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“Produeix una tristesa immensa pensar que la
natura parla mentre la humanitat no escolta”
Victor Hugo (1.802-1.885)
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00_ANTECEDENTS

El present treball de Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de
l’Alt Empordà (Girona), ha estat sol·licitat per l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Girona, a fi i efecte de realitzar un treball d’identificació i
catalogació dels sistemes platja-duna que actualment trobem al llarg de la
costa de l’Alt Empordà.
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L’àmbit territorial d’aquesta Catalogació i diagnosi dels sistemes
dunars de l’Alt Empordà és centra en cinc municipis (Colera, Roses, Castelló
d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala) que actualment disposen de
sistemes dunars, o sistemes platja-duna, en diferents estats de conservació
geoambientals.
La importància d’aquesta Catalogació i diagnosi queda justificada pel fet
de ser els sistemes platja-duna espais litorals protegits per la Llei de Costes, i a
l’hora altament freqüentats, amb morfologies susceptibles a erosionar-se de
forma accelerada en vers a fenòmens de caire antròpic, així com ser a l’hora
morfologies susceptibles a recuperar-se i mantenir-se de forma ràpida amb
accions i gestions toves que permetin la recuperació i estabilitat dels sistemes
dunars. A més aquests sistemes platja-duna són una font d’importants
ingressos econòmics per l’economia de cadascun dels municipis costaners.
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01_INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

La comarca de l’Alt Empordà (Costa Brava) compta amb gran quantitat
d’ecosistemes litorals, entre els que destaquem les zones humides, les platges, cales i
sistemes platja-duna. L’objectiu d’aquest Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars
de l’Alt Empordà (Girona) és la identificació, descripció i anàlisis dels sistemes
dunars que trobem a dia d’avui a la comarca de l’Alt Empordà (Figura 1), ecosistemes
fonamentals pel manteniment de la biodiversitat litoral.
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Figura 1. Comarca de l’Alt Empordà

Actualment, i a escala mundial, la costa es un dels “motors” més importants de
l’economia turística de sol i platja, i el cas que ens ocupa, l’Alt Empordà, no n’és una
excepció, ja que ha sofert un important procés urbanitzador de la seva línia de costa,
enfocat a l’explotació de la seva façana litoral. Tot i les diferencies i tipologies amb la
resta de l’Estat Espanyol i Catalunya, a l’Alt Empordà podem trobar indrets
relativament ben conservats o amb processos urbanitzadors i articialitzadors
parcialment integrats amb el medi que els acull, degut a la tipologia urbana dominant
i/o al període de construcció, no tan agressiu amb el medi. Aquest procés
d’urbanització, o també anomenat litoralització, de l’espai litoral, afavorit per ser un
dels principals destins turístics europeus, ha estat en detriment dels ecosistemes
costaners. Aquesta nova industria turística es sustenta amb la degradació i la
sacrificació d’espais naturals de rellevància, com ara les zones humides, les platges i
cales, i els sistemes platja-duna, espais territorials del pivotatge d’aquesta nova
economia litoral, i a l’hora espais força fràgils i dinàmics, on qualsevol alteració pot
conduir a la seva ràpida degradació i/o desaparició. En el cas que ens ocupa, i
associada a aquesta franja costanera, trobem gran nombre d’indústries i serveis
dedicats al turisme de sol i platja que és centra sobre una estreta franja territorial que
no suposa ni el 0,5% del territori.
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La fragilitat d’aquests espais ha comportat que la majoria de sistemes platjaduna de l’Alt Empordà hagin estat greument modificats, qualcuns hagin desaparegut i
d’altres estiguin en procés de degradació degut al grau d’alteració observada i
diagnosticada en el present treball. La causa: la ferotge pressió antròpica que han patit
a les darreres quatre dècades, per urbanització i sobrefreqüentació de l’ecosistema, i
per una incorrecta o nul·la gestió pública i privada que es pot atribuir, entre d’altres, al
desconeixement dels mecanismes de funcionament litoral.
Actualment la franja on s’assenten aquests sistemes arenosos, les platges,
cales i sistemes platja-duna, no només està amenaçada per la seva destrucció física
per mor de l’ocupació urbana, sinó que la futurible pujada del nivell de la mar i el canvi
de direcció de l’onatge provocats pel canvi climàtic pot fer desaparèixer les platges
urbanes, donant lloc a reajustaments i adaptacions a nous ambients a aquelles que es
troben en bones condicions, tot i que aquests fenòmens naturals no afectaran a curt
termini la situació geoambiental dels sistemes, ni tan sols es centraran exclusivament
en el medi litoral.
La conjunció de fragilitat i pressió antròpica, juntament amb la gestió realitzada
sobre el propi sistema arenós pot dur a la degradació del sistema en conjunt. Per la
realització d’accions, gestions i actuacions encaminades a la recuperació, restauració,
restitució, rehabilitació, manteniment i millora del conjunt de l’espai platja-duna es fa
necessari l’elaboració document de Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt
Empordà, document que ens permeti realitzar un inventari descriptiu de cadascun dels
sistemes platja-duna i la seva sectorialització, ja sigui per ambients geoambientals i
morfològics, ja sigui per divisions administratives. Per aquesta catalogació es realitza
un treball de camp exhaustiu per la realització de la cartografia geomorfològica i la
descripció de l’estat de conservació dels sistemes dunars, que es relaciona amb l’ús
de cadascun dels sistemes i sectors, i les gestions o no gestions realitzades per
cadascuna de les administracions competents en matèria de manteniment,
conservació i millora, les quals s’en deriven de les entrevistes personals realitzades a
cadascun dels ajuntaments.
Amb tot, aquest Catàleg pretén ser una eina indicativa vers la planificació
d’aquests fràgils, restringits i malmenats espais. La premissa fonamental ha estat
l’accessibilitat i enteniment de la informació que s’exposa, a fi i efecte de facilitar la
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més que urgent protecció dels sistemes platja-duna de l’Alt Empordà. Per això,
l’estructura del Catàleg està formada per tres parts diferenciades.
1. Per una banda, una memòria explicativa on es pretenen descriure els
sectors dels sistemes platja-duna, analitzar els antecedents i la
legislació que afecta els sistemes dunars.
2. Per altra definir els sistemes platja-duna de l’Alt Empordà, fent especial
èmfasi sobre els elements que, amb la pressió antròpica o amb canvis
ambientals sobtats, puguin accelerar la degradació global del sistema;
explicació dels resultats obtinguts per a cadascun dels sistemes platjaduna analitzats, tot basat amb una cartografia geomorfològica de
cadascun dels sistemes platja-duna, i
3. La redacció de fitxes síntesis de propostes genèriques de gestió
generals pels sistemes dunars definits al present Catàleg
Tot i açò s’ha d’advertir que el Catàleg se centrarà només en un dels dos
àmbits geoambientals del sistema (el subaeri o aeri), donat que l’àmbit submergit
pateix una falta d’estudis científics i documentació especialitzada que fan impossible la
inclusió en un treball de les característiques que es volen abordar tot i que en el cas
que ens ocupa no hi ha alteracions rellevats.
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02_LEGISLACIÓ QUE AFECTA ALS SISTEMES DUNARS

A l’hora de redactar aquest Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt
Empordà, s’han tingut presents documents de legislació, convenis, i figures de gestió
que afecten a la regulació i gestió dels sistemes arenosos, platges i dunes, i més
concretament als que són objecte d’estudi i anàlisi d’aquest treball. S’han tingut
presents els marcs legals que permeten una gestió i protecció integral dels sistemes
platja-duna.
Així doncs, es realitza un repàs jerarquitzat de cada una de les eines
normatives que poden aplicar-se als sistemes dunars, per d’aquesta manera, tenir
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presents les eines i figures més vàlides per a l’esmentada gestió i protecció integral
d’aquests sistemes platja-duna.
Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA)
Del Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA), celebrat al 1992
a Rio de Janeiro, on tingué lloc la Conferència de Nacions Unides sobre Medi Ambient
i Desenvolupament (CNUMAD), coneguda com Cimera de la Terra, neix l’Agenda 21,
que tot i que no ofereix mètodes específics per a aconseguir una gestió del territori,
defineix de forma participativa i consensuada l’estratègia de desenvolupament
sostenible que millor s’adapti a cada territori concret. En el cas dels ajuntaments
objecte d’aquest Catàleg, l’Agenda Local 21 es troba de forma desigual, alguns la
tenen en marxa (Roses i l’Escala), altres com Sant Pere Pecador i Castelló d’Empúries
pendent de signar un conveni per la seva redacció, i Colera en fase de redacció.
Cap dels municipis amb Agenda Local 21 activa (Roses i l’Escala) presenta als
seus Plans d’Acció línies en vers a la gestió o protecció dels medis litorals. En aquest
cas seria recomanable que l’Agenda Local 21 contemplés accions participatives de
caire ambiental i social sobre els valors litorals del municipi de cara a possibles
revisions dels seus Plans d’Acció, així com contemplar a la resta de municipis la
incorporació de línies directes sobre el litoral.
Directiva 92/43/CEE
Dins els documents de la normativa europea que afecta als medis litorals
arenosos trobem la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres. Aquesta directiva
pretén donar un marc legal europeu a la preservació d’hàbitats naturals i d’espècies
vegetals, com també permetre un desenvolupament sostenible de les àrees que
ocupen.
Amb la definició de les cinc regions biogeogràfiques de la U.E., els tipus
d’hàbitat natural i l’estat de conservació dels mateixos es crea una xarxa d’espais
naturals protegits europeus denominada Xarxa NATURA 2000 que seguiran un procés
administratiu per a la inclusió dels esmentats espais en aquesta Xarxa (Llocs d’Interès
Comunitari i Zona d’Especial Conservació). Aquestes àrees són aprovades inicialment
per Acord de Consell de Govern de 28 de juliol de 2000, i definitivament com a LIC’s
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per Decisió de la Comissió Europea de 19/07/2006 i com a ZEPA per Acord de Consell
de Govern de 3 de març de 2006.
Com a Llocs d’Interès Comunitari (LIC) trobem els sistemes platja-duna
inclosos dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, inclosos en l’àrea LIC i
ZEPA (ES0000019 Aiguamolls de l’Alt Empordà), amb una superfície marítimo
terrestre de 4.760,5 Ha.
Gestión Integrada de las Zonas en Espanya,
A nivell estatal existeix el document Gestión Integrada de las Zonas en
Espanya, en compliment dels requeriments del capítol VI de la Recomanació del
Parlament Europeu y del Consell de 30 de maig de 2002 sobre l’aplicació de la gestió
integrada de les zones costaneres. Entre les recomanacions d’aquest document
trobem l’aplicació de mesures de protecció en termes ecològicament responsables
sobre els sistemes costaners, entenent aquestes mesures com a mesures
respectuoses i toves, sense que aquests alterin i modifiquin l’estat natural dels
sistemes gestionats, ni els processos que afectin la seva dinàmica natural. De les
platges objecte d’aquest Catàleg podem dir que no es compleixen cap de les
recomanacions establertes en aquest document, ja que les gestions realitzades han
afectat la morfologia platja-duna en conjunt per no utilitzar criteris respectuosos i tous.
Llei de Costes
La Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol de 1988, té la funció de determinar,
protegir, utilitzar i vigilar el domini públic marítimo-terrestre i especialment la riba de la
mar. Entre els seus objectius destaquem els de més interès per a la gestió dels
sistemes platja-duna:
•

Assegurar la integritat i adequada conservació dels sistemes dunars, adoptant,
les mesures de protecció i restauració necessàries.

•

Regular l’ús racional d’aquests béns d’acord amb la seva naturalesa, les seves
finalitats i amb el respecte al paisatge, al medi ambient i al patrimoni històric.
Pel que fa a les competències que otorga la Llei 22/1988, el títol VI

Competencias administrativas, desglossa les competències que tenen l’Estat, les
comunitats autònomes i els ajuntaments. És a l’Estat que li correspon delimitar i
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gestionar el domini públic marítimo-terrestre. A més d’aquestes dues competències
principals, entre totes les altres, les que més afecten als sistemes platja-duna són els
plans i normes d’ordenació territorial, que en el cas que ens ocupa no existeixen cap
tipus de documents de gestió particularitzats per aquests sistemes litorals.
De les comunitats autònomes, cadascuna tindrà les competències que el seu
respectiu Estatut li hagi concedit. En el nostre cas, l’Estatut de Catalunya fa referència
a competències referents a platges i dunes en l’article 149. Ordenació del territori i del
paisatge, del litoral i urbanisme.
Els ajuntaments tenen dues competències relacionades amb els sistemes
platja-duna, les quals han tingut poc de gestió geoambiental en vers a la gestió com a
sistemes naturals, aquestes són:
1) l’explotació de serveis de temporada que puguin establir-se a les platges per
qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la legislació de Règim
Local. En el cas dels sistemes litorals analitzats en el present Catàleg existeixen
diferents concessions administratives d’aprofitament temporal de platges, ubicades al
llarg dels sistemes dunars i línia de costa, alguns d’ells afectant de forma regressiva i
continuada el conjunt del sistema
2) el manteniment de les platges en bones condicions de neteja, higiene i
salubritat, limitant-se en el nostre cas a neteges continues que han afectat l’estabilitat
del sistema per l’erosió de les morfologies davantera de platja i per la pèrdua
sedimentaria constant afavorida per una gestió pròpiament urbana dels sistemes.
Hem de destacar aquests impactes generats per les gestions de neteja de
platges, emparades amb l’article 115, Capitulo III de La Ley de Costas de 22/1988, de
28 de julio de Costas, on aquesta otorga la competència de la gestió de l’explotació i
de neteja als ajuntaments:
CAPITULO III (Ley de Cotas de 22/1988, de 28 de julio de Costas)
Competencias municipales
115. Las competencias municipales, en los términos previstos por la
legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los siguientes
extremos:
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a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.
b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y
concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimoterrestre.
c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse
en las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en
la legislación de Régimen Local.
d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones
de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e
instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad
de las vidas humanas.

Aquestes gestions realitzades al llarg de les darreres dècades, emparades amb
l’apartat d de l’article 115 de la Ley de Costas han estat la neteja mecànica mitjançant
la criba de les superfícies de platja, zona de batuda i talussos d’avantdunes.
Tot i el compliment d’aquesta Llei de Costes per part de l’administració local,
els mètodes seguits al llarg de les darreres dècades incompleixen el Reglamento
general para desarrollo y ejecución de la ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, on en
el seu Título preliminar d’objectes i finalitats estableix en el seu Article 2.º La actuación
administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes
fines:
a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad
y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y
restauración necesarias.
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su
naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio
histórico.
L’article 116 de la Llei, en el seu capítol IV, relaciones interadministrativas,
parla de relacions reciproques als deures d’informació mútua, col·laboració,
coordinació i respectes a aquestes. En aquest cas no hi ha hagut col·laboració en vers
a la gestió dels sistemes platja-duna, més encara en la correcció dels processos
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erosius que afecten a l’estabilitat dels sistemes dunars analitzats i que duen a la seva
degradació.
Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat,
deroga la Llei 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, del 27 de març (BOE, 1989), la qual es basava amb els nous plantejaments
globalitzadors en la conservació del medi natural, el qual es considerava com un tot
sobre el que és necessari establir una gradació de nivells de protecció. La Llei, en el
seu Títol II, introduïa avanços considerables pel que fa a la planificació dels recursos
naturals, creant un nou instrument d’ordenament jurídic amb caràcter obligatori: els
Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), que poden servir per a aplicar
mesures de gestió que afectin als sistemes platja-duna, establint figures de protecció i
gestió natural que aquesta mateixa llei formula (parcs, reserves naturals, monuments i
paisatges protegits), ajustant-se a la Ley de Costas 22/1988. A més, aquestes figures
podien ser declarades i gestionades per les comunitats autònomes. La Llei, en el seu
Títol III, art. 21 indicava que la declaració i gestió dels espais naturals protegits abans
esmentats corresponia a les Comunitats Autònomes quan tingués per objecte la
protecció dels béns assenyalats a l’article 3 de la Ley de Costas 22/1988, per tant la
protecció de les platges i dunes anirà a càrrec de l’Estat. Es aquí on s’hauran d’ajustarse les propostes realitzades de mètodes de gestió, a l’article 116 de la Llei 22/1988, en
el seu Capítol IV, relaciones interadministrativas.
Amb la nova Llei s’adopten les perspectives de sobre la utilització del Patrimoni
natural, i els principis es centren en la prevalença de la protecció ambiental sobre
l’ordenació territorial i urbanística, incorporant el principi de precaució a les
intervencions que puguin afectar els espais naturals protegits. S’incorporen els criteris
de la Directiva Hàbitat i incorpora com a nova figura de conservació les reserves
marines. Aquesta nova Llei de Biodiversitat contempla en el seu Annex I, recollint la
Directiva Hàbitat, com a hàbitats prioritaris les morfologies dunars, en tota la seva
distribució del perfil de platja, des de dunes embrionàries fins a les vegetades amb port
arbori.
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Lleis d'Espais Naturals . El Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN).
La Llei estableix els espais naturals de protecció especial (ENPE) que són els
Parcs (parc nacional, paratges naturals d'interès nacional, parcs naturals i reserves
naturals) esdevenenint els nuclis centrals del sistema d'àrees protegides de Catalunya,
articulada en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). El PEIN té els orígens en la
determinació legal que fa el capítol III (articles 15 al 20) de la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada per la Llei 12/2006, de 27 de
juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de
la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. El PEIN és un instrument
de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial, i s'equipara a altres
instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de
política territorial. El seu abast comprèn tot el territori de Catalunya, i les seves
disposicions normatives són de compliment obligatori per a les administracions
públiques de la mateixa manera que per als particulars. En el context de la planificació
territorial, el PEIN esdevé un instrument de desplegament del Pla territorial general de
Catalunya (aprovat pel Parlament de Catalunya l'any 1995). D'aquesta manera, les
seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments de
planificació física del territori.

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
L'article 6 de la Llei 21/1983, de 28 d'octubre, de declaració de paratges
naturals d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels
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Aiguamolls de l'Empordà, va crear la Junta de protecció dels Aiguamolls de l'Empordà
com a òrgan rector de l'espai protegit. Les atribucions de la Junta de protecció dels
Aiguamolls de l'Empordà van ser ampliades pel Decret 136/1984, de 17 d'abril, de
desplegament de la Llei 21/1983, de 28 d'octubre, de declaració de paratges naturals
d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de
l'Empordà. Posteriorment, el Decret 171/1986, de 5 de juny, sobre òrgans gestors del
Parc Natural i de les seves reserves naturals dels Aiguamolls de l'Empordà, va
desenvolupar la llei pel que fa a la Junta de protecció i va crear un Consell directiu de
l'espai protegit. Aquest espai natural encara ara no disposa del Pla Especial de
protecció del medi natural i del paisatge que n'es l'instrument normatiu que n'ha
d'ordenar els usos i programar-ne la gestió
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner
El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) 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, únic legitimador del canvi de l’ús del sòl.
Pla Director Territorial de l’Empordà
Amb data de 3 d’octubre de 2006, el Govern de Catalunya aprovà definitivament el
Pla Director Territorial de l’Empordà. L’acord de Govern i la normativa del Pla foren
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4744 de 20/10/2006 a
l’efecte de la seva executivitat inmediata. Aquest Pla Director al seu punt 6.3.5
Inventari d’espais amb valor natural i connexions ecològiques proposades, fa una breu
descripció dels espais i connectors ecològics seleccionats per formar part del sòl no
urbanitzable de protecció especial posant de rellevància les característiques i motius
de la seva inclusió. Trobem dins l’inclusió trams que han estat objecte d’estudi pel
present catàleg:
•

A2) Els Canons - Cap Ras, espai litoral de gran bellesa paisatgística, que actua
com a separador del continu urbà entre Port de la Selva, Colera i Llançà.
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Ambients litorals que força variats amb Posidonia oceanica, vegetació de
dunes i penyasegats.
•

A6) Tram litoral de Sant Martí d’Empúries, primera línia litoral inclou diferents
ambients: una franja de dunes fixades amb pi pinyoner, comunitats vegetals de
roquissar litoral; i vegetació de dunes, tots ells ambients rars en el conjunt de
Catalunya.

El seu Informe Ambiental, Annex 4, fa esment dels hàbitats dunars com a hàbitats
d’interès comunitari
Llei del Paisatge
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge té per
objete el reconeixement, la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge, a fi de
preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics en un
marc de desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, aquesta Llei impulsa la
plena integració del paisatge en el planejament i en les polítiques d'ordenació territorial
i urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials que hi incideixen de manera
directa o indirecta. Tot i que la Llei està pensada per les actuacions a grans escala és
recomanable l’aplicació de criteris estrictamente paisagístics en la gestió dels serveis
que trobem sobre el litoral de la Costa Brava.
Carta de Tossa
El procés de la Carta de Tossa va néixer el gener de 1998 quan l’Associació de
Naturalistes de Girona (ANG) creà un grup de treball format per tècnics de diferents
camps, amb la finalitat d’establir una estratègia que pogués fer front a la degradació
del litoral i estudiar diferents models d’economia basada en un turisme sostenible i en
els espais d’interès natural i paisatgístic. Per tal que els ajuntaments s’impliquessin
políticament en el procés, es va analitzar i debatre l’anomenada Carta de Tossa, que
prèvia la seva aprovació per Ple municipal comporta un seguit de compromisos en bé
d'una major preservació del territori i dels valors patrimonials que conté. Dels municipis
analitzats a aquests Catàleg sols els municipis de Roses, L’Escala i Castelló
d’Empuries han estat signatiaris de la carta de Tossa
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Ordenances municipals de platges
No s’han trobat ordenances municipals específiques que afectin als sistemes
platja-duna de cap dels termes municipals.

Educació Ambiental
No s’han trobat Plans d’Educació Ambiental dels sistemes platja-duna dels termes
municipals.
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03_CARACTERÍSTIQUES

MORFOECOLÒGIQUES

DELS

SISTEMES

PLATJA-DUNA

Els sistemes dunars litorals són espais costaners que s’estenen cap a terra
endins de forma organitzada i estructurada. No obstant això, aquests, per si mateixos,
tant sols formen una part d’un geosistema més complex que denominem sistema
platja-duna, caracteritzat per la interacció de dos àmbits naturals força diferenciats
(Figura 2):
1. L’àmbit submergit, controlat per la hidrodinàmica marina, i
2. L’àmbit subaeri, controlat per la dinàmica eòlica i fluvio-torrencial.
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Figura 2. Sectorilaitzacions del sistemes platja-duna submergit i aeri. Font: Servera et al. (2007)

Ara bé, allò que esdevé cabdal és la fragilitat del conjunt del geosistema, ja que
qualsevol petita modificació a alguns dels sectors emergits o submergits pot trencar
l’equilibri natural en els dos àmbits que es trobem relacionats, i per tant desencadenar
processos erosius.
DEFINICIÓ DEL SISTEMA PLATJA-DUNA
Els sistemes platja-duna mostren uns trets particulars dels quals en resulta un
model que cal descriure a partir de l'estructura que ha definit la seva evolució
morfològica i la tendència dinàmica actual. Tot i que el Catàleg només es refereix a la
parts subaèria i aèria del sistema, aquest no pot deixar de banda la part submergida,
importantíssima a l’hora d’engegar mesures adients per la conservació i manteniment
de la zona àrea.
SECTORIALITZACIÓ DEL SISTEMA PLATJA-DUNA
Zona submergida (infralitoral o avantplatja)
L’infralitoral o avantplatja (shoreface) constitueix una zona de la platja negada
per la mar, amb una superfície molt variable que va des del límit inferior del mesolitoral
o zona d’envestida de l’ona (swash) fins aproximadament la isòbata de –40 m, allà on
l’acció de les ones sobre el fons és negligent. A l’infralitoral es poden diferenciar
clarament dos sectors, un primer sector distal, en el qual els processos morfològics i
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dinàmics són més atenuats, i un segon sector proximal, que constitueix la part més
activa de transport de sediment.
a) Sector distal.
Aquest sector constitueix la part més allunyada de la costa i la seva profunditat
no és superior als 40 m. Presenten un pendent suau que oscil·la entre el 0,25% i el
2,5%, la qual cosa la fa ideal per al desenvolupament dels pradells submarins de
Posidonia oceanica. Aquests pradells de Posidonia tenen un paper en el
desenvolupament i manteniment de l’equilibri de la resta de zones de la platja, tot i que
en el nostre cas aquests pradells es troben amb retrocés i fins i tot desapareguts.
La seva importància radica en un triple paper:
1. En primer lloc, juntament amb les concrecions coral·lígenes, formen
l’hàbitat perfecte de l’ecosistema que constitueix una part del sediment
arenós del litoral de l’Alt Empordà. Tot i que en el nostre cas els
percentatges sedimentològics oscil·len entre el 20 i 30% (Figura 3). La
forma i el desenvolupament vertical d’aquestes plantes afavoreix
l’atrapada de les restes esquelètiques de l’epifauna que du associada.
2. En segon lloc, la seva presència incrementa la rugositat al fons i
disminueix la profunditat crítica que provoca la modificació de l’onatge
dels grans temporals, obligant a trencar el tren d’ones en una zona
relativament allunyada de la línia de costa. Per tant, l’existència
d’aquests pradells constitueix un efectiu fre a l’energia de les ones, i
realitza un treball de protecció sobre l’erosió de la mateixa línia de
platja, i
3. En tercer lloc, la construcció de la mata, un entremat d’arrels i rizomes
farcits de sediment arenós, fa que els pradells de Posidonia actuïn com
una barrera, a manera d’escull, que reté i evita que el sediment es
desplaci cap a zones més profundes, on aquest perd la possibilitat que
l’onatge pugui acumular a la platja subaèria.
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Figura 3. Detall de la platja de la Rovina amb presència de material sedimentari d’origen carbonatat a la
zona de batuda d’ona

Actualment aquests pradells de Posidonia oceanica s’han vist molt afectades
per diferents impactes antròpics: contaminació per abocaments d’aigües residuals, la
“llaurada” de les ancores dels vaixells (recreacionals i d’arts de pesca), regeneracions
artificials de les platges, i la construcció d’espigons de ports esportius i/o de defensa
contra l’onatge. Tots aquests són impactes que, a més d’afectar directament els
pradells, han reduït el nombre d’espècies de l’epifauna que hi habita. En conjunt, les
alteracions dels pradells de Posidonia representen tota una sèrie de repercussions del
geosistema, on cal destacar, entre d’altres:
-Pèrdua important del potencial de producció primària de sediment a les zones
submergides, i per tant afectació a les zones emergides, i
-Pèrdua d’un efectiu sistema de defensa natural de les platges.
b) Sector proximal.
Sector constituït per bancs arenosos submergits, és l’espai més proper a la
línia de costa, i a causa de la seva poca profunditat els onatges de baixa energia tenen
capacitat de mobilitzar i transportar el sediment (Figura 4). Així idò, en aquest sector,
mitjançant els corrents de deriva i les de ressaca, és on es realitza la redistribució del
sediment al llarg de tota la platja i on comencen els processos dinàmics d’intercanvi
del sediment per al manteniment de l’equilibri i l’estabilitat del sistema platja-duna.
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Figura 4. Detall de la platja de Sant Pere Pescador amb presència de barres submergides en procés
d’adossament a la línia de costa i remobilització de sediment

A causa del comportament dinàmic i cíclic de la zona de platja baixa,
l’intercanvi de sediment entre aquest sector i la platja subaèria dóna lloc a una
constant variació batimètrica temporal i espacial en aquest sector proximal. Aquest fet
es reflecteix en la presència i formació de barres sedimentàries submergides que
poden migrar de la línia de costa o vers aquesta, donant lloc a balanços positius o
negatius de sediment a la platja subaèria, i de forma temporal. A causa de les
característiques d’aquest sector, amb un alt grau de dinamisme i fragilitat, qualsevol
alteració –antròpica i/o natural- de la seva dinàmica provoca ràpidament reajustaments
en el seu comportament. Per a aquest sector, són extrapolables els impactes i les
conseqüències descrites en el sector distal de la construcció d’espigons, ports
esportius i/o defensa contra l’onatge i les regeneracions artificials.
Zona de platja subaèria (mesolitoral o platja baixa i supralitoral o platja
alta)
La platja subaèria és la zona on es realitza l’intercanvi de sediment entre la part
submergida i la part emergida o viceversa. En general, les platges estan en un franc
retrocés, però malgrat aquest retrocés es pot afirmar que aquesta tendència, per si
mateixa, no és l’explicació de la situació actual de les platges i sistemes platja-duna
analitzades aquí. En aquest sentit destacar que els mecanismes dinàmics de restitució
i manteniment

dels equilibris

morfoecològics
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suficientment efectius i precisos per a presentar una adaptació constant i rítmica a les
noves situacions esdevingudes.
La responsabilitat de la pèrdua de les superfícies de les platges i de la
degradació de les dunes que duen associades té, de forma predominant, un clar
caràcter antròpic. Aquesta pressió antròpica comença a la mateixa part submergida
dels sistemes i s’incrementa a les zones emergides, fet a tenir present a l’hora
d’analitzar i interpretar el conjunt global de cada sistema platja-duna. El resultat és
que, actualment, les platges presenten uns perfils desestructurats, unes superfícies i
volums regressius, de manera que no ofereixen el dinamisme que haurien de tenir, en
el manteniment d’una alimentació de sediment adequada cap a les formes dunars
posteriors.
La zona de platja subaèria presenta dos sectors morfodinàmics diferenciats:
a) Sector de mesolitoral o platja baixa.
Sector que es defineix entre el límit superior i l’inferior de l’envestida de l’ona
(swash), entre marea alta i marea baixa. A la Costa Brava, on no existeixen
oscil·lacions mareals pròpiament dites, aquest és un sector força estret, que es
correspon amb la zona de vaivé de l’onatge –swash-. La part superior de la zona de
vaivé de l’onatge queda delimitada de la resta de la platja subaèria per un graó natural
de caràcter erosiu i/o acumulatiu i d’alçària variable, no sempre ben definit. En conjunt,
aquesta zona de mesolitoral és la que té un major grau de dinamisme des del punt de
vista d’intercanvi de sediment entre la zona submergida de l’infralitoral, mitjançant
adossament i migració de barres, i la platja alta emergida del supralitoral. Com a
resultat d’aquest dinamisme, el mesolitoral amplia o redueix la seva superfície, alhora
que també controla les dimensions i la superfície de la part alta de la platja. Aquesta
relació dinàmica presenta un cicle anual, que provoca variacions del seu perfil, del
pendent i de la mateixa posició del sector en qüestió, arribant a les majors diferències
morfològiques entre l’estació hivernal i l’estiuenca. A la tardor i a la primavera es
produeixen processos de transició d’una situació a l’altra.
La situació d’hivern és conseqüència del major nombre de temporals
esdevinguts a la tardor i a l’hivern respecte de les dues estacions restants; en aquesta,
el mesolitoral presenta un pendent menor i una amplària major. Així doncs, aquest
sector adopta un perfil poc pronunciat que provoca un comportament dissipador de
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l’energia de l’onatge. Al mateix temps, en una situació d’hivern, hi ha un transvasament
de sediment d’aquest sector al proximal de l’infralitoral, que es reflecteix en la formació
de les barres submergides paral·leles a la costa. La formació d’aquestes barres
submergides en la situació d’hivern és fonamental, ja que la seva presència redueix la
batimetria i aconsegueix allunyar el rompent de les onades. El resultat és la disminució
de l’efecte erosiu de l’onatge a la zona del mesolitoral i, per tant, la protecció de la
platja. La situació d’estiu, que juntament amb la primavera presenta menor freqüència
de temporals, és contrària a la situació hivernal. En aquestes estacions la platja
presenta una dinàmica de deposició, constructiva, que dóna lloc a un perfil del sector
més curt però amb més pendent i que actua com a reflectiu de l’onatge de baixa
energia. Aquesta situació provoca novament l’acumulació a la línia de costa del
sediment procedent de les barres submergides. Aquest procés dóna lloc a una acreció
de la superfície de la platja subaèria i a la formació d’una berma. En un estat natural
de la platja, des de la mar cap a l’interior es pot observar, amb molta freqüència, la
presència de diferents bermes abandonades com a conseqüència de l’alternança de
tots dos perfils en un període de temps relativament curt.
La zona del mesolitoral presenta uns processos naturals que mantenen
l’estabilitat i l’equilibri. No obstant això, un gran nombre de platges presenten un
accelerat procés de retrocés de la línia de costa. Aquest retrocés es manifesta en una
clara pèrdua de sediment en el balanç d’un cicle anual. Els motius d’aquesta recent
situació de desequilibri a la línia de costa, tant a l’Alt Empordà com a gran part del
món, apunta no tan sols a un futurible ascens del nivell de la mar, sinó a una pressió
antròpica que impedeix el desenvolupament de les estratègies i els mecanismes
naturals de defensa. Aquests desequilibris a la zona del mesolitoral són fruit
bàsicament de:
1.- L’alteració dels corrents de redistribució del sediment a partir d’instal·lacions
esportives portuàries o de defensa (Figura 5). Aquestes actuacions provoquen el canvi
d’una situació d’equilibri de determinats sectors de platja, a un comportament accelerat
de caràcter erosiu o acumulatiu. En aquest canvi, en un sentit o en l’altre, la
mobilització de sediment, a part de deixar desproveïda la platja, pot negar, sepultar i
arribar a ofegar les comunitats vegetals o d’algues de la zona litoral submergida.
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Figura 5. Detall de la platja d’Empuries amb la presència d’un espigó i l’efecte de retenció sedimentaria

2.- Les alteracions subaèries provocades bàsicament per les tasques de neteja
mecànica i allisament de platja (Figura 6), que donen lloc a l’alteració de morfologies
efímeres i eliminació de vegetació pionera de platja alta

Figura 6. Tasques de neteja mecànica i allisament de platja-duna al sector de Ca’n Comes (Castelló
d’Empuries
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3.- La falta de control de freqüentació i ús de les superfícies de platja, qua
afavoreix processos erosius per fragmentació, compactació i eradicació d’hàbitats i
formes dunars
b) Zona de supralitoral o platja alta.
Compresa entre el límit superior del mesolitoral –platja baixa- i la primera línia
de dunes eòliques davanteres o avantdunes (foredunes). Aquesta zona presenta una
forma i una dinàmica diferent al sector anteriorment descrit, ja que en el seu modelatge
i estabilitat s’inclouen els processos de transport eòlics, i ja no és sistemàticament
afectada per la mar. Aquesta zona és constituïda morfològicament per un ampli sector
pla, amb un pendent suau direcció cap a la mar i que depèn, entre d’altres aspectes,
de la granulometria del sediment. D’altra banda, la seva amplitud teòrica és variable
(entre 20 i 30 m), i depèn, entre d’altres aspectes, del perfil estacional que presenti la
zona de platja baixa. Aquesta franja, fora dels efectes directes de la mar en una
situació d’onatge de baixa energia o de calma, està formada per sediment arenós
relativament sec, dónant lloc a una plataforma de deflació exposada als vents
provinents de la mar i/o terra. És en aquest on trobem les primeres formes eòliques
efímeres d’escassa potència i sense vegetació, ripples marks. Apareixen en el moment
que el vent supera la velocitat crítica de transport –4,5 m/s- i constitueixen l’evidència
més clara del desplaçament de l’arena de la part baixa de la platja a la part alta. A la
meitat superior d’aquesta zona, en una situació inalterada, és on trobem les primeres
plantes psammòfiles de caràcter anual, vegetació dona lloc a les primeres dunes
embrionàries i efímeres (shadow dunes i nebkhas). Aquestes dunes embrionàries, per
processos de coalescència o bé per l’alliberació del sediment quan mor la planta,
passen a formar part del primer cordó dunar d’avantdunes (foredunes).
El sector del supralitoral, generalment, es troba força alterat, tant des del punt
de vista morfològic com botànic (Figura 7). Conseqüència d’aquestes alteracions és
difícil, actualment, que es duguin a terme els processos complets de formació,
coalescència i/o transferència de les dunes embrionàries cap a l’interior del sistema
platja-duna. Això és degut pels desequilibris provocats, que han eliminat la comunitat
vegetal pròpia d’aquests sectors, de manera que s’ha dificultat la formació de dunes
embrionàries. D’altra banda cal afegir el retrocés de les platges, que implica una
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reducció de la superfície que pot mantenir sediment sec a punt de ser deflacionat i
transportat.

Figura 7. Morfologies davanteres foredunes del sector de Can Comes. Presenten desestructuració del
seu front de platja alta per tasques d’aliisament mecànic i sobrefreqüentació

Tot i açò després de cada esdeveniment eòlic important, s’observa la formació
de dunes embrionàries que intenten restablir l’equilibri perdut de la zona. Aquestes
formes són del mateix tipus shadow dunes o nebkhas, però en aquests casos cal
afegir unes petites dunes d’eco que es formen al peu dels talussos existents,
normalment en el contacte platja-avantdunes. Aquestes dunes d’eco es formen en una
primera fase de reconstrucció natural de les zones o sectors desequilibrats (Figura 8).
Si aquestes acumulacions aconsegueixen persistir i ser colonitzades per la vegetació,
seran les encarregades de retenir el sediment transportat i esllavissat dels talussos
dunars. Un cop restablerts la vegetació colonitzarà i retindrà el sediment. Aquest
procés donarà lloc a la formació de dunes del tipus shadow dunes o nebkhas, donant
lloc a una acreció i regulació del pendent del talús. Finalment, es donarà un procés de
restitució el perfil original i continuïtat del sistema.
Les dunes d’eco de la primera fase d’aquest procés es poden observar
freqüentment a la base dels talussos existents, en la major part de les platges aquest
mecanisme de resposta als desequilibris no arriba a culminar mai degut la velocitat en
que se succeeixen les alteracions provocades per l’home, a les quals, a més, s’ha
d’afegir les de caràcter natural, molt més ràpides que els mateixos mecanismes
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naturals de resposta. Aquesta situació, quasi permanent en els sectors de platja,
afavoreix els processos de degradació continua amb poques possibilitats de
recuperació natural, acabant en un retrocés i una reducció important de la superfície
de les platges. La transcendència d’aquesta darrera situació exposada a la zona de
platja alta s’ha d’entendre a partir de la interdependència entre l’ambient submergit i el
subaeri. En aquest sentit una situació de degradació d’una platja té repercussió directa
cap a l’interior del sistema platja-duna com a sistema aeri. Així doncs els desequilibris
provocats a la part alta de la platja poden provocar la desaparició del primer cordó
dunar d’avantdunes. Quan això succeeix el conjunt de la platja perd un dels recursos
més importants que té per a afrontar les pèrdues de sediment degudes a les situacions
de grans temporals. Es dona un balanç negatiu de sediment en una platja provocant
desajustaments de les seves defenses naturals, i la platja és més vulnerable als
efectes destructius de l’erosió (marina i/o eòlica).

Figura 8. Morfologies davanteres foredunes amb índex de regressió recuperades parcialment de forma
natural per l’adossament de formes efímeres. Tram del Martinet, Sant Pere Pescador.

Zona de primer cordó dunar, avantdunes (foredune).
Aquestes primeres formes dunars (avantdunes) es troben en contacte amb la
part alta de la platja i separades de la resta del sistema dunar per un sector
relativament deprimit de transició més o manco extens anomenat runnel. Són les
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primeres acumulacions dunars permanents, tot i que el sediment que les forma no
presenta estabilització i/o fixació.
El sediment provinent de la platja és atrapat i retingut per la vegetació, de
manera que qualsevol alteració de la comunitat vegetal que les colonitza en provoca la
ràpida mobilització i, fins i tot, la seva desaparició. El grau de densitat en què la
vegetació colonitza les avantdunes és un indicador d’equilibri d’aquestes, generalment
l’espècie

més

important

és

el

borró

(Ammophila

arenaria).

El

grau

de

desenvolupament i la densitat d’ocupació d’aquesta espècie, pionera en el paper
morfodinàmic, està directament relacionat amb una aportació correcta, abundant i
constant de nou sediment a partir de la font, la platja.
En la dinàmica dels sistemes platja-duna el cordó de les avantdunes té una
triple funció:
1. Constitueix una reserva de sediment important per a garantir l’equilibri i
l’estabilitat de la platja, ja que en les situacions assolides pels forts
temporals aporten sediment cap a la mar, exercint un equilibri en els
sectors afectats per l’esdeveniment.
2. Realitzen una funció de barrera protectora de la vegetació i de les
dunes de més cap a l’interior del sistema. Quan el cordó està ben
desenvolupat, frena el vent que arriba directament de la mar, així com la
penetració cap a l’interior d’una important quantitat de sal marina.
Aquest efecte barrera permet la implantació progressiva de vegetació
no psammòfila cap a l’interior del sistema, impedint així l’erosió i
afavorint l’estabilitat de les dunes més internes, i
3. La interrelació del conjunt duna-vegetació actua com un dosificador
equilibrat en la transferència de sediment cap a la resta del sistema.
La distribució teòrica de les avantdunes es dona al llarg de tot el front dunar en
contacte amb la part alta de la platja, tot i que a l’actualitat molts d’aquests sectors no
presenten distribució homogènia degut a la fragmentació. En aquestes situacions, on
el cordó original presenta desestructuracions, les avantdunes arriben a desaparèixer, o
bé, poden trobar-se noves formacions d’avantdunes desplaçades i recolzades contra
les dunes pròpies de cordons més interiors, evidència del retranqueix de la primera
línia de dunes per efectes erosius del seu front originari. Els mecanismes naturals
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dinàmics, que es desenvolupen a partir dels desequilibris que afecten la part frontal del
cordó, en contacte amb la part alta de la platja, no poden actuar com a restauradors
naturals de l’equilibri. Molts dels problemes descrits a la zona de platja s’esdevenen a
partir d’un balanç de sediment deficitari, d’importància transcendental per a les
avantdunes. Aquests desequilibris es reflecteixen en una alteració de la relació duna
vegetació pròpia de les avantdunes, i tenen una difusió exponencial, que s’estén cap a
l’interior del sistema dunar. El resultat més immediat de les alteracions és l’aparició de
formes erosives tipus cubetes de deflació (blowouts), i els seus efectes poden
progressar cap a l’interior del sistema dunar, en funció de la magnitud del desequilibri i
la capacitat de resposta natural que tingui el conjunt platja-duna (Figura 9).

Figura 9. Morfologies davanteres foredunes amb presència incipient de canals de deflació transgressius
cap a l’interior. Tram de la Rovina.

La formació de blowouts a partir d’alteracions de caràcter natural constitueix un
procés normal en aquests cordons dunars davanters. Quan és així, la seva presència
és puntual i esporàdica, i en la majoria dels casos aquests canals són tancats pels
mateixos mecanismes naturals de colonització vegetal o sobresedimentació. De
vegades, quan les cubetes de deflació arriben a presentar unes dimensions importants
i travessen tot el cordó d’avantdunes, el seu lòbul de deposició pot progradar cap a
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l’interior del sistema de forma estructurada en una duna individual parabòlica,
erradicant formes i vegetació semiestabilitzades.
Quan els blowouts responen a alteracions antròpiques, la seva presència és
més sistemàtica i persistent. En aquests casos no sols no s’arriben a tancar, sinó que
amb el temps van guanyant en dimensions. En aquestes situacions les conseqüències
ja tenen una transcendència més gran i important cap a l’interior del sistema i a les
zones de platja. Una vegada superat el sector d’avantdunes, normalment es troba un
sector, més o manco ampli, on es troben les dunes parabòliques. Aquesta zona, que
constitueix, juntament amb la platja subaèria i les avantdunes, el sistema dunar
pròpiament dit, presenta uns trets morfodinàmics força complicats. No obstant això, cal
remarcar qualcuna de les seves característiques funcionals, sobretot les relacionades
amb el manteniment de l’equilibri de les zones explicades, a partir de la seva pròpia
zonació morfodinàmica: dunes mòbils i semiestabilitzades, i dunes estabilitzades.
Zona de dunes mòbils i semiestabilitzades.
Més enllà del sector d’avantdunes, la definició i l’organització de les dunes cap
a l’interior del sistema pot ser força complexa, bàsicament perquè les dunes s’han
format per diferents episodis eòlics. D’altra banda, en l’actualitat, i sobretot al primer
cordó de dunes mòbils, els desequilibris han provocat canvis morfològics substancials.
El criteri de diferenciació entre les dunes mòbils i semiestabilitzades, i les
estabilitzades és el de la mobilitat del sediment i no el de les formes. Aquesta zona, de
dunes mòbils i semiestabilitzades, es caracteritza perquè es produeix transport de
sediment en totes les modalitats possibles (reptació, saltació i suspensió), tot i que la
intensitat del transport decreix progressivament des de darrera les avantdunes, el
canals de runnel, i cap a l’interior de la zona, fet que permet descriure aquesta
transició dinàmica en dos sectors força clars.
Un primer sector, a partir d’on acaba el corredor de transició, es poden trobar
una o diverses alineacions més o manco definides de dunes, sempre més dinàmiques
com més properes a les avantdunes i organitzades generalment de manera paral·lela
a la costa. En aquest sector, la vegetació augmenta de port, llenyós i arbustiu, i
presenta una distribució i un grau de cobertura poc densos i molt esponjats. De
manera que, entre els individus o les petites agrupacions vegetals, queden plataformes
i canals amplis on la deflació del sediment pot esser important. En aquestes primeres
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alineacions, les dunes que es troben són majoritàriament parabòliques simples en les
quals no s’ha produït cap reactivació important des de l’episodi eòlic que les formà.
Quan les dunes provenen de l’avanç dels lòbuls blowouts, normalment se superposen
a formes ja existents i més subjectades. Per tant aquests lòbuls presenten, per la
superior mobilitat del sediment, una colonització de vegetació psammòfila més pròpia
de les avantdunes. L’amplitud d’aquest sector és molt variable, podent presentar
oscil·lacions importants en un mateix sistema.
En els sistemes sotmesos a una forta pressió antròpica, aquest primer sector
de dunes mòbils presenta força alteracions, quan això succeeix, l’erosió preval sobre
la deposició i dóna lloc a formes específiques. Aquests processos de degradació
antròpica permeten establir diferents estadis evolutius del sector, molt lligats i
relacionats amb l’estat de conservació en què es pugui trobar el primer cordó
d’avantdunes.
1 estadi degradació. El cordó d’avantdunes és continu, però presenta un gran
nombre de cubetes de deflació, que deixen canals de deflació que travessen
perpendicularment les avantdunes. En aquesta situació es tenen unes alteracions
puntuals del primer subsector de dunes mòbils. Alteracions que consisteixen en una
reactivació dinàmica local de l’àrea, que queda sota l’efecte de la desembocadura del
flux eòlic que transcorre pels canals. La reactivació es produeix a partir de l’exposició
de l’àrea oberta al canal amb unes condicions de salinitat tals que degraden la
cobertura vegetal i faciliten la formació de punts amb una intensa deflació. Això
provoca una progressiva ruptura dels lòbuls de les parabòliques afectades. És en
aquests punts de ruptura de les dunes on es formen les cubetes de deflació.
2 estadi de degradació. El cordó d’avantdunes presenta amplis sectors on han
desaparegut les dunes, donant lloc a plataformes de deflació. En aquest cas, la
desprotecció del primer sector de dunes mòbils és total. Així, el desmantellament de
les dunes es realitza d’una forma ràpida, i acaben reduïdes, temporalment, a unes
formacions que presenten una planta més o manco el·líptica, sense forma definida.
Aquestes acumulacions resten subjectades per la vegetació més resistent a les noves
condicions ambientals creades. Entre aquests es creen espais amplis que actuen com
a importants corredors de deflació, on fàcilment es poden observar formacions
erosives efímeres. La presència d’aquestes formacions efímeres en aquest sector
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posa de manifest el desplaçament territorial forçat que té tota la zonificació cap a
l’interior com a conseqüència dels desequilibris.
3 estadi degradació. Es dóna quan les avantdunes ja han desaparegut per
complet. En aquests casos, el contacte entre la platja i l’àrea ocupada per formes de
tipus hummocks estableix una àmplia plataforma. En el millor dels casos, el sediment
que pot arribar des de la platja dóna lloc a formacions de shadow dunes i nebkhas,
donant lloc a formes de dunes per retranqueix de la línia natural. Quan s’arriba a
aquest estadi en el primer sector, els fenòmens descrits pels episodis anteriors es van
accentuant de forma progressiva a partir del segon sector de dunes mòbils cap a
l’interior.
Zona de dunes estabilitzades
En aquesta zona s’inclouen totes les àrees que actualment no presenten
processos de deflació i ocupen les parts més internes dels sistemes. Són dunes
totalment estabilitzades per vegetació de cobertura arbustiva i arbòria. Aquestes
acumulacions estabilitzades són molt més arrodonides i monòtones, amb cares de
sobrevent i de sotavent uniformes, i pendents més suaus que els que corresponen a
les dunes més mòbils. La suavització de les formes respon al tipus de sedimentació
que actualment es dóna en aquests indrets. L’escassa aportació d’arena que reben és
per suspensió i únicament en moments de grans ventades. El sediment en suspensió
és atrapat per la vegetació arbòria, de manera que aquest cau des de l’aire en forma
de pluja i dóna lloc a una distribució més homogènia sobre el territori, la qual cosa
suavitza els pendents i les formes de les dunes.
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03_CARACTERÍSTIQUES

MORFOECOLÒGIQUES

DELS

SISTEMES

PLATJA-DUNA DE L’ALT EMPORDÀ
Els sistemes dunars, platja-duna, que trobem a l’Alt Empordà es redueixen a
tres unitats, les que trobem a la platja de Garbet, Cala Borró, del terme municipal de
Colera, i tota la unitat de sistema platja-duna restinga de l’arc de Roses, corresponent
als termes municipals de Roses, Castelló d’Empúries, sant Pere Pescador i l’Escala
(Figura 10), conformat, aquest darrer, per una sola unitat de sistema dunar amb
fragmentació de tipus fluvio-torrencial i parcialment destruït per processos urbanístics
directes i indirectes.
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Aquests sistemes dunars presenten característiques geoambientals d’ordre i
magnitud diferents que configuren la seva pròpia morfologia, i per tant la seva
evolució. En aquest cas, i degut a la seva escala i importància, es descriuran les
característiques del sistema dunar del golf o arc de Roses, sense entrar en els detalls
propis de cadascuna de les unitats i subunitats definides pel Catàleg i diagnosi dels
sistemes dunars de l’Alt Empordà. Així mateix els casos de Garbet i Borró, dues
unitats de reduïda escala i amb peculiaritats geomòrfiques diferencials seran descrits a
l’apartat corresponent de la seva unitat.

Figura 10, Ubicació dels sistemes analitzats en el present Catàleg
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El Golf de Roses està situat a l’extrem NE de la costa catalana, obert entre els
promontoris mesozoics del Montgrí i els del paleozoic de Cap de Creus, formant la
depressió neògena de l’Empordà, i sobre aquest ampli i planer sector hi actuen
diversos factors que han configurat el sistema platja-duna. Aquests factors són;
Factors dinàmics
Els sistemes dunars, o platja-duna de la badia de Roses actuen com a restinga
d’una plana deltaica on la seva evolució està íntimament lligada a la dinàmica fluvial
dels rius Fluvià i Muga. El Fluvià desemboca just a la zona central del golf de Roses,
mentre que el Muga ho fa a la part Nord. A aquestes dues xarxes de drenat principals
hem d’afegir el riu Salines, situat al nord de la Muga, i el riu Vell, situat al sud del golf.
Les aportacions dels dos rius importants, la Muga i el Fluvià, son mínimes i irregulars,
degut a les pendents que presenten al seu contacte i recorregut per la zona deltaica,
degut al règim climàtic de la conca, i degut a la forma i evolució de meandres al llarg
del seu recorregut, que afavoreixen planes d’inundació i deposició de materials en
suspensió.
Relació dinàmica fluvio-torrencial i marina
La irregularitat en la dinàmica fluvio-torrencial es tradueix en una variabilitat en
els cabdals líquids i sòlids que arriben a la mar, i per tant que alimenten les
morfologies dunars, ja que com hem esmentat abans els percentatges d’aportació
bioclàstica no superen el 30%. El transport litoral i la distribució de sediments no depèn
tan sols de la dinàmica marina, sinó també del balanç entre aquests espais i els fluviotorrencial. La major part de mobilització i transport del sediments es dona amb poca
freqüència i intensitat, fets que influeixen directament en els balanços de platja i dunes,
amb tendències de progradació i/o retrocés en diferents períodes anuals. Aquesta
escala temporal (en períodes de dècades) ha donat lloc a canvis globals en els volums
sedimentaris aportats per la xarxa de drenat, modificant, i fins i tot invertint, les
tendències evolutives i els balanços de platja, degut sobretot als processos que es
donen d’artificialització de les conques de drenat.
Dinàmica eòlica
El vent és i ha estat l’element més important dins el sistema de configuració de
morfologies dunars. El vent més característic és el de tramuntana, configurant-se
aquest com l’element essencial per l’evolució i morfologia dels sectors dunars
estudiats. L’acció d’aquest vent es tradueix en mecanismes de transport i acumulació
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d’arenes, així com altres elements de gra fi al llarg de la línia de costa de l’arc de
Roses, en gran mesura controlat per l’orientació de la línia de costa d’aquesta golf
(Figura 10). Dins el mateix glof de Roses podem diferenciar tres trams diferencials de
morfologies dunars, condicionades totes elles per la dominància i afectació directe del
vent:
1.- Tram Nord, entre Roses i el Fluvià; presenta una forma d’arc obert amb
orientació SE. Per aquesta raó els elements mobilitzats per la incidència de la
tramuntana, direccionats cap a la mar, presenten poques o escasses formes dunars
associades d’acumulació, on trobem sistemes platja amb poques morfologies dunars
associades, i d’escassa potència (Figura 11). Les acumulacions o cordons en aquest
tram presenten orientació paral·lela a la línia de costa, degut principalment a l’impuls
dels vents de llevant, especialment a les tempestes anomenades llevantades.

Figura 11, Tram Nord de morfologies dunars (zona de Ca’n Comes)

2.- Tram Centre entre el Fluvià i Sant Martí; amb una orientació N-NO S-SE
coincideix pràcticament amb la direcció de l’influx dels vents de tramuntana, els quals
no han estat interferits per pantalles urbanístiques que hagin afavorit la seva distorsió i
d’aquesta manera han seguit la dinàmica de transport al llarg de la línia de costa. Es
tracta d’un tram amb fort desplaçament de materials arenosos en direcció S-SE,
donant lloc a camps de morfologies dunars de morfologia ondulada, amb cretes i
depressions transversals a la línia de costa. Aquests camps de formes dunars tenen
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una longitud aproximada de 6,5 Km amb una amplada variable que augmenta en
direcció S, oscil·lant entre els 30 o 150 m (Figura 12). El límit a terra coincideix amb
una zona deprimida, estreta i allargada, paral·lela a la costa, sovint humida i amb
lamines d’aigua temporals. Les formes dunars tenen forma de barkhams amb cretes
centrals i eixos oposats a la direcció del vent, indicant la direcció d’avanç, conformantse sobre els trams de platja com a trens de dunes d’avanç. En casos d’unions laterals
d’aquestes morfologies aïllades apareixen dunes o formes efímeres entre dues crestes
barkhanoides.

Figura 12, Tram Centre. Apreciem els trens de dunes mòbils de tipus barkhanoide i el cordó de dunes
davanteres associat a la platja alta (Tram de Can Martinet -Sant Pere Pecador-)

Les característiques morfomètriques d’aquest tram son:
a) L’amplada variable entre eixos de les formes de barkhams, que presenten un
ordre de 60 m.
b) L’alçada de cretes, presentant alçades mitges de 3,5 m.
c) El pendent de la cara de sobrevent, que és generalment suau, 5-100, arribant a
màxims de 150
d) El pendent de la cara de sotavent, que és sempre més fort que l’anterior i
oscil·la entre els 10 i 350, i
e) La separació interdunar, que és de l’ordre de 10 m.
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Les morfologies d’avantdunes estan formades, parcialment, per la coalescència
dels eixos més propers a terra que s’adossen al seu pas a les formes dunars
davanteres, ja sigui per adossament sedimentari, ja sigui per colonització vegetal, tot i
que actualment es troben en alguns trams en retrocés degut a l’estat regressió del
front dunar davanter, fet que facilita l’increment de mobilització de masses
sedimentaries.

Figura 13, Tram Sud. Apreciem camps definits de sistema platja-duna. Aquests trams presenten força
grau de sedimentació, degut a l’adossament dels camps de dunes de la zona centre

3.- Tram Sud, entre Sant Martí i l’Escala; la costa pren una direcció E-SSE. En
aquest tram els vents de tramuntana penetren terra endins. Els sediments transportats
son arrossegats i envaeixen les poblacions, terres i infraestructures que troben al se
pas. Aquests fets foren documentats al 1895, on es determinà el problema de mobilitat
de les arenes en detriment dels camps de conreus associats a la zona costera. La
invasió d’arenes arribà fins el massís del Montgrí fins e coll de les Sorres (138 m) fins
arribar a la població de Torroella de Montgrí. Al 1895 es realitzà un projecte de fixació i
repoblació de les formes dunars de l’arc de Roses, a fi i efecte de resoldre els
problemes creats per la seva evolució i invasió. El projecte consistí fonamentalment en
la fixació de dunes situades a Sant Martí d’Empúries cap al Sud, solucionant,
mitjançant interferència en transport i invasió de l’arena direcció el Montgrí. A dia
d’avui la zona presenta les seqüències dels perfils teòrics platja-duna, descrits
anteriorment, però amb forts impactes de caire antròpics que no permeten l’equilibri
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entre els sectors emergits de platja i platja-duna (Figura 13). Aquest sector, un cop
passat el trencament del rec de Riu Vell, reb elevades taxes de sedimentació,
afavorides per les gestions d’anivellacions de camps de dunes del tram associat als
dos càmpings que trobem al N (S del sector central). Part d’aquestes taxes de
sobresedimentació són interferides per obres de modificació (espigons (Figura 5)) i per
masses boscoses de dunes estabilitzades artificialment.
Dinàmica marina
Els factors que afecten a aquest litoral són els temporals i els corrents de
deriva. Els temporals que presenten major incidència en aquest sector del litoral són
els de NE a SE, i de forma puntual els de tramuntana i migjorn. La incidència del
temporals té importància en el sector interdunar i dins la pròpia zona humida, per la
influència d’aportacions d’aigua marina. Els temporals actuen de forma directa sobre
les superfícies de platja i donen lloc a la redistribució de sediment tant a la zona de
platja o infralitoral com a la zona de platja submergida En aquest cas la deriva litoral es
dona de forma bidireccional a partir del centre de la badia, corresponent a la gola del
Fluvià, on es creen fonamentalment barres litorals associades a la platja alta. Els
volums transportats per aquest deriva poden ser elevats.
Afectacions antròpiques
La gestió duta a terme al llarg de les darreres dècades sobre els sistemes
dunars de l’Alt Empordà la podríem definir com negativa, ja que molts dels estats de
conservació en que trobem els sistemes són fruit d’una falta de gestió, tant del sistema
com del seu ús. S’ha realitzat una gestió pròpiament urbana sense tenir presents les
condicions dinàmiques del sistema en conjunt, prioritzant l’enfoc sobre les formes de
platja. S’ha concebut el sistema dunar, fràgil i dinàmic, com espai estàtic on s’ha
prioritzat la seva explotació i sobrefreqüentació. No s’han tingut presents premisses
com:



Mobilitat del sediment. La mobilitat del sediment sovint ha estat considerada una
amenaça als interessos humans i conseqüentment a la majoria d’àrees dunars, la
mobilitat ha estat controlada d’ençà el 1800 arreu dels països europeus. D’aquí que
la zona objecte de Catalogació fou objecte de projectes d’estabilització dunar al
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llarg dels anys 1860. Aquestes estabilitzacions han reduït el dinamisme dels
sectors més al S de la badia de Roses, donant lloc a processos de fixació inicial i
de sobresidimentació actual, controlats aquests darrers mitjançant la retirada de
volums acumulats a la zona de Sant Martí d’Empuries. Aquests ambients
sedimentaris poden esser creats i estabilitzats artificialment per a prevenir el
moviment i inundació per part de l’arena sobre les infraestructures humanes,
obtenint una barrera contra l’onatge i l’arena en suspensió que pot ajudar al
manteniment de les espècies existents. Les tècniques més comuns són les
trampes d’arena, usades per a atrapar l’arena i fixar la vegetació, o bé la plantació
de plantes adaptades. Aquesta mobilitat sobre espais dunars afectats per procesos
erosius condueix a la degradació accelerada.


Gestió de conservació. Els elevats valors de les dunes és determinat per la
varietat geomorfològica, la varietat dels hàbitats i les comunitats vegetals amb una
flora i fauna heterogènies. L’àrea dunar o platja-duna és molt dinàmica i variada per
mor dels diversos gradients, des de la zona de trencament de l’onatge fins els
ecosistemes àrids, de sòls àcids a alcalins, de vegetació pionera a vegetació
climàcica, tot desenvolupat a paisatges de petites dimensions. La successió de la
vegetació dunar s’estableix des de les dunes mòbils a les dunes més estabilitzades
començant amb l’establiment d’Ammophila arenaria i Elymus arenarius. L’acció de
les plantes és retenir l’arena desenvolupant l’avantduna. Qualsevol distorsió en
algun dels sectors dunars que controlen l’equilibri entre platja i duna donarà lloc a
desequilibris al conjunt del sistema, i afavorirà la migració de formes per falta de
mecanismes naturals de retenció i fixació.



Gestió en relació als usos recreatius i turístics. Algunes de les formes
morfològiques com les dunes, tipus de vegetació i espècies són particularment
sensibles a l’elevada densitat turístico-recreacional. Els gestors solen tancar al
públic qualcunes parts d’aquestes àrees sensibles, algunes vegades durant la
temporada de cria dels ocells, com és el cas de Can Comes. El control de visitants
i les seves zones d’ús, trànsit i estacionament implica una recomanació de
restricció de l’espai a paisatges dunars que s’autorregulen, especialment durant
l’estació de cria. Aquesta mesura també inclou platges i els voltants més propers
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de l’àrea dunar, les qual tenen una pressió recreativa més elevada que les dunes.
Però tot i açò a visió de gestió i regulació per la salvaguarda de les formes dunars, i
per tant, del conjunt del sistema no es té present.
Per la gestió i conservació d’aquestes espais dunars no s’han tingut presents
alguns aspectes rellevants, com ara els processos desencadenants, de caire erosius i
regressius, que afecten al conjunt del sistema dunar. S’ha actuat sobre el conjunt del
sistema dunar, especialment sobre la franja de platja alta associada a les avantdunes.
Les gestions de caire erosives realitzades sectors com a la zona submergida, la zona
de platja i platja alta, i les formes dunars ha conduit a la regressió, i fins i tot
desaparició, ja que s’ha actuat sobre les corbes de sensibilitat o fragilitat que
determina l’equilibri geoambiental del sistema platja-duna en conjunt (Figura 14).
Aquestes corbes de sensibilitat definides pel sector platja-duna es troben
lligades, i l’afectació directa o indirecta de cadascuna d’elles donarà com a resultat
desajustaments que s’agreujaran amb el pas del temps amb la desestabilització inicial
d’un sector que afectarà a a resta del sistema. La importància de les corbes de
sensibilitat o fragilitat és:
1. Corba de sensibilitat de la zona submergida, associada a la platja
submergida, a zones amb produccions sedimentaries o a trams de
corrents de deriva. L’afectació de forma negativa sobre aquest sector
desencadenarà processos de minva sedimentaria al conjunt del sistema
aeri, donant lloc a balanços sedimentaris. Es poden citar processos de
modificació de corrents, per la construcció de ports esportius, com es el
cas de la badia de Roses, o regressió de pradells de Posidonia
oceanica com es el cas de Garbet i Borró. Aquesta afectació dona lloc a
un desequilibri de la zona font de producció marina o redristribució
sedimentària
2. Corba de sensibilitat ubicada sobre la platja i platja alta. La distorsió
dels equilibris geoambientals per desestructuració d’aquest sector,
eradicació de neomorfologies i vegetació associada, allisament de
superfícies de platges i modificació artificial de perfils naturals de platja,
durà al desencadenament en l’acceleració de processos dinàmics

i

migratoris que afectaran el sistema dunar associat. Per citar alguns
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trobem les neteges mecàniques i allisaments de platges en gran part de
l’arc de Roses.

Figura 14, Corbes de sensibilitat morfològica dels sistemes dunars. Font: Roig-Munar, F. X. & MartínPrieto, J. A. (2005), modificat de Brown y McLachan (1990), y Rodríguez-Perea et al (2002)

3. Corba de sensibilitat ubicada al sector de dunes davanteres, La
distorsió de les dues primeres corbes afecta sobre la part més important
del sistema aeri, les dunes davanteres, reservori natural del conjunt del
sistema dunar. La falta d’arribada de nous materials sedimentaris, per
afectació de la primera corba, i l’afectació dels perfils de platja i talussos
de dunes davanteres a la segona corba, afecta de forma regressiva
l’estabilitat d’aquest sector dunar. A més d’aquests fets d’incidència
directa sobre el sector davanter de dunes, ja sigui per freqüentació (ús i
accessibilitat), instal·lació de serveis i adequació pel gaudi, afectaran la
seva estabilitat i afavoriran processos d’eradicació de formes dunars i
migració de volums sedimentaris més allà del sector dunar.
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4. Artificialització dels cursos fluvio-torrencials, tot i que no es parla
molt d’aquesta darrera corba, la qual pot estar allunyada a centenars de
kilòmetres de la línia de costa, s’han de tenir presents els fenòmens
d’artificialització i explotació de lleres torrencials i/o fluvials, donant lloc a
una minva a les taxes sedimentaries que arriben a la mar, i que
suposen un important percentatge del sediment de platja-duna, i
l’acceleració o retenció de fluxos per l’artificialització de les lleres.

De cara a la correcta gestió dels sistemes dunars es fa indispensable revertir
les gestions dutes a terme fins ara per actuar en consonància a la fragilitat del sistema,
basant-se amb les corbes de la Figura 14 i aplicant mesures correctores que facilitin
l’equilibri del sistema aeri. Es per açò que els elements més importants dins el conjunt
del perfil del sistema platja-duna, cal establir una zonificació que permeti integrar
aquests elements de fragilitat en consonància a una gestió conduent a la preservació i
ús sostenible dels sistemes dunars de l’Alt Empordà. Així doncs caldrà establir;


Àrees de manteniment. El seu destí principal és la conservació i restauració dels
valors naturals actualment presents. Aquestes àrees han d’incloure aquelles zones
manco malmeses i les més valuoses ecològicament parlant dels sistemes platjaduna.



Àrees de restauració. El seu destí és igualment la conservació i restauració dels
valors naturals, però amb aplicació de mesures toves. Es tracta d’àrees que
precisen d’una gestió activa per a la recuperació o millora dels seus valors naturals.
En aquestes àrees s’han d’incloure aquelles zones més degradades i que de la
seva restauració en depèn l’estabilitat del sistema, com les avantdunes. La gestió
que s’haurà d’aplicar variarà d’una zona a altre.



Àrees d’ús especial. Inclouen les zones dedicades a recepció i serveis de l’espai
natural. Es compatibilitzen les activitats educatives amb les recreatives, distingint
tres tipus d’ús públic recreatiu:
o

Restringit. Per motiu de conservació.
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o

Controlat. Només es permetrà la circulació pels camins o les zones
habilitades per a fins recreatius. Aquesta figura és la idònia per a les
zones d’avantdunes i dunes semiestabilitzades.

o

Obert. Els usos recreatius són permesos, sense altres limitacions que
les generals d’un espai natural protegit, fràgil i dinàmic.
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04_METODOLOGIA

Per la realització d’aquest Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt
Empordà, ens basarem amb diversos criteris de gestió d’espais litorals arenosos,
platges i dunes. La diferència entre catalogar i inventariar, suposarà un esforç de
sistematització de la informació mitjançant unes regles establertes que permetran
donar una visió individual de cadascun dels sistemes platja-duna analitzats i global de
la zona de l’Alt Empordà.
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Observada la legislació vigent i establerts els paràmetres de funcionament i
gestió dels sistemes platja-duna, basant-m’hos sobretot en la Figura 14, els objectius
generals que es pretenen assolir amb aquest Catàleg són els següents:
•

Crear un document actiu que pugui esser revisat i ampliat.

•

Identificar i delimitar els sistemes platja-duna de l’Alt Empordà.

•

Analitzar quines han estat les fases de gestió municipals sobre els espais
platja- duna mitjançant entrevistes a responsables tècnics o polítics
(Annex 1).

•

Definir l’estat actual dels sistemes:
o

Estat abiòtic: valorar la dinàmica i les formes. Definir els
paràmetres d’extensió i magnitud del geosistema.

o

Estat

antròpic:

valorar

els

impactes

derivats

de

la

sobrefreqüentació, gestió i urbanització del geosistema.
•

Classificació de les unitats, identificació d’impactes, naturalesa i
repercussions dels mateixos, resultant una valoració de cada sistema i
una global la zona.

•

Realitzar la cartografia morfodinàmica dels sistemes platja-duna (Annex
2).

•

Fitxes-gestió, síntesi objectiva que permeti accedir fàcilment a la
informació de gestions propositives generals dels sistemes platja-duna
(Annex 3).

S’han tingut presents els paràmetres de gestió contemplats en els documents
legislatius i normatius que afecten als sistemes litorals, esmentats anteriorment,
paràmetres físics, com l’estat de conservació geoambiental de cada un dels sistemes
analitzats, per zonacions i per morfologies davanteres, paràmetres de gestió del seu
ús públic, i paràmetres d’ús públic i de comunicació als visitants.
Centrant-nos amb els paràmetres de conservació geoambiental del sistema
davanter, s’han pres com a indicador de treball els criteris d’estat de conservació
morfològic del sistema, ja que l’estat d’aquestes morfologies davanteres determinarà la
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conservació del conjunt del sistema platja-duna. El mètode utilitzat està basat la
classificació morfoecològica establerta per HESP (2002), la qual estableix, cinc estadis
evolutius per avaluar cada un dels sistemes platja-duna, a més dels paràmetres
definits per HESP (2002) es tindran presents altres descripcions que afectin al sistema
dunar interior.
Aquests estadis corresponen a:
1er Estadi natural, les morfologies foredunes presenten un grau de
conservació bo, sent continues morfològicament i amb un bon percentatge de cobertua
vegetal.
2er Estadi incipient erosiu, Es dóna quan el cordó de foredunes és continu,
però presenta cert nombre de processos erosius,en forma de canals de deflació que
travessen perpendicularment les morfologies terra endins.
3er Estadi erosiu, Es dóna quan el cordó de foredunes comença a no ser
continu, amb elevat nombre de processos erosius,en forma de canals de deflació que
travessen perpendicularment les morfologies terra endins. Aquestes alteracions del
primer cordó dunar afecten a l’estabilitat de les dunes mòbils, passant el sediment de
la zona de transició cap a les morfologies mòbils. Aquestes alteracions consisteixen en
una reactivació de la dinàmica del sistema afectant al conjunt del sistema.
4er Estadi erosiu avançat. Es dóna quan les foredune presenten importants
discontinuïtats i presenten morfologies aïllades entre canals de deflació cap al interior
del sistema. Es donen morfologies relictes aïllades envoltades de canals de deflació o
superfícies d’abrasió sense morfologies aparents ni cobertura vegetal que fixi els
processos de transport eòlic.
5er Estadi erosiu o de desaparició de les morfologies davanteres. Es dóna
quan les foredune ja han desaparegut per complet, convertint-se la superfície ocupada
originàriament per morfologies dunars en superfícies de deflació.
S’analitzaran els paràmetres geoambientals per zonacions del sistema, i
s’analitzarà l’estat en que es troben les diferents zonacions que presenta el perfil
natural de platja, i descrites anteriorment. Per cada una de les zonacions s’establirà un
grau de conservació, que oscil·larà entre el valor 0, molt degradat, fins al valor 3,
conservat. Es tindran presents els paràmetres que descriuen fenòmens de caire
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antròpic que afectin, o puguin afectar l’estabilitat i conservació del sistema dunar, ja
sigui a un dels seus sectors definits, ja sigui al conjunt del sistema, i es descriuran les
amenaces derivades de l’ús turístic-recreatiu, de la gestió o la falta d’aquesta.
Un cop analitzats cada un dels sistemes platja-duna es realitzaran propostes de
gestió toves encaminades a la recuperació, manteniment i millora de l’estat
geoambiental de cada un dels sistemes seguint els models proposats per diverses
figures legislatives, normatives i criteris de gestió tous.
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05_CATALEG DELS SISTEMES PLATJA-DUNA DE L’ALT EMPORDÀ

Presentem la Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt

Empordà (Girona), mitjançant una descripció geomorfològica dels sistemes
dunars descrits per la comarca de l’Alt Empordà. Aquestes descripcions van
associades a la cartografia geomorfològica de cadascun dels sistemes dunars (Annex
3).
En els cassos del terme municipal de Colera les dues unitats dunars existents
(Garbet i el Cap Ras), han estat descrites com a unitats independents i deslligades
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geoambientalment del conjunt del sistema platja-duna de l’arc de Roses, el qual ha
estat segmentat amb 11 trams de descripció geoamebital amb certa uniformitat de
morfologies i estat de conservació. Aquests 11 trams pertanyen a set sectors del
sistemes platja-duna de l’arc de Roses definits per processos morfològics.
En el cas del terme municipal de Roses no s’han realitzat descripcions ni
cartografia per la falta de formes dunars presents, tot i açò s’han fet algunes breus
descripcions i recomanacions per la millora de l’espai amb l’objectiu de guanys
morfològics.
En el present treball s’han descrit i cartografiat les morfologies dunars
corresponents a 1.201.344 m2 (Taula I), de les quals es pot concloure que l’estat, en
general, es més bo del que inicialment s’esperava, tot i que cal prendre mesures de
correcció.
Sistema
Garbet
Borró
Borró Petit
Rovina
Empuriabrava
Can Comes A
Can Comes B
Sant Pere A
Sant Pere B
La Cagarra
Les Dunes A
Les Dunes B
Sant Martí A
Sant Marti B
Rec del Molí

Total

Foredune
2667
3786
1608
69978
8648
98063
70177
60095
68867
7663
14550
16403
x
8078
8719

D. Semiestabilitzada
x
13069
x
34268
x
110313
225968
43232
x
x
x
x
18504
14989
22700

D. Estabilitzada
x
x
x
x
x
119696
97332
x
x
x
x
x
28113
33858
x

430583

460343

278999

Total
2.667
16.855
1.608
10.4246
8.648
328.072
393.477
103.327
68.867
7.663
14.550
16.403
46.617
56.925
31.419

1201344

Taula I. Superfícies de morfologies dunars actives presents als sistemes platja-duna de l’Alt
Empordà.
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05-a_SISTEMA DUNAR DE GARBET_ COLERA

Els sistema dunar de Garbet es troba ubicat al terme municipal de Colera. Es
tracta d’un sistema dunar de reduïdes dimensions i de morfologies grimpants del qual
no s’han trobat referències bibliogràfiques que en facin cap descripció geoambiental
(botànica i/o morfològica).
Geològicament la platja està encaixada sobre materials del Cambroordovicià,
composats per materials d’alternança rítmica d’ordre centimètric i decimètric de nivells
de gresos de gra fi i nivells de lutites i grauvaques de gruix mixt. Les estructures
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sedimentàries més freqüents són gradacions positives i marques de base. Al marge S
de la cala trobem la unitat de lutites negres.
Aquesta platja de Garbet (Figura 15) és un ambient sedimentari de deposició
mixta. Per una banda tenim domini fluvio-torrencial de caràcter mediterrani amb
aportació de materials provinents de la fons de la vall de Garbet, formada per la riera
de Garbet, com a riera principal, i drenada per multitud de recs i canals de caire
torrencial provinents de la solana i la baga de Garbet, amb alçades màximes del
naixement de conca a 200 m. La vall està formada per materials de graves i arenes
amb proporcions variables de llims i argiles, i presenta gruixos a les seves lleres
d’ordre mètric correlacionats amb deposicions al·luvials actuals. Associat a la platja
trobem dipòsits de plana al·luvial i riera d’edat holocena. L’associació de la platja amb
la plana al·luvial la trobem a la sortida de la riera de Garbet, al N de la platja. La conca
es troba regularitzada i força vegetada, ja sigui per masses forestals o bé camps de
conreus, fet que dificulta processos d’escorrentia superficial en massa per
esllavissades o pel drenat i deposició sedimentaria sobre la superfície de platja. Per
altra banda la platja presenta una associació directa amb la platja submergida amb la
presència de pradells de Posidonia oceanica.

Figura 15, Vista del sistema dunar de Garbet associat a la sortida d’un rec i al tal·lus de la carretera
N-220

Sedimentològicament a la platja podem apreciar una textura granulomètrica
mixta, força barrejada de sediment fi d’elevat percentatge carbonatat i materials de
còdols arrodonits d’ordre centimètric, fruit del material de deposició terrigen (Figura
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16). Aquests darrers materials predominen al centre de la platja i els podem trobar a la
zona de platja alta, donant lloc a morfologies beach-cups. Tot i l’esmenta’t sembla que
aquestes formes de deposició són periòdicament barrejades per processos antròpics,
atribuïbles a les gestions realitzades per part de l’ajuntament al llarg de la platja,
mitjançant processos de anivellacions de platja i eradicació de barres emergides de
materials de còdols arrodonits en temporada d’ús (segons l’entrevista realitzada als
responsables municipals (Annex 1)). A la Figura 16 podem apreciar una superfície
d’anivellació i compactació usada en temporada alta com a zona de serveis
(estacionament i restauració).

Figura 16, Presència de materials mixtes sobre la platja (còdols i materials carbonatats)

La platja es troba al fons de la cala que limita al N amb la muntanya dels
Canons i al S amb el sortint del Cap Ras. Presenta una longitud 410 m i una amplada
mitja de superfície activa de 40 m. Actualment trobem morfologies dunars grimpants
adossades als talussos ubicats al S de la platja. Aquest sistema dunar ocupa una
superfície de 2.667 m2, i està condicionat pels tal·lusos de la N-220.
Sembla que el sistema dunar presentava antigament una superfície major a
l’actual, i es trobava la seva part més important ubicada al centre de la platja formant
un cordó de dunes davanteres als seus extrems més o manco estable i definit, segons
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la fotografia aèria del vol americà realitzada sobre la zona de Colera el 26 de juliol de
1.957 (nombre de fotograma 54.534).
Descripció del sistema dunar
Originàriament aquest sistema, basant-m’hos amb fotografia del 1.957,
presentava una disposició associada a la platja alta i fragmentat pels drenats naturals
de la conca de Garbet associada a la platja. Apreciem al 1.957 dos sector de formes
dunars més o manco definides:
1. Un sector associat a la part N de la platja i vinculat a la sortida de la
llera de la riera de Garbet, amb un dinamismes possiblement
condicionat per fluxos torrencials. El sector sembla que sols presentava
formes dunars davanteres sense continuïtat de cordons dunars de
segona línia. D’aquest sector sols s’aprecien formes efímeres en
períodes hivernals que son destruïts per la gestió municipal i la
freqüentació en períodes estivals. Actualment el sector presenta un
elevat grau d’antropització i urbanització.
2. Un segon sector de deposició de la zona centre i S de la platja que sols
era interromput per petits drenats o canals. Actualment aquest sector
queda restringit a la zona actual de morfologia dunar, al S de la platja,
mentre que el centre està destruït per l’entrada de vehicles a la platja i
per serveis d’estacionament i restauració temporals en períodes
estivals. Tot i açò en períodes hivernals observem formes d’acumulació
de mants eòlics no consolidats i d’escassa potència amb presència de
vegetació pionera.

Actualment el sistema dunar de Garbet presenta una disposició de sistema
dunar davanter d’escassa potència associat als talussos artificials que sustenten la N220 (Annex-2, Mapa 1), i fragmentat de forma natural per un rec que drena
directament sobre la superfície de platja-duna. Aquest sistema es presenta sobre una
línia de platja alta de 150 m. amb una escassa potència, inferior al metre, com a
sistema davanter (Figura 17), i un fort pendent de formes dunars semiestabilitzades
que remunten el talús de la N-220 fins al 18 m. El sistema dunar presenta morfologies
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definides (davanteres i semiestabilitzades) fixades per vegetació pròpia de platja, tot i
que part del seu front es desestructurat de forma natural per processos d’escorrentia
superficial sobre les formes dunars (Figura 15) i de forma antròpica per les gestions
municipals realitzades (Annex-1).
Estat de conservació
El seu estat de conservació es regular, amb un estadi erosiu avançat a les
seves formes davanteres (Estadi 4). El sistema presenta confinament al fons de platja,
i està condicionat per un rec de drenat directe. No presenta molt de dinamisme de
caire eòlic, i el podríem definir com parcialment estabilitzat al seu sector més intern.

Figura 17, Vista del sistema dunar grimpant de Garbet

Els impactes derivats de la freqüentació es centren en la desestructuració dels
talussos de formes dunars, fets que afecten a l’estabilitat del sistema en conjunt, i a la
compactació de les formes dunars per l’ús com a zona de repòs. Destaquem impactes
de desestructuració per l’efecte de circulació rodada sobre la platja (Figura 16).
Les gestions realitzades per part de l’ajuntament no ajuden a la seva
conservació i manteniment, ja que les neteges mecàniques realitzades sobre les
superfícies de platja alta, afectant a les bases dels talussos de dunes davanteres,
afavoreixen la creació de cicatrius temporals erosives que s’incrementen amb el pas
del temps amb la continuïtat d’aquestes tasques de gestió. Així mateix les tasques
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d’anivellació de platja eradiquen formes de platja alta i desequilibren balanços
sedimentaris entre platja alta i dunes davanteres, modificant el perfil natural de platja i
afavorint el trasllat i pèrdua de superfícies de platja.

Proposta de mesures de gestió per la unitat de Garbet
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
naturals existents, i la recuperació de formes dunars perdudes, es proposen mesures
indirectes, contemplades com a de mesures genèriques d’aplicació als sistemes
dunars de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures directes que afectin al sistema dunar de
Garbet. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de Garbet.
2. Eradicar tasques d’anivellació als sectors de formes dunars
3. Eradicar tasques de neteja mecànica als sectors de formes dunars
4. Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de les dunes.
5. Eliminació de circulació rodada sobre la platja i formes dunars
6. Tancament de la platja en períodes hivernals a la circulació rodada
7. Recuperació del tram central de formes dunars de Garbet
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05-b_SISTEMA DUNAR DE CAP RAS_COLERA

Els sistema dunar del Cap Ras, compost per la platja de Borró i Borró petit o
Azutzenes, es troba ubicat al terme municipal de Colera. Es tracta de tres unitats de
morfologies dunars independents a les seves bases que s’uneixen als seus sectors
interns remuntants. Són sistemes de molt reduïdes dimensions i de morfologies
grimpants adossades a canals torrencials del qual sols s’han trobat referències
parcials, referides aquestes sols a la unitat major, la platja de Borró, i referides
bàsicament a la vegetació present (Pintó, J. i Panareda, J., 2007). Pel que fa a les
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dues unitats de Borró petit no s’han trobat referències bibliogràfiques que en facin cap
descripció geoambiental.
Geològicament la platja està encaixada sobre materials del Cambroordovicià,
composats per materials d’alternança rítmica d’ordre centimètric i decimètric de nivells
de gresos de gra fi i nivells de lutites i grauvaques de gruix mixt. Les estructures
sedimentàries més freqüents són gradacions positives i marques de base.
Aquestes tres unitats dunars ubicades al Cap Ras: Cala Borró (Figura 18), i el
sistema de dunes remuntats de Borró petit (Figura 21) es troben associades a cales de
reduïdes dimensions, on trobem processos sedimentaris de caire mixta que han
configurat cadascuna d’aquestes unitats (Annex-2, Mapa 2 i 3). Per una banda tenim
domini torrencial de caràcter mediterrani amb aportació de materials provinents dels
costers més propers de cadascun dels torrents o canals de drenat, donant lloc a
imbricació de materials de deposició de caire torrencial sobre les formes dunars
efímeres o consolidades. Aquests costers, amb alçades màximes de conca no
superiors als 21 m i trams de recorregut no superiors als 200 m, presenten força
estabilitat i regularització per la presència de vegetació de port herbaci al llarg dels
recorreguts, i de port arbori a les capçaleres de conca. No s’aprecien forts processos
d’escorrentia superficial, ni fenòmens de caràcter erosiu de caire hídric al llarg de platja
i sistema dunar. Per altra banda la platja presenta una associació directa amb la platja
submergida que compta amb presència de pradells de Posidonia oceanica., Podem
trobar de forma esporàdica sobre la zona de batuda d’onatge de la platja de Borró
bermes acumulades de restes de fulles mortes de Posidonia. Sedimentològicament a
la platja podem apreciar una textura granulomètrica força homogènia, amb sediment fi
d’elevat percentatge carbonatat i bioclàstic, molt d’ells aportat per la presència de
pradells de Posidonia oceanica a la zona de platja submergida, tot i que també
destaca la presència de material litoclàstic provinent de les esllavissades puntuals de
terra i/o a l’erosió dels penya-segats litorals.
Les cales es troben ubicades al promontori del Cap Ras, amb una alçada
màxima de 30 m. Els tres sistemes dunars ocupen una extensió conjunta de 18.463
m2, i es troben condicionats per processos d’escorrentia superficial, dinàmica marina i
l’encaixament sobre de canals força marcats de torrents d’escàs recorregut i força
pendent. Basant-m’hos amb l’observació de la fotografia aèria del vol americà
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realitzada sobre la zona de Colera el 26 de juliol de 1.957 (nombre de fotograma
54.534) podem establir que els sistemes dunars presentaven força dinamisme i el
material sedimentari transportat creuava de la zona N del Cap Ras fins a les platges
ubicades a la zona S, on es poden observar als costers de la platja de Borró i del
Rasté nivells estratigràfics terrígenes amb força matriu d’arenes, que tenen
possiblement el seu origen en d’esllavissades corresponents a antics períodes mixtes
(eòlics i torrencials) anteriors a la plantació o creixement de vegetació de port arbori
que trobem a dia d’avui a la zona més alta del Cap Ras i associada a la zona de dunes
semiestabilitzades de cala Borró.
Descripció dels sistemes dunars
Les característiques de les tres unitats obliguen a fer una descripció separada
d’aquestes, tot i que a les zones de capçalera podem trobar fenòmens de coalescència
de formes dunars semiestabilitzades, amb presència de mants eòlics no consolidats
que podrien configurar una sola unitat amb tres fonts de nodriment de base, ubicades
a les dues cales.
La cala de Borró (Figura 18) disposa d’un sistema dunar associat a una cala
de 82 m de línia de costa, confinada aquesta a penyals de baixa alçada als seus dos
costats (Annex-2, Mapa 2).

Figura 18, Vista del sistema dunar davanter de cala Borró
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La platja presenta una amplada variable de 15 m fins els primers talussos de
morfologies dunars davanteres. Aquestes primeres morfologies s’estenen al llarg de la
línia de costa i tenen una potència mitjana de 2 m, amb un elevat grau de cobertura
vegetal, fet que configura un bon reservori sedimentari platja-duna. La platja es troba
vinculada a la llera d’un petit torrentó esporàdic de 200 m lineals de recorregut amb
alguns petits tributaris. Aquests, tot i l’escassesa del seu recorregut, transporten força
material litològic cap a la platja, donant lloc a importants processos desestructurants
incipients al llarg del seu recorregut que donen lloc a denudació de sòl, desarrelament
de vegetació de port arbori i l’aflorament de la roca mare (Figura 19), afavorit tot açò
per una elevada xarxa de camins no regulats, com podem observar al Mapa 2, i que
afavoreixen la compactació del sòl, pèrdua de vegetació i fragmentació de l’hàbitat de
reraduna o dunes semiestabilitzades, afectant de forma directe i incipient les formes
dunars davanteres.

Figura 19, Pèrdua de sòl, desarrelament de vegetació de port arbori i creació d’aixaragallaments que
afecta de forma directa les formes dunars davanteres

El sistema dunar davanter presenta un bon estat de conservació, amb una
extensió de 3.786 m2, sols fragmentat per alguns canals de drenat natural associats
als costers al que es troba vinculada la cala, a més d’algunes formes erosives
davanteres de tipus blowout que no presenten gran magnitud ni donen lloc a
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fragmentació del sistema per pèrdua de sediment cap a la zona interna (Figura 20).
Aquestes morfologies a dia d’avui es troben parcialment estabilitzades per vegetació
pionera. Associat a la zona dunar davantera trobem un sistema dunar semiestabilitzat
al seu contacte a la zona de runnel (Mapa 2), marcat aquest runnel per l’existència
d’un camí que fragmenta i compacta la zona de contacte.
El sistema presenta una extensió de 16.855 m2 amb força estabilització a la
zona més interna i remuntant dels coster de la cala. La fotografia aèria de 1.957 ens fa
pensar que aquest sistema fou repoblat, degut a la homogeneïtat de la massa boscosa
i la diferencia de cobertures, així com la presència de sols arenosos en la zona
boscosa.

Figura 20, Part frontal del sistema dunar davanter de cala Borró amb alguns canals de deflació
estables
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La cala de Borró petit (Figura 21) està formada per dues cales de petit ordre
vinculades a dues lleres torrencials (Annex-2, Mapa 3). Els dos sistemes tenen el seu
origen a dues cales que reben el nom de Borró Petit o Azutzenes, amb una línia de
costa inferior als 80 m i amplades de platja variables inferiors als 12 m. Les seves
superfícies de platja estan separades per un petit promontori rocallós de petita alçada
que es configura com a la divisòria d’aigües dels dos canals associats a les platgetes i
sobre els quals es desenvolupen aquests formes dunars de tipus grimpant i adossades
a la topografia dels canals.

Figura 21, Sistema de dunes remuntats de cala Borró Petit

Les formes dunars tenen el seu inici a la part alta de platja i un
desenvolupament terra endins. Tot i estar relativament lluny de la platja es poden
considerar com a formes dunars davanteres, en conjunt, amb un bon grau de
cobertura vegetal de tipus herbaci (Amophila arenaria), fet indicatiu del dinamisme
existent en aquests dos microambientas dunars. Aquestes formes dunars tenen una
component mixta fluvio-torrencial i eòlica, i cadascuna d’elles es troba vinculada a la
cala amb sortida natural de drenat hídric. Les formes dunars es desenvolupen al llarg
de tots dos costers, ocupant la zona manco afectada pels processos de caire hídric.
Presenten un bon grau de colonització vegetal fins a les cretes de duna, per sobre
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l’alçada de 25 m, i amb un fort encaixament sobre canals de tipus torrencial. Un cop
arribem a la zona superior de cadascuna d’aquestes conques que condicionen el
desenvolupament de les formes dunars trobem superfícies de mants eòlics
parcialment consolidats per vegetació de tipus herbaci fins la seva imbricació amb les
masses forestals que es troben a la capçalera de les tres cales i conformen el que
possiblement antany era el sistema dunar semiestabilitzat i actualment estabilitzat per
la realització de tasques de fixació amb plantació de pi (Figura 22). Actualment els
processos de desestabilització del sistema provenen de la zona interna, motivada per
una falta de regulació de l’ús públic sobre aquests espais, com podem veure en la
xarxa de camins del Mapa 3.

Figura 22, Desenvolupament de mants eòlics en les parts altes de conques torrencials

Estat de conservació
En el conjunt del sistema l’estat de conservació es regular, amb un estadi
erosiu avançat a les seves formes davanteres dels sistemes dunars de Borró Petit
(Estadi 3), mentre que el sistema dunar davanter de cala Borró es manté estable amb
processos incipients erosius de caire lleu (Estadi 5).
El sistema presenta un dinamisme mixt eòlic i torrencial que li donen certa
peculiaritat a les formes presents, i es troba afectat més per processos erosius
d’escorrentia superficial que no per processos de caire eòlic i marí. L’afectació de caire
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erosiu sobre el sistema la trobem en aquest cas a la falta de regulació de l’ús públic
que dona lloc a la fragmentació, compactació i eradicació d’hàbitats, afavorint
escorrentia superficial cap a les zones litorals.
Les gestions realitzades per part de l’ajuntament han estat escasses, ja que no
es realitzen gestions de serveis ni modificació del sistema per al seu gaudi (Annex-1).
L’ajuntament ha confiat la gestió de l’espai a l’Associació COMPAS, qui ha realitzat
actuacions encaminades a la conservació dels tres sistemes dunars. Tot i la bona
voluntat les mesures realitzades no es consideren tècniques adients per la restauració
i conservació d’espais dunars, ja que s’han desenvolupat actuacions pròpies d’espais
fluvio-torrecials, amb l’aportació de brancatge dins nuclis dunars, instal·lació de
barreres sense porositat i modificació de nuclis interns de formes dunars(Figura 23).

Figura 23, Tasques de modificació del front dunar, amb rigidització i aportació de brancatge. Font:
www.ecompas.org

També trobem la creació de murs de pedra (Figura 24), fet que dona rigidesa a
formes dunars mòbils i poden provocar processos erosius per la rigidesa de les
mesures utilitzades i la confinació del sistema. Aquestes mesures aplicades
extensament en ambients fluvials i en ambients erosius amb pendents, aplicats als
sistemes dunars poden donar com a resultat la desaparició de formes dunars i
vegetació associada. Es per açò que cal fer un replantejament de les mesures
aplicades, i fins i tot la correcció de les realitzades.
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Figura 24, Tasques d’aparedament de morfologies dunars davanteres. Font: www.ecompas.org

Proposta de mesures de gestió per la unitat del Cap Ras

De cara a una millor gestió del sistema i a la correcció de les mesures aplicades
fins ara, es proposen mesures indirectes, contemplades a l’annexa de mesures
genèriques d’aplicació als sistemes dunars de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures
directes que afectin al sistema dunar de Cap Ras. Aquestes són:
1. Redacció d’un Pla Especial d’Ús i Gestió de la península de Cap Ras
2. Eradicar processos erosius interns que afectin al sistema platja-duna
3. Correcció de les mesures realitzades fins ara sobre formes dunars i àrees
d’influència
4. Instal·lació de cartelleria dels valors naturals de les dunes.
5. Reordenació de la xarxa viaria que afecta al sistema dunar en conjunt.
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05-c_SISTEMES LITORALS DE ROSES

Tot i que l’ajuntament de Roses no disposa de sistemes dunars, i que la
vocació de l’ajuntament no prima la recuperació d’aquests tipus d’ambients
morfològics, donant prioritat a l’ús turístic recreatiu de la seva façana litoral, és
Roses l’únic ajuntament que disposa de figures de gestió passives (Annex-1),
amb vocació eminentment urbana de l’espai litoral. Es per açò que es creu
adient, seguint la línia engegada per l’ajuntament, fer algunes recomanacions
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encaminades a la millora de l’espai de primera línia de les platges del terme de
Roses; platja de el Salatar, platja de Santa Margarita i platja de Roses, ja que
presenten fort dinamisme eòlic que en períodes hivernals en alguns trams de la
seva línia de costa, donant com a resultat acumulacions eòliques efímeres
associades a la zona urbana (Figura 25), i acumulacions i mants eòlics a les
zones urbanes, passejos marítims i carrers, donant com a resultat una constant
pèrdua de sediment fora del sistema confinat de platja.

Figura 25, Morfologies relictes de sistema dunar davanter associades a Tamarells i confinades a la
zona urbana. Platja del Saltar

En aquest línia, de sostenibilitat de gestió litoral, l’ajuntament de Roses
realitza tasques de retenció sedimentaria de sediment a les zones de platja
mitjançant l’ús, en períodes hivernals, de tècniques mixtes de retenció,
utilitzant:
1. L’ús de les passarel·les peatonals d’accés a la platja utilitzades a
l’estiu com a tècnica de retenció sedimentaria en períodes
estivals. Aquestes passarel·les son instal·lades de forma vertical, i
perpendicular a la platja sobre les zones centre de superfícies de
les platges de Roses i Santa Margarita per interferir el sediment
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transportat pel vent. La tècnica no presenta molta porositat (<5 %)
però resulta un mètode funcional en un espai eminentment urbà i
amb l’única finalitat de retenció de sediment. Els guanys
sedimentaris són anivellades sobre les superfícies de platja un
cop iniciada la temporada estival, i
2. L’ús de geotextils en les zones de llindar de platja i passeig
marítim (Figura 26), amb la finalitat d’evitar fuites sedimentaries
cap a zones eminentment urbanes i la de retenir volums
sedimentaris sobre la platja.

Figura 26, Guanys sedimentaris a la zona de platja alta llindar a la zona urbana. Platja de Roses

Proposta de mesures de gestió per la unitat platja de Roses
En vers a la proposta de gestió de les platges de Roses, amb la finalitat
de guanys de platja i superfícies neodunars, es recomana la realització de
retranqueig de zona urbana (passeig marítim i vials rodats) en benefici a
superfícies de platja i duna, per d’aquesta manera obtenir guanys de
superfícies i volums de platja en detriment de la zona urbana adjacent, ocupada
majoritàriament per passeig marítim i vials.
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05-d_SISTEMA DUNAR DE LA ROVINA_CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Els sistema dunar de La Rovina es troba ubicat al terme municipal Castelló
d’Empúries. Es tracta d’un sistema dunar paral·lel a la línia de costa i confinat als seus
extrems per les sortides artificialitzades, mitjançant la construcció d’espigons, del Rec
del Madral, situat al N, i el rec Salins situat al S del sistema dunar. S’han trobat
algunes referències bibliogràfiques que fan esment al conjunt del sistema platja-duna
de l’arc de Roses, no fent esment especial al sistema dunar de La Rovina.
El sistema es troba ubicat al Tram Nord del Golf de Roses, entre Roses i el
Fluvià, descrit a l’apartat 03 del present treball. Aquest tram presenta forma d’arc obert
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amb orientació SE, on elements o sediments mobilitzats per la incidència de la
tramuntana, direccionats cap a la mar, presenten escasses formes dunars associades
d’acumulació a la seva zona inicial, i on trobem sistemes platja amb poques
morfologies dunars i d’escassa potència. Les acumulacions o cordons en aquest tram
presenten orientació paral·lela a la línia de costa, degut principalment a l’impuls dels
vents de Llevant, especialment a les tempestes anomenades llevantades.
Geològicament el sistema dunar es troba a la plana al·luvial de Roses, formada
per materials dels darrers episodis de rebliment de plana al·luvial, corresponents
aquests a les aportacions dels rius Muga i Fluvià, en règim de funcionament
meandriforme i alts cabdals amb aportació d’abundant sediment de gra fi d’origen
terrígen. Aquest sector es correspon a l’època de l’Holocè-Pliocé superior, i els
materials és poden correlacionar amb dipòsits fluvials corresponents a terrasses. Els
materials sedimentaris que formen el sistema platja-duna són arenes homomètriques
de gra mig i composició variada, amb presència d’abundants restes de material
carbonat (gasteròpodes i bivalves, entre d’altres). Aquests acumulacions de l’Holocè,
formen morfologies dunars d’escassa potència amb pendents suaus cap a la zona de
platja emergida i submergida.
Passada la zona de runnel o reraplatja trobem una zona humida on destaquen
alguns cordons litorals arenosos paral·lels a la línia de costa i a les formes dunars
actuals. Aquests cordons relictes presenten fixació per vegetació i coalescència
sedimentària degut a trobar-se dins una zona humida, i la seva edat correspon a
l’Holocè mitjà-inferior. De forma superposada entre formes dunars Holocenes actuals i
de l’Holocè mig trobem extenses formacions acumulatives d’argiles i llims amb alguns
nivells arenosos, corresponents als ambients de maresmes.
La platja i el sistema dunar es troben confinats morfològicament per la
rigidització en els seus extrem, amb la construcció de les canalitzacions del Rec del
Madral i el rec Salins, importants fonts sedimentàries del sistema platja-duna. Aquest
fet genera una minva en les aportacions sedimentàries directes d’origen terrígen, i una
interrupció del mecanismes de deriva litoral. La platja està formada per arenes de gra
mitjà i fi amb alguns materials litoclastics arrodonits, i el sistema dunar de la Rovina
(Figura 27) està vinculat a una línia de costa de 1.700 m, amb una amplada variable,
de platja emergida fins els talussos de morfologies davanteres, de 33 m.
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Segons la consulta realitzada als fotogrames del vol americà realitzat sobre la
zona de l’arc de Roses el 26 de juliol de 1.957 (nombre de fotograma 54.637 i 57.554)
la platja presentava un continu de formes dunars associades a la platja alta, a
diferència del que hem pogut observar actualment.

Figura 27. Detall del sistema platja-duna de la Rovina, sector centre del sistema dunar

Descripció del sistema dunar
Originàriament aquest sistema, amb base la fotografia del 1.957, presentava
una disposició morfològica associada a la platja alta i sense fragmentació dels sectors
de dunes davanteres ni fragmentació de les formers dunars corresponents al sector de
runnel, presentant un equilibri entre els sectors de platja emergida, platja alta, sector
de dunes davanteres i sectors de transició entre dunes i zona humida.
Actualment trobem formes dunars davanteres presents al llarg de tota la platja,
les quals es troben en franc procés de retrocés degut a l’estat de fragmentació que
presenten al llarg de la línia de costa (Annex-2, Mapa 4). Aquestes formes dunars
ocupen una superfície de 69.978 m2, i presenten potències inferiors al 1,5 m. al llarg
de tot el sistema. Pel que fa a la presència de formes dunars semiestabilitzades
aquestes es localitzen a l’extrem N del sistema dunar, vinculades a la sortida del Rec, i
ocupen una extensió de 34.268 m2, amb potències inferiors als 2 m. Per tant podem dir
que l’evolució d’aquest sistema semiestabilitzat en el conjunt de la Rovina ha estat
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regressiu, afavorit en les darreres dècades per l’ús de les zones de runnel com a àrees
de trànsit i estacionament de vehicles (Figura 28), que ha donat lloc a la desaparició
d’aquest sector de duna. Hem de destacar les actuacions mecàniques realitzades
sobre les superfícies de platja, amb periodicitats quinzenals (Annex-1), que han
afavorit a la desestructuració d’equilibris de base i eliminació de morfologies de platja
alta i vegetació associada.

Figura 28, Fragmentació del sistema dunar davanter i compactació i eradicació del sector de runnel
per l’ús com estacionament.

Aquest ús de les zones internes del sistema dunar com àrees de circulació i
d’estacionament ha afavorit al llarg de les darreres dècades la compactació del sòl,
eradicació de formes dunars i vegetació associada, i la creació de cicatrius paral·leles
a la línia de costa que han interromput el dinamismes entre sectors davanteres i
interns del sistema. En períodes hivernals podem apreciar la creació de mants eòlics
efímers amb presència de vegetació pionera de talussos de foredune, indicatiu del
dinamisme existent a dia d’avui. La creació d’aquests mants eòlics en zones internes
es veu afavorida per l’elevada fragmentació de les formes dunars davanteres,
utilitzades com a zones de trànsit entre les àrees d’estacionament i l’àrea de platja
emergida (Figura 29). Aquests fets afavoreixen la migració i adossament de
morfologies cap a sectors interns del sistema, però en aquest cas la falta del sector
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intern dona com a resultat la desaparició de formes dunars davanteres i internes, i per
tant la regressió i invasió de les zones humides donant lloc a colmatacions puntuals
associades a formes erosives.
Podem diferenciar dins el tram de dunes de La Rovina tres sectors, en base al
seu estat de conservació (Annex-2, Mapa 4):
1. Un primer sector correspon a la part més N del sistema, i on l’estat de
conservació

és

millor.

Aquest

sector

presenta

una

continuïtat

morfològica al llarg d’un tram de línia de costa de 260 m, amb potències
variables no superiors als 1,5 m. El seu grau de cobertura vegetal és bo
i presenta un estat de conservació òptim sense apreciar morfologies
erosives en les bases del talussos de dunes ni en les formes internes.
La zona de contacte, o canal de runnel, entre les formes dunars
semientabilitzades queda interromput de forma erosiva per la presència
d’un vial rodat i àrees d’estacionament de vehicles.

Figura 29, Creació de mants eòlics i fuita de sediment per canals de deflació del sector davanter

2. En un segon sector corresponent a la zona centre del sistema dunar
apreciem un camp de morfologies davanteres amb forts índex de
fragmentació que dona lloc a l’erosió de la forma en conjunt. Aquest
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sector es troba lligat a una línia de platja alta d’uns 900 m lineals i
presenta un grau de cobertura vegetal bo. Els processos erosius
detectats es corresponen a la falta de gestió de l’ús públic i accessos de
platja. Aquest fragmentació del sistema dona lloc a la fuita de sediment
més enllà del propi sistema davanter mitjançant formes blowout,
generant processos de balanços negatius cap a zones internes, en
aquest cas les zones d’estacionament. També destaquem l’erosió dels
talussos davanters que donen lloc a la verticalització de la forma i
pèrdua de vegetació associada, agreujat en períodes estivals per la
freqüentació de la platja i l’ús com a zona de raspós d’aquestes
àrees(Figura 30). Podem dir que la línia natural de les formes dunars es
troba en retrocés a les zones associades als canals d’entrada peatonal
a la platja (Figura 30)

Figura 30, Verticalització del sector davanter de dunes i mort de vegetació associada. Observem en
retranqueig de la línia devantera de dunes

3. Un tercer sector corresponent a la zona S del sistema dunar on
apreciem un camp de morfologies davanteres relicte amb fragmentació
de gran part del sistema davanter i intern, i amb processos de fuita i
desaparició sedimentària cap a zones internes. Aquesta àrea presenta
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camps de deflació nuus sense formes aparents ni vegetació de platja
(Figura 31). Es tracta d’una zona regressiva associada a la zona
urbana. S’aprecia com el sistema dunar davanter presenta migració i
adossament a les zones corresponents a dunes semiestabilitzades i
invasió a les zones urbanes associades.

Estat de conservació
L’estat de conservació del sistema dunar en conjunt és regular, amb un estadi
erosiu avançat a les seves formes davanteres i desigual al llarg de la línia de dunes.
Podríem establir un estadi regressiu mig del 3. Tot i que el sistema presenta
confinament de platja i morfologies, aquestes estan sotmeses a forts processos
regressius de caire erosius antròpic continus, agreujats en períodes hivernals per la
dinàmica eòlica que afecta el conjunt del sistema aeri.

Figura 31, Camps de deflació associats a zones urbanes

Els impactes derivats de la freqüentació i ús (ús antròpic de platja i sistema
dunar, i estacionament en zones de runnel) afavoreix la desestructuració dels talussos
de formes dunars, fets que afecten a l’estabilitat del sistema en conjunt, la migració de
formes efímeres sistema endins, la pèrdua de vegetació de platja i foredune i la
compactació de les formes dunars. Aquests processos regressius poden donar lloc a
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l’esmenta’t a la zona S del sistema, un retranqueix i adossament del conjunt dunar cap
a la zona interna. Les gestions realitzades per part de l’ajuntament no ajuden a la seva
conservació i manteniment, ja que l’adequació com a zones d’estacionament del
sistema intern i l’adequació i manteniment, mitjançant cartelleria i pivotatge, de canals
d’entrada a la platja, agreuja aquests fenòmens erosius en el conjunt del sistema,
afavorit per la creació de formes blowout i canals de deflacció erosius amb fort
dinamisme en períodes hivernals. Les gestions mecàniques realitzades sobre les
superfícies de platja contribueixen de forma continua a la creació de desajusts i erosió
del sistema aeri (Roig-Munar, 2006) Destaquem també la instal·lació de serveis de
platja (papereres i serveis de restauració temporal) a les zones de talussos de duna,
generant i induint processos erosius al sistema dunar associat per l’efecte de pantalla i
distorsionador eòlic.
Pel que fa a les gestions d’educació ambiental sols trobem cartelleries
informatives a alguns canals d’accés a la platja, ubicats a les zones d’estacionament.

Proposta de mesures de gestió per la unitat de la Rovina
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
naturals existents i la recuperació de formes dunars perdudes, es proposen mesures
indirectes, contemplades com a mesures genèriques d’aplicació als sistemes dunars
de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures directes que afectin al sistema dunar de la
Rovina. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de la Rovina.
2. Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació de bosses
d’estacionament dins les àrees rurals.
3. Tancament de zones transitables en vehicles en períodes hivernals.
4. Aplicació de mesures toves de gestió.
5. Cartelleria adaptada a la platja de la Rovina
6. Reduir el nombre d’accessos directes a la platja per d’aquesta manera
guanyar continuïtat geomorfològica del sistema i afavorir processos
d’estabilització sedimentaria.
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05-e_SISTEMA DUNAR D’EMPURIABRAVA_CASTELLÓ D’EMPÚRIES

En el cas de la platja d’Empuriabrava no podem parlar estrictament d’un
sistema dunar estructurat ni tan sols relicte, es tracta més bé de formes efímeres de
colonització vegetal i retenció sedimentaria associada, fruit de la falta de gestió
mecànica d’un tram de platja, coincident amb el sector manco utilitzat com a zona d’ús
recreacional.
La platja es troba ubicada al Tram Nord del Golf de Roses, entre Roses i el
Fluvià, descrit a l’apartat 03 del present treball. Aquest tram presenta forma d’arc obert
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amb orientació SE, on elements o sediments mobilitzats per la incidència de la
tramuntana, direccionats cap a la mar, presenten escasses formes dunars associades
d’acumulació a la seva zona inicial, i on trobem sistemes platja amb poques
morfologies dunars i d’escassa potència. Les acumulacions o cordons en aquest tram
presenten orientació paral·lela a la línia de costa, degut principalment a l’impuls dels
vents de Llevant, especialment a les tempestes anomenades llevantades.
Geològicament el sistema dunar es troba a la plana al·luvial de Roses, formada
per materials dels darrers episodis de rebliment de plana al·luvial, corresponents
aquests a les aportacions dels rius Muga i Fluvià en règim de funcionament
meandriforme i alts cabdals amb aportació d’abundant sediment de gra fi d’origen
terrígen. Aquest sector ho trobem completament antropitzat a la zona de platja i el que
correspondria al sector dunar.
La platja d’Empuriabrava presenta una línia de costa de 1.570 m

i una

amplada mitjana de 90 m, amb perfils de platja poc accentuats cap a la zona de
batuda d’onatge. La platja es troba confinada al seu sector N per l’espigo del Rec dels
Salins, i a la seva zona interna per la zona urbana d’Empuriabrava, amb un passeig
marítim, a la zona S la platja es troba lliure i condicionada de forma natural per la
sortida de la Muga. Segons la consulta realitzada als fotogrames del vol americà
realitzat sobre la zona de l’arc de Roses el 26 de juliol de 1.957 (nombre de fotograma
54.637 i 57.554) la platja presentava un continu de formes dunars associades a la
platja alta, donant continuïtat al sistema dunar de la Rovina i Can Comes, sols
interromputs per les sortides naturals de rius o recs.
Actualment, i degut a la manca de tasques de neteja mecànica, podem apreciar
sobre la superfície de platja acumulacions efímeres de morfologies dunars davanteres,
associades i confinades a les parets del passeig marítim i l’espigo del rec Salins.
Aquests acumulacions (Annex-2, Mapa 5) presenten una superfície de 8.648 m2 de
morfologies contínues i efímeres amb escassa potència i amb colonització vegetal. Les
formes es troben adossades a les parets verticals de baixa alçada del passeig marítim
i en períodes hivernals es dona una fuita de sediment cap a la zona interna del
sistema, ocupada aquesta per la zona enjardinada del passeig marítim. Son aquest
plantes ornamentals les que actuen de forma puntual com elements de retenció

francesc-xavier roig i munar | QU4TRE, consultors ambientals

78

Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà

sedimentària (Figura 32), i on podem apreciar sobre les zones urbanes la creació de
mants eòlics fruit de la fuita sedimentària per la falta de mesures de gestió de retenció.

Figura 32, Fuita sedimentària cap a la zona urbana adjacent a la platja

En aquest cas l’estat de conservació del sistema com a sistema platja es
regular, ja que no té vocació de sistema dunar, però les evidències morfològiques
trobades i l’excessiva extensió de la zona enjardinada entre platja i passeig marítim
(70 m), i les àrees d’estacionaments i vials rodats (60 m) ens fa proposar la reducció
dels elements urbans o enjardinats més propers a la platja en benefici del sistema
platja i neoformes dunars efímeres recents.
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05-f_SISTEMA DUNAR DE CAN COMES_CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Els sistema dunar de Can Comes es troba ubicat al terme municipal Castelló
d’Empúries. Es tracta d’un sistema dunar paral·lel a la línia de costa i que no presenta
confinament als seus extrems, marcats aquests per les sortides de la Muga al seu
sector N i el Fluvià al seu sector S. S’han trobat algunes referències bibliogràfiques
que fan esment al conjunt del sistema platja-duna de l’arc de Roses, no fent esment
especial al sistema dunar de Can Comes.
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El sistema es troba ubicat al Tram Nord del Golf de Roses, entre Roses i el
Fluvià, descrit a l’apartat 03 del present treball. Aquest tram presenta forma d’arc obert
amb orientació SE, on elements o sediments mobilitzats per la incidència de la
tramuntana, i direccionats cap a la mar, presenten escasses formes dunars associades
d’acumulació a la seva zona inicial, i on trobem sistemes platja amb poques
morfologies dunars i d’escassa potència. Les acumulacions o cordons en aquest tram
presenten orientació paral·lela a la línia de costa, degut principalment a l’impuls dels
vents de Llevant, especialment a les tempestes anomenades llevantades. Aquest
darrer sector del Tram Nord el sistema de Can Comes, presenta morfologies incipients
de tipus barkhanoide, tot i que la seva magnitud es menor que les presents en el tram
Centre, si és cert que podem intuir l’inici incipient dels trens dunars mòbils sobre les
superfícies de plaja.
Geològicament el sistema dunar es troba a la plana al·luvial de Roses, formada
per materials dels darrers episodis de rebliment de plana al·luvial, corresponents
aquests a les aportacions dels rius Muga i Fluvià en règim de funcionament
meandriforme i alts cabdals amb aportació d’abundant sediment de gra fi d’origen
terrígen. Aquest sector és correspon a l’època de l’Holocè-Pliocé superior, i els
materials és poden correlacionar amb dipòsits fluvials corresponents a terrasses. Els
materials sedimentaris que formen el sistema platja-duna són arenes homomètriques
de gra mig i composició variada, amb presència d’abundants restes de material
carbonat (gasteròpodes i bivalves, entre d’altres). Aquests acumulacions de l’Holocè,
formen morfologies dunars d’escassa potència amb pendents suaus cap a la zona de
platja emergida i submergida.
Passada la zona de runnel o reraplatja trobem una zona humida on destaquen
quatre cordons litorals arenosos paral·lels a la línia de costa i a les formes dunars
actuals. Aquests cordons relictes presenten una bona disposició, diferenciant els
sectors de runnel extints. Presenten fixació per vegetació i coalescència sedimentària
degut a trobar-se dins una zona humida, i la seva edat correspon a l’Holocè mitjàinferior. De forma superposada entre formes dunars Holocenes actuals i de l’Holocè
mig trobem extenses formacions acumulatives d’argiles i llims amb alguns nivells
arenosos, corresponents als ambients de maresmes.
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La platja i el sistema dunar no presenten confinació en els seus extrems. El
sector de dunes es troba condicionat per les sortides fluvials, on trobem fort
dinamisme, ja sigui de caire fluvial, amb trencament de sectors de platja i formes
dunars associades a la sortida dels rius, o bé eòlics per la disponibilitat sedimentaria
de les aportacions fluvials i dels trencaments de formes dunars efímeres. La platja està
formada per arenes de gra mitjà i fi amb alguns materials litoclastics arrodonits, i el
sistema dunar de Can Comes (Figura 33) està vinculat a una línia de costa de 3.950
m, amb una amplada variable, de platja emergida fins els talussos de morfologies
davanteres, de 55 m.
Segons la consulta realitzada als fotogrames del vol americà realitzat sobre la
zona de l’arc de Roses el 26 de juliol de 1.957 (nombre de fotograma 54.637 i 57.545)
la platja presentava un continu de formes dunars associades a la platja alta, amb bona
cobertura vegetal, i morfologies incipients de tipus barkhanoides sobre les superfícies
de platja, donant lloc a l’inici del trens de dunes mòbils que trobem consolidat al tram
Sud de l’arc de Roses. El sistema presentava continuïtat morfològica al llarg del sector
definit per les dues sortides fluvials, sense apreciar morfologies de tipus erosiu i
transgressiu que fragmentessin de forma artificial el sistema.

Figura 33, Zona central del sector de dunes de Can Comes.

Descripció del sistema dunar
Originàriament aquest sistema, amb base la fotografia del 1.957, presentava
una disposició morfològica associada a la platja alta i sense fragmentació dels sectors
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de dunes davanteres ni fragmentació de les formers dunars corresponents al sector de
runnel, presentant un equilibri entre els sector de platja emergida, platja alta, sector de
dunes davanteres i sectors de transició entre dunes i zona humida. Actualment trobem
formes dunars davanteres presents al llarg de gairebé tota la platja, amb interrupcions
del sistema per sortides d’aigua de la zona humida a les zones centrals del sistema.
També s’observa la modificació dels sectors dunars dels extrems del sistema, amb la
construcció dels càmpings de la Laguna, al N, i el càmping de Almata, al S, que
coincideixen amb els sector més degradats del sistema en conjunt.
Per la descripció del present sector de platja-duna hem sectorialitzat aquest en
dos trams, per una major facilitat en l’explicació de cadascun d’ells (Annex-2, Mapes
6a i 6b).
Tram N del Sector platja-duna de Can Comes (Annex-2, Mapes 6a). Aquests
sector dunar es troba lligat a una línia de costa de 1.950 m, i presenta una superfície
de morfologies dunars de 328.072 m2, dels quals 98.063 m2 corresponen a morfologies
dunars davanteres, 110.313 m2 a morfologies dunars semiestabilitzades i la resta,
119.696 m2, a morfologies de dunes estabilitzades. El sistema platja presenta
estabilitat i una correcta aportació de material sedimentari, ja que no es troba interferit
antròpicament. Sobre el sector platja trobem morfologies incipients aïllades de
barkanoides, les quals no assoleixen la magnitud de les que trobem a la zona centre
del Golf de Roses, corresponent al tram de Sant Pere Pescador.
Destaquem un primer sector de morfologies dunars davanteres associades al
càmping de la Laguna. Aquets sector dunar davanter, amb una amplada variables de
50 m, tot i estar associat a la zona de càmping presenta certa estabilitat morfològica,
interrompuda per canals erosius fruit de l’ús de les dunes com zones de pas de
vianants (Figura 34). Les formes presenten potències variables d’entre 1,5 i 2,5 m una
bona cobertura vegetal, fet que confereix estabilitat al sistema en conjunt, i la zona de
runnel. El sector dunar semiestabilizat ha estat destruït per la construcció del càmping,
tot i açò és l’únic càmping de la zona que respecta les formes dunars davanteres
associades. Cap a la zona centre de la platja fins a l’àrea d’estacionament que trobem
sobre la zona de runnel, i associat a un sector de fragmentació de la continuïtat dunar
davantera, podem definir un sector de dunes davanteres amb un bon estat de
conservació, lligades a una línia de platja de 800 m. Aquest sector es objecte de gestió
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ornitològica per part del Parc Natural i l’ajuntament de Castelló d’Empúries (Annex-1),
ubicat dins la Reserva Natural Integral del Parc Natural.

Figura 34, Sistema dunar davanter associat al càmping de la Laguna (Can Comes).

El sector presenta una bona seqüenciació morfològica entre la zona de platja
alta, sector dunar davanter i sector de dunes semiestabilitzades, amb la conservació
del sector de runnel. No trobem processos erosius que fragmentin el sistema ni que
posin en perill la seva estabilitat al llarg de la zona de morfologies dunars. Presenten
una bona cobertura vegetal i no trobem processos de descalçament de formes
davanteres ni eradicació de vegetació pionera.

Figura 35, Tasques de neteja i llisament de superfícies de platja alta (Can Comes).
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Tot i l’esmenta’t anteriorment el sector de platja emergida i associada als
talussos de morfologies dunars davanteres són objecte de gestions de tipus mecànic
que posen en perill l’estabilitat dels balanços sedimentaris del conjunt del sector
d’aquest tram del sistema (Figura 35). Trobem al centre de la platja una àrea de
deflació lligada al camí de terra d’accés a la platja, provinent del Mas de Can Comes i
que acaba a la zona de platja en forma d’estacionament no regulat (Figura 36). Aquest
estacionament ha donat lloc a la fragmentació de les formes dunars davanteres, la
creació d’una superfície de deflació, afavorida pel seu ús intensiu, compactació de
substrat i generador de fluxos d’usuaris al llarg del sistema dunar. Trobem en aquest
sector processos de fuita sedimentària degut a la falta de morfologies i vegetació de
formes

davanteres,

i

l’adossament

de

formes

al

sector

de

morfologies

semiestabilitzades, donant lloc a un retranqueix del sistema dunar en conjunt.
Apreciem a la Figura 36 morfologies davanters relictes amb vegetació herbàcia que els
dona certa estabilitat. Aquestes morfologies són testimoni dels processos regressius a
que es veu sotmès aquest sector del sistema.

Figura 36, Camp de deflació amb morfologies dunars davanteres relictes (Can Comes).

Entre el tram d’estacionament (Figura 36) i la zona de drenat natural de la zona
humida trobem un sector de dunes davanteres associat a una línia de costa de 600 m.
Aquest sector presenta una bona seqüenciació morfoecològica amb presència de
morfologies davanteres i semiestabilitzades, tot i que la potència en aquest sector no
supera els 1, 2 m, trobant de forma aïllada algunes acumulacions d’ordre superior als
2,5 m, i associades a vegetació de port arbori. És en aquest sector, i coincident amb
àrees de depressió afavorides per nivells freàtics alts, que trobem l’aparició incipient
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de morfologies de tipus barkham d’escassa potència i magnitud, i sense arribar a crear
coalescència amb les formes dunars davanteres per retenció i fixació (Figura 37).
Aquests barkhams inicien a la platja alta el que podria arribar a ser un tren continu de
dunes mòbils davanteres, interromput de forma natural per la sortida del riu Fluvià, i
per les gestions de tipus mecànic esmentades en aquest sector platja-duna de Can
Comes (Figura 35).

Figura 37, Camp incipient de barkhams en la zona de platja alta (Can Comes).

Tram S del Sector platja-duna de Can Comes (Annex-2, Mapes 6b). Aquests
sector dunar es troba lligat a una línia de costa de 2.000 m lineals i presenta una
superfície de morfologies dunars de 393.477 m2, dels quals 70.177 m2 corresponen a
morfologies dunars davanteres, 225.968 m2 a morfologies dunars semiestabilitzades i
la resta, 97.332 m2, a morfologies de dunes estabilitzades. Diferenciem dos trams amb
estats de conservació molt diferents, per una banda un sector que correspon al sector
comprés entre la zona de trencament natural del drenat de la zona humida i el
càmping de Almata, amb una longitud de 1.450 m. Aquest tram presenta una bona
seqüència morfològica amb un camp efímer de dunes mòbils de tipus barkham, un
sector ben conservat i sense signes de fragmentació de morfologies dunars
davanteres i un sector de morfologies semiestabilitzades. Aquests sectors no
presenten molta potència i es troba deslligat de forma puntual i temporal per àrees
d’embassaments degut als nivells freàtics esmentats anteriorment.
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Just a la zona coincident amb el càmping de Almata el sector desapareix per
donar pas a la instal·lació turística. No trobem cap tipus de morfologia degut al
trencament del sistema per la construcció a peu de platja del càmping, i per les
tasques d’anivellació realitzades de forma particular per la propietat de l’establiment
(Figura 38). Tot i açò en períodes hivernals es poden trobar neoformes efímeres
associades a les parets que delimiten el càmping amb la platja, amb vegetació
pionera, i la creació de mants eòlics dins les zones urbanes de les instal·lacions. A
l’extrem S del sistema podem trobar un petit sector de formes dunars davanteres
confinades pel càmping i per la sortida fluvial del rec Mig i el Fluvià (Figura 39).
Aquest sector presenta un grau de conservació bo, però es veu sotmès a les
pressions de caire antròpic de les instal·lacions properes i a les afectacions directes de
les eventuals revingudes del Fluvià, donant lloc a fragmentacions del sistema dunar i
creació de migracions en massa de formes i vegetació associada.

Figura 38, Eradicació total per construcció i tasques d’anivellació de formes dunars davanteres i efímeres de
platja alta (Càmping Almata, sector dunar de Can Comes).

Estat de conservació
L’estat de conservació del sistema dunar en conjunt és regular, amb un estadi
erosiu no regressiu focalitzat en alguns sector del sistema platja-duna, concentrat al
sectors associats a les instal·lacions de càmping, tot i que de forma desigual, i a les
zones d’estacionament. Les seves formes davanteres es podrien definir en estadi 3, en
conjunt, tot i que tenim alguns trams on aquestes han desaparegut de forma dràstica
per processos de construcció i d’altres han desaparegut per l’ús de la zona com a
servei d’estacionament, tot i açò darrer seria recuperable. Els sectors centrals són els
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que més bon estat presenten, i en conjunt el tram del sistema platja-duna de Can
Comes és el més ben conservat de tot l’arc de Roses, degut principalment a que les
pressions de caire antròpic turístic-recreatives es concentren als extrems del sistema,
alliberant de pressió antròpica les zones centrals.

Figura 39, Formes dunars davanteres confinades pel càmping d’Almata i la sortida del Fluvià.

Les gestions realitzades per part de l’ajuntament i el Parc Natural prioritzen els
processos de nidificació d’ocells sobre les morfologies dunars, concretament el corriol
camanegre, no tenint presents les pròpies morfologies dunars com espais dinàmics
que s’han de gestionar. Així mateix les tasques de neteja mecànica, estacionaments
de vehicles sobre formes dunars, ús de les dunes com a zones de trànsit, i la gestió
privada del sistema platja per part de la propietat del càmping no ajuden a la
conservació i manteniment d’alguns sectors del sistema.
Pel que fa a les gestions d’educació ambiental sols trobem cartelleries
informatives a alguns trams d’accés a la platja, provinents dels itineraris del Parc
natural.
Proposta de mesures de gestió per la unitat de Can Comes
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
naturals existents i la recuperació de formes dunars perdudes, o bé l’estabilització de
les presents, es proposen mesures indirectes, contemplades com a mesures
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genèriques d’aplicació als sistemes dunars de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures
directes que afectin al sistema dunar de Can Comes. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de Can Comes.
2. Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació de bosses
d’estacionament fora dels sistemes dunars.
3. Aplicació de mesures toves de gestió.
4. Cartelleria adaptada a la platja de Can Comes
5. Reduir el nombre d’accessos directes a la platja des de la zona del
càmping de la Laguna
6. Realitzar un retranqueix de la primera línia del càmpig de Almata per
donar continuïtat al sistema morfològic davanter de Can Comes
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05-j_SISTEMA DUNAR DE SANT MARTÍ D’EMPÚRIES-L’ESCALA

Aquests dos trams de morfologies platja-duna (Annex 2, Mapes 10a, 10b i 11),
comprés entre la sortida del Rec del Riu Vell i el promontori on s’ubica el nucli urbà de
l’Escala, representa el tram final del desenvolupament i d’acumulació de formes
dunars de l’arc de Roses. Es tracta d’un tram amb certa complexitat ja que és on
podem dir que moren els trens de dunes mòbils que s’han desenvolupat al llarg dels
darrers sectors de platja esmentats anteriorment. És en aquest trams on podíem trobar
gran dinamisme per acumulacions, desenvolupament i superposicions de morfologies
dunars mòbils, interferides pels promontoris i cales que trobem al sector. Actualment el
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tram es troba força interferit, on el dinamisme que presentava antany ha estat objecte
d’actuació mitjançant la fixació forestal del sistema dunar (s. XIX), i la creació
d’espigons submergits i paral·lels a la línia de costa que ajuden a la rigidització, fixació
i retenció sedimentaria de les corrents de deriva, pel que fa a la zona submergida, i a
la dinàmica eòlica, pel que fa al sistema aeri. Tot i açò trobem dinamisme a les zones
de cales i de forma paral·lela a la línia de costa.
Geològicament el sistema dunar es troba al S de la plana al·luvial de Roses,
formada per materials dels darrers episodis de rebliment de plana al·luvial,
corresponents aquests a les aportacions dels rius Muga i Fluvià en règim de
funcionament meandriforme i alts cabdals amb aportació d’abundant sediment de gra fi
d’origen terrigen. Aquest sector presenta barreja de materials del Mesozoic i del
Quaternari amb desenvolupament de camps eòlics sobre materials argilosos.
Actualment aquest camps eòlics els trobem fossilitzats i/o fixats sobre promontoris i
vessants del Cretaci inferior. Aquests afloraments del Cretaci, alineats de forma
paral·lela al llarg de la línia de costa, i donant lloc al promontoris de les Muscleres o
l’Escala, corresponen a calcaries bioclàstiques de colors grisos i marrons que es
presenten consolidades per una granulometria heteromètrica (de molt fina a molt
grollera)

amb gran presència

d’orbitolínids.

Presenten

estratificació

d’ordres

decimètrics a mètrics, amb estructures de laminacions encreuades i corresponen a
ambients de tipus submareal. En segona línia, i paral·lela als afloraments calcaris de
primera línea, corresponents als promontoris de Sant Martí d’Empúries i l’Escala,
trobem materials de margocalcàries de colors blavosos i grisos de potencies
decimètriques i superposició de calcàries amb estratificació d’ordre mètric. Tot i el
domini de margocalcaries trobem intercalacions de materials calcaris bioclastics que
corresponen a ambients sedimentaris escullosos.
Aquests promontoris de petita escala que trobem dispersos, i que ofereixen el
retallament de la costa, es troben units a la zona terrestres per depressions de tipus
sedimentari corresponent a les planes al·luvials descrites anteriorment. Sobre
aquestes planes trobem el desenvolupament en forma superposada dels trens de
dunes mòbils que es desenvolupen al llarg del darrer tram del sistema platja-duna de
l’arc de Roses i que es desenvolupen de forma dispersa al llarg d’aquest tram més
rocallós. Els promontoris ubicats més a la zona de costa presenten unió amb les
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platges mitjançant la creació de tombolos. Actualment aquests sectors de camps
dunars es troben extintes per processos de caire urbans, o bé fixats per tasques de
repoblament forestal, trobant tan sols dinamisme a la zona paral·lela a la línia de
costa, tal i com demostren els resultats obtinguts amb les mesures de retenió
aplicades a la platja de Santa Martí d’Empúries.
Segons la consulta realitzada als fotogrames del vol americà realitzat sobre la
zona de l’arc de Roses el 26 de juliol de 1.957 (nombre de fotograma 44.733) el sector
de Sant Martí d’Empúries presentava un continu de formes dunars mòbils associades
a la platja alta, amb desenvolupament cap a les zones rurals i urbanes. Molt
possiblement estem parlat de processos de colmatació i sobresedimentació de la
zona, degut al dinamisme eòlic afavorit per la major disponibilitat sedimentaria, tot i
que les tasques de fixació mitjançant sembres de pins varen ser realitzades abans de
la realització dels vols americans, i que donen com a resultat feuites cap a zones
internes o continentals, tal i como podem intuir amb mants eòlics no consolidats per les
zones de conreus ubicades al N del nucli de l’Escala.

Descripció del sector del sistema dunar de Sant Martí d’Empuries
Degut a que aquest sistema ha estat sotmès a una gestió de tipus activa al llarg
de tot el cordó dunar paral·lel a la línia de costa (Figura 54), entenem el sistema platjaduna com una sola unitat fragmentada per estabilitzacions de morfologies dunars.
Aquest sistema dunar de Sant Martí es desenvolupa sobre una línia de costa de 2.350
m, i presenta una superfície de morfologies dunars de 103.542 m2. Podem apreciar
diferencies morfològiques al llarg de tota la línia de costa, atribuïbles totes elles a la
intervenció dels sectors emergits i submergits (Annex-2, Mapa 10a i 10b), així com
fragmentació de sistema per la realització d’obres i infraestructures dedicades al gaudi
de l’espai litoral.
Es per açò que per la realització d’aquest catàleg ha estat descrita amb dos
sectors, amb predominis de formes dunars estabilitzades i força antropitzades, Així
doncs tenim;
1.- Un primer sector correspon al sistema dunar de Sant Martí d’Empúries, i
2.- Un segon sector correspon al sistema platja-duna del Rec del Molí.
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Figura 54. Cartelleria informativa de les tasques realitzades al s. XIX

Podem diferenciar dins el sistema platja-duna de Sant Martí un primer tram
(Annex-2, Mapa 10a), on hi predomina l’estabilització del sistema dunar i confinament
de platja per la construcció d’un espigó que dona lloc a la retenció sedimentaria
provinent de les corrents de deriva N-S de l’arc de Roses, on trobem la colonització
d’algunes especies pioneres que afavoreixen neoformes efímeres de petit ordre i
sense continuïtat morfològica més enllà de l’espigó.
Aquest sector es desenvolupa sobre una línia de costa de 900 m i presenta
unes superfícies de morfologies dunars semiestabilitzades de 18.504 m2, i 28.113 m2
de morfologies estabilitzades, no trobant a la platja alta morfologies davanteres, ja que
el sector de dunes semiestabilitzades es troba confinat en relació a la platja per la
construcció d’un mur de pedres que separa físicament la platja del sistema dunar en la
seva zona de contacte de platja alta (Figura 55), i per un vial rodat en la seva zona
interna de transició cap a la seva correspondència amb morfologies estabilitzades de
forma natural. Tot i això la platja presenta un perfil adossat a la zona de talús amb
creixement de vegetació dunar, que no presenta continuïtat al llarg de la línia de costa.
Aquest adossament molts cop es trencat per la incidència de l’onatge, que dona lloc a
la desaparició de les noves formes colonitzadores. Sobre aquesta infraestructura de
pedra també s’adossen els trens de dunes mòbils que transcorren pel tram final de la
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platja de Sant Pere Pescador i Les Dunes. Aquests trens es veuen afavorits per les
tasques d’anivellació descrites al sector anterior, Les Dunes. Les formes barhkanoides
presenten adossament a la paret, donant lloc a morfologies de tipus davanteres amb
desenvolupament sobre el sector de dunes semiestabilitzat, i l’avanç de lòbuls dunars
cap a zones eminentment urbanes. Les gestions per part de l’ajuntament de l’Escala
(Annex 1) en vers a aquesta “invasió” de dunes, és la retirada d’arena i el retorn a les
zones de platja.

Figura 55. Observem l’adossament dels trens de dunes al sector estabilitzat de Sant Martí.

El sistema dunar estabilitzat presenta fixació de tipus arbori i tancament
perimetral en la seva zona davantera i interna, ajudant d’aquesta manera a evitar
processos erosius de caire antròpics atribuïbles a l’ús turístic i recreatiu. L’ajuntament
ha adaptat dos accessos peatonals a la platja sobre el sistema dunar, els quals no
afavoreixen trencament de la forma. Passat el sector de l’espigó (Mapa 10a), i vinculat
a la zona alta de la platja de Sant Martí d’Empúries, trobem un sector de dunes
estabilitzades amb perímetre acordonat, fet que evita reactivació de processos
dinàmics.
El segon tram d’aquest primer sector del sistema platja-duna de Sant Martí
(Annex-2, Mapa 10b), s’inicia a la platja de Sant Martí d’Emprúries. Aquest sector es
desenvolupa sobre una línia de costa de 1.450 m i presenta unes superfícies de
morfologies dunars davanteres de 8.719 m2, una superfície de morfologies
semiestabilitzades de 14.989 m2, i 33.858 m2 de morfologies estabilitzades. Aquestes
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formes presenten trencament en la seva continuïtat degut a la construcció d’un
passeig marítim que uneix el nucli de l’Escala amb Sant Martí d’Empúries. Aquest
passeig dona lloc a la fragmentació del sistema al llarg de les formes dunars
davanters, semiestabilitzades i estabilitzades, i en alguns indrets afavoreix la creació
de camps de deflació eòlica, com és el cas de la zona de platja de Sant Martí (Figura
56), i la platja de Portitxol. Per evitar les fuites de volums d’arena l’ajuntament ha pres
les mesures d’instal·lació de captadors sedimentaris en períodes hivernals en alguns
indrets de la platja.

Figura 56. Trencament de la continuïtat morfològica del sistema dunar davanter en benefici del passeig
marítim. S’observen trampes d’interferència eòlica sobre la platja.

El sistema dunar es troba, en conjunt, confinat entre el sector platja i les zones
urbanes, i ha estat objecte de tasques de fixació mitjançant la vegetació arbòria. Tot i
les fixacions realitzades antany el sector semiestabilitzat presenta dinamisme degut a
la reactivació de processos sedimentaris davanters i interns, afavorits per l’erosió dels
fronts dunars i per una falta de regulació dels usos recreatius dins les zones
semiestabilitzades. Pel que fa a les formes dunars davanteres trobem un primer
sector, ubicat al S de la platja de Sant Martí d’Empuries, que presenta fort dinamismes
eòlics, amb morfologies erosives transversals i grimpants al sistema semiestabilitzat
(Figura 57). Aquestes formes davanteres, tot i l’aplicació de mesures toves de gestió
per evitar el pas d’usuaris, presenten adossament a la zona de dunes i
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desenvolupament de formes efímeres a la zona dels tombolos que donen lloc a les
caletes, i on trobem cartografiats els sectors de dunes davanteres.

Figura 57. Adossament del sector davanter sobre formes dunars semiestabilitzades.

A la zona interna del sistema semiestabilitzat es reactiven processos erosius
que donen lloc a la sobresedimentació sobre vegetació de tipus arbori i descalçament
d’aquesta vegetació. Per tant podem parlar d’un avanç del sistema dunar davanter per
reactivació del semiestabilitzat, donant lloc a la remobilització de sectors sencers que
migren cap a la zona S, on trobem morfologies transversals actives provinents de
l’erosió dels sector N. Aquests sectors presenten símptomes regressius que donen lloc
a la pèrdua sedimentaria cap a zones eminentment urbanes, afavorit per les gestions
de canalització d’usuaris de forma transversal a la línia de costa, mitjançant
passarel·les no elevades, i per l’habilitació de vials dins les zones estabilitzades
(Figura 58). La prioritat en la gestió de la demanada en vers a la gestió del recurs
afavoreix l’erosió del sistema i la migració i adossament d’aquest cap a zones fins ara
estabilitzades.
Un cop arribem al promontori rocallós que separa la platja del Rec del Molí i
Portitxol, trobem un conjunt de formes dunars estabilitzades i elevades en vers la zona
de platja. Aquesta zona està desvinculada del conjunt del sistema a nivell
sedimentològic, tot i que als seus talussos podem trobar algunes formacions
d’adossament efímer sense continuïtat cap el camp intern. La trobem vallada i sols
trobem circulació de vianants pel seu perímetre, com a passeig marítim a la zona
interna, i com a vial no regulat a la zona litoral. La circulació en el tram litoral ha donat
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lloc a compactació de sòl, desarrelament de vegetació arbòria i eradicació de
vegetació herbàcia. Presenta escàs dinamisme eòlic a la seva zona nucli, tot i que la
presència d’exemplars morts pot donar lloc a la reactivació de processos dinàmics
actius, i afavorir les plagues forestals (Figura 59).

Figura 58. Erosió morfològica del sistema davanter per trencament del sistema.

Figura 59. Presència d’individus de port arbori morts en les zones nucli.

Estat de conservació
Tot i la complexitat dels sector dunar de Sant Martí l’estat de conservació és
regular, presentant inicialment fixació de caire antròpic del conjunt del sistema dunar i
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posteriorment, ja en les darreres dècades, reactivació d’aquests sectors per falta de
gestió o bé per gestions poc adients que faciliten processos erosius. L’estat de
conservació és 3 en conjunt.
Proposta de mesures de gestió per la unitat de Sant Martí
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
erosius reactivats recentment, així com la recuperació de formes dunars actives i
actualment regressives, es proposen mesures indirectes, contemplades com a
mesures genèriques d’aplicació als sistemes dunars de l’Alt Empordà (Annex 3), i
mesures directes que afectin al sistema dunar de Sant Martí. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de Sant Martí.
2. Retirar els exemplars morts d’arbres per evitar plagues forestals sobre
sectors dunars estabilitzats.
3. Modificar els sistemes de retenció sedimentària.
4. Recuperar formes dunars davanteres a sectors regressius.
5. Reordenar els accessos als sectors platja
6. Retranqueix de les zones de passeig marítim i vials interns dins
sistemes dunars semiestabilitzats.

Dins el segon sector de dunes que trobem a la unitat de Sant Martí, trobem el
sistema platja-duna del Rec del Molí (Annex-2, Mapa 11), que podem definir com a
sistema de fons de cala amb morfologies dunars davanteres i orientacions N-S,
seguint la dinàmica dominant de l’arc de Roses. Dins aquest tram dominen els
processos d’estabilització del sistema dunar intern. El sistema està vinculat a una línia
de costa de 350 m i presenta una extensió de 31.419 m2 de morfologies dunars, de les
quals 8.719 m2 corresponen a morfologies davanteres i 22.700 m2 a morfologies
estabilitzades. Els sistema dunar presenta trencament natural del Rec de la Branca al
seu extrem N (Figura 60).
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Descripció del sector del sistema dunar del Rec del Molí
El sistema platja-duna presenta un bon estat de conservació en el seu sector S
de morfologies davanteres, on trobem major desenvolupament i dinamisme de formes.
El sistema presenta dos estats de conservació en funció del tram d’anàlisi (Annex 2
Mapa 11). Així doncs trobem un primer tram al N amb confinació relicte de formes
dunars per l’existència del passeig marítim, és en aquest tram on trobem processos
erosius per la fuita sedimentaria del sector platja cap a la zona interna del sistema,
ocupada per una explanada compactada al seu extrem N i amb dotació de serveis.
Aquest tram també presenta canals d’accés a la platja que afavoreixen la pèrdua
sedimentària cap a l’interior, passeig marítim i camp de dunes estabilitzades (Figura
61), afavorint l’adossament de formes davanteres al sector fixat. El tram es troba
perimetralment vallat per evitar l’ús com espai d’oci, i el podem definir com a regressiu,
amb verticalització de talussos davanters de formes dunars relictes, i pèrdua constant
sedimentaria cap a zones internes del sistema.

Figura 60. Vista del sistema platja-duna amb el trencament del Rec de la Branca

Un segon tram, al S del sistema, presenta una bona disposició morfològica i
continuïtat dunar davantera, amb morfologies erosives incipients als fronts dunars, i
que presenten estabilització per colonització vegetal. Sobre aquest sector de dunes
podem observar la presència d’una morfologia transgressiva amb origen al front dunar,
degut a processos erosius, possiblement de caire antròpic, i que presenta actualment
fixació parcial per colonització vegetal, tot i que la forma té continuïtat més enllà del
passeig marítim associat a la part alta del sistema (Figura 62).
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Figura 61. Fuita sedimentaria per trencament del sistema davanter

Estat de conservació
En termes generals el sistema presenta un bon estat de conservació, tot i l’alt
nivell d’ús a que es veu sotmès. L’estat de conservació és 3 en conjunt, tot i que el seu
sector S presenta un millor estat que podríem definir com a 4.

Figura 62. Vista del sistema duna amb desenvolupament parcialment fixat de morfologies erosives
transgressives
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Proposta de mesures de gestió per la unitat de Sant Martí
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
erosius presents a alguns indrets del sistema, així com la recuperació de formes
dunars actives i actualment regressives o extintes, situades al N, es proposen mesures
indirectes, contemplades com a mesures genèriques d’aplicació als sistemes dunars
de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures directes que afectin al sistema dunar de Sant
Martí. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de Sant Martí.
2. Millorar

els

accessos

peatonals

a

la

platja per

evitar fuites

sedimentaries.
3. Recuperar formes dunars davanteres a sectors regressius.
4. Retranqueix de les zones de passeig marítim i vials interns dins
sistemes dunars semiestabilitzats.
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05-g_SISTEMA DUNAR DE SANT PERE PESCADOR

Aquest tram de morfologies platja-duna, comprés entre la sortida del Fluvià i el
Rec de Riu Vell, pertany al municipi de Sant Pere Pescador i representa la unitat més
llarga del sistema dunar de l’arc de Roses, el qual no presenta confinament als seus
extrems per l’antropització de les sortides fluvio-torrencials. En aquest tram, a fi i
efecte de realitzar una millor catalogació, s’han diferenciat tres unitats morfològiques,
on la catalogació i descripció ens permet visualitzar quins comportaments ha
experimentat el sistema amb relació directa amb processos d’artificialització a peu de
platja, com és el cas de les instal·lacions de càmpings sobre formes dunars
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davanteres, i les gestions realitzades a peu de platja i zones interdunars. Aquesta
sectorialització és:
1. Sistema

platja-duna

de

Sant

Pere

Pescador,

on

trobem

el

desenvolupament dels majors trens de dunes mòbils ubicades a la
platja alta.
2. El sistema platja-duna de la Cagarra o Martinet, tractat com a tram
central, i a l’hora diferencial, ja que representa la interfase entre dos
sectors amb estats de conservació de diferent regressió, i
3. El sistema platja-duna de Les Dunes, sector força desestructurat i amb
processos accelerats de desaparició del conjunt del sistema per motius
de caire urbà.

El conjunt del sistema platja-duna es troba ubicat al Tram centre de l’arc de
Roses, entre el Fluvià i Sant Martí; amb una orientació N-NO S-SE que coincideix
pràcticament amb la direcció de l’influx dels vents de tramuntana, els quals no han
estat interferits per pantalles urbanístiques que hagin afavorit la seva distorsió, seguint
d’aquesta manera la dinàmica de transport al llarg de la línia de costa. Es tracta d’un
tram amb fort desplaçament de materials arenosos en direcció S-SE, donant lloc a
camps de morfologies dunars de morfologia ondulada, amb cretes i depressions
transversals a la línia de costa. Aquests camps de formes dunars tenen una longitud
aproximada de 6,5 Km amb una amplada variable que augmenta en direcció S,
oscil·lant entre els 30 o 150 m. El límit a terra coincideix amb una zona deprimida,
estreta i allargada, paral·lela a la costa, sovint humida i amb lamines d’aigua
temporals. Les formes dunars tenen forma de barkhams amb cretes centrals i eixos
oposats a la direcció del vent, indicant la direcció d’avanç, conformant-se sobre els
trams de platja com a trens de dunes d’avanç. Les característiques morfomètriques
d’aquest tram son:
1. L’amplada variable entre eixos de les formes de barkhams, que
presenten un ordre de 60 m.
2. L’alçada de cretes, presentant alçades mitges de 3,5 m.
3. El pendent de la cara de sobrevent, que és generalment suau, 5-100,
arribant a màxims de 150
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4. El pendent de la cara de sotavent, que és sempre més fort que l’anterior
i oscil·la entre els 10 i 350, i
5. La separació interdunar, que és de l’ordre de 10 m.

Aquestes morfologies presenten coalescència entre les formes dunars
davanteres (forma i vegetació) que afavoreix processos d’adossament de cues
internes de camps o trens de barkhans als talussos de dunes davanteres, afavorit per
la vegetació de tipus herbaci, afavorint d’aquesta manera l’estabilitat i manteniment de
formes dunars davanteres (Figura 40). Així doncs les morfologies d’avantdunes estan
formades, parcialment, per la coalescència dels eixos més propers a terra que
s’adossen al seu pas a les formes dunars davanteres, ja sigui per adossament
sedimentari, ja sigui per colonització vegetal. Un cop el tren dunar arriba a la sortida
del Rec del Riu Vell s’adossen a les zones de dunes semiestabilitzades i
estabilitzades, i envaeixen les zones urbanes de Sant Martí d’Empúries, obligant a
l’ajuntament de l’Escala a realitzar actuacions de drenat mecànic (Annex 1). Aquest
sistema platja-duna es troba paral·lel a la línia de costa i sense confinament al seu
extrem N. S’han trobat referències bibliogràfiques que fan esment al conjunt de formes
dunars mòbils (Marqués i Julià, 1986).

Figura 40. Trens barkhanoides i adossament de cues internes a la zona de formes davanteres vegetades

Geològicament el sistema dunar es troba a la plana al·luvial de Roses, formada
per materials dels darrers episodis de rebliment de plana al·luvial, corresponents
aquests a les aportacions dels rius Muga i Fluvià en règim de funcionament
meandriforme i alts cabdals amb aportació d’abundant sediment de gra fi d’origen
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terrigen. Aquest sector es correspon a l’època de l’Holocè-Pliocé superior, i els
materials és poden correlacionar amb dipòsits fluvials corresponents a terrasses. Els
materials sedimentaris que formen el sistema platja-duna són arenes homomètriques
de gra mig i composició variada, amb presència d’abundants restes de material
carbonat (gasteròpodes i bivalves, entre d’altres). Aquests acumulacions de l’Holocè,
formen morfologies dunars d’escassa potència amb pendents suaus cap a la zona de
platja emergida i submergida. Passada la zona de runnel o reraplatja trobem una zona
humida on destaquen alguns cordons litorals arenosos paral·lels a la línia de costa i a
les formes dunars actuals. Aquests cordons relictes presenten fixació per vegetació i
coalescència sedimentària degut a trobar-se dins una zona humida, i la seva edat
correspon a l’Holocè mitjà-inferior. De forma superposada entre formes dunars
Holocenes actuals i de l’Holocè mig trobem extenses formacions acumulatives
d’argiles i llims amb alguns nivells arenosos, corresponents als ambients de
maresmes. Paral·lelament a la línia de dunes trobem algunes formes acumulatives de
potències que oscil·len entre els 2 i 3 m, corresponents aquestes a dipòsits subactuals
de lleres de torrents, els quals podem trobar de forma aïllada en les zones del sector S
del Tram Central del sistema, donant lloc alguns d’ells a formes de meandres
abandonats. El Rec Vell, a la seva sortida a la mar, presenta fort encaixament en
meandres relativament poc actius. El contacte entre les formes dunars i els meandres
han estat trencats per la construcció d’instal·lacions de càmping, fet que interromp
qualsevol procés de corredor ecològic entre litoral i zones internes, a diferència d’altres
zones més degradades. La platja està formada per arenes de gra mitjà i fi amb alguns
materials litoclastics arrodonits.
Segons la consulta realitzada als fotogrames del vol americà realitzat sobre la
zona de l’arc de Roses el 26 de juliol de 1.957 (nombre de fotograma 57.546) la platja
presentava un continu de formes dunars associades a la platja alta, a diferència del
que hem pogut observar actualment i un confinament de formes dunars davanteres
pels camps de conreus. Tot i açò podem intuir en alguns trams sectors de morfologies
erosives que migren cap a terra amb invasió de camps de primera línia.
Descripció del sector del sistema dunar de Sant Pere Pescador
Actualment trobem formes dunars davanteres presents al llarg de tota la platja,
les quals es troben un franc procés de retrocés degut a l’estat de fragmentació que
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presenten al llarg de la línia de costa i zones de runnel. Aquestes formes dunars
ocupen una superfície de 172.194 m2, i presenten potències inferiors al 1,3 m al llarg
de tot el sistema. Pel que fa a la presència de formes dunars semiestabilitzades
aquestes es localitzen a l’extrem N del sistema dunar, vinculades a la sortida del
Fluvià. Podem diferenciar dins el tram de dunes de Sant Pere dos sectors, en base al
seu estat de conservació (Annex-2, Mapa 7a i 7b):
1.- Un primer sector correspon a la part més N del sistema, i presenta una línia
de costa de 1.600 m, i una superfície dunar de 103.327 m2 (Annex-2, Mapa 7a), de les
quals 60.095 m2 corresponen a dunes davanteres, amb potències inferiors als 1,3 m, i
43.232 m2 a morfologies semiestabilitzades. L’amplada de platja oscil·la entre els 50 i
60 m, i és sobre aquest sector de platja emergida on trobem el desenvolupament dels
trens de formes dunars mòbils (Figura 41), les quals segueixen el patró morfomètric
esmentat anteriorment. Presenten una correcta disposició al llarg dels primers 3.700
m, coincidint amb el sector platja-duna de Sant Pere Pescador i la Cagarra, manco
afectats per gestions mecàniques de tipus anivellació. Sobre aquestes morfologies, i
degut a l’obertura dels espais d’estacionament, en períodes hivernals trobem circulació
de vehicles tot-terreny, que afecten l’estabilitat de les formes aïlladament i en el seu
conjunt, donant lloc a la desestabilització de talussos d’avanç.

Figura 41. Trens de dunes mòbils i fragmentació de formes dunars davanteres per accés peatonal i
circulació de vehicles. Apreciem compactació del sòl.

Situada al N del sistema, i vinculat a la sortida natural del Fluvià, trobem el
sector de formes semiestabilitzades, amb potències inferiors als 3,2 m de forma
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focalitzada. Aquest sector del sistema presenta inestabilitat, degut al trencament de
formes per processos de revinguda del Fluvià, que dona lloc a la fragmentació i
verticalització de formes davanteres, així com la migració de formes dunars cap a
altres sectors de platja, i que posteriorment són adossades a formes dunars
davanteres o efímeres en morfologies erosives de tipus nebkas amb colonització
relicte (Figura 42). En conjunt podem observar que presenta dinamisme eòlic, i una
bona cobertura vegetal al seu sector intern, però amb fragmentació al seu interior per
la xarxa de camins.

Figura 42. Fragmentació del sistema dunar davanter al a zona de dunes semiestabilitzades

L’estat de conservació del conjunt del sistema davanter és dolent, tot i que no
presenta eradicació total de formes dunars per processos d’edificació, si que trobem
elevats graus de fragmentació del sistema dunar davanter, tot i açò podem establir
lleugerament certa continuïtat morfològica al llarg de tot el tram, amb interrupcions de
caire regressiu per formes erosives blowout, que donen lloc a la creació de canals de
deflació que són afavorits per accessos rodats i peatonals a la platja. Trobem
morfologies aïllades de tipus nebkas fruit de la desaparició constant de forma primària
(Figura 43). Aquesta desaparició de formes primàries està donant lloc a l’acceleració
dels processos migratoris de formes dunars davanteres cap a l’interior del sistema i
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l’acceleració dels trens de dunes mòbils per falta de coalescència amb el sistema
dunar davanter.

Figura 43. Fragmentació del sistema dunar davanter per una falta de gestió de l’espai i aparició de formes
relictes davanteres

La fragmentació del sistema dunar davanter es veu afavorida per una xarxa no
regulada d’accessos peatonals i rodats de platja i sistema dunar, així com àrees
indiscriminades d’estacionament de vehicles sobre el sistema, com és el cas de
l’accés al càmping la Gaviota (Figura 43). Aquests vials sobre dunes és troben
comunicats per vials paral·lels creant fragmentació d’hàbitats en forma d’illetes
morfològiques que redueixen cada temporada la seva superfície i potència, fins arribar
a la seva desaparició i creació de camps de deflació nuus i compactes a les zones de
runnel, com podem observar al Mapa 7a. Així mateix l’ús de les formes dunars com a
zones de serveis, instal·lació de papereres o xiringuitos, accelera els processos de
fragmentació del sistema en conjunt.
2.- Un segon sector correspon a la part S del sistema, i presenta una línia de
costa de 1.800 m, i una superfície dunar de 68.867 m2 (Annex-2, Mapa 7b),
corresponent a formes dunars davanteres amb potències inferiors al metre. El sector
no presenta formes semiestabilitzades, les quals han estat eradicades pels processos
de construcció de càmpings (Càmping Aquarius i Amfora). L’amplada de platja oscil·la
entre els 50 i 60 m, i és sobre aquest sector de platja emergida on trobem el
desenvolupament dels trens de formes dunars mòbils, amb inici efímer al sector S de
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Can Comes i desenvolupament en forma a la sortida del Fluvià (Figura 41), amb una
correcta disposició al llarg dels primers 3.700 m, coincidint amb el sector platja-duna
de Sant Pere Pescador i la Cagarra. Sobre aquestes morfologies, i degut a l’obertura
dels espais d’estacionament no regulats en períodes hivernals, trobem circulació de
vehicles tot-terreny que afecten l’estabilitat de les formes aïlladament i en el seu
conjunt, donant lloc a la desestabilització de talussos d’avanç per descalçament,
esllavissada i remobilització del sediment (Figura 44).

Figura 44. Estacionament de vehicles sobre les superfícies de platja. Observem roderes de circulació
sobre el trens de dunes mòbils

Entre els sectors de dunes mòbils i els sectors de dunes davanteres trobem de
forma discontinua superfícies interdunars amb elevats índex d’humitat (Figura 44). Les
morfologies davanteres presenten escassa potència i un elevat estat de fragmentació,
tal i com podem observar al Mapa 7b. L’estat que presenta el sector dunar davanter és
regressiu, amb presència de talussos verticals erosius i migració de formes cap a
sectors interns del sistema, actualment urbà. Així com observàvem al Mapa 7a, trobem
una xarxa indiscriminada de vials rodats i peatonals que afavoreixen la fragmentació
de l’hàbitat, i en alguns indrets concrets trobem superfícies de deflació. No existeixen
mecanismes de reconducció i canalització dels alts nivells d’ús recreacional a que es
veuen sotmeses aquestes morfologies, amb fluxos d’usuaris des de les zones de
càmpings, accessos rodats de nuclis urbans o serveis de restauració a peu de platja.
Podem apreciar a la Figura 45 l’escassa potència que presenten aquests sectors
davanters, la fragmentació que presenten i les morfologies verticalitzades amb
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neoformes de nebkas erosives. També apreciem els efectes de l’ús de les superfícies
de platja i crestes dunars com a zones de transit rodat.

Figura 45. Formes dunars davanteres relictes amb mal estat de conservació

Estat de conservació
L’estat de conservació del sistema dunar en conjunt (Mapa 7a i 7b) és dolent,
amb un estadi erosiu avançat a les seves formes davanteres, amb pèrdua de
continuïtats morfològica desigual al llarg de la línia de dunes, pèrdua de potències de
les formes dunars i fragmentació antròpica per falta de control, i de la falta de gestió de
l’espai.
Podríem establir un estadi regressiu alt del 2, amb acceleració de processos
erosius en els darrers anys per la falta de mecanismes de recuperació natural dels
impactes observats sobre el sistema. Tan és així que les morfologies nebkas
observades al llarg de la platja no presenten capacitat de retenció sedimentaria a les
seves bases, símptoma de desaparició dels cordons dunars. Tot i que el sistema no
presenta confinament de platja i morfologies, aquestes estan sotmeses a forts
processos regressius de caire erosius antròpic continus, agreujats en períodes
hivernals per la dinàmica eòlica que afecta el conjunt del sistema aeri.
Els impactes derivats de la freqüentació i ús (ús antròpic de platja i sistema
dunar, i estacionament en zones de runnel), així com la desaparició de formes dunars
semiestabilitzades per processos de caire urbans, i migració de formes cap a zones
internes del sistema afavoreix estats erosius del sistema de Sant Pere Pescador.
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Les gestions realitzades per part de l’ajuntament (Annex 1) no ajuden a la seva
conservació i manteniment, ja que l’adequació com a zones d’estacionament del
sistema intern agreuja aquests fenòmens erosius en el conjunt del sistema.
Destaquem també la instal·lació de serveis de platja (papereres i serveis de
restauració temporal) a les zones de talussos de duna, generant i induint processos
erosius al sistema dunar associat.
L’ajuntament no realitza gestions de caire mecànic sobre les superfícies de
platja, fet que facilita el bon desenvolupament dels trens dunars mòbils, però per
contra, la falta de gestió del sector davanter afavoreix a l’acceleració d’aquests trens i
la ràpida migració cap al S del sector de l’arc de Roses.
Pel que fa a les gestions d’educació ambiental sols trobem cartelleries
informatives a alguns canals d’accés a la platja, ubicats a les zones d’estacionament i
que pertanyen al Parc Natural.

Proposta de mesures de gestió per la unitat de Sant Pere Pescador
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
naturals existents i la recuperació de formes dunars perdudes, es proposen mesures
indirectes, contemplades com a mesures genèriques d’aplicació als sistemes dunars
de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures directes que afectin al sistema dunar de Sant
Pere Pescador. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de Sant Pere Pescador.
2. Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació de bosses
d’estacionament.
3. Tancament de zones transitables en vehicles en períodes hivernals.
4. Aplicació de mesures toves de gestió per la recuperació dels sistemes
dunars davanters.
5. Reduir el nombre d’accessos directes a la platja per d’aquesta manera
guanyar continuïtat geomorfològica del sistema i afavorir processos
d’estabilització sedimentaria.
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6. Realitzar un retranqueig dels càmping de Aquarius i Amfora, per donar
prioritat a la recuperació de morfologies dunars semiestabilitzades i
recuperació de morfologies dunars davanteres.
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05-h_SISTEMA DUNAR DE LA CAGARRA

Aquest tram de morfologies platja-duna, la Cagarra, pertany al municipi de Sant
Pere Pescador i representa la unitat més curta catalogada en aquest arc de Roses. La
seva descripció obeeix a que representa un sector d’interfase entre formes de mateixa
natura que han estat exposades a diferents gestions al llarg de les darreres dècades.
Geològicament presenta les mateixes característiques que les descrites per la
unitat platja-duna de Sant Pere Pescador, i les consultes dels fotogrames aeris
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americans del 1.957 presenten la mateixa informació, representant un continuo
morfològic al llarg de tota la línia de costa.

Descripció del sector del sistema dunar de la Cagarra
Actualment el sistema exemplifica el que podríem trobar parcialment al llarg de
tot el tram comprés entre en Fluvià i Sant Martí. Trobem formes dunars davanteres
presents al llarg de tot el sector de platja, les quals ocupen una superfície de 7.663 m2 i
presenten potències superiors als 2,2 m amb bona colonització vegetal. Aquestes
formes dunars es desenvolupen al llarg d’una línia de costa de 300 (Annex-2, Mapa 8).
Pel que fa a la presència de formes dunars semiestabilitzades aquestes han estat
eradicades per la construcció d’un estacionament associat a la zona de reraplatja
(Figura 46). L’amplada de platja oscil·la entre els 50 i 60 m, i és sobre aquest sector de
platja emergida on trobem el desenvolupament dels trens de formes dunars mòbils
(Figura 41 i 46).

Figura 46. Tren de dunes mòbils sobre la platja, formes dunars davanteres i desaparició del sector
semiestabilitzat per instal·lació d’estacionament

Morfològicament el sistema presenta certa continuïtat de formes davanteres
amb potències superiors als 2 m que denoten poca erosió, i que guanyen magnitud en
el sector corresponent a Les Dunes (Mapa 9a), tot i que aquesta magnitud es de caire
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artificial per adossament de formes a talussos verticals de paret corresponents al
càmping. A diferencia del sector descrit anteriorment, tot i que trobem erosió puntual
als sectors davanters dels sistema, aquest tram presenta més estructuració i
coalescència entre formes dunars davanteres i els trens de dunes mòbils (Figura 47).

Figura 47. Tren de dunes mòbils sobre la platja, formes dunars davanteres i desaparició del sector
semiestabilitzat per instal·lació d’estacionament

Les formes erosives presents a la platja es relacionen amb l’ús del sector
dunar, ja sigui per l’elevada freqüentació com espai de repòs, o pel trencament com a
zones de pas entre el sector d’estacionament i el sector platja. Actualment el sector ha
estat objecte de mesures toves de gestió mitjançant l’acordonament de les morfologies
dunars i la canalització d’usuaris entre la zona d’estacionament i la platja. Els resultats
obtinguts poden ser parcialment extrapolats a altres zones dunars descrites en el
present Catàleg, ja que s’han recuperat morfologies dunars pioneres i davanteres, les
quals han guanyat forma i magnitud pel simple fet d’evitar processos de compactació i
eradicació de caire turístic recreatiu. Tot i açò trobem a la zona d’estacionament mants
eòlics fruit del transport de sediment canalitzat per les entrades adaptades per
l’administració, les quals actuen com a morfologies blowout. Sobre aquest sector extint
de formes semiestabilitzades trobem fuita de sediment, donant lloc a la creació de
mants eòlics, i l’avanç o adossament del conjunt de formes dunars davanteres a la
zona d’estacionament (Figura 48).
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Figura 48. Creació de mants eòlics a la zona d’estacionament i avanç de formes dunars.

Estat de conservació
L’estat de conservació del sistema dunar en conjunt (Mapa 8) és regular, amb
un estadi erosiu incipient i estabilitzat per les mesures adaptades en els darrer període
hivernal, les quals han ajudat a canalitzar l’afluència d’usuaris i les zones de repòs
d’aquests, tot i això trobem casos aïllats que afecten l’estabilitat del conjunt de sistema
(Figura 49). Podríem definir el sistema en un estadi 3.

Figura 49. Apreciem la circulació de vehicles tot-terreny sobre formes dunars, tot i l’aplicació de mesures
toves

L’estat del sistema davanter i la resposta del mateix enfront a mesures toves
passives fa pensar que les respostes a altres indrets de sistemes dunars pot donar
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molts bons resultats. Les formes dunars semiestabilitzades han desaparegut en
detriment de la zona d’estacionament, tot i això la resposta morfològica del sistema és
l’avanç cap al sector extint, el qual pot ser recuperat mitjançant la reubicació de
l’estacionament.
Les gestions realitzades per part de l’ajuntament (Annex 1) ajuden parcialment
a la seva estabilització però no a la recuperació, ja que l’adequació com a zones
d’estacionament del sistema intern agreuja aquests els fenòmens erosius en el conjunt
del sistema per migració de formes dunars davanteres i canalització de zones de pas.
L’ajuntament no realitza gestions de caire mecànic sobre les superfícies de
platja, fet que facilita el bon desenvolupament dels trens dunars mòbils, que en aquest
sector es veuen interferits parcialment per els sectors de dunes davanteres
parcialment recuperats. Pel que fa a les gestions d’educació ambiental trobem
cartelleries informatives a alguns canals d’accés a la platja, ubicats a les zones
d’estacionament i que pertanyen al Parc Natural.

Proposta de mesures de gestió per la unitat de la Cagarra
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
naturals existents i la recuperació de formes dunars perdudes, es proposen mesures
indirectes, contemplades com a mesures genèriques d’aplicació als sistemes dunars
de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures directes que afectin al sistema dunar de Sant
Pere Pescador. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de la Cagarra.
2. Reubicar els estacionaments de la platja amb la creació de bosses
d’estacionament dins àrees rurals properes a la platja.
3. Recuperació del sector de dunes semiestabilitzades
4. Tancament de zones transitables per vianants
5. Aplicació de mesures toves de gestió per la recuperació dels sistemes
dunars davanters.
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05-i_SISTEMA DUNAR DE LES DUNES

Aquest tram de morfologies platja-duna de les Dunes, comprés entre el sector
de dunes de La Cagarra i la sortida del Rec de Riu Vell, pertany al municipi de Sant
Pere Pescador i representa una de les unitats més desestrucuturades i amb clars
símptomes erosius i regressius de l’Arc de Roses. Es troba totalment urbanitzada a la
seva part alta del sistema aeri, i confinada als seus extrems. La seva descripció dins el
sector de Sant Pere Pescador obeeix a que representa un sector de formes de
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mateixa natura que les de Sant Pere i la Cagarra però amb diferents impactes que han
donat lloc a la seva desaparició o forma relicte al llarg del tram que ocupen.
Geològicament presenta les mateixes característiques que les descrites per la
unitat platja-duna de Sant Pere Pescador, i les consultes dels fotogrames aeris
americans del 1.957 presenten la mateixa informació, representant un continuo
morfològic al llarg de tota la línia de costa amb presència de formes dunars davanteres
ben estructurades i morfologies semiestabilitzades parcialment presents degut a
l’ocupació de conreus, però amb apreciació de mants eòlics dins aquetes tanques. El
sector meandriforme del Rec del Riu Vell associat a la platja presenta alliberació
antròpica i es configura com un exemple de corredor ecològic antre els dominis litorals
i terrestres, actualment urbanitzat per complert.

Descripció del sector del sistema dunar de Les Dunes
Actualment el sistema presenta un elevat grau erosiu, trobant de forma relicte i
amb accelerats processos regressius les formes dunars davanteres, totes elles
adossades a les instal·lacions dels càmpings de Las Dunas i la Ballena Alegre.
El sistema dunar està format per 30.953 m2 de morfologies dunars davanteres,
amb potències que oscil·len entre els 0,5 m, a les zones més degradades, fins als 3 m
a les zones aparentment conservades (Figura 47). L’amplada de platja oscil·la entre
els 50 i 60 m, excepció feta de la desembocadura del Rec del Riu Vell, on pot assolir
els 90 m. Sobre aquest sector de platja emergida tal sols trobem morfologies mòbils al
darrer tram del sector, sobre una línia de costa de 350 m, ja que la resta ha estat
eradicat pels continus processos d’anivellació que a títol particular realitzen els
càmping. Aquest sector de dunes el trobem paral·lel a una línia de costa de 2.450 m
(Annex-2, Mapa 9a i 9b).

Descripció del sector del sistema dunar de Les Dunas
Es tracta del tram de morfologies dunars més castigat del sistema platja-duna
de l’arc de Roses, presentant un franc retrocés i trobant a molt indrets morfologies
relictes i confinades. Actualment sols trobem processos regressius al llarg del sistema,

francesc-xavier roig i munar | QU4TRE, consultors ambientals

107

Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de l’Alt Empordà

i la seva descripció rau en diferenciar algunes formes que trobem relacionades amb
els causants de la regressió. L’estat en que trobem les morfologies fa que les mesures
a prendre de cara a una gestió de millora siguin de caire actiu i legislatiu.
Les formes dunars davanteres presenten un avançat estat regressiu amb
potències variables al llarg de la línia de costa, però cap d’aquests potències responen
a processos naturals, sinó més bé a formes relictes fruit de l’erosió del conjunt del
sistema (Figura

50), o bé la potències superiors als 3 m degut a l’adossament i

confinament de formes dunars davanteres a talussos artificials o parets que delimiten
les àrees dels càmpings (Figura 51).

Figura 50. Morfologies relictes d’escassa potència, i Figura 51. Morfologies davanteres confinades a les
parets del càmping
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Aquestes formes davanteres estan sotmeses a confinament entre la zona
eminentment urbana i la platja, que no disposa de morfologies mòbils degut a les
gestions d’anivellació realitzades sobre aquesta (Figura 52). Segons l’ajuntament
(Annex 1) s’intenta que aquestes tasques no es realitzin per part de la propietat dels
càmping, però resulta difícil el seu control. Les anivellacions eliminen per una banda la
morfologia mòbil i per altra debiliten el sistema davanter, amb processos de
sobresedimentació. No es fins el límit on acaba el càmping de la Ballena Alegre, al S,
que el tren de dunes mòbils torna a iniciar el seu desenvolupament, seguint el patró
morfològic descrit anteriorment, fins adossar-se al sector de dunes i zona urbana de
Sant Martí d’Empúries.

Figura 52. Tasques d’allisament de platja i eradicació de formes dunars mòbils

Les morfologies davanteres presenten força compactació per circulació de
vehicles i trànsit peatonal, pèrdua de vegetació i potència per l’elevat ús que sobre
elles es dona, i elevada fragmentació degut a la falta de canalitzacions adients, com és
el cas de la Ballena Alegre. Així mateix aquestes formes són utilitzades com a zones
de serveis, ja sigui per l’entrada de clients a les zones de càmpings, ja sigui per
serveis de restauració (Figura 53).
Estat de conservació
L’estat de conservació del sistema dunar en conjunt és molt dolent (Mapa 9a i
9b), amb un estadi erosiu i regressiu continu que s’agreuja cada any degut a les
gestions de caire erosiu que es repeteixen i s’incrementen sobre el sectors dunars
davanters i morfologies mòbils. Podem definir el sistema en un estadi 2 i/o 1, amb
tendència a la desaparició a curt termini.
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Figura 53. Trencament de formes dunars davanteres i ús de les mateixes com a àrees de serveis

Proposta de mesures de gestió per la unitat de Les Dunes
De cara a una millor gestió del sistema i a l’estabilització dels processos
naturals existents i la recuperació de formes dunars perdudes, es proposen mesures
indirectes, contemplades com a mesures genèriques d’aplicació als sistemes dunars
de l’Alt Empordà (Annex 3), i mesures directes que afectin al sistema dunar de Sant
Pere Pescador. Aquestes són:
1. Redactar un Pla de Gestió de la Platja de Les Dunes.
2. Realitzar un retranqueix de les instal·lacions més properes a la zona
dunar.
3. Afavorir, mitjançant l’enderroc, la continuïtat biològica entre la zona
litoral i terrestres del meandre del Rec del Riu Vell.
4. Eradicar gestions dures sobre formes dunars.
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06 _CONCLUSIONS

Un cop realitzada la Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de

l’Alt Empordà (Girona), on s’han descrit processos de formació i estat de
conservació detectats sobre cada un dels sectors platja-duna definits, és pot concloure
que l’estat dels sistemes, en general, no es tan dolent com a priori es pensava, ja que
en la majoria dels sistemes existeixen formes de tipus primari amb processos erosius
corregibles.Tot i els processos de caire erosiu i regressiu detectats, aquests poden ser
corregits, en la majoria dels sectors dunars, mitjançant l’aplicació de mesures
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d’intervenció toves de gestió, adaptades a cada sistema platja-duna i a cadascuna de
les unitats o sectors objecte d’actuació.
Molts dels processos de caire erosiu detectats en el present Catàleg responen
a les mesures de gestió municipals que prioritzen l’ús de l’espai i l’adaptació del
sistema com a servei, en vers de la gestió de l’espai com a sistema natural. Altres
indrets dels sistemes platja-duna es veuen afectats per gestions de caire privat, i el
concepte d’espai econòmic per sobre d’espai natural, donant lloc a la degradació
accelerada del conjunt del sistema platja-duna. Trobem també gestions que amb
l’intenció de millora de l’espai o amb la idea de facilitar l’accessibilitat d’aquest han
donat lloc a l’erosió continuada de les formes i vegetació.

Es per açò que les gestions necessàries pel manteniment, la
recuperació, restauració i millora, parcial i/o total, dels sistemes platja-duna, ja
sigui morfològicament o paisatgísticament parlant, han de tenir com a premissa
les normatives i lleis vistes en l’apartat de 02 (Legislació), on en termes
generals es fa esment a aspectes de recuperació, de protecció, de conservació,
de restauració, de millora, i d’adequada gestió dels espais litorals, sempre
tenint presents compaginar l’ús social i la conservació de l’hàbitat. Gestions fins
a dia d’avui inexistents en al conjunt de sistemes platja-duna analitzats.
Mitjançant aquest document es poden establir línies d’actuació passiva i activa
sobre les morfologies dunars, entorns i accessos, o bé la intervenció de
processos, que tot i no existir morfologies, poden actuar per a la seva
recuperació o per interrompre processos de degeneració sobre els arenals i
morfologies. Es aconsellable realitzar estudis previs de comportament dunar i
analitzar prèviament els mètodes a aplicar, per evitar els efectes contraris als
desitjats (erosió). Algunes mesures han d’anar encaminades a impedir l’ús
indiscriminat dels sistemes per part dels usuaris, i la realització de campanyes
passives i actives dirigides a aquests. Les mesures poden ser actives o passives, amb
intervenció anual, temporal o multitemporal. Aquestes mesures haurien de ser;
1. Actives, entenent aquelles que impliquen una lleu intervenció sobre els
sistema platja-duna o entorns immediats, on les formes o vegetació
seran objecte d’intervenció amb actuacions concretes, a fi i efecte que
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les morfologies del sistema, siguin objecte de recuperació, estabilització
o restauració (Captadors eòlics, eliminació vials...).
2. Passives, entenent aquelles mesures o accions concretes que no es
desenvolupen sobre cap morfologia o comunitat vegetal, i que
s’emmarquen dins línies d’acció que no afecten al sistema de forma
directa, però que poden induir a la seva conservació (Plans de Gestió,
normativa...).
Dins aquestes línies, i de forma puntual, són aconsellables accions mixtes, amb
gestions passives i actives sobre un mateix sector d’un sistema dunar i a diferents
unitats d’actuació. Totes les mesures a aplicar han de tenir un denominador comú, la
sostenibilitat i desenvolupament dels sistemes platja-duna, evitant impacte ambiental o
paisatgístic. Es per açò que les tècniques intentaran, en la major mesura possible,
integrar-se en el medi objecte d’actuació. Es fa indispensable revertir les gestions
dutes a terme fins ara, i accentuada en les darreres dècades, per actuar en
consonància a la fragilitat del sistema, recuperar formes actualment degradades o
extintes, i aplicar mesures correctores que facilitin la recuperació i equilibri del sistema.
Basant-m’hos amb les propostes realitzades a la pàg. 43 proposem actuacions per
cada un dels sectors dunars dels sistemes platja-duna catalogats (Taula II), com ara;


AM, Àrees de manteniment. El seu destí principal és la conservació i restauració
dels valors naturals actualment presents.



AR, Àrees de restauració. El seu destí és igualment la conservació i restauració
dels valors naturals, però amb aplicació de mesures toves. Es tracta d’àrees que
precisen d’una gestió activa per a la recuperació o millora dels seus valors naturals.
En aquestes àrees s’han d’incloure aquelles zones més degradades i que de la
seva restauració en depèn l’estabilitat del sistema, com les avantdunes. La gestió
que s’haurà d’aplicar variarà d’una zona a altre.



AUE, Àrees d’ús especial. Inclouen les zones dedicades a recepció i serveis de
l’espai natural. Es compatibilitzen les activitats educatives amb les recreatives,
distingint tres tipus d’ús públic recreatiu:
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o

Restringit. Per motiu de conservació.

o

Controlat. Només es permetrà la circulació pels camins o les zones
habilitades per a fins recreatius. Aquesta figura és la idònia per a les
zones d’avantdunes i dunes semiestabilitzades.

o

Obert. Els usos recreatius són permesos, sense altres limitacions que
les generals d’un espai natural protegit, fràgil i dinàmic.

Aquest darrer punt, AUE, haurà des ser objecte d’anàlisi de cadascun del
sistemes dunars a gestionats.
Sistema
Garbet
Borró
Borró Petit
Rovina
Empuriabrava
Can Comes A
Can Comes B
Sant Pere A
Sant Pere B
La Cagarra
Les Dunes A
Les Dunes B
Sant Martí A
Sant Marti B
Rec del Molí

Foredune
2667
3786
1608
69978
8648
98063
70177
60095
68867
7663
14550
16403
x
8078
8719
AM

D. Semiestabilitzada
x
13069
x
34268
x
110313
225968
43232
x
x
x
x
18504
14989
22700
AR
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x
x
x
x
x
119696
97332
x
x
x
x
x
28113
33858
x
AUE
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ANNEX_01
Entrevistes a responsables municipals
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Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de la
Costa Brava
Alt Empordà

Amb la present fitxa es pretén recollir la informació provinent de l’ajuntament en
vers a la gestió, ús i explotació que es fa per part de l’administració local dels
sistemes dunars

Ajuntament de: Colera
Dia i lloc de la reunió: 25 de febrer a l’Ajuntament de Colera
Hora inici: 12:00 h

Hora finalització: 12:45 h

Assisteixen: Marc Carré, regidor de Medi Ambient
Francesc Xavier Roig, consultor del Projecte
Responsable Municipal de la gestió de platges i dunes:
Marc Carré, regidor de Medi Ambient.
Responsable tècnic de la gestió de platges i dunes:
No hi ha serveis tècnics adscrits a aquests ambients.
Unitats d’anàlisi municipal per a la realització del Catàleg:
1.- Platja de Garbet
2.- Les platges de del Borró i Borró petit, popularment conegudes com les
Assutzenes.
Gestions realitzades al llarg de les darreres dècades als sistemes platjaduna del municipi:
Les primeres actuacions realitzades a les dues unitats, Garbet i les platges de
Borró, foren a l’hivern 2006-2007, amb actuacions de recuperació del sistema i
acordonament per evitar el pas d’usuaris.
Afectacions del planejament urbanístic al sistema platja-duna:
Actualment no hi ha afectacions ja que el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat ho va protegir per evitar la urbanització de la zona de les cales de
Borró o Cap Ras.
Línies de participació de l’Agenda Local XXI municipal vers la costa
arenosa
Actualment el municipi es troba en procés de redacció de l’Agenda Local 21.
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Gestions realitzades actualment sobre els sistemes platja-duna
Acordonament per evitar el pas d’usuaris, instal·lació de cartelleria informativa,
corresponent aquesta a tríptics plastificats dels valors de les dunes del Parc
natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i retenció sedimentària mitjançant troncs
per evitar la fuita de sediment.
Actualment hi ha un Pla de rehabilitació i manteniment de les platges del Borró
(2008) que duu l’Associació Compas amb un pressupost de 6.909,64 €. Aquest
Pla preveu la instal·lació de cartelleria i el manteniment de les tasques
realitzades fins ara.
Destinació econòmica al manteniment de les platges i dunes:
Al 2007 es destinaren 2.000 € en conceptes de manteniment de dunes.
Rendibilitat econòmica de la seva explotació:
No tenen serveis d’explotació de platges.
Tasques realitzades:
-

Manteniment: A la platja de Garbet es realitza la neteja de cribat i
puntualment anivellat de platja. Les platges de Borró no es realitza cap
servei de neteja.

-

Restauració: Actualment hi ha tasques de restauració amb criteris
sostenibles.

-

Ús públic: Actualment, i mitjançant l’associació Compas, es té previst
ordenar part de l’ús públic de la zona de cap Ras i concretament els vials
d’accés a les platges de Borró. S’estudia la realització d’un Pla d’usos de la
zona de Cap Ras

-

Educació ambiental: Actualment, i mitjançant l’associació Compas, es té
previst l’el·laboració i instal·lació de cartelleria de platges, però no cap
mesura d’educació ambiental activa.

Com veu la realització d’un catàleg amb finalitats de gestió i recuperació?
Inicialment ho veu bé.
Com veu la regulació de l’ús públic sobre el sistema dunar?
Es veu bé, no creu que aquest regulació creï conflicte, ja que és la línia que
actualment defensa l’ajuntament en l’àmbit de Cap Ras
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Amb la present fitxa es pretén recollir la informació provinent de l’ajuntament en
vers a la gestió, ús i explotació que es fa per part de l’administració local dels
sistemes dunars

Ajuntament de: Roses
Dia i lloc de la reunió: 20 de febrer a l’Ajuntament de Roses
Hora inici: 10:00 h

Hora finalització: 10:40 h

Assisteixen: Jordi Cabot, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses
Francesc Xavier Roig, consultor del Projecte
Responsable Municipal de la gestió de platges i dunes:
Francisco Martinez, regidor de Medi Ambient
Responsable tècnic de la gestió de platges i dunes:
Jordi Cabot, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses
Unitats d’anàlisi municipal per a la realització del Catàleg:
1. Platja de Santa Margarita
2. Platja de Salatar
3. Platja del Rastrell
4. Platja de Canyelles Petit
5. Platja de l’Almadrava
Gestions realitzades al llarg de les darreres dècades als sistemes platjaduna del municipi:
Al llarg de les darreres dècades el procés d’urbanització de la façana litoral
eradicà les formes dunars.
Afectacions del planejament urbanístic al sistema platja-duna:
No hi ha afectació per falta de morfologies, ni afectació per vocació de
recuperació de morfologies. L’objectiu del municipi és mantenir l’estat de les
platges existents.
Línies de participació de l’Agenda Local XXI municipal vers la costa
arenosa
Tot i que disposen d’Agenda Local 21, aquesta no té prevista cap línia
d’actuació en vers als sistemes litorals municipals ja que l’existència d’una
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figura de gestió ISO 14.001 i EMA’s ja assoleixen algunes gestions de millora i
manteniment de platja, sempre amb una visió d’espai platja urbana.
Gestions realitzades actualment sobre els sistemes platja-duna
Les gestions són eminentment urbanes i consisteixen en el manteniment de
l’oferta platja i serveis. La figura ISO 14.001 marca les pautes de gestió
sostenible de la jardineria de platja, qualitat de les aigües..., però cap en relació
a una futurible gestió de les formes dunars.
Destinació econòmica al manteniment de les platges i dunes:
La previsió pel manteniment del període 2.008 és de 293.000 € en neteja, les
altres destinacions pertanyen a altres departaments. No hi ha destinació per
manteniment i/o recuperació de formes dunars (dunes, vegetació de platja o
formes efímeres)
Rendibilitat econòmica de la seva explotació:
És màxima i no es troba comptabilitzada. Les platges són el centre de gravetat
de l’economia municipal.
Tasques realitzades:
-

Manteniment: Neteja d’arenes, neteja del passeig marítim, instal·lació de
serveis de platja i jardineria.

-

Restauració: Actualment disposen de material geotèxtil per la retenció
d’arena en suspensió, i l’ús de les passarel·les d’accés peatonal a la platja
com a mecanisme d’interferència eòlica en període hivernal. S’està
estudiant l’aplicació de mesures pels guanys de superfície de platja
mitjançant la interferència de dinàmica marina.

-

Ús públic: No existeix cap control.

-

Educació ambiental: Les platges disposen de cartelleria informativa de
normes de comportament i serveis afartats, cap en relació a valors litorals.
S’ha editat un tríptic relatiu a les figures de gestió de platges (ISO i EMA’s)
del terme municipal.

Com veu la realització d’un catàleg amb finalitats de gestió i recuperació?
Inaplicable en el municipi de Roses pel grau d’antropització que presenta la
línia de costa.
Com veu la regulació de l’ús públic sobre el sistema dunar?
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Inaplicable a les platges del terme municipal
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Amb la present fitxa es pretén recollir la informació provinent de l’ajuntament en
vers a la gestió, ús i explotació que es fa per part de l’administració local dels
sistemes dunars

Ajuntament de: Castelló d’Empúries
Dia i lloc de la reunió: 19 de febrer a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
Hora inici: 09:00 h

Hora finalització: 09:15 h

Assisteixen: Ramón Fortià, tècnic municipal de Medi Ambient de l’Ajuntament
Esther Bussó,, tècnica de platges de l’Ajuntament
Francesc Xavier Roig, consultor del Projecte.
Responsable Municipal de la gestió de platges i dunes:
Montse Ecutià, regidora de Polítiques Ambientals de l’Ajuntament
Responsable tècnic de la gestió de platges i dunes:
Esther Bussó, tècnica de platges de l’Ajuntament
Unitats d’anàlisi municipal per a la realització del Catàleg:
1. La Rubinav
2. Platja d’Ampuria Brava
3. Ca’n Comes
Gestions realitzades al llarg de les darreres dècades als sistemes platjaduna del municipi:
L’ajuntament no gestiona, ho té delegat al Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, qui realitza les gestions adients.
Afectacions del planejament urbanístic al sistema platja-duna:
No hi ha afectació ja que es troben protegides per la Figura de Parc Natural.
Línies de participació de l’Agenda Local XXI municipal vers la costa
arenosa
Estan en procés de signar un conveni per a la redacció de l’Agenda Local 21
conjuntament amb altres municipis costaners.
Gestions realitzades actualment sobre els sistemes platja-duna

francesc-xavier roig i munar | QU4TRE, consultors ambientals

Catalogació i diagnosi dels sistemes dunars de la
Costa Brava
Alt Empordà

No realitzen gestions en espais dunars. Totes les gestions son realitzades pel
Parc Natural. Les gestions de tancament i acordonament de dunes i prohibició
d’accessos son assumides pel Parc Natural.
Destinació econòmica al manteniment de les platges i dunes:
La previsió econòmica se centra el la neteja de la platja i els serveis de neteja
(papereres), no comptabilitzada per estar inclosa dins altres contractes. Es
tracta de serveis pròpiament urbans.
Rendibilitat econòmica de la seva explotació:
La rendibilitat es la derivada de l’explotació d’alguns serveis de restauració
temporals i fixes de platja, així com serveis de temporada d’hamaques.
Tasques realitzades:
-

Manteniment: Es realitza un manteniment de neteja mecànica diari a les
platges en temporada alta, i la neteja mecànica de platges cada 15 dies a
l’hivern.

-

Restauració: Assumida integrament pel Parc Natural.

-

Ús públic: No hi ha regulació de l’ús públic. La patrulla de la policia
municipal realitza algunes rondes per les platges, amb un caràcter més de
seguretat.

-

Educació ambiental: Algunes platges disposen de plafons del Parc Natural
i els plafons de la platja de la Rubina corresponents a la Bandera Blava.

Com veu la realització d’un catàleg amb finalitats de gestió i recuperació?
Es veu bé
Com veu la regulació de l’ús públic sobre el sistema dunar?
Es veu bé, però això ja ho fan des del Parc Natural
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Amb la present fitxa es pretén recollir la informació provinent de l’ajuntament en
vers a la gestió, ús i explotació que es fa per part de l’administració local dels
sistemes dunars

Ajuntament de: Sant Pere Pescador
Dia i lloc de la reunió: 19 de febrer a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
Hora inici: 12:00 h

Hora finalització: 12:30 h

Assisteixen: Josep Font, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament
Francesc Xavier Roig, consultor del Projecte
Responsable Municipal de la gestió de platges i dunes:
Josep Font, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
Responsable tècnic de la gestió de platges i dunes:
Els tècnics de l’Ajuntament; l’aparellador i l’enginyera.
Unitats d’anàlisi municipal per a la realització del Catàleg:
Tot i que la platja del terme municipal com a unitat és un continuum de la badia
de Roses sense diferenciacions morfològiques que puguin donar com a resultat
unitats diferencials, es diferencien per part de l’ajuntament, i segons Acord
municipal, la denominació toponímica dels diversos sectors de platja del
municipi de Sant Pere Pecador. Aquests sectors són els següents: El Riuet,
Cortal de la Devesa, Cortal de la Vila, Cal Cristià, Can Sopa, Can Nera, Can
Martinet i platja de la Gola
Gestions realitzades al llarg de les darreres dècades als sistemes platjaduna del municipi:
No s’han fet cap tipus de gestions, la platja es conserva com era, segons el
regidor. L’any 2007 es realitzà una gestió de protecció de dunes conjuntament
amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà al sector del Cortal de la
Vila. Aquesta gestió ha estat realitzada al llarg d’un front dunar de 300 m.
Afectacions del planejament urbanístic al sistema platja-duna:
No hi ha afectació ja que es troben protegides per la Figura de Parc Natural. Hi
ha un Pla General que no contempla l’afectació als sistemes dunars del
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municipi i el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) tampoc fa
esment a aquests sistemes com a susceptibles a urbanitzar.
Línies de participació de l’Agenda Local XXI municipal vers la costa
arenosa
Estan en procés de signar un conveni per la redacció de l’Agenda Local 21
conjunta amb altre municipis.
Gestions realitzades actualment sobre els sistemes platja-duna
La primera actuació de gestió de dunes va ser realitzada fou al 2007 al sector
del Cortal de la Vila. Al 2008 es preveu l’actuació al sector de platja de Can
Martinet.
Destinació econòmica al manteniment de les platges i dunes:
La previsió econòmica es centra en la neteja manual de la platja i els serveis de
neteja (papereres), no comptabilitzada per estar inclosa dins altres contractes.
Rendibilitat econòmica de la seva explotació:
La rendibilitat és la derivada de l’explotació d’alguns serveis de restauració
temporals de platja. Per procediment de subasta surten 7 o 8 xiringuitos de
platja, depenent de l’any.
Tasques realitzades:
-

Manteniment: Fa 10 anys que no es realitzen neteges mecàniques. Tot i
açò, els sectors dels càmpings es netegen amb màquines particulars i
planegen la platja i les dunes. En aquest sector es gestiona de forma
particular la platja. L’ajuntament, conjuntament amb el Parc Natural, té
especial interès en erradicar aquesta pràctica.

-

Restauració: Actualment es començen a fer tasques de restauració dels
sistemes dunars.

-

Ús públic: Actualment es fa difícil la regulació de vehicles al llarg de tot
l’any sobre el sector de platja i dunes. En els darrers anys s’han començat a
regular sectors de platja, amb la intenció de regular tota la franja litoral del
terme municipal. Aquesta regulació afectarà positivament a l’ús indiscriminat
de platja.

-

Educació ambiental: No es disposa de cap programa concret però si de
cartelleria de platges, amb coordinació amb els serveis del Parc Natural.
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Com veu la realització d’un catàleg amb finalitats de gestió i recuperació?
Bé i útil. Tot i que es tracta d’un sector protegit es fa necessari disposar d’un
Pla de Gestió que ens faciliti la feina.
Com veu la regulació de l’ús públic sobre el sistema dunar?
Ara hi ha el mateix ús que fa anys i la delimitació d’usos és important per la
conservació i regeneració del sistema.
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Amb la present fitxa es pretén recollir la informació provinent de l’ajuntament en
vers a la gestió, ús i explotació que es fa per part de l’administració local dels
sistemes dunars

Ajuntament de: L’Escala
Dia i lloc de la reunió: 21 de febrer a l’Ajuntament de l’Escala
Hora inici: 10:30 h

Hora finalització: 11:05 h

Assisteixen: Ramona Viella, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament
Francesc Xavier Roig, consultor del Projecte
Responsable Municipal de la gestió de platges i dunes:
Ramona Viella, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament
Responsable tècnic de la gestió de platges i dunes:
Carles Cerelles, tècnic municipal de l’àrea de mediambient
Unitats d’anàlisi municipal per a la realització del Catàleg:
1. Platja del Rec del Molí
2. Platja el Portitxol i les muscleres
3. Platja de Sant Martí d’Empúries
4. Platja del Riuet o platja d’Empúries
Gestions realitzades al llarg de les darreres dècades als sistemes platjaduna del municipi:
L’ajuntament no fa res de sistemes dunars, la gestió és assumida pel personal
de Medi Natural.
Afectacions del planejament urbanístic al sistema platja-duna:
Hi ha un Pla Especial que regula el medi urbà, on hi entren les restes
arqueològiques que es troben a les platges, però no tenim res que afecti
directament a les platges.
Línies de participació de l’Agenda Local XXI municipal vers la costa
arenosa
No tenen cap línia envers als medis litorals arenosos.
Gestions realitzades actualment sobre els sistemes platja-duna
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Actualment a les platges de Riells i Sant Martí d’Empúries s’instal·len trampes
d’interferència eòlica de material geotèxtil, i en temporada hivernal. Els resultats
obtinguts són força satisfactoris.
Destinació econòmica al manteniment de les platges i dunes:
Dins el pressupost de l’any 2.007 hi ha una partida de 156.000 € a la neteja de
platges, i 50.000 € a la reparació i conservació de material urbà i accessos a
platges.
Rendibilitat econòmica de la seva explotació:
La rendibilitat és la derivada de l’explotació d’alguns serveis de restauració
temporals de platja, xiringuitos desmuntables, i la concessió d’hamaques i
velomars de temporada.
Tasques realitzades:
-

Manteniment:. Es fa un cribat de les superfícies de platja dos o tres cops
per setmana a cada platja i el manteniment de serveis de platja (papereres i
dutxes). També es realitza el manteniment dels passejos marítims i la
jardineria d’aquests. Es treu mecànicament l’arena que envaeix els passejos
marítims, tot i que el personal de Medi Natural no ho permet, i l’arena es
retornada a la platja.

-

Restauració: La instal·lació de trampes en períodes hivernals.

-

Ús públic: No hi ha programa de regulació d’ús públic. Es mantenen les
infraestructures de vials i passarel·les com a zones de pas de vianants i
usuaris de platja.

-

Educació ambiental: No es té prevista cap actuació dins el període 2008.
Es signarà un conveni d’educació ambiental de platges amb les escoles,
pendent d’execució.

Com veu la realització d’un catàleg amb finalitats de gestió i recuperació?
Es una bona eina per les platges del municipi
Com veu la regulació de l’ús públic sobre el sistema dunar?
Crearia conflicte entre usuaris però estaria bé disposar d’una certa regulació als
llocs més sensibles.
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ANNEX_02
cartografia morfodinàmica dels sistemes platja-duna
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ANNEX_03
Fitxes-gestió
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1.- ADHESIÓ DE TOTS ELS MUNICIPIS A LA CARTA DE TOSSA
Línia d’actuació: Passiva
Sector d’actuació:
Administració local litoral
Estat de conservació actual:

Objectiu: Adhesió de tots els municipis litorals a la Carta de Tossa
Tècnica proposada:
Descripció tècnica:
Mètode proposat:
Descripció mètode:
Prioritat d’actuació: Alta

Termini d’execució: 1 any

Periodicitat d’actuació:
Costos econòmics: NULS
Benefici ambiental: l’Adhesió a una entitat supramunicipal beneficiarà el consens en
processos de gestió comuns
Indicador de seguiment: Índex d’adhesió
Tendència desitjada: Adhesió de tots els municipis de l’Alt Empordà
Tendència esperada:
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2.- REDACCIÓ D’ORDENANCES MUNICIPALS DE PLATGES
Línia d’actuació: Passiva
Sector d’actuació:
Sistemes platja-duna catalogats i
extrapolació a altres unitats litorals de la
Costa Brava
Estat de conservació actual:
Cap municipi dels catalogats disposa
d’aquest tipus de figura

Objectiu: Regulació d’usos i activitats que es donen sobre els sistemes litorals,
especialment sobre sistemes platja-duna.
Tècnica proposada: Redacció i consens d’ordenances municipals de platges
Descripció tècnica: Redacció i consens d’ordenances municipals de platges
Mètode proposat: Aplicació de les ordenances municipals
Descripció mètode: serveis de vigilància i compliment de les ordenances municipals
Prioritat d’actuació: Alta

Termini d’execució: Períodes hivernals i estivals

Periodicitat d’actuació:
Costos econòmics: BAIXOS
Benefici ambiental: La regulació mitjançant ordenances de les activitats de caire antròpic
que afecten de forma erosiva i/o regressiva els medis litorals
Indicador de seguiment: Índex de compliment
Tendència desitjada: Regulació d’activitats que afecten els medis litorals
Tendència esperada: Evitar processos erosius per la manca de compliment d’ordenances
municipals
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3.- REDACCIÓ DE PROTOCOLS DE NETEJA DE SISTEMES DUNARS I PLATGES
Línia d’actuació: Passiva
Sector d’actuació:
Sistemes platja-duna catalogats i
extrapolació a altres unitats litorals de la
Costa Brava
Estat de conservació actual:
Presenten processos erosius per les
gestions de tipus mecànic sobre
sistemes platja-duna

Objectiu: Regulació i estandardització de mètodes de neteja de platges amb la finalitat de
minimitzar processos erosius.
Tècnica proposada: Redacció de protocols estandarditzats i particularitzats per uniats de
gestió
Descripció tècnica: Redacció de protocols
Mètode proposat: Contractació de serveis de redacció
Descripció mètode: Aplicació dels protocols per part de les empreses adjudicatàries del
servei
Prioritat d’actuació: Alta

Termini d’execució: Períodes hivernals i estivals

Periodicitat d’actuació: Estival
Costos econòmics: BAIXOS
Benefici ambiental: Evitar processos incipients de caire erosiu al llarg del sistema platja
eMergida i dunes davanteres
Indicador de seguiment: Recuperació neoformes de platja i duna
Tendència desitjada: Recuperació talussos erosionats i morfologies mòbils de platja
Tendència esperada: Estabilització del sistema
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4.- REDACCIÓ D’UN PLA DE REGULACIÓ D’USOS
Línia d’actuació: Passiva
Sector d’actuació:
Sistemes platja-duna catalogats
Estat de conservació actual:
La falta de regulació d’usos sobre el
sistema i l’adaptació del sistema a l’ús
com a servei genera processos erosius.

Objectiu: Regulació, reubicació i eliminació d’usos i activitats que es donen sobre els
sistemes litorals i generen directa o indirectament processos erosius.
Tècnica proposada: Redacció d’un Pla d’Usos dels sistemes dunars
Descripció tècnica: Redacció d’un Pla d’Usos dels sistemes dunars
Mètode proposat: Aprovació i aplicació gradual amb anàlisi de resultats al llarg dels
sistemes dunars
Descripció mètode: Aplicació
Prioritat d’actuació: Alta

Termini d’execució: Períodes hivernals i estivals

Periodicitat d’actuació: Continuada
Costos econòmics: ALTS
Benefici ambiental: La regulació dels usos beneficiarà a la recuperació d’espais
degradats, conjuntament amb altres mesures directes
Indicador de seguiment: Índex de compliment i execució
Tendència desitjada: Eliminació i/o reducció d’activitats que afecten els medis litorals
Tendència esperada: Millora del sistema i paisatge litoral
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5.- ESPONAJAMENT URBÀ DE LES FAÇANES URBANES I APLICACIÓ DEL NOU
DESLINDE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COSTES
Línia d’actuació: Activa
Sector d’actuació:
Sistemes
dunars
ocupats
instal·lacions de càmpings

per

Estat de conservació actual:
Desaparició de morfologies davanteres
per ocupació de tipus urbà

Objectiu: Aplicació del nou deslinde de Costes i afavorir la recuperació de sistemes
dunars extints i retornar espais públics actualment privatitzats
Tècnica proposada: Tasques de retranqueix de serveis i instal·lacions
Descripció tècnica: Tasques de retranqueix de serveis i instal·lacions
Mètode proposat:
Descripció mètode:
Prioritat d’actuació: Molt alta

Termini d’execució: Propers tres anys

Periodicitat d’actuació: Continuada
Costos econòmics: Molt alts
Benefici ambiental: recuperació de continuïtats morfològiques i recuperació de formes
semiestabilitzades
Indicador de seguiment: Índex de compliment i execució
Tendència desitjada: Eliminació i/o reducció d’instal·lacions
Tendència esperada: Millora del sistema i paisatge litoral
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6.- PLA DE RECUPERACIÓ MITJANÇANT MESURES TOVES D’INTERFERÈNCIA
EÒLICA
Línia d’actuació: Activa
Sector d’actuació:
Sistemes dunars i camps de deflació
eòlica
Estat de conservació actual:
Desaparició de morfologies davanteres
per ocupació de tipus urbà

Objectiu: Intervenció tova per interferir sediment en suspensió cap a zones degradades
Tècnica proposada: Tècniques blanes d’interferència eòlica adaptades a cada sistema i
sector
Descripció tècnica: Intervenció sedimentaria en processos erosius
Mètode proposat:
Descripció mètode:
Prioritat d’actuació: Alta

Termini d’execució: Períodes hivernals

Periodicitat d’actuació: Continuada
Costos econòmics: Baixos
Benefici ambiental: recuperació de continuïtats morfològiques i recuperació de formes
dunars erosionades
Indicador de seguiment: Percentatge de recuperació de formes
Tendència desitjada: Recuperació de formes dunars davanteres
Tendència esperada: Millora del sistema i paisatge litoral, i recuperació de formes dunars
extintes
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7.- REDACCIÓ D’UN PROGRAMA D’EDUCACIÓ I INFORMACIO DELS VALORS DELS
MEDIS NATURALS LITORALS
Línia d’actuació: Activa
Sector d’actuació:
Sistemes litorals
Estat de conservació actual:
La falta de coneixement dels medis
litorals
afavoreix
conductes
poc
respectuoses amb el medi receptor

Objectiu: Implicar usuaris i gestors en la conservació del medi mitjançant el seu
coneixement
Tècnica proposada: Redacció d’un programa d’educació ambiental
Descripció tècnica: Redacció d’un programa d’educació ambiental
Mètode proposat:
Descripció mètode:
Prioritat d’actuació: Alta

Termini d’execució: Períodes hivernals i estivals

Periodicitat d’actuació: Continuada
Costos econòmics: Alts
Benefici ambiental: implicació social per coneixement d’espais visitats
Indicador de seguiment: Grau de penetració del missatge
Tendència desitjada:
Tendència esperada:
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