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Descripció

La Platja Llarga és el nom
amb que es coneix actualment
una part del que abans era el Prat
de Cubelles o Prat de Vilanova.

És una franja de terra
d'unes 10 ha situada entre la via
del tren i el mar, al sud-oest del
terme municipal de Vilanova i la
Geltrú, entre les roques d'Adarró
(o el que també es coneix com a
Racó de Santa Llúcia) i la urba-
nització Ibersol, ja molt a prop del
terme de Cubelles.

A aquesta platja s'hi esta
promovent la construcció d'un
hotel de 5 plantes i de més de 250
nous apartaments, que, si no hi
posem remei, acabara amb una
de les poques zones del litoral
catala que s'ha mantingut lIiure de
la urbanització i que conserva
encara fragments d'ecosistemes
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dunars i zones hurnides.
Antigament, la Platja Llar-

ga tenia la dinámica d'una típica
platja baixa rnediterrania, amb
dunes rnobils i sobretot amb ex-
tenses zones humides i inunda-
bles. Era una zona despoblada,
d'aiguamolls i prats, usada per a
obtenir joncs i pasturar ramats,
com els que els pastors transhu-
mants baixaven del Pirineu. Més
a I'interior s'estenia una zona agrí-
cola, dominada pel Mas Escarré,
que encara avui es conserva.

A finals del S.XIX, cap al
1881, la construcció de la via del
ferrocarril va transformar la dina-
mica de la platja, modificant
I'aportació d'aigües i de sedi-
ments des de terra endins. De-
cades després, la construcció de
I'embassament del Foix, a princi-
pis del S.XX, va alterar profunda-

Panorámica de la Platja Llarga vista des de Cubelles. Foto: Clara Racionero
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ment la dinámica d'aquest riu, que
desemboca a 1 km al sud de la
Platja Llarga, constituint el delta
del Foix. La construcció del port
de Vilanova va modificar també la
circulació deis corrents marins,
augmentant la regressió i la per-
dua de sorra.

Als anys 60 es va cons-
truir a la Platja Llarga un petit edi-
fici d'apartaments, molt proxirn a
la línia de ferrocarril, i un passeig
marítim que, en quedar abando-
nat, amb els anys ha quedat to-
talment cobert per la sorra i ero-
sionat per la mar.

Des de lIavors, la platja ha
sofert els processos que han
afectat en general les platges del
litoral catala: freqüentació de ba-
nyistes, abocament de residus de
tot tipus -especialment de runes-
, circulació de vehicles damunt
deis sorrals, etc.

Fa uns dos anys van
construir-se uns espigons, teori-
cament per evitar la regressió de
la platja, realitzats sota el nom
d'''Obres de protecció marítima i
de regeneració de la platja".
Aquestes obres s'han fet sense
cap estudi d'impacte ambiental
previ i les han costejades els pro-
motors de la urbanització, ja que
I'administració les va considerar
necessaries per evitar la regres-
sió de la platja, que any rera any
ha fet retrocedir la línia de costa i,
per tant, hauria d'haver fet dismi-
nuir la superfície edificable.

Recordem que I'amplada
de la franja de terra, entre la via
del tren i la mar, és molt redutda, i
el seu estretament posa en perill



la possibilitat de construir.
Els darrers mesos s'han

realitzat moviments de terres, ra-
ses i rebliments i s'han installat
cartells que publiciten la venda
d'apartaments, així com una ca-
seta informativa. Actualment, en
una gran part de la platja utilitza-
da habitualment pels banyistes hi
ha una tanca.

Situació urbanística
L:any 1981 va ser aprovat

per la Generalitat de Catalunya el
Pla General d'Ordenació Urbana
de Vilanova i la Geltrú, que quali-
ficava aquesta zona de sol urba.
Aquesta aprovació, poc després
de I'arribada de la democracia, es
féu en una epoca en que les exi-
gencies de la normativa ambien-
tal i la consciencia ambiental del
país eren molt inferiors a les ac-
tuals.

La qualificació de sol urba
sembla pesar com una mena de
sentencia de mort sobre la Platja
Llarga, i en base a aquesta quali-
ficació s'han anat aprovant nom-
broses figures urbanístiques,
amb I'objectiu de dur-ne a terme
la urbanització.

Han estat aprovats un Pla
Especial de Reforma Interior de
la Platja Llarga, un Projecte d'ur-
banització, un Projecte de com-

. r

pensació, etc. Hi ha també un Pla
Especial de Restauració i Protec-
ció, que teortcarnent hauria d'ha-
ver ajudat a preservar uns mí-
nims sectors, pero que no ha ser-
vit de res ara que han comencat
els moviments de terres.

A finals de 2003, i a inicia-
tiva deis promotors de la urbanit-
zació, esta en procés de modifi-
cació el Pla General d'Ordenació
Urbana de Vilanova i la Geltrú, a
l'ámbit de la Platja Llarga.

Aquesta modificació per-
met augmentar l'alcada d'una de

Les restes deis aiguamolls de la Platja Llarga. Foto: Clara Racionero
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les edificacions en 2 pisos i mo-
difica diversos pararnetres urba-
nístics que incrementarien enca-
ra més els perjudicis ambientals
causats per la urbanització de la
platja.

En data 24 de maig de
2004, l'Ajuntament ha concedit
una llicencia per construir un edi-
fici plurifamiliar de 3 pisos, amb
78 habitatges i parquinq, a la
parcel-la R3 (tot i que, a la modi-
ficació del Pla General que s'es-
ta tramitant en paral-lel, es pre-
veu iniciar I'edificació per la
parcel-Ia R1, on ha d'anar I'hotel).

La concessió d'aquesta
llicencia ha tingut lIoc després
que el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques hagi
aprovat inicialment el Pla Direc-
tor Urbanístic del Sistema Cos-
taner, que defineix unes normes
molt més estrictes en una franja
de 500 m en tota la línia de costa,
i que estableix directrius tant per
al sol no urbanitzable com per al
sol urbanitzable i urba.

Posicionament de la Talaia:
propostes i peticions

Diverses entitats de
Vilanova i la Geltrú, entre les quals
l'Agrupació Excursionista Talaia
(junt amb l'Associació per a la
Protecció del Medi Ambient -



APMA- i d'altres associacions de
ve'ins i entitats que s'hi han anat
afegint), hem presentat al·-
legacions a aquest Pla General,
que pot posar fi a un deis pocs
espais naturals encara no edifi-
cats del litoral catala.

Entre d'altres qüestions,
demanem la suspensió immedi-
ata de lIicemcies; la preservació
total de les zones humides, pro-
tegides per la Llei 12/1985; el res-
pecte escrupulós de totes les zo-
nes inundables, de domini públic
i de servitud; i la requalificació
deis terrenys, per impedir-ne la
urbanització. Aquestes entitats
estem recopilant tot tipus d'infor-
mació sobre la Platja Llarga, es-
pecialment aquella que ens per-
meti demostrar els valors i la im-
portancia de les zones humides,
que ara formen taques a'illades
pero que antigament constitu'ien
una extensa zona d'aiguamolls.
Demanem a tots aquells que lIe-
giu aquest article que, si dispo-
seu de fotografies, postals, refe-
rencies biblioqrafiques, articles
de premsa antics, etc sobre la
Platja Llarga, ens les feu arribar
a la Talaia. Ens comprometem a
retornar-vos-Ies en perfecte es-
tat, després de recollir-ne les da-
des.

Les tanques ja han arribat a la Platja Llarga. Foto: Clara Racionero

Conclusions
La qualificació de sol urba

sembla pesar com una mena de
sentencia de mort sobre la Platja
Llarga. Si no hi posem remei, avi-
at hi haura més de 250 habitat-
ges i un hotel de 5 plantes.

Tots sabem, pero, que les
sentencies de mort es poden re-
visar i que a més és de justícia
concedir als sentenciats -com la
Platja Llarga- garanties que els
seus drets seran respectats, així
com escoltar-ne I'última paraula.

Antics aiguamolls a la zona de la Platja Llarga. Foto: Clara Racionera
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La Platja Llarga té dret a que no
només es tingui en compte la nor-
mativa urbanística antiga, vigent
quan la zona es va declarar sol
urba a I'inici deis anys 80, sinó
també la normativa urbanística
actual i tota la normativa ambien-
tal que avui impedeix, per exem-
pie, que s'edifiquin les zones hu-
mides. Ara, potser la darrera pa-
raula de la Platja Llarga, avui con-
demnada, esta en els nostres lIa-
vis i a les nostres manso Si us
plau, col-laboreu amb nosaltres i
afegiu la vostra veu a la nostra.

Clara Racionero
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