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DADES COMPLEMENTÀRIES 
 
 

 
Servei de manteniment, informació i vigilància 
 
Enguany el Servei d’informació i vigilància s’ha volgut ampliar amb el servei de  
manteniment de l’espai (rotulació, tanques, etc..). Aquest servei amb caracter integral es 
valora positivament, ja que està acomplint el triple objectiu: informació ciutadana i 
sensibilització, vigilància i manteniment. 
 
La tasca informadora de les persones que han desenvolupat el servei i l’eficiència en la 
reparació de desperfectes, són factors que han repercutit en una disminució de les 
incidències, així com l’evident disminució de públic després de l’estiu. L’entrada de gossos 
és la incidència que es repeteix més, amb diferència, tot i els avisos constants i repetitius 
que s’efectuen pel Servei de Vigilància i Informació. 
 

INCIDÈNCIA AG. SET. OCT. NOV. 

Entrada de gossos a la platja 176 119 70  

Desperfectes a la tanca de la duna 25 2 0  

Caminant dins la duna 20 14 23  

Desperfectes tanca metàl·lica de l’espai protegit 1 1 0  

Ciclista a la duna 7 0 8  

Entrada a l’espai protegit 4 3 2  

Presència de pescadors 81 34 0  

Altres (acampada, altres desperfectes, etc.) 27 19 19  

TOTAL 341 192 122  
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Afluència d’usuaris a Platja Llarga 
 
L’afluència d’usuaris en aquesta Platja és destacable durant els mesos estivals, tot i que 
menor a l’afluència que es detecta amb d’altres platges del municipi (Ribes Roges, el Far...).  
El màxim d’usuaris promig per franja ha estat a les tardes del mes d’agost.  
 
 

MES NÚM. USUARIS 

Juliol 3.157 

Agost 9.370 

Setembre 1.345 

Octubre 563 
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Primera enquesta de Platja Llarga 
 
El servei d’informació, vigilància i manteniment ha realitzat una enquesta, la primera 
relaitzada en l’indret, que permet obtenir el perfil de l’usuari així com altres dades rellevant, 
que poden ser d’utilitat per a millorar la gestió de l’espai.  
 
S’ha entrevistat 48 persones entre els mesos d’octubre i novembre.  
Se n’extreu que més de la meitat d’usuaris de Platja Llarga provenen de Vilanova i la Geltrú 
o de Cubelles, tot i que un 40% són de Barcelona, Granollers, Sitges, Vilafranca, Canyelles, 
Manresa i Lleida. Cal tenir en compte que l’enquesta s’ha realitzat a la tardor i que aquestes 
dades variarien força si s’haguessin pres a l’estiu, amb l’afluència de banyistes procedents 
del càmping. 
 
La major part (76%) dels usuaris i usuàries hi arriben amb cotxe, per l’entrada del Prat de 
Vilanova, mentre que l’11% hi accedeixen amb bicicleta. Conèixer aquest fet ha permès 
preveure, per exemple, la necessitat de crear aparcament per a bicicletes en un punt 
central i visible, com és l’espai d’informació. Més de la meitat dels visitants de Platja Llarga 
són homes, que principalment hi van a la platja o a passejar.  
 
Malgrat la prohibició rotunda de presència de gossos a l’espai, el servei de vigilància ha 
detectat que un 4% dels passeigs s’hi fan amb gos. En aquests casos el servei informa de la 
importància de no portar-hi gossos, ni lligats ni deslligats, ja que poden espantar la fauna i 
les seves deposicions alteren dràsticament les condicions del sòl, afectant totalment la 
vegetació de duna i rereduna. Es recorda que l’entrada de gossos a Platja Llarga és 
prohibida, durant tot l’any, estiu i hivern. 
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El 47% de les persones enquestades van a Platja Llarga per la tranquil·litat de l’espai, en un 
30% per la zona nudista i un 21% pel paisatge natural.  
Per tant, es podria dir que un 68% hi valoren la protecció de l’espai, que els permet gaudir 
d’un espai natural i de la tranquil·litat que això li confereix. Destaca que el 77% dels usuaris 
saben que són en un espai protegit i estan d’acord que s’emprenguin iniciatives per a la 
seva restauració i posterior recuperació.  
 
En valorar el caràcter natural de l’indret, el 91% dels enquestats manifesten que tot i que la 
freqüència de neteja fos menor continuarien anant a aquesta platja. Tot i això, durant 
l’època de bany es van produir diverses queixes en referència a la neteja de la sorra de la 
platja, les quals eren principalment referents a la brutícia d’origen antròpic, és a dir, 
ampolles, plàstics, papers, etc., i no de les restes orgàniques que hi aportava la mar. 
 
 

 
 
PLATJA LLARGA, una platja especial 
 
Platja Llarga no compta amb els serveis habituals en la resta de platges, això es 
realitza per tal que l’indret pugui generar dinàmiques més naturalitzades, afavorir 
la dinàmica de la fauna i flora i potenciar el valor paisatgístic d’aquest tram de 
costa. 
 
És per això que durant els mesos estivals no hi ha servei de socorrisme ni de 
vigilància aquàtica i no es realitza neteja mecànica no de la sorra ni de la línia de 
costa. Aquest darrer fet afavoreix que l’indret tingui una dinàmica el més 
naturalitzada possible de relació amb el mar.  
 
En aquest sentit, aquesta temporada 2009 fins i tot s’han reduït el nombre de 
papereres i se n’han deixat únicament dues, una a cada punta. L’objectiu és evitar 
el pas de la maquinària de neteja, permetre millorar la consolidar la conservació i 
recuperació de les dunes i no destorbar la nidificació en sorra de les aus litorals, 
així com potenciar el valor paisatgístic.  
 
Únicament es realitzen tasques de neteja manual, a càrrec del servei municipal de 
neteja, per enretirar les restes de la presència humana (ampolles, plàstics, papers, 
etc.). De forma general, no s’enretiren les aportacions marines que arriben a la 
costa, ja que serveixen d’aliment a l’avifauna. Tot i així en casos excepcionals de 
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grans aportacions de detritus de la costa després d’inspecció tècnica l’ajuntament 
pot posar en marxa altres dispositius de neteja. 

 
 

Activitats de sensibilització realitzades 
 

• Concurs fotogràfic “Instantànies de Platja Llarga” 
Entre el 7 de setembre i el 30 d’octubre s’han recollit més de 20 imatges. Aquesta tarda 
se’n lliura el premi i s’obre l’exposició de totes les instantànies que hi han pres part, que 
es podran veure exposades a la Biblioteca Joan Oliva. 

 
• II Jornada d’anellament científic d’aus 
El 3 d’octubre es va celebrar la sessió, amb explicacions científiques i una part pràctica 
sobre anellament d’ocells.  
 

- Es van capturar un total de 35 ocells de 12 espècies diferents, aspecte a destacar 
amb una jornada de mig dia, tant pel que fa al volum d’ocells com a la gran 
variabilitat d’espècies. 
- La gran majoria d’ocells eren migratoris i destaca la riquesa de sílvids amb 4 
espècies diferents, fet molt relacionat amb els hàbitat que es varen seleccionar per a 
la col·locació de les xarxes, molt propicis per aquesta família d’ocells. 
- Una anàlisi superficial de les dades ens diu que la gran majoria de captures van ser 
d’ocells joves i que més de la meitat de les captures (Acrocepahlus scirpaceus, Silvia 
atricapilla, Sylvia cantillans....) presentaven una acumulació de greix considerable 
cosa que confirma que es trobaven en ple viatge migratori. 
- L’afluència de públic a la jornada va ser de 26 persones, destacant el perfil de 
famílies amb nens, molt important per tal de fer arribar el missatge de sensibilització 
i conscienciació dels valors faunístics de Platja Llarga. 

 
El registre d'aus anellades ofereix una gran quantitat d'informació sobre la seva 
biologia i rutes migratòries. Qualsevol registre d'un ocell anellat, ja sigui a través de 
la seva captura i posterior alliberament, o bé per la seva recuperació final un cop 
mort, ofereix una gran quantitat d'informació sobre la seva biologia, especialment pel 
que fa als seus desplaçaments. Aquest fet agafa especial rellevància a Platja Llarga 
donat que es pot considerar una important zona de pas migratori i descans d’ocells 
tal i com ho confirmen els treballs desenvolupats a la zona, sobretot a la primavera i 
tardor, èpoques especialment propicies per detectar una riquesa considerable 
d’espècies a la zona. 
Es van col·locar 5 xarxes, amb un total de 60 metres de xarxa. Es van escollir els 
hàbitats méspropicis per capturar una representació de les principals espècies 
migratòries. D’aquest manera es van escollir prioritàriament zones d’esbarzers 
(Rubus sp.) i sobretot de tamarius (Tamarix sp.), donat que els petits passeriformes 
escullen aquest tipus de vegetació per tal d’anar fent petits moviments, o també 
l’aprofiten com a llocs de descans i/o alimentació. 
Les xarxes es van obrir a les 6.00 h del matí, i es van realitzar un total de 5 batudes 
abans del tancament i retirada de les xarxes a les 14 h. 

 
La sessió es va portar a terme per tècnics de Barcelona Regional.  
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• “Descobrim Platja Llarga” 
Taller per a infants, obert a tota la família, per conèixer els valors naturals de l’espai 
protegit de Platja Llarga. Es va celebrar el 3 d’octubre. 
Hi van participar un total de 14 nens/es. 
L’activitat es va basar en el diari de bitàcora d’un submarinista, les pàgines del qual van 
quedar escampades per la platja degut a un cop de vent. El taller es desenvolupa 
mitjançant la recerca d’aquestes pàgines, a través de les quals l’educadora descobreix 
l’espai de Platja Llarga als nens i nenes, i els seus valors naturals, incidint sobretot en 
les normes d’ús de l’espai i la necessitat de respectar-lo. 
A la finalització de l’activitat, es va obsequiar els participants amb un quadern de dibuix i 
uns llapis de colors, els quals es trobaven dins del cofre del tresor que havia trobat el 
submarinista. 
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• “Descoberta de Platja Llarga” 
Visita guiada a l’espai protegit per conèixer-ne la flora i la fauna. Va tenir lloc el 7 de 
novembre. Va anar a càrrec dels Amics de Platja Llarga. En ella es va conèixer les 
diferents comunitats vegetals de l’indret i se’n va veure l’evolució. 
 
• Lectura del conte “En Pere i el mar” 
Va tenir lloc el 16 d’octubre al Centre Cívic Mar. Els infants van ser convidats a descobrir 
amb el Pere els secrets de la flora i la fauna marina (posidònia, meduses, tortugues, 
etc.) 

 
A la finalització de la lectura del conte, es va dur a terme una activitat manual a la qual 
cada participant va crear un mòbil amb imatges d’animals marins com la tortuga, i del 
corrio camanegre, espècie emblemàtica de Platja Llarga. 

 
• “Platja Llarga: passat, present i futur” 
Xerrada sobre el procés de restauració de Platja Llarga i la importància de protegir 
aquest espai. A càrrec de personal tècnic especialista de BCN Regional. Es va celebrar el 
26 de novembre al Centre Cívic de la Geltrú. 
Es van presentar tots els estudis realitzat a Platja Llarga encarregats a Barcelona 
Regional per l’Ajuntament 
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• “Platja Llarga en imatges” 
Exposició fotogràfic amb imatges del primer concurs fotogràfic i dels informadors 
ambientals de la platja. Avui s’inaugura a la Biblioteca Joan Oliva i hi serà present fins al 
31 de desembre. 

 
• Visites concertades a l’espai protegit de Platja Llarga 
Visites per descobrir els valors naturals de l’espai i la seva restauració. Tenen lloc els 
primers i tercers dissabtes de cada mes. Per assistir-hi sols cal contactar directament i 
de forma prèvia a platjallarga@lavola.com 
 

 
 
Un espai litoral a preservar 
 
Platja Llarga constitueix un espai d’unes 10 hectàrees situat a l’extrem sud del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú. Forma part d’una antiga zona d’aiguamolls i dunes litorals 
presents a la zona del delta del riu Foix coneguda amb el nom d’“El Prat”. Aquest espai és 
l’última zona natural que resta de l’antic delta del riu i és, amb la platja dels Muntanyans de 
Torredembarra, l’únic espai litoral d’aquestes característiques al llarg de la costa entre el 
Delta de l‘Ebre i el Delta del Llobregat.  
 
És una de les darreres zones de la línia costanera sense urbanitzar, tot i la pressió que ha 
experimentat al llarg dels anys. Platja Llarga és un espai estratègic dins el conjunt d’àrees 
naturals que preserva el Consorci Colls i Miralpeix Costa del Garraf, en el marc de la 
recomanació europea sobre gestió integrada de les zones costaneres.  
 
En el territori comprès entre les zones humides del Delta del Llobregat i la platja de 
Torredembarra, uns 50 quilòmetres de costa, Platja Llarga esdevé el principal espai sorrenc 
sense urbanitzar amb comunitats florístiques i faunístiques naturals de zones humides i 
plans costaners hipersalins. És lloc de repòs i alimentació de diverses espècies migratòries 
d’ocells.  
 
Avui, l’espai de Platja Llarga es troba en procés de recuperació i restauració naturalística, 
amb l’objectiu de preservar el paisatge agrari mediterrani i dels antics aiguamolls litorals, 
cada cop més difícils de trobar. En el marc d’aquest procés, s’està elaborant un projecte de 
restauració de l’espai, que partirà d’una exhaustiva diagnosi sobre el territori, ja finalitzada. 
 
 
La diagnosi. Resultats dels estudis 
 
Aquest document s’ha elaborat a partir d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i el Departament de Medi Ambient i Habitatge el 6 d’octubre de 2006. L’estudi es 
va encarregar a Barcelona Regional. L’estudi i diagnosi de l’espai han comprès l’anàlisi del 
medi físic (la climatologia, la geologia i geomorfologia, hidrologia, dinàmica litoral i canvi 
climàtic); el medi biòtic (vegetació, fauna, medi marí); paisatge (funcionalitat 
ecopaisatgística, paisatge, patrimoni); medi socioeconòmic i mobilitat i accessibilitat.  
 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
Regidoria de Comunicació 

 
Nota de premsa 

2009/12-008 
 

 
 
CONCLUSIONS DE L’ESTUDI 
 

1. Platja Llarga és un espai amb valors naturals destacats tot i la seva poca 
superfície 

 
2. La seva situació propera a nuclis urbans fa que rebi una alta pressió. Per tant, el 

principal objectiu de conservació és controlar, conduir i sensibilitzar els usuaris 
de la Platja. 

 
3. Els valors rellevants de Platja Llarga, contextualitzant-los amb els d’altres 

espais, destaquen per ser un relicte, en un gran trajecte de costa, de les 
formacions naturals de platja i una passera rellevant en el pas migratori d’aus a 
la Mediterrània. 

 
4. Degut a la proximitat de l’espai a nuclis urbans amb elevada població i a la 

diversitat de comunitats que presenta l’espai, aquest té un elevat potencial de 
divulgació ambiental dels valors del litoral. 

 
5. L’àmbit presenta una elevada pertorbació, degut a l’inici del procés 

d’urbanització, que pot repercutir en dificultar la restauració. Caldrà, per tant, 
prioritzar les actuacions i optar per mesures multifuncionals. 

 
 
Fauna:  
 
Platja Llarga destaca, pel que fa a la seva relació amb l’entorn, per ser un espai 
passera en les rutes migratòries de les aus, amb un valor estratègic entre el Delta 
del Llobregat i els Muntanyants de Torredembarra. I és per tant un espai 
important en les rutes migratòries de la Mediterrània. 
 
S’hi compta una destacable representació d’espècies, com per exemple el corriol 
camanegre, que retorna cada any. De fet, les jornades d’anellament van adreçades a 
obtenir dades sobre els tipus d’ocells que hi fan parada i estada.  
 
Es tracta d’aus migratòries que traspassen la Mediterrània en el seu viatge cap a l’Àfrica o 
cap a les zones humides nòrdiques d’Europa. Hi destaquen les activitats de l’avifauna de 
descans i alimentació. 
 
Les molèsties a la fauna més característiques són les causades per gossos, seguides pel 
trànsit sobre les dunes (cap de les dues activitats és permesa a Platja Llarga). 
 
Aus migratòries que traspassen la Mediterrània cap el seu viatge cap a Àfrica o cap a les 
zones humides nòrdiques d’Europa.  
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Estudis i diagnosis de base per a la 
restauració de Platja Llarga

A major escala, però, l’espai té un valor estratègic en els moviments migratoris de les aus, 
esdevenint una passera entre els Muntanyants i el Delta del Llobregat.

 
 
Vegetació:  
 
En aquesta franja de la costa s’hi refugien comunitats d’ambients sorrencs i salins. S’hi 
localitzen hàbitats d’interès comunitari i comunitats vegetals d’especial interès:   
 

• Alguers de posidònia 
• Comunitat de fonoll marí 
• Comunitats de salicòrnia i plantes anuals que colonitzin sòls salins 
• Prats i jonqueres halòfils: jonqueres amb plantatge crassifoli 
• Matollars halòfils  mediterranis: salicorniar fruticòs, Atriplex, i salsona 
• Matollars halonitròfils: salat blanc 
• Dunes embrinàries: jull de platja 
• Dunes litorals fixades: Crucianella maritima 
• Dunes amb malcomietalia: teròfits d’arenes carbonàtiques de rereduna 

Desmazerio marinae- Medicaginetum inermis 
• Jonqueres i herbassars graminoides: jonqueres mediterrànies 
• Bosquines de rambles, rieres i llocs humits: tamarigar 
• Espècies de flora amenaçades, protegides o endèmiques 

 
Tot i que hi ha una bona representació de comunitats vegetals, el seu estat és fràgil. Amb 
tot, el conjunt de comunitats vegetals d’ambients sorrencs i salins és prou important per 
mantenir la protecció de la Platja Llarga. Pocs indrets tenen potencials similar (els més 
propers són el Llobregat i Torredembarra). 
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Es compta amb una gran riquesa de flora característica, tot i que algunes espècies ja han 
desaparegut per la degradació. Aixa mateix, hi ha una gran quantitat d’hàbitats d’interès 
comunitari en molt poca extensió i hi existiesen  espècies exòtiques, de caràcter invasiu, 
que hauran de ser enretirades. L’enretirament selectiu de determinats munts de runa serà 
indispensable per retornar a al morfologia i ambients inicials.   
 

Estudis i diagnosis de base per a la 
restauració de Platja Llarga

Estudi de la vegetació terrestre

 
 
 
Prats submarins de fanerògames: 
 
La Cymodocea nodosa és una planta superior marina protegida. L’espècie s’ha trobat a 
Platja Llarga, i és pràcticament contínua en tota la zona d’estudi i es situa a uns 300 metres 
aproximadament de la costa de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. Aquesta espècie 
conforma els anomenats “boscos submarins”, llocs avorables per a la posta d’ous de peixos i 
posterior creixement.  
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Estudis i diagnosis de base per a la 
restauració de Platja Llarga

COMUNITATS FONS MARINS

 
 
 
Canvi climàtic i Platja Llarga 

 
L’efecte del canvi climàtic a Platja Llarga no és preocupant, ni per retrocés de la costa ni per 
àrea inundable, ni per estabilitat d’espigons de contenció. Tot i així, el retrocés màxim a 
l’extrem oriental pot ser de 8 metres. L’increment dels valors extrems de l’onatge no posa 
en perill l’estabilitat dels espigons, ja que el pes dels blocs actuals es de 3 tones i es troba 
molt per sobre del nivell màxim. 
 

Estudis i diagnosis de base per a la 
restauració de Platja Llarga

Línia de costa a l’any 2000 (blau) i línia de costa esperada al 2020 (vermell)

Línia de costa a l’any 2000 (blau) i línia de costa esperada al 2050 (negre)

Factors:

– Pujada del nivell mig

– Increment de l’alçada d’ona
incident

– Variació en la direcció mitja
d’incidència

– Influència de la orientació i la 
longitut de la platja (retrocès
afegit a l’extrem oriental)

Resultats
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Subsòl i aqüífer 
 
L’aqüífer és de caràcter lliure. El flux principal és cap al mar. Existeix una clara barreja amb 
aigua de mar. 
 
La zona pròxima de l’aqüífer té conductivitats elevades de l’ordre de 15.000 microS/cm, 
mentre que la zona distant té conductivitats que varien entre els 2.500 i els 4.500 
microS/cm.  
 
No hi ha indicis clars que la contaminació per restes industrials sigui persistent. Les dades 
indiquen que la contaminació per vessaments de residus urbans ja no existeix. 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
2 de desembre de 2009 

 


