amb
cabussaments tendint a la verticalitat. Per altra banda, la morfologia que facilita el
desenvolupament d’aquest tipus de fenòmens es caracteritza per ser accidentada, amb
talussos, pendents pronunciats i relleus elevats. Els factors climàtics representen el motor
d’aquests processos geològics i solen estar caracteritzats per canvis de temperatura i
pluviometries elevades i irregulars. Aquesta variabilitat climàtica afavoreix canvis en les
condicions dels materials que constitueixen el subsòl i, si els altres condicionants són
favorables, permet el desenvolupament d’aquests processos. Finalment els moviments
gravitacionals es poden veure agreujats pels factors antròpics que, en molts casos, poden
ser-ne els detonants.
Els pendents pronunciats i els relleus abruptes, juntament amb els dominis rocosos
fracturats, fan que en la zona costanera de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, es
donin les condicions necessàries perquè es desencadenin moviments gravitacions de tipus
despreniment o caiguda de blocs, els quals s’entenen com la caiguda lliure, vertical o quasi,
de blocs de rocalla aïllats d’un massís que presenta lateralment un cingle, del qual es
desenganxen segons superfícies de discontinuïtat i amb l’ajuda de processos de
meteorització (gelifracció, descalçament progressiu del peu del talús,etc...).
Es diferencien els despreniments en roca dura dels que es produeixen en roca tova o sòl.
Quan es produeix un despreniment en roca tova o sòl, la massa despresa es disgrega a
mesura que va caient i, sobretot, a partir del moment que impacta amb el terra. La
disgregació serà més o menys important en funció dels impactes i de la cohesió de la roca.
La intensitat de l’impacte és notablement menor al d’una roca dura i, conseqüentment
l’abast també és menor.
En l’àmbit d’estudi aquest tipus de procés només afecta a roca dura i es localitza
principalment al camí de Ronda entre la cala de la Belladona i la cala del Pi, a la cala del Pi, a
la cala de sa Cova i a la platja de sa Conca, al municipi de Castell-Platja d’Aro; i a la cala dels
Canyerets, als esculls de Canyet, a la cala del Senyor Ramon, a la caleta dels Concagats i la
cala de Vallpresona, al municipi de Santa Cristina d’Aro.
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2.4.4. Metodologia de treball
Previ al treball de camp s’ha realitzat una avaluació preliminar de la susceptibilitat
mitjançant un anàlisi SIG. El mapa de susceptibilitat (veure plànol 3a i 3b) obtingut a partir
de l’encreuament automàtic del mapa de pendents (veure plànol 2a i 2b), obtingut del Model
Digital del Terreny (MDT) 3x3 metres, i el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:50.000.
Un cop obtingut aquest mapa, s’ha comprovat sobre el terreny per confirmar o rebutjar els
resultats.
Les observacions del terreny tenen com a objectius, en primer lloc, la comprovació i
correcció, si s’escau, de les dades obtingudes en fases anteriors (dades documentals, mapa
de susceptibilitat,...) i, en segon lloc, la caracterització de la freqüència i magnitud dels
fenòmens i indicis identificats.
Per tant, el treball de camp ha considerat els següents punts:
-

Correcció i precisió de la cartografia geològica.

-

Caracterització de fenòmens i indicis, especialment pel que fa a la freqüència i
magnitud.

-

Caracterització de zones susceptibles amb la comprovació i correcció dels mapes de
susceptibilitat preliminars realitzats mitjançant l’anàlisi SIG.

S’entén per susceptibilitat la possibilitat que en una àrea geogràfica esdevingui o es vegi
afectada per un fenomen natural (González de Vallejo, 2002). Es consideren zones
susceptibles tant les zones on s’ha generat el fenomen (zona de sortida) com les zones que
es poden veure afectades pel seu recorregut (zones de trajecte i arribada).
La delimitació de les zones de susceptibilitat es realitza a partir de l’inventari de fenòmens i
indicis d’activitat i geomorfològics, a partir de la identificació de les litologies i morfologies
del terreny favorables i a partir de la comprovació i correcció dels mapes de susceptibilitat
realitzats mitjançant l’anàlisi SIG.
A partir d’una matriu que relaciona els dos paràmetres es classifica el territori segons la seva
susceptibilitat. El resultat d’aquest procés és un mapa amb tres graus de susceptibilitat, on
només queden reflectides les àrees susceptibles a desenvolupar els moviments.
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Figura 27. Susceptibilitat de sortida de despreniments.
Pendent del terreny
Litologia

>70º
Escarpaments

70º-45º
Vessant rocós

45º-35º

35º-0º

Roques dures

Alta

Mitjana

Nul·la

Nul·la

Roques toves

Alta

Alta

Nul·la

Nul·la

Dipòsits no
cohesius

Alta

Alta

Baixa

Nul·la

En general la magnitud es determina en base als volums estimats de sortida i a l’alçada de
l’escarpament. A continuació es defineix la matriu de magnitud de despreniments en roca
dura, els únics que es detecten en l’àmbit d’estudi (veure plànols 4a i 4b).

Figura 28. Magnitud de despreniments en roca dura en base als volums de sortida i a l’alçada de
l’escarpament.
Magnitud

Alçada escarpament (o alçada àrea de sortida)

Volum de sortida estimat

<10 metres

10-100 metres

>100 metres

<1 m

Baixa

Mitjana

Alta

Mitjana

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3

1-10 m
>10 m

3

3

Per últim la freqüència d’un fenomen ve definida en relació al seu període de retorn. No
obstant, a l’escala de treball molt poques vegades es disposa de dades suficients per
determinar els períodes de retorn per un vessant o una conca determinada, de manera que
caldrà efectuar una estimació de la freqüència de sortida en funció a l’abundància d’indicis i
de la seva activitat (veure plànols 5a i 5b).

Figura 29. Freqüència dels fenòmens en funció de l’abundància dels indicis.
Activitat de sortida
Baixa
Mitjana
Alta

Indicis poc abundants antics (<10%)
Indicis abundants antics o indicis recents dispersos
(10-50%)
Indicis abundants recents o molt abundants en
general (>50%)
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La perillositat s’obté a partir del creuament de les dades d’intensitat i freqüència.

Figura 30. Matriu de perillositat proposada.

Intensitat

Freqüència
Baixa

Mitjana

Alta

Baixa

Perillositat
Baixa

Perillositat
Baixa

Perillositat
Baixa

Mitjana

Perillositat
Baixa

Perillositat
Mitjana

Perillositat
Mitjana

Alta

Perillositat
Mitjana

Perillositat
Alta

Perillositat
Alta

; El grau de precisió del mapa de perillositat natural de despreniments depèn directament
de la qualitat i resolució del Model Digital del Terreny (DMT) i de l’escala del mapa
geològic, mapes bàsics per a la realització de l’avaluació preliminar de la susceptibilitat
mitjançant un anàlisi SIG.

Les actuacions de prevenció associades a cada perillositat són les que s’indiquen a la figura
següent.

Figura 31. Actuacions de prevenció assignades a les zones de perillositat.
Prevenció
Perillositat

No observada

Estudis de detall

Mesures de prevenció o
correctives

A considerar a escales més grans

Baixa

Recomanable

Podrien ser necessàries
en determinats usos

Mitjana

Imprescindible

Poden ser necessàries
per bona part d’usos

Alta

Imprescindible

Necessàries per la
majoria d’usos

El mapa de perillositat natural que s’obté no considera aquelles zones susceptibles de
generar perillositat modificades antròpicament. En qualsevol previsió d’actuació en les zones
identificades com a perilloses, és recomanable realitzar un estudi detallat de la perillositat
en cas de perillositat baixa, i és imprescindible en cas de perillositat mitjana o alta.
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2.4.5. Descripció de punts singulars
Els sectors de costa dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro identificats
com a perillosos des d’un punt de vista de risc geològic, són els que es descriuen a
continuació.

Municipi de Castell-Platja d’Aro
En el litoral del municipi de Castell-Platja d’Aro, de nord a sud, es diferencien tres zones:
-

un tram accidentat i abrupte amb penya-segats importants des de la cala de la
Belladona fins a la cala Rovira,

-

la cala Rovira i la platja Gran en el nucli de Platja d’Aro, i

-

un tram de pendents suaus que discorre des de Punta Prima i la platja de sa Conca,
fins a la platja de Sant Pol a s’Agaró.

Exceptuant la cala Rovira i la platja Gran, arreu afloren roques intrusives de composició
granodiorítica o granítica, travessades per dics de quars o lampròfirs. Aquestes roques estan
altament fracturades i diaclasades, i puntualment presenten una lleugera alteració superficial
a sauló. A la cala Rovira i a la platja Gran, tret de la Punta de cala Rovira on s’observen les
roques intrusives descrites, es desenvolupen materials al·luvials quaternaris d’edat terrassa
1, formats majoritàriament per sorres.

En el plànol 6a s’observa tot el municipi de Castell-Platja d’Aro (amb ampliació de les àrees
afectades) i la ubicació de les diferents estacions geomecàniques.

Camí de Ronda entre la cala de la Belladona i la cala del Pi
Actualment el tram de costa comprés entre la cala de la Belladona i la cala del Pi està
restringit el pas de persones per risc de despreniments. L’únic accés a la cala de la Belladona
és a peu a través de la carretera de Platja d’Aro a Calonge, a l’alçada de l’hotel San Jorge.
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Fotografia 1. Prohibició de pas pel camí de Ronda entre la cala de la Belladona i la cala del Pi (accés
des de la cala de la Belladona).

La platja de la cala de la Belladona està formada per sorra mitjana i grollera, i de la mateixa
manera que la resta de la costa els materials que afloren en el vessant posterior són granits
afectats per diversos sistemes de diaclases molt marcats. En general els talussos tenen
alçades inferiors a 10 metres tot i que puntualment poden ser superiors. El vessant presenta
una inclinació en la majoria dels casos inferior als 45º.
A l’inici del camí de Ronda des d’aquesta cala, a la part alta de les escales, s’han pres
mesures de les principals famílies de discontinuïtat que afecten els materials intrusius en
aquesta zona.

Taula 1. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 25
300/85
110/78
060/10
250/35
075/12
235/41
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Fotografia 2. Talús posterior de la cala de la Belladona.

Arreu s’entén que la freqüència d’activitat és alta amb indicis abundants recents o molt
abundants en general, i que el volum de material mobilitzat està comprés entre 1 i 10 m3. El
creuament d’aquestes dades amb l’alçada del talús permet definir una perillositat mitjana
on els vessants no superen els 10 metres, i una perillositat alta allà on superen aquesta
alçada (veure plànol 6a).

; És imprescindible la realització d’estudis de detall i les mesures de prevenció o
correctives són necessàries en bona part dels usos allà on la perillositat és mitjana, i en
la majoria dels usos allà on és alta.

Cala del Pi
L’accés a la cala del Pi és a peu a través del camí de Ronda, des de la cala de sa Cova, o bé
igualment caminant però des de la carretera que connecta Platja d’Aro amb el municipi veí
de Calonge.
La platja està formada per sorra grollera i limitada per talussos, l’alçada dels quals no supera
els 10 metres. El pendent del vessant no supera els 35º tot i que puntualment pot ser
superior i apropar-se a la verticalitat. Litològicament afloren materials intrusius de
composició granítica fortament diaclasats, els quals localment presenten una alteració
incipient a sauló. El conjunt del vessant apareix recobert per una massa densa arbòria (pins).
Durant el treball de camp s’han pres mesures de les principals famílies de discontinuïtat en
una única estació geomecànica situada a les proximitats de la cala del Pi.
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Taula 2. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 24
260/70
340/90

De nord a sud a la cala del Pi s’observen diferents zones de perillositat (veure plànol 6a):
En primer lloc, a la part alta de l’extrem més septentrional de la cala, es detecta una tram de
perillositat baixa, on hi ha indicis antics d’erosió del terraplè del camí de Ronda.
En segon lloc, en l’extrem meridional de la cala, hi ha una àrea amb indicis recents
dispersos, indicatius d’una freqüència d’activitat mitjana, on s’han estimat volums de sortida
baixos (inferiors a 1 m3). En aquesta zona es valora una perillositat mitjana.
Finalment, una petita àrea situada al sud de la cala, on hi ha indicis recents dispersos, amb
volums de sortida de material estimats inferiors a 1 m3. Es valora una perillositat mitjana.

; Les actuacions de prevenció assignades en el sectors on s’ha determinat perillositat
mitjana, fan imprescindibles la realització d’estudis de detall, mentre que allà on la
perillositat és baixa aquests només són recomanables. En quant a les mesures
correctives aquestes són necessàries en determinats usos o necessàries per bona part
dels usos en funció de si la perillositat és baixa o mitjana.

En aquest sector de la costa existeixen molts panells informatius, tant en la cala com en el
propi camí de Ronda, indicant el risc de despreniments, donada l’escassa protecció dels
talussos i l’estat en què es troben atès que es van degradant i erosionant per l’acció marina.

Cala de sa Cova
La cala de sa Cova se situa a l’extrem nord del municipi i s’hi accedeix a peu a través del
camí de Ronda o també a peu des del càmping Sa Cova, situat a la carretera que connecta
Platja d’Aro amb el municipi veí de Calonge.
La platja està formada per sorra grollera i limitada per talussos d’alçades a l’entorn dels 10
metres i inclinacions poques vegades superiors a 35º. No obstant localment el vessant
ofereix un pendent proper a la verticalitat. Afloren granits fortament diaclasats i fracturats, i
recoberts per vegetació principalment arbòria (pins).
En la taula següent es relacionen les mesures de diaclasat recollides en un aflorament situat
al mateix camí de Ronda, en l’entorn proper a la cala.
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Taula 3. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 23
080/90

En l’extrem nord de la cala s’observen petits despreniments. En aquest cas però tant la
freqüència com la magnitud del fenomen és baixa perquè els indicis detectats són antics i
poc abundants, i el volum de material desprès es considera inferior a 1 m3. En aquest sector
de la platja es valora una perillositat baixa (veure plànol 6a).
En l’extrem oposat de la cala, al peu del vessant, també s’observen indicis recents dispersos
(10-50%) indicatius d’una freqüència d’activitat mitjana. Pel que fa a la magnitud dels
fenòmens, aquesta s’estima baixa, atès que el volum de material de sortida es considera
inferior a 1 m3. El creuament de les dades de magnitud i freqüència evidencien una
perillositat mitjana (veure plànol 6a).

; Les actuacions de prevenció assignades en el primer cas descrit recomanen la realització
d’estudis de detall, mentre que en el segon cas els fan imprescindibles. En el sector on
s’ha determinat perillositat mitjana les mesures de prevenció o correctives poden ser
necessàries per bona part dels usos, i en el sector on la perillositat assignada és baixa
les mesures només poden ser necessàries en determinats usos.
Actualment el talús situat al sud de la cala està ballat i protegit per tal que els banyistes no
puguin apropar-s’hi. A més a més la zona està senyalitzada com a zona amb perill de
despreniments.
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Fotografia 3. Sector meridional de la cala sa Cova
ballat amb excés restringit al peu del talús.

Fotografia 4. Talús posterior de la cala sa Cova,
per sobre el talús transita el camí de Ronda.

Cala Rovira
L’accés a la Cala Rovira és a peu o en cotxe des del nucli urbà de Platja d’Aro.
La platja està formada per sorra grollera. Aquests dipòsits quaternaris enllacen amb els
sediments d’edat terrassa 1 de la riera de Can Carboner. A l’extrem nord de la cala, a la
Punta de cala Rovira, hi afloren roques granítiques afectades per plans de discontinuïtat
d’orientacions diverses, força alterades per l’efecte de les arrels dels arbres que obren les
esquerdes i disgreguen la roca.
En la Punta de cala Rovira s’han recollit mesures de les principals famílies de discontinuïtat
que afecten als materials intrusius en aquesta zona.
Taula 4. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 22
290/80
130/70
120/65
285/88
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A la punta d’en Ramis, a l’extrem meridional de la cala, s’han establert dues estacions
geomecàniques més, que són les que s’indiquen a continuació. Al no ser un punt singular en
quan a perillositat, aquestes dades només s’inclouen a tall d’informació complementària.
Taula 5. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 20

Estació geomecànica 21

175/70

275/85

210/50

260/80
188/90

La resolució del mètode de treball, la qual és limitada però ha estat validada, determina que
en aquest tram de costa la perillositat de risc geològic és inexistent. No obstant
l’Ajuntament posa de manifest que en els darrers anys en el sector de Punta de cala Rovira hi
ha hagut esllavissades (veure plànol 6a). Durant la realització del treball de camp no s’han
observat evidències d’inestabilitat, molt probablement perquè ja s’han dut a terme algunes
mesures de prevenció o correctores.

; Es recomana la realització d’un estudi de detall que permeti determinar la perillositat de
despreniments naturals i adoptar les mesures de prevenció i correcció més adequades.

Fotografia 5. Cala Rovira.

Platja Gran
L’accés a la platja Gran és a peu o en cotxe des del nucli urbà de Platja d’Aro.
La platja està formada per sorra mitjana i grollera. Aquests dipòsits quaternaris enllacen
amb els sediments d’edat terrassa 1 del riu Ridaura.
En aquest tram de costa la perillositat de despreniments que s’obté amb les limitacions del
mètode de treball utilitzat, és inexistent.
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Fotografia 6. Platja Gran.

A l’extrem septentrional de la platja Gran es localitza el Cavall Bernat, element geològic
símbol del municipi. L’Ajuntament posa de manifest la seva preocupació per la possible
degradació del Cavall Bernat per l’erosió causada per l’aigua de mar i el vent. Es té
constància que en els darrers anys el Cavall Bernat ha patit despreniments de roca de
magnitud baixa, no obstant durant la realització dels treballs de camp no s’ha detectat cap
indici d’activitat de sortida de material, molt probablement perquè ja s’han adoptat algunes
mesures correctores (veure plànol 6a). La limitació de la resolució del mètode de treball
tampoc ha identificat el Cavall Bernat com un entorn amb perillositat de despreniments
naturals.

; Es recomana la realització d’un estudi de detall que permeti determinar la perillositat de
despreniments naturals i adoptar les mesures de prevenció i correcció més adequades.

Punta Prima
La Punta Prima se situa al sud de Marina Port d’Aro i s’hi accedeix a peu des de la platja de
sa Conca o bé amb cotxe des de la carretera de Platja d’Aro a Sant Feliu de Guíxols, pel
carrer Punta Prima, al marge dret del Riuet.
Es tracta d’una zona amb penya-segats litorals d’alçades superiors als 10 metres, afectats
intensament per l’acció de l’onatge. Hi afloren granodiorites travessades per dics de quars,
fortament fracturades i diaclasades. La part superior d’aquesta zona rocosa està recoberta
per una vegetació densa de tipus arbori.
En aquest sector no s’han agafat mesures de diaclasat perquè l’accés als afloraments
rocosos és complicat i només viable des de mar.
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Fotografia 7. Penya-segats de la Punta Prima.

Font: Google-Imatges, DigitalGlobe, 2010.

Igualment que a la Punta de cala Rovira i al Cavall Bernat, la superposició de la informació
disponible i la resolució del mètode de treball, determinen que en aquest tram de costa la
perillositat de despreniments naturals és inexistent. No obstant l’Ajuntament posa de
manifest que en els darrers anys s’han produït diversos episodis d’inestabilitat (veure plànol
6a), els indicis dels quals no s’han pogut observar perquè l’accés a la zona és molt
complicat.

; Es recomana la realització d’un estudi de detall que permeti determinar la perillositat de
despreniments naturals i adoptar les mesures de prevenció i correcció més adequades.

Platja de sa Conca
L’accés a la platja de sa Conca és a peu a través del camí de Ronda, des de la Platja de Sant
Pol, o bé en cotxe a través de la urbanització s’Agaró.
La platja està formada per sorra mitjana i grollera en l’extrem sud i només per sorra grollera
en l’extrem nord. A la part posterior de la platja i de la zona habilitada com a aparcament, hi
ha talussos pràcticament verticals amb alçades superiors als 10 metres, que cap als laterals
de la platja es suavitzen. Majoritàriament hi afloren roques granodiorites afectades per plans
de discontinuïtat d’orientacions diverses, i estan recoberts per una vegetació densa de tipus
arbustiu i arbori (pins).
Al llarg de la platja s’han pres mesures de diaclasat en diferents punts. En la taula següent
es resumeixen les dades recollides en cadascuna de les estacions geomecàniques.
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Taula 6. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació
geomecànica 16

Estació
geomecànica 17

Estació
geomecànica 18

Estació
geomecànica 19

310/82

273/58

060/75

345/50

195/79

078/60

310/80

245/85

180/52

320/66

325/70

300/88

090/52

172/50

350/87

188/79

060/75

En el talús situat en la zona d’aparcament s’observen petits despreniments de blocs molt
localitzats. En aquest emplaçament la freqüència és mitjana perquè els fenòmens
d’inestabilitat són recents i dispersos, mentre que la magnitud es considera alta, tot i que
puntualment pot ser mitjana, amb un volum de sortida de material estimat de 1-10 m3. El
creuament d’aquests paràmetres descriu una perillositat mitjana (veure plànol 6a).
Fora de l’àmbit de l’aparcament, aproximadament en el sector central de la platja, es pot
comprovar l’existència d’un segon sector afectat per inestabilitats. Prop de la zona de
dutxes i del quiosc s’observen blocs caiguts recents i el descalçament puntual de la base del
talús, amb el conseqüent risc evident cap a les persones. En aquest sector es considera un
volum de material de sortida també d’1-10 m3 amb una freqüència mitjana. En aquest àmbit
de la platja també s’obté perillositat mitjana (veure plànol 6a).
A l’extrem més septentrional de la platja s’identifica un tercer sector amb indicis poc
abundants i antics, amb una magnitud de despreniments estimat inferior a 1 m3. En aquest
àmbit es defineix una perillositat baixa (veure plànol 6a).

; Les actuacions de prevenció assignades a les zones amb perillositat mitjana impliquen
imprescindiblement la realització d’estudis de detall. Les mesures de prevenció o
correcció es consideren necessàries per bona part dels usos. Tanmateix en la zona amb
perillositat baixa els estudis de detall són recomanables i les mesures correctores
podrien ser necessàries només en determinats usos.
Destacar que tot i que actualment no s’ha dut a terme cap mesura correctora, exceptuant el
sanejament de blocs caiguts, la platja disposa d’un panell informatiu on s’alerta del perill
d’esllavissades.
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Fotografia 8. Talús situat a la zona
d’aparcament.

Fotografia 9. Talús situat a la part posterior del
quiosc.

Fotografia 10. Panell informatiu de risc d’esllavissades a la cala sa Conca.

70

Passeig de Ronda entre la platja de sa Conca i la platja de Sant Pol a s’Agaró
En el tram comprés entre la platja de Sant Pol a s’Agaró i la platja de sa Conca, el vessant
presenta un pendent molt suau, inferior a 35º en tots els casos. Litològicament es tracta de
granodiorites diaclasades. Les principals famílies de discontinuïtat mesurades són les que es
llisten a continuació, totes elles obtingudes en diferents estacions geomecàniques ubicades
al llarg del trajecte.
Taula 7. Principals famílies de discontinuïtat.
Es Pins i Es
Pont
Estacions
geomecàniques
8i9

Estació
geomecànica
10

Estació
geomecànica
11

Estació
geomecànica
12

Estació
geomecànica
13

Estació
geomecànica
14

Cala de
Vaques
Estació
geomecànica
15

245/85

180/85

170/80

070/80

180/80

170/81

180/88

060/50

050/88

260/85

264/74

040/70

250/55

080/80

230/45

165/80

090/45

140/85

160/79

Punta d’en Pau

Cala del Barco

192/55

Cala Pedrosa

315/80

050/85

Al llarg de tot el tram només es detecten dues zones susceptibles a presentar risc de
despreniments. Aquestes zones s’ubiquen en un lateral de la cala del Barco i de la cala
Pedrosa (estacions geomecàniques 12 i 14 respectivament). En aquests punts l’alçada del
talús és inferior a 10 metres, el volum estimat de sortida és inferior a 1 m3 i els indicis de
despreniments són poc abundants i antics. L’encreuament de tots aquests paràmetres
permet definir una perillositat baixa (veure plànol 6a).

; Les actuacions de prevenció associades a perillositats baixes impliquen la recomanació
d’estudis de detall i d’implantació de mesures de prevenció o correctives que podrien
ser necessàries únicament en determinats usos.

71

Municipi de Santa Cristina d’Aro
En general, el litoral del municipi de Santa Cristina d’Aro es caracteritza per ser molt
accidentat i abrupte, amb penya-segats importants. Predominen les roques intrusives tipus
granodiorites, travessades per dics d’aplites i lampròfirs, les quals estan fortament
fracturades i diaclasades.

Cala dels Canyerets i platja de Canyet
L’accés a la cala dels Canyerets i a la platja de Canyet és a través de la urbanització Rosamar.

Cala dels Canyerets
La cala dels Canyarets se situa al nord de la Punta de Canyet i la platja està formada
majoritàriament per sorra grollera. La cala està limitada per un vessant rocós format per
granodiorites fracturades i diaclasades, puntualment alterades a sauló, que té una alçada
superior a 10 metres i un pendent de 35º-45º i locament, en les parts altes del sector central
de la platja, de 45º-70º.
El volum de sortida de material s’estima superior a 10 m3 i la freqüència d’activitat es valora
alta perquè hi ha indicis d’activitat abundants en general. En conjunt es determina una
perillositat alta (veure plànol 6b).

; Com a actuacions de prevenció són imprescindibles els estudis de detall i són
necessàries mesures correctives per a la majoria dels usos. No obstant es té constància
que aquestes accions ja s’han dut a terme perquè la zona de risc està sanejada i
protegida per una malla.

Fotografia 11. Cala dels Canyerets.
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Platja de Canyet
La platja del Canyet està formada per còdols centimètrics arrodonits. Segons els criteris de
perillositat utilitzats en la redacció d’aquest document, aquesta zona no presenta risc de
despreniments, no obstant en l’entorn dels Esculls de Canyet s’observen diferents punts
d’inestabilitat molt localitzats, amb perillositat baixa (veure plànol 6b). No obstant s’ha
detectat un únic aflorament amb perillositat mitjana (veure plànol 6b), on el volum de
sortida s’estima inferior a 1 m3 i els indicis d’activitat són recents i dispersos.

; Com a actuacions de prevenció allà on la perillositat és baixa són recomanables els
estudis de detall i són necessàries mesures correctives només en determinats usos.
Tanmateix allà on la perillositat descrita és mitjana, els estudis detallats són
imprescindibles i les mesures de prevenció o correctives són necessàries per a la
majoria dels usos.

Al llarg del recorregut pel passeig de l’Esculls de Canyet s’han pres mesures de famílies de
diaclasat en tres estacions geomecàniques, que són les que es descriuen a continuació.

Taula 8. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 5

Estació geomecànica 6

Estació geomecànica 7

260/68

258/80

260/52

235/52

040/60

340/80

355/70

280/59
215/44

Fotografia 12. Passeig dels Esculls de Canyet.
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Cala del Senyor Ramon i caleta dels Concagats
La cala del Senyor Ramon i la caleta dels Concagats es situen a uns 11 km de Santa Cristina
d’Aro, al sud dels Esculls de Canyet. L’accés a les dues cales és a peu des de la carretera GI682, no obstant actualment età restringit a causa dels despreniments ocorreguts l’agost del
2003.
En totes dues cales la platja està formada per sorra grollera i limitada per vessants naturals,
amb inclinacions dominants de 45º-70º. Predominen els materials intrusius de composició
granodiorítica, fortament diaclasats i fracturats.

Cala del Senyor Ramon
En relació a la cala del Senyor Ramon cal diferenciar entre els riscos existents en el propi
camí d’accés a la cala i a la zona d’aparcament, i els que afecten a la platja (veure plànol 6b).

Camí d’accés a la cala del Senyor Ramon
Al llarg del camí d’accés, concretament en la confluència entre pista de pujada i de baixada a
la zona de d’aparcament, s’observa un punt afectat per la caiguda dels blocs generats a
partir dels trencaments en forma de tascó afavorits per les orientacions dominants dels
plans de discontinuïtat.
Taula 9. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 3
150/62
300/62
360/80

En aquest cas el material mobilitzat s’estima de 1-10 m3 i l’activitat de sortida es considera
mitjana perquè s’observen indicis abundants recents. En aquest sector per tant, es considera
una perillositat mitjana.

; Les actuacions de prevenció assignades fan imprescindibles estudis de detall i mesures
de prevenció i correcció necessàries per bona part dels usos. Es té constància que
aquestes actuacions ja s’han realitzat atès que els punts d’inestabilitat detectats estan
sanejats i protegits amb malles.
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Fotografia 13. Mesures de prevenció o correctives instal·lades en el talús amb risc de despreniments
situat a pista d’accés a la cala del Senyor Ramon.

Aparcament
Es poden diferenciar els talussos situats al marge del camí prop del restaurant i els que
voregen a la zona d’aparcament. En tots els casos tenen alçades superiors als 10 metres i
inclinacions molt properes a la verticalitat, i les inestabilitats dominants estan relacionades
amb el despreniment de blocs individuals.
En el primer grup es diferencien dos àmbits, el més rellevant dels quals presenta un volum
de sortida d’1-10 m3 amb indicis d’activitat recents dispersos. Es considera una perillositat
alta. El segon àmbit, situat uns metres més al nord, té una extensió molt més reduïda i
ofereix una perillositat baixa. El fet que aquests talussos estiguin protegits per malles ha
fet impossible la presa de mesures de diaclasat.

; En tots dos casos les actuacions de prevenció assignades s’han dut a terme, tant els
estudis de detall com les mesures correctives (malles).

A la zona d’aparcament pròpiament dita es desenvolupa un talús d’extensió considerable,
amb una alçada també superior als 10 metres i amb un volum de sortida estimat també d’110 m3. En aquest cas la freqüència dels fenòmens és elevada perquè s’observen indicis
abundants recents i molt abundants en general, i la perillositat alta.
Pel mateix motiu que en l’emplaçament anterior, en aquest cas tampoc s’han pogut prendre
mesures de diaclasat.

; En aquest cas les mesures de prevenció assignades pel grau de perillositat (estudis de
detall imprescindibles i mesures correctives per a la majoria d’usos) també s’han aplicat.
De la mateixa manera que la resta de talussos d’aquesta zona, aquest està protegit per
una malla.
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Fotografia 14. Mesures de prevenció o
correctives instal·lades en el talús amb risc de
despreniments situat a la zona d’aparcament.

Fotografia 15. Mesures de prevenció o
correctives instal·lades en el talús amb risc de
despreniments situat a la zona d’aparcament.

Cala del Senyor Ramon
Al llarg de tot el vessant que limita la platja s’observen 3 zones amb perillositat alta en
quan a risc de despreniments, les quals s’ubiquen a la part central i en el límit septentrional
de la platja. En aquests punts el vessant té una alçada superior a 10 metres i presenta una
inclinació d’entre 45º i 70º. El volum de sortida estimat és superior a 10 m3 i, per tant, la
magnitud dels despreniments és alta. Pel que fa a la freqüència dels fenòmens aquesta
també es considera elevada perquè hi ha indicis abundants recents.
En l’extrem sud de la cala s’han recollit mesures de les principals famílies de discontinuïtat
que afecten als materials intrusius en aquesta zona.

Taula 10. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 4
320/50
130/40
225/90
210/75
245/65
260/60
010/75
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; Les actuacions de prevenció assignades pel tipus de perillositat existent fan
imprescindible un estudi de detall i mesures correctives per a la majoria d’usos. En
aquest sentit comentar que arran de l’accident ocorregut l’any 2003, que va acabar amb
la vida de dues persones, aquestes accions ja es van executar. Totes les zones amb
perillositat alta descrites, actualment estan protegides amb malles.

Fotografia 16. Cala del Senyor Ramon.

Caleta dels Concagats
Tot i que no s’ha pogut accedir a la Caleta dels Concagats es té constància de despreniments
ocorreguts recentment en el morro que separa aquesta cala de la del Senyor Ramon. En
aquest sector l’alçada del penya-segat és inferior a 10 metres, tot i que puntualment, pot
arribar a ser lleugerament superior. El volum de sortida estimat es de 1-10 m3, indicador
d’una magnitud mitjana-alta en funció de l’alçada del talús. La freqüència dels fenòmens es
considera mitjana perquè hi ha indicis recents dispersos. El creuament de dades posa de
manifest una perillositat mitjana (veure plànol 6b).

; En aquest àmbit són imprescindibles els estudis de detall i segurament poden ser
necessàries mesures correctives per bona part dels usos.
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Fotografia 17. Morro que separa les cales Concagats i del Senyor Ramon.

Cala de Vallpresona
Està situada a 12 km de Santa Cristina d’Aro i només si pot accedir a peu des de la carretera
GI-682.
La platja està formada per roca i graves, amb predomini de blocs decimètrics arrodonits per
l’efecte de l’onatge, i limitada per talussos (35º-45º d’inclinació) de granodiorites
diaclasades i fracturades. En general l’alçada del vessant és inferior a 10 metres, no obstant
puntualment és lleugerament superior. Les principals famílies de discontinuïtat mesurades
en dues estacions geomecàniques, són les que s’indiquen a continuació.

Taula 11. Principals famílies de discontinuïtat.
Estació geomecànica 1

Estació geomecànica 2

090/80

220/70

170/70

070/76

212/80

035/78

040/08

170/80

020/88

108/78

120/82

Només s’identifica un punt amb perillositat baixa (veure plànol 6b), el qual està situat al
centre de la cala, al límit amb el municipi veí de Tossa de Mar. La magnitud dels
despreniments és mitjana-baixa atès que els volums de sortida estimats són inferiors a 1 m3.
Tanmateix els indicis d’activitat són poc abundants, per tant, la freqüència del fenomen es
considera baixa.
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; Es recomanen estudis de detall i podrien ser necessàries mesures de prevenció o
correctives en determinats usos.

Fotografia 18. Cala de Vallpresona.

Fotografia 19. Emplaçament estació geomecànica 1.

2.4.5.1. Taula resum de punts singulars
En la taula següent es relacionen els sectors de costa dels municipis de Catell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro identificats com a perillosos des d’un punt de vista de risc geològic. De
cada emplaçament s’indica el grau de perillositat i les actuacions de prevenció assignades,
així com si estan executades o no. Per últim s’indica un grau de priorització extrapolat a
partir de les conclusions obtingudes i de les observacions de camp.

79

Taula 12. Taula resum dels punts amb perillositat assignada en el municipi de Castell-Platja d’Aro.
Ubicació
Municipi

Topònim

Actuacions assignades
Sector

Perillositat

Estudis de detall

Prioritatzació

Sectors amb
alçades
inferiors a
10 metres

Mitjana

Imprescindible

No
executat

En bona
part dels
usos

No
executada

Alta

Sectors amb
alçades
superiors a
10 metres

Alta

Imprescindible

No
executat

En la
majoria
d’usos

No
executat

Alta

Sector
septentrional

Baixa

Recomanable

No
executat

En
determinats
usos

No
executada

Mitjana

Sector
meridional

Mitjana

Imprescindible

No
executat

En bona
part dels
usos

No
executada

Alta

Al sud de la
cala

Mitjana

Imprescindible

No
executat

En bona
part dels
usos

No
executada

Alta

Extrem nord

Baixa

Recomanable

No
executat

En
determinats
usos

No
executada

Mitjana

Extrem sud

Mitjana

Imprescindible

No
executat

En bona
part dels
usos

No
executada

Alta

Cala
Rovira

Punta de
cala Rovira

Platja
Gran

Cavall Bernat

La resolució
del mètode de
treball no
permet valorar
la perillositat,
no obstant es
té constància
de
despreniments.

Camí de
Ronda
entre la
cala de la
Belladona
i la cala
del Pi

Cala del
Pi

Cala de
sa Cova
CastellPlatja
d’Aro

Mesures de prevenció
o correctives

Punta Prima

Platja de
sa Conca

Ja s’han executat mesures de prevenció i correcció, no obstant es
recomana la realització d’un estudi de detall que permeti determinar
la perillositat i assignar les actuacions necessàries.
Es recomana la realització d’un estudi de detall que permeti
determinar la perillositat de despreniments naturals i assignar les
actuacions necessàries.

Aparcament

Mitjana

Imprescindible

No
executat

En bona
part dels
usos

No
executada

Alta

Sector
central

Mitjana

Imprescindible

No
executat

En bona
part dels
usos

No
executada

Alta

Sector
septentrional

Baixa

Recomanable

No
executat

En
determinats
usos

No
executada

Mitjana

Baixa

Recomanable

No
executat

En
determinats
usos

No
executada

Baixa

Passeig de Ronda entre
la platja de sa Conca i la
platja de Sant Pol a
s’Agaró
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Taula 13. Taula resum dels punts amb perillositat assignada en el municipi de Santa Cristina d’Aro.
Ubicació
Municipi

Topònim

Actuacions assignades
Sector

Estudis de detall

Mesures de prevenció
o correctives

Prioritatzació

Alta

Imprescindible

Executat

En la
majoria
d’usos

Executada

-

Baixa

Recomanable

No
executat

En
determinats
usos

No
executada

Baixa

Mitjana

Imprescindible

No
executa

En bona
part dels
usos

No
executada

Baixa

Camí d’accés a
la cala del
Senyor Ramon

Mitjana

Imprescindible

Executat

En bona
part dels
usos

Executada

-

Aparcament

Alta

Imprescindible

Executat

En la
majoria
d’usos

Executada

-

Cala del Senyor
Ramon

Alta

Imprescindible

Executat

En la
majoria
d’usos

Executada

-

Caleta dels Concagats

Mitjana

Imprescindible

No
executat

En bona
part dels
usos

No
executada

Alta

Cala de Vallpresona

Baixa

Recomanable

No
executat

En
determinats
usos

No
executada

Mitjana

Cala dels Canyerets

Platja de
Canyet

Santa
Cristina
d’Aro

Perillositat

Cala del
Senyor
Ramon

Esculls de
Canyet
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3. Conclusions
En el capítol anterior s’han tractat diferents aspectes del litoral de manera independent:
evolució de la línia de costa, ecosistemes litorals, qualitat de les aigües, usos a les platges i
al mar, i risc geològic.
L’objectiu d’aquest capítol es entrellaçar aquesta informació per veure com es combina i
poder valorar així la idoneïtat dels usos a les platges i al mar. Per fer-ho, s’han combinat (1)
els tipus de fons i les comunitats marines i (2) la perillositat del risc geològic amb (3) els
usos a les platges i al mar. El solapament d’aquests tres factors en un mapa, permet
observar la seva interrelació (vegeu 4.2.1.4 de Castell-Platja d’Aro (6 mapes) i 4.2.2.4. de
Santa Cristina d’Aro (1 mapa)).
A partir de la lectura d’aquests mapes es poden obtenir les conclusions següents, ordenades
de nord a sud, en funció de les platges i cales de cada municipi:

Castell-Platja d’Aro
Platja de la Belladona, cala dels Canyers, cala del Pi, sa Cova i cala Rovira



Els usos al mar en aquesta zona es localitzen fora de les àrees de praderies de
fanerògames.



La platja de la Belladona, la cala dels Canyers i la cala del Pi són cales sense usos a
les platges però abalisades per impedir l’accés de les barques. No obstant, i atès
que es detecten trams amb perillositat de risc geològic mitjana i alta, es fan
imprescindibles estudis de detall i mesures de prevenció i correcció per garantir la
seguretat de banyistes i embarcacions. S’hi localitzen diversos panells informatius
per advertir del risc de despreniments.



La cala de sa Cova, presenta uns trams reduïts amb perillositat baixa i mitjana.



La resolució del mètode de treball determina que a la cala Rovira el risc geològic és
inexistent. No obstant l’Ajuntament posa de manifest que en el sector de Punta de
cala Rovira hi ha hagut esllavissades. Es fan imprescindibles estudis de detall i
mesures de prevenció o correcció per garantir la seguretat dels usos.

Platja Gran, desembocadura Ridaura i Marina Port d’Aro



En aquesta zona no s’ha observat perillositat de risc geològic. No obstant
l’Ajuntament posa de manifest que en el Cavall Bernat i el sector de Punta Prima
s’han produït despreniments naturals. Es fan imprescindibles estudis de detall i
mesures de prevenció o correcció per garantir la seguretat dels usos.



El tram nord i centre de la platja Gran no presenta incursió damunt de les àrees de
praderies de fanerògames, però les zones abalisades penetren damunt la zona de
protecció de fanerògames, sense que això sigui un aspecte especialment perjudicial
perquè es tracta d’usos superficials.



A la zona sud de la platja Gran, més propera al port nàutic, es detecta que l’extrem
est de les zones reservades a banyistes, i els canals d’entrada i sortida de l’escola
de vela i creuers, se situen damunt una praderia de fanerògames. En principi,
l’impacte també seria relatiu perquè bàsicament són usos superficials.
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Cal tenir en compte que les llevantades poden tenir una afectació especial als
extrems nord i sud i a la zona central del passeig marítim (a partir de la informació
de la batimetria, veure Figura 12. Batimetria i zones amb risc d’impacte de les
onades). No obstant, l’àmbit afectat no es pot delimitar amb exactitud amb la
informació disponible. L’Ajuntament concreta aquesta informació fent constar que
la zona més afectada es localitza entre el passeig Ridaura i el carrer Reina Fabiola.
Per aquest motiu, la retirada dels usos de la platja quan finalitza la temporada
d’estiu, és una mesura útil per evitar perjudicis al mobiliari urbà.

Cala sa Conca



Pel que fa als usos a mar, no es localitzen solapaments d’usos i ecosistemes
litorals.



En aquesta platja s’hi localitzen zones amb perillositat de risc geològic, que posen
en entredit la distribució dels usos a les platges. Al sector més septentrional, les
papereres i dutxes se situen properes en zones valorades com a risc baix i mitjà de
perillositat. L’altra franja que presenta una perillositat mitjana té afectació directa a
la zona d’aparcament, al bar, i a la seva terrassa.



Atès que es detecten trams amb perillositat de risc geològic mitjana i alta, es fan
imprescindibles estudis de detall i mesures de prevenció i correcció per garantir la
seguretat de banyistes i embarcacions.

Cala Pedrosa, cala del Barco i el Racó de s’Agaró



En aquesta zona tampoc hi ha incidència entre les usos a mar i els ecosistemes
marins, ja que tant com el camp de boies al Racó de s’Agaró com el canal
d’entrada i sortida d’embarcacions se situen en zones amb fons de sediments no
consolidats.



La perillositat de risc geològic només s’ha localitzat a la cala Pedrosa i cala del
Barco, i és baixa. Si es creu convenient, per garantir la seguretat dels banyistes es
podries dur a terme estudis de detall i mesures de prevenció i correctives.
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Santa Cristina d’Aro
Cala dels Canyerets



Es determina una perillositat alta de risc geològic, tanmateix els usos localitzats a
la platja (únicament les instal·lacions del club nàutic i el bar) se situen fora
d’aquesta franja. No obstant, es fan imprescindibles estudis de detall i són
necessàries mesures correctives, per garantir la seguretat dels banyistes.

Platja de Canyet



No hi ha usos a la platja i per tant, no hi afectació directe de la perillositat baixa i
mitjana del risc geològic. No obstant, el risc per a les persones i amb afectació
directe sobre el camí de ronda és existent, i per tant, són imprescindibles estudis
de detall i mesures de prevenció i correcció.



El camp de boies se situa sobre fons de sediments no consolidats, i per tant, no
afecta àrees d’especial valor ecològic.

Cala del Senyor Ramon



És la platja més problemàtica del municipi pel que fa a perillositat de risc geològic.
Aquest és alt en determinats punts de la platja, del camí d’accés i l’aparcament,
per la qual cosa són imprescindibles estudis de detall i mesures de prevenció i
correcció. No obstant, ja s’han realitzat diverses actuacions com ho mostren
diversos punts coberts amb malles.

Caleta dels Concagats



Actualment aquesta platja no és accessible per terra a causa dels despreniments
ocorreguts recentment en el morro que separa aquesta cala de la del Senyor
Ramon. Tot i que no hi ha usos es recomanen estudis de detall i segurament poden
ser necessàries mesures correctives per garantir la seguretat dels banyistes.

Platja de Vallpresona



En aquesta platja no hi ha usos a terra, i només es localitza un punt amb
perillositat baixa de risc geològic, pel que es recomana un estudi de detall.

La revisió dels Plans d’usos de les platges i al mar que han de dur a terme els Ajuntaments
de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro han de tenir en compte les conclusions
recollides, amb l’objectiu de:
1. Evitar que qualsevol ús a terra (platja i cala) quedi allunyat de les zones de risc
geològic, mentre no es facin els estudis i mesures pertinents.
2. Evitar l’impacte real sobre el medi ecològic. Actualment aquest impacte no es valora
com a elevat però sí que alguns canals d’entrada i sortida d’embarcacions i
abalisament de banyistes, se situen sobre praderies de fanerògames (platja Gran de
Platja d’Aro).
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4. Annex
4.1. Organismes i agents consultats
En aquest apartat s’hi recullen tots aquells organismes i agents, que d’una manera o altra
han aportat informació, però que no ha estat rellevant per la confecció del document. No
obstant, s’ha considerat interessant incloure-les en forma d’annex, pel coneixement dels
Ajuntaments.
Comissió Europea. Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca. Aquest organisme
ha estat treballant des de l’any 1990 en l’estratègia de Gestió Integrada de les Zones
Costaneres, per fer front als problemes que afecten aquestes zones i tenir presents a tots els
sectors de la societat que hi tenen relació. Les actuacions referents a serveis mediambientals
(com la gestió de recursos i la protecció d’espais naturals) s’han desenvolupat, fins ara, de
manera inconnexa i poc integrada per part de les administracions locals per falta de recursos
humans i tècnics mitjançant convenis i protocols. Per a més informació, consulteu les webs
d’aquests organismes.

Govern d’Espanya:
Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Medi marí. Servei provincial de Costes de Girona.
Des d’aquest organisme gestionen temes de passejos marítims i de camins de ronda.
Ha estat treballant des de l’any 1990 en l’estratègia de Gestió Integrada de les Zones
Costaneres, per fer front als problemes que afecten aquestes zones i tenir presents a tots els
sectors de la societat que hi tenen relació:
-

Directrices para el tratamiento del borde costero.

-

Gestión Integrada de las Zonas Costeras en España.

Ministeri de Ciència i Innovació


Instituto Español de Oceanografía (IEO). És un organisme públic d’investigació
depenent del Ministeri de Ciència i Innovació, dedicat a la investigació en ciències del
mar, especialment relacionat amb el coneixement dels oceans i de la sostenibilitat
dels recurs pesquers i del medi ambient marí. No disposen d’informació de l’àmbit
d’estudi.



Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA) i Consell Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC)-Institut de Ciències del Mar de Barcelona,
organismes que aprofundir i avançar en el coneixement científic dels mars i oceans.
El contacte amb aquests organismes ens han derivat a l’Agència Catalana de l’Aigua i
la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya.



El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) és un centre de recerca del Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que depèn del Ministerio de Ciencia e
Innovación. La recerca que porta a terme el CEAB té com objectius generals identificar
la diversitat d’organismes i entendre les seves funcions i interaccions a la natura, així

87

com l’aplicació d’aquest coneixement en l’ús i gestió racional dels recursos del nostre
planeta i la predicció de respostes a canvis ambientals.
El contacte amb aquests organismes ens han derivat a l’Agència Catalana de l’Aigua i
la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Catalunya:
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Direcció General de Pesca i Acció
Marítima:


Xarxa de vigilància de la Qualitat biològica dels herbassars de Fanerògames (dins la
Red Posimed). Aquesta xarxa consisteix en la distribució a tot el litoral de diferents
punts de control. No n’hi ha cap a Platja d’Aro ni a Santa Cristina d’Aro, les més
properes es troben a Palamós i Giverola.
Aquestes estacions són controlades pel propi Departament o bé per consultors tècnics
de la zona, regidors de Medi Ambient o submarinistes formats per la tasca. La
metodologia de consulta és sempre la mateixa perquè així es permet comparar dades i
fer un seguiment. Consisteixen en un pal al centre de la praderia i altres pals
resseguint el perímetre i les dades que faciliten són: (1) la densitat, (2) la cobertura i si
(3) està en regressió o en expansió. També estan treballant per informatitzar aquestes
dades i que siguin consultables des del SIGPESCA.
Amb aquests estudis s’ha permès conèixer quin són els impactes a les fanerògames,
ara s’està treballant per disminuir aquests impactes. Una de les actuacions ha estat
aquest estiu a Portbou i Illes Medes repartició dels díptics i consells a les barques dels
temes dels fondeigs.
Com que des del Dept. de Pesca també porten els temes d’embarcacions i immersions,
estan intentant que submarinistes (de clubs o lliurement) aprofitin les seves
immersions per recollir informació (a partir de criteris establerts) de l’estat de les
praderies de les zones que freqüenten, no només les de les estacions, sinó de totes les
praderies en general.
Des d’aquest Departament porten temes de recursos pesquers, estudien espècies
concretes però no tenen informació d’avaluació del medi marí de Castell-Platja d’Aro i
Santa Cristina d’Aro.



IRTRA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), Sant Carles de la Ràpita.
L'IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Una de les línies de treball és
l’aqüicultura, en què dins el Programa de Seguiment del Medi fan un seguiment de la
qualitat de les aigües de tot el litoral català, entre el qual l’àmbit d’estudi, per
determinar si els mol·luscs bivalves (ostres i musclos) que s’hi fan són aptes pel
consum humà.
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Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi Natural.
Aquest Departament disposa d’un document intern anomenat Programa d’espais marins,
que defineix directrius i marca competències entre aquest departament i el de Pesca.
També han informat que estan treballant en la cartografia d’hàbitats marins.
L’any 2004 es va elaborar un Pla estratègic de les zones costaneres catalanes en el marc
d’un projecte europeu (Enplan), amb participació ciutadana i tal, que no ha tingut
continuïtat.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Secretaria per a la Mobilitat.
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes. Subdirecció General de Ports i Costes:


Servei de ports. Funcions: ordenació del domini públic necessari per la prestació dels
serveis en els recintes portuaris competència de la Direcció General, formulació i
redacció dels instruments de planejament portuari, informe dels instruments de
planejament en relació amb les infraestructures portuàries i nàutiques que siguin
competència de la Generalitat de Catalunya.



Secció d’ordenació del litoral. Funcions: valoració i l'anàlisi dels projectes que s'hagin
d'emplaçar en la zona de domini públic maritimoterrestre i del litoral, estudi dels
problemes d'estabilització de les zones de domini públic maritimoterrestre, anàlisi i
l'avaluació del funcionament de les concessions d'obres fixes a la mar i elaboració de
propostes en relació amb els aspectes relatius a la gestió del domini públic
maritimoterrestre.

Departament de Salut. Agència Catalana de la Seguretat alimentària
Aquest Departament realitza inspecció i control sanitari dels productes frescos de pesca, i
inspecció i control sanitari dels mol·luscos bivalvos vius.

Consorci Costa
sanejament.

Brava. Organisme amb

competències en

matèria

d’abastament

i

Diputació de Barcelona. Centre d’Estudi del Mar (Sitges). El Centre d'Estudis del Mar
organitza i posa en marxa programes ambientals d'educació, sensibilització i participació
per a diferents sectors socials, amb l'objectiu de fer conèixer el nostre litoral.

Càtedra d’Estudis Marítims i Centre de documentació de la Pesca i el Mar (Palamós).
Disposen de molta informació sobre el litoral gironí, però cap estudi rellevant i específic de
les costes de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

Observatori del litoral i Consorci el Far (Barcelona). Es tracta d’un organisme nascut amb
l’objectiu de ser un instrument per realitzar el seguiment i l’avaluació del litoral de
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Catalunya. Està gestionat pel Consorci EL FAR i l’Agència Metropolitana Barcelona Regional, i
va començar a treballar el 2006 com a entitat al servei de municipis, entitats i
administracions amb competències al litoral. L’Observatori del litoral desenvolupa accions i
projectes en el marc de la gestió integrada, i realitza accions de sensibilització i difusió dels
principals valors del litoral. El seu web pretén donar eines per poder aprofundir en aspectes
concrets de la gestió específica d’aquest territori. També és un mecanisme de divulgació
d’iniciatives i experiències innovadores en qualsevol dels àmbits de gestió del litoral, i
ofereix setmanalment un recull de les propostes d’interès per als gestors del litoral. Es
treballa, especialment, per dinamitzar l’intercanvi d’informació amb entitats que gestionen
projectes o iniciatives en l’àmbit litoral, especialment les que tenen un valor afegit com a
experiències innovadores. Un dels objectius principals de l’Observatori és establir un
mecanisme de divulgació i informació que ofereixi les darreres novetats sobre gestió del
litoral, i que posi a l’abast de tothom un servei de consultes i documentació específica.
Aquest organisme ens ha facilitat diversos possibles contactes i informacions, tals com:


Indicadors del litoral de Catalunya (2008), Consorci El Far i Observatori del litoral.
seguiment de l’evolució i estat del litoral de Catalunya. Els objectius que es
persegueixen amb la bateria d'indicadors del litoral que es presenta en aquest
document són: fer el seguiment de l’estat del litoral català i la seva evolució, oferir
dades del litoral d’una forma sintètica i clara a l’abast de tothom, difondre els
indicadors i mantenir informats als agents implicats en la gestió del litoral i facilitar als
agents, el desenvolupament de les seves activitats i contribuir a la presa de decisions.

Tesis doctorals:


Martí Llambrich, Carolina, tesi doctoral: La transformació del paisatge litoral de la
Costa Brava. Anàlisi de l’evolució (19856-2003), diagnosi de l’estat actual i prognosi de
futur. Universitat de Girona, 20005. (en aquest estudi es fa una valoració general de la
costa però se centra als municipis de Castell-Platja d’Aro, Calonge i Palamós).



Mora Crespo, Joan, tesi doctoral: Disseny d'un sistema d'informació ambiental pel seu
ús en els processos de gestió integrada de zones costaneres. Aplicació a la Costa
Brava. Universitat de Girona 2004.



Geis Nielsen, Christian, tesi doctoral: Contribució al coneixement de variables
geoambientals en l’àmbit de la Costa Brava. Universitat de Girona 2005.

El Grup de Treball de Custòdia Marina de la Xarxa de Custòdia del Territori va néixer
l'any 2007 amb l’objectiu d’aplicar un nou sistema de conservació basat en la participació de
la societat civil en la conservació marina a través d’acords voluntaris entre els diferents
agents implicats.
Una àrea de custòdia marina és aquella superfície de domini públic maritim gestionada
directament per una entitat de custòdia, de forma total o bé compartida amb l'administració
competent, entenent com a entitat de custòdia les entitats no lucratives, els col·lectius
d'usuaris o els ens locals.
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En una àrea de custòdia marina sempre hi participa una administració competent, ja que ha
de legitimar a l'entitat de custòdia per gestionar aquell espai marí a través d'algun
document. La diversitat d'entitats de custòdia, el repartiment de competències entre
nombroses d'administracions competents i l'existència de nombrosos documents legals, ens
fa parlar de diferents possibilitats per les àrees de custòdia marina.
Els ajuntaments litorals tenen delegades aquelles competències relacionades amb la
ordenació del litoral del seu municipi. Aquesta ordenació no afecta només el domini públic
marítim terrestre, sinó que també inclou la gestió d'usos dins del domini públic marí com
són les zones de bany i les zones de fondeig temporal d'embarcacions.
Amb aquestes competències els ajuntaments poden participar en la conservació del medi
marí de forma directa o a través de la concessió d'aquestes competències a empreses que es
comprometin aplicar mesures per assegurar la conservació dels hàbitats i les espècies de
l'espai.
Tot que ja existeixen algunes iniciatives a l'estat espanyol, es tracta d'una opció encara per
explotar i de la que en poden sortir moltes possibilitats per les àrees de custòdia marina.
Algunes idees poden ser: utilitzar les zones de bany per protegir espais d'alt valor natural
com les praderies de fanerògames, promoure la instal·lació de fondeigs ecològics a les
zones de fondeig temporal d'embarcacions, obligar als concessionaris a aplicar mesures de
conservació, etc...
Una de les iniciatives en marxa és la gestió de la zona de bany de Sant Feliu de Guíxols.
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