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Resum 

 

El canvi climàtic és un dilema que ens hauria de preocupar, en major o menor mesura, a tots als 

habitants del planeta, ja que és un gran element que està canviant les dinàmiques naturals del 

nostre planeta de manera molt accelerada degut, indubtablement, a l’acció de l’home, més 

concretament pel consum desenfrenat dels recursos presents al planeta i la seva posterior 

contaminació. Tot això ens ha portat a una situació límit, la qual no té solució fàcil. Ja que, fins i 

tot, actuant ara mateix de manera molt contundent, no provocarà un canvi definitiu i els 

impactes d’aquest canvi seran significatius a tot al planeta. Ja que els canvis que hem generat 

fins a l’actualitat, necessitaran molts anys per revertir-se, ja que els elements que els causen, 

sobretot els GEH triguen d’uns mesos a diversos milers d’anys en desaparèixer i actualment ens 

trobem en una situació on la concentració d’aquests gasos supera amb escreix a qualsevol 

concentració del passat, provocant seriosos canvis en el sistema. 

 

En aquest Treball de Final de Grau faré una breu explicació del qual s'entén com a Canvi 

Climàtic, les seves causes i conseqüències actuals i futures a nivell general, però al mateix temps 

a nivell local, tant a Catalunya com a un petit municipi de la Costa Brava nord, Roses. L’objectiu 

principal és com afectarà un dels principals impactes d’aquest canvi en el clima que tenim 

actualment, l’augment del nivell del mar a Roses, concretament com afectarà aquesta variació 

del mar a les seves platges, ja que és un poble que viu bàsicament del turisme de sol i platja a 

l’època estival.   
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1.- Introducció 

1.1.- Justificació i motivacions 

 

Aquest Treball de Final de Grau vol intentar englobar un problema actual molt important com 

ve a ser el canvi climàtic, un problema que durant molt de temps s’ha negat per part de les grans 

potències mundials com és el cas dels Estats Units per continuar amb la gran explotació de 

recursos que duu a terme a nivell mundial des de fa moltes dècades. Igual passa amb la resta de 

països que durant molt de temps l’han negat, però estem arribant a un punt que aquest gran 

problema està provocant grans canvis sobre la superfície terrestre i per tant, acaba sent un 

fenomen innegable i del qual s’hauria d’aprendre per actuar en conseqüència per intentar 

reduir al màxim els impactes d’aquest canvi global.  

 

A causa de l’explotació de recursos sense control per part dels països actualment desenvolupats 

al llarg de la història s’ha arribat a un punt en el qual la Terra està arribant al seu límit. Això es 

percep veient els grans canvis que es succeeixen sobre la superfície terrestre en períodes molt 

curts de temps; la temperatura mitjana de la Terra ha augmentat de manera significativa des de 

la II Revolució Industrial, això ha provocat l’extinció de moltes espècies tant animals com 

vegetals, a la vegada ha provocat grans canvis en les migracions de diferents animals migratoris 

en busca de millors condicions per sobreviure, també ha provocat que les grans masses de gel 

del planeta, tant a l’Àrtic com a l’Antàrtida veiessin reduïda la seva superfície de manera 

significativa els darrers anys. A la vegada, aquest augment de la temperatura de la superfície 

terrestre, està provocant canvis en la climatologia de diferents indrets, que actualment estan 

provocant un nou tipus de migracions, les migracions ambientals, que degut a les conseqüències 

del canvi climàtic, les persones no poden continuar habitant un indret determinat.  

 

Així doncs, el canvi climàtic és un problema que ens hauria de preocupar a tothom, i 

personalment, des de fa cert temps, d’ençà que vaig veure el documental Una verdad incómoda1 

de l’Ex Vicepresident dels Estats Units, Al Gore, és una qüestió que m’ha preocupat i m’ha 

agradat treballar-hi i investigar, ja que sempre he sigut un amant de la naturalesa i prèviament a 

iniciar el Grau de Geografia, vaig fer un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació i Control 

Ambiental, el qual em vaig conscienciar encara més sobre els actuals problemes d’aquest gran 

                                                
1
 Lawrence, B., Scott, Z. B., Laurie, D. (Productors), i Guggenheim, D. (2006). An Inconvenient Truth [Documental]. 

Estats Units: Lawrence Bender Productions   
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canvi global. Però aquest gran canvi que està passant a nivell mundial, té conseqüències a nivell 

local. 

 

La motivació principal per la qual faig aquest treball és la de poder veure, observar i analitzar 

els possibles canvis que es poden donar en un lloc concret, i el lloc triat és el municipi de Roses, 

una petita vila situada al nord-est de la comarca de l’Alt Empordà, més concretament a la part 

sud del Cap de Creus i a l’inici del Golf que rep el seu nom, el Golf de Roses. Un municipi amb una 

gran línia de costa i amb unes quantes platges de sorra, fet que provoca que el turisme sigui 

molt important i significatiu en aquest municipi. El fet de triar aquest municipi no és per 

casualitat, sinó perquè ha sigut el municipi en el qual em vaig criar des de petit i em sento molt 

unit a ell.  

 

A la vegada, aquest municipi disposa de gairebé 6 quilòmetres de línia de costa, que el fan un 

municipi molt vulnerable a les possibles conseqüències que pot tenir el canvi climàtic en un 

futur pròxim, sobretot relacionat amb la pujada del nivell del mar, ja que el sector costaner que 

trobem en aquest municipi i el que fa un gran atractiu turístic, són les seves llargues platges de 

sorra com per exemple la platja de la Punta entre d’altres. 

  

Pel que fa a les motivacions que no són personals, és que estudis com aquests s’han fet a nivell 

general de com afectarà el canvi climàtic sobre la costa a nivell mundial però no n’hi ha gaires 

que ho treballin en llocs molt concrets, i en el cas de Roses, no trobem cap estudi sobre com 

afectarà el canvi climàtic a la morfologia de les seves platges. Encara que sí que trobem altres 

estudis relacionats amb la costa d’aquest municipi, ja que al llarg de la història, s’ha anat 

degradant de manera significativa, com ha passat amb altres platges de diferents regions, 

sobretot degut a la manca de sediments que acaben a les platges per culpa de les construccions 

de grans obres hidràuliques en els cursos dels rius, com són les preses i pantans. I tenim un altre 

gran problema per a les platges d’aquest municipi i és el gran port que trobem a l’inici de les 

platges més grans, un port que es va inaugurar l’any 2004 i que ha contribuït a l’erosió de les 

platges del municipi degut a la refracció de l’onatge que provoca. Per tant, penso que és un bon 

municipi per treballar el tema del canvi climàtic, i sobretot com afectarà la pujada al nivell del 

mar a la seva línia de costa.  

 

I una altra motivació per la qual em vaig decidir a fer aquest tema de Treball de Final de Grau és 

que des de fa molt de temps, la població s’ha concentrat prop de la línia de costa, des de les 

primeres civilitzacions, des dels egipcis, fins a l’actualitat, passant per gran diversitat de 

civilitzacions que s’han situat prop de la costa degut a la major accessibilitat de recursos i 
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mobilitat. Aquest fenomen al llarg de la història ha fet que actualment gran percentatge de la 

població mundial es trobi ubicada prop del mar, actualment més de la meitat de la població 

mundial viu a la costa i s’estima que per l’any 2025, segons la UNESCO 2001, la població que 

viurà a la costa serà d’un 75%. A més d’això, segons la FAO 2016, s’estima que aproximadament 

un 60% de la població mundial viu a menys de 100 km de la costa i actualment, trobem que el 

10% de la població mundial viu en la coneguda com a low-elevation coastal zone2, això provoca 

que sigui molt significatiu que es treballi aquest tema, ja que la població afectada serà molt 

important. Ja que aquests efectes es donaran a nivell global però que tindran un impacte directe 

a nivell local. I la costa catalana, és una costa densament habitada i que depèn molt dels recursos 

de les platges. Per tant, l’augment del nivell del mar tindrà un gran impacte sobre la línia de la 

costa, provoca grans canvis morfològics en aquesta que pot provocar grans canvis humans; 

migracions, canvis en l’estil de vida, canvis en els sistemes econòmics, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Zona costanera amb una cota inferior a 10 m. d’altitud. McGranahan, G., Balk, D., i Anderson, B. (2007). The rising 
tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevations coastal zones. Environment and 
Urbanization, 19(1), 17-37.  
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1.2.- Objectius 

 

Un dels objectius principals d’aquest treball ha sorgit degut a l’interès en el tema del canvi 

climàtic, la seva evolució i els seus impactes en un ecosistema tan fràgil com és la Terra. Les 

societats han anat evolucionant des de fa molt de temps sense tenir en compte la capacitat del 

nostre planeta. Durant molt de temps s’ha cregut que la Terra era il·limitada i que per tant, es 

podria anar consumint recursos sense que aquests s’acabessin i canviï alguna cosa. Però des de 

la II Revolució Industrial, aquest consum de recursos ha anat augmentant de manera 

exponencial, i el creixement de la població també ha anat augmentant en conseqüència, ja que la 

qualitat de vida millorava en moltes parts del món i a la vegada, l'esperança de vida. Però des de 

fa cert temps, hem arribat a una espècie de límit del nostre planeta, en el qual, en 1 any 

consumim recursos que la Terra genera en molt més temps. Això porta a una situació 

insostenible. I l’objectiu principal és entendre com s’ha arribat a aquesta situació, quins han 

sigut els impactes fins al moment i com evolucionarà a partir d’aquest moment. I a la vegada 

poder conèixer de manera més detallada els diferents aspectes del canvi climàtic, ja que aquest 

s’ha estudiat des de diferents perspectives i per conseqüència, hi ha gran quantitat d’informació 

diversa i molt variada i per tant, l’objectiu també és entendre de manera més precisa l’anàlisi 

d’aquest canvi climàtic.   

 

Per assolir aquest primer objectiu major, un objectiu molt geogràfic a l’hora d’anàlisi de dades, 

tant quantitatives com qualitatives. Però a la vegada és una anàlisi històric de l’evolució d’un 

problema global que ens hem de plantejar tots, ja que tots formem part d’aquest gran, o a la 

vegada petit, en funció de l’escala, ecosistema que és el planeta Terra.  

 

A la vegada, el que vull aconseguir amb l’execució d’aquest treball, és arribar a veure la meva 

capacitat de síntesi d’informació que he anat assolint al llarg del grau. A més de ser una prova de 

foc per aconseguir el grau, és una prova personal feta per mi mateix per avaluar-me en el sentit 

de veure si he assolit la capacitat suficient per, a més d’aplicar tots els coneixements que he anat 

assolint al llarg del grau, conèixer la meva capacitat de síntesi i redacció d’un treball que és la 

culminació o el colofó de quatre anys de la meva vida. Que en un principi em pensava que es 

farien molt llargs i que a dia d’avui, acabo tenint la sensació que han passat en un instant.  

 

Un altre objectiu que és intentar conèixer com evolucionarà el canvi climàtic en un futur i com el 

nivell de mar afectarà la costa. Això ho faré a partir de treballs d’investigadors i grups de recerca 

que han treballat i treballen de com evolucionarà el clima del planeta en els propers anys, 

aquest objectiu m’emociona, ja que vull intentar plasmar uns escenaris globals a escala molt 

8 



  

 

local, concretament en una petita vila del litoral català, la vila de Roses. No serà fàcil fer aquesta 

anàlisi ja que les condicions actuals poden canviar de manera dràstica en funció de les decisions 

preses per les grans potències mundials, i el fet és que intentaré conèixer quina superfície de 

diferents platges de la costa de Roses es veuran afectades i com, en funció dels diferents 

escenaris de futur que es plantegen.  

 

Tenint en compte això, els objectius són molt clars i simples, però a la vegada seran un repte 

personal per tal de poder assolir-los. Ja que el canvi climàtic és un tema molt general, del qual hi 

ha molta informació, de vegades errònia, i per conèixer molt bé la seva evolució i el seu possible 

futur la meva feina principal serà de contrastar diferents fonts d’informació per poder 

extreure’n la més idònia per la meva anàlisi.  
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1.3.- Estructura del treball 

 

Per tal de poder fer aquest treball de final de grau de la manera més correcte possible vaig 

establir una estructura senzilla però crec que és eficaç per poder dur a terme el treball. 

Establint, primerament, una cronologia de treball en la qual vaig establir què faria al llarg de 

l’any, començant per una recerca d’informació i bibliografia, per tal de fer una primera selecció 

de la gran quantitat d’informació que trobem sobre el tema del canvi climàtic, les seves causes i 

les seves conseqüències, i poder obtenir la millor informació possible i desestimar la informació 

no tan correcta. Una vegada hagi obtingut informació suficientment sòlida i contrastada, vaig 

decidir buscar antecedents que hagin parlat sobre el tema més general, i a la vegada més 

concret, sobre com el canvi climàtic ha afectat al litoral català. Posteriorment, després dels 

antecedents, vaig iniciar la tasca de cartografia i fotointerpretació de diferents imatges aèries. 

Primerament vaig buscar les imatges més recents, que són les més senzilles de trobar i les que 

vaig trobar amb menys dificultat i les vaig editar i analitzar, i posteriorment em vaig dedicar a 

buscar imatges històriques, més significatives on es podia observar certs canvis en l’estructura 

del municipi de Roses. Després de recopilar, tractar i analitzar les ortofotografies, vaig fer una 

mica de treball de camp, en el qual vaig decidir passejar-me per la línia del municipi de Roses, 

per veure l’estat actual i com ha evolucionat, a través de l’observació directa i la meva 

experiència i poder fer fotos actuals de l’estat de les diferents platges del municipi. I finalment, 

vaig posar-me a redactar el treball.  

 

Una vegada, després d’haver presentat com vaig encarar el treball, entrem en ple en l’estructura 

del treball. Per començar, faig una introducció al que ve a ser el canvi climàtic, amb un marc 

teòric suficientment ampli per entendre què és el canvi climàtic, com ha sigut provocat, és a dir, 

les seves causes, com l’acció de l’ésser humà ha accelerat aquest procés provocant que les 

conseqüències i els impactes d’aquest siguin molt significatives. Al mateix temps, faig un incís de 

la situació actual d’aquest, amb un estudi des de l’evolució de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle durant uns anys, com aquestes emissions han afectat al canvi de les temperatures 

que tenim actualment sobre la superfície terrestre i com aquest augment de les temperatures 

provoca grans canvis en les grans masses de gel del planeta, fent que el nivell del mar augmenti 

en conseqüència.  

Posteriorment a això, a través de la recopilació de dades i del Tercer Informe sobre el Canvi 

Climàtic3 i les perspectives de futur de l’IPCC ha establert diferents escenaris de futur en 

                                                
3
 Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. (2016). Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. 

Barcelona 2016. Recuperat de: http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallarticle/Tercer-informe-sobre-el-canvi-
climatic-a-Catalunya-00003  
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diferents moments temporals d’aquest segle, és a dir, he intentat establir tendències de futur a 

mitjans de segle, per l’any 2050 i a finals de segle, 2100.  

 

Tanmateix he considerat molt important parlar sobre les conseqüències actuals del canvi 

climàtic que tenim en el nostre territori, com el que estem patint ara mateix redactant aquest 

escrit, 28 de febrer de 2019, amb una temperatura màxima de gairebé 30 ºC, quan ara fa un any 

exactament, la ciutat de Girona es despertava nevada. Per aquest motiu, considero que és 

important estudiar i investigar sobre els impactes que comencem a notar al nostre territori i 

tota la zona del mediterrani, que és considerat un hotspot o punt calent, ja que és una zona en la 

qual els efectes del canvi climàtic es notaran de manera més significativa i provocarà una gran 

degradació dels ecosistemes present en la regió, i on ja ho estem notant, tant per les fortes 

inundacions que tenim més freqüents, com les temperatures tan elevades, etc.  

 

I també faré un petit esment sobre com ha evolucionat el paisatge de la badia de Roses durant 

els darrers anys fins a arribar el paisatge que tenim actualment, un paisatge totalment 

antropitzat, on la línia de costa s’ha anat reduint des de fa molt de temps en detriment de les 

construccions destinades directament al turisme, un turisme de sol i platja, molt estacional, que 

busca hotels i apartaments per poder passar un temps al municipi i després tornar al seu lloc de 

destí. El fet que l’economia del poble es basi en el sector terciari, més concretament al sector 

serveis, ha provocat que el paisatge des dels anys ‘60 hagi anat evolucionant cap al que tenim 

actualment. On trobem que els edificis estan molt a prop de la línia de costa, fet que provoca que 

estiguin molt exposats a les fluctuacions del nivell del mar.   

 

Posteriorment faig una presentació del municipi en el qual vaig decidir fer el treball, el municipi 

de Roses, amb unes quantes dades significatives per entendre l’estructura històrica i actual del 

municipi, com la situació geogràfica, la població, els sectors econòmics, etc. Posteriorment 

d’aquesta presentació del municipi, faig una digitalització de la línia de la costa del municipi per 

veure com ha evolucionat aquesta i poder mesura si ha crescut o ha disminuït.  

 

I finalment faig una petita mostra dels resultats obtinguts i a la vegada, faig una anàlisi del 

perquè hi ha hagut aquesta evolució i aquests canvis en la línia de la costa del municipi de Roses. 

Tot fent unes previsions sobre com evolucionarà el litoral de la Badia de Roses amb el pas del 

temps, els impactes que patirà amb el canvi climàtic que tenim a sobre i faré un petit esment 

sobre els possibles escenaris de futur que podem trobar a nivell general i els he intentat 

extrapolar a la meva àrea d’estudi.  
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2- Marc teòric 

En aquest gran bloc entraré a explicar les diferents característiques del sistema climàtic, faré 

una breu explicació pel que s’entén com a canvi climàtic, quines han sigut les causes, quines són 

les conseqüències i diferents temes que giren al voltant del canvi climàtic, ja que és l’element 

més important i que provocarà grans canvis en el sistema Terra. I finalment parlaré d’elements 

bàsics per entendre el treball, com són les platges i l’evolució del paisatge del municipi que 

analitzo, Roses.  

2.1.- El sistema climàtic  

 

Abans d’entrar directament en el que ve a ser el canvi climàtic, hem d’entendre on es dóna 

aquest gran canvi global que ens afecta a tots. El fet de l’escalfament global i, per conseqüència 

aquest canvi climàtic global es dona en el que es coneix com el sistema climàtic, que és el 

conjunt de diferents elements presents a la Terra, des de l’atmosfera la part gasosa, la criosfera 

que és el gel, la hidrosfera l’aigua líquida, la biosfera que és el conjunt d’éssers vius que trobem 

en el nostre planeta i finalment, la litosfera, que és el sòl. Per entendre millor això hem de saber 

distingir entre el que és el temps i el clima, ja que són dos conceptes diferents encara que en 

moltes ocasions es solen utilitzar de manera similar, ja que es confonen, sobretot en el dia a dia 

de la gent, ja que existeix cert desconeixement respecte a aquest aspecte. Per tant, hem de 

distingir entre el clima i la climatologia (ciència encarregada d’estudiar el clima) i el temps i la 

meteorologia (ciència que s’encarrega d’estudiar el temps). 

Podem definir el clima com el sumatori de diferents variables (temperatura, precipitacions, 

humitat, vent, etc.) més o menys estable que acaba caracteritzant una regió concreta. I pel que fa 

al temps, es pot definir com l’estat de l’atmosfera en la qual es donen certs fenòmens en un lloc i 

moment determinat i que va canviant de manera constant. Ambdós termes tenen en compte 

unes variables molt semblants com poden ser temperatura, precipitacions, humitat, etc. en un 

indret determinat però la gran diferència entre ells és l’escala temporal. 

Per entendre què és el sistema climàtic, podem considerar la següent definició d’un doctor de la 

Universitat de Barcelona que expressa la relació entre l’atmosfera i la Terra: 

“El clima és la resposta del sistema Terra - atmosfera (incloent-hi els oceans) a l’estímul exterior 

de la radiació solar incident, és a dir, el resultat del balanç energètic entre la radiació solar 

absorbida pel sistema i la manera per la qual es distribueix aquesta energia entre continents, 

oceans i atmosfera” (Puigcerver, 1991).  

Quan es parla de clima, l’escala temporal utilitzada per la definició d’aquest sol ser llarga, de 

segles normalment, fins i tot pot tenir en compte en temps geològic, que ve a ser “el marc en el 
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qual s’inscriu la història de la Terra. Combinant una escala numèrica que utilitza el milió d’anys 

com a unitat i una escala que s’expressa en unitats de temps relatives”4, per acabar 

caracteritzant les característiques geogràfiques i l’evolució en un indret. I entenent el clima 

d’una regió, es pot entendre el tipus de vegetació que hi haurà. En canvi, quan parlem de temps 

fem referència a una escala temporal curta i que va canviant de manera ràpida i significativa. 

Per tant, la gran diferència entre ambdós conceptes és aquesta escala temporal diferent. El fet 

de l’anàlisi del clima ha sigut una cosa que sempre s’ha fet cap al passat, per entendre l’evolució 

de les regions i com hem arribat a l’estat actual, ja que es manté gairebé immutable durant molts 

anys, però aquest fet ha canviat d’ençà que el clima està canviant de manera molt ràpida i 

significativa degut a l’acció antròpica. 

 

El concepte de sistema climàtic va ser definit fa més de 40 anys per l’Organització Meteorològica 

Mundial (OMM) i es va definir d’una manera senzilla. Es va definir com el sistema format per 

l’atmosfera, litosfera, criosfera, biosfera i hidrosfera5. Però aquest sistema climàtic és molt 

dinàmic, ja que aquests elements no són estables, sinó que van variant amb el pas del temps i és 

una suma de processos i propietats que han acabat definint i definiran el clima i els seus canvis. 

Les propietats de les quals parlem fan referència a les que trobem quan l’atmosfera entra en 

contacte amb el sòl terrestre i vénen a ser la humitat, temperatura, pressió atmosfèrica, etc. 

interrelacionats entre si a través de diferents processos que van variant com són l’evaporació, 

precipitacions, circulació atmosfèrica, etc. i tot en conjunt acaba formant el sistema climàtic. 

Cada un dels diferents elements del sistema climàtic interactuen entre si produint el que es 

coneix com a mecanismes de retroacció, que són reaccions del sistema que provoquen que el 

resultat d’una pertorbació modifiqui la pròpia pertorbació.   Trobem retroaccions negatives, que 

ajuden a recuperar l’estat inicial del sistema, o positives, que amplifica la pertorbació i poden 

arribar a generar canvis irreversibles en el sistema. Per tant, el sistema climàtic no es pot 

entendre sense l’atmosfera, que és la part més important ja que qualsevol canvi en aquesta 

provoca un canvi significatiu en els elements del sistema. La composició d’aquesta actua com a 

filtre de la radiació solar i a la vegada ajuda a mantenir l’estabilitat climàtica. 

Al nostre planeta, hi trobem també el que es coneix com la hidrosfera que ve a ser totes les 

masses d’aigua líquida del planeta. També és molt important, ja que és com una gran reserva 

energètica del sistema climàtic i és la font principal de tota vida al planeta. Els mars i oceans 

actuen com a grans reguladors per mantenir l’equilibri del sistema. Entre aquests i l’atmosfera 

                                                
4
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (2018). El Temps Geològic. Recuperat de: 

http://www.icgc.cat/ca/Ciutada/Explora-Catalunya/Atles2/Atles-geologic-de-Catalunya/El-Temps-geologic  
5
 Organització Meteorològica Mundial. (2011). Guía de prácticas climatológicas. Recuperat de: 

https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_100_es.pdf  
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sempre hi ha hagut contacte i interacció de manera estable, intercanviant energia a través de 

processos d’evaporació-precipitació i circulació. 

La biosfera és un element format per tots els éssers vius del planeta, tant animals com vegetals. 

És un subsistema molt sensible i que qualsevol petit canvi en el clima pot provocar una gran 

alteració en ell. Però també té un paper molt important en l’equilibri del sistema, ja que és un 

gran captador de la radiació solar, captació d’aigua, generació de gasos elementals per la vida a 

la Terra com l’O2, i captació d’altres que provoquen canvis com el CO2. El fet que sigui tan 

sensible ha fet que s’hagi anat modificant al llarg dels anys, sobretot l’acció antròpica ha generat 

un gran canvi en ell els darrers anys, provocant alteracions en l’equilibri del sistema global i 

contribuint a aquest canvi ambiental global. 

Un altre element o subsistema és la criosfera que consisteix en l’aigua sòlida que trobem en la 

superfície del planeta. El percentatge que trobem d’aigua en aquest estat és molt petit, sense 

arribar al 2%, i la trobem majoritàriament en els casquets polars i Groenlàndia. Però tenen un 

paper molt important en el sistema climàtic, ja que actuen com a aïllant tèrmics perquè 

reflecteixen la radiació solar rebuda i la seva reducció actual està generant grans canvis, com 

l’augment del nivell del mar. 

I finalment, i no menys important trobem la litosfera, que ve a ser tota la superfície terrestre ja 

sigui continental o oceànica. La diferent distribució d’aquesta provoca temps i climes diferents, 

ja que estan exposades a diferents elements. La capa més superficial de la litosfera té una 

resposta molt ràpida als canvis de temperatura.  
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2.2.- El canvi climàtic  

 

Quan es parla de canvi climàtic tothom pot donar una resposta més o menys coherent sobre 

aquest tema, perquè en les darreres dècades hi ha hagut una major preocupació i consciència 

ambiental, fet que ha provocat que en tot moment es parli del canvi climàtic. Però aquesta 

manca de contrast d’informació per part de certa població, un gran excés d’informació sobre 

aquest tema o inexactitud d’aquesta informació provoca que hi hagi cert desconeixement sobre 

el qual és realment el canvi climàtic.  

 

Per començar, em pregunto què és el canvi climàtic i quines són les causes que el provoquen. Ja 

que després de tots els meus anys d’estudiant moltes vegades m’han dit que aquests canvis en el 

clima s’han donat diverses vegades al llarg de la història del nostre planeta, com per exemple les 

diferents glaciacions que s’han succeït.  

 

L’Organització de les Nacions Unides defineix el canvi climàtic com a canvis o fluctuacions en el 

clima, causats de manera directa o indirecta per l’activitat humana, que altera la composició 

atmosfèrica mundial i que se suma a la variabilitat climàtica natural observada durant períodes 

de temps comparables6.  

 

La NASA també defineix el canvi climàtic però de manera més concreta centrant-se en els 

impactes que són generats per aquest gran canvi, i ho defineix dient que aquest canvi és una 

amplia gama de fenòmens globals creats principalment per la crema de combustibles fòssils, fet 

que provoca que s’alliberin gasos que provoquen que la calor quedi atrapat, provocant augment 

de la temperatura global, pèrdua de gel als pols i a Groenlàndia, les glaceres de muntanya, etc. i a 

la vegada, provocant canvis en els sistemes naturals de tot el planeta.   

 

Després del Cinquè Informe d’Avaluació del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 

(IPCC) publicat l’any 2014, que va mostrar una clara evidència de l’augment de la temperatura 

de la superfície terrestre, concretament l’any 2015 es mostren dades de com la temperatura 

mitjana del planeta ha augmentat més d’1 ºC des de l’època preindustrial7. Per tant, dins de la 

comunitat científica ja ningú nega l’evidència del canvi climàtic i del que pot provocar en les 

societats humanes.  

                                                
6
 Nacions Unides. (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pàg. 3. Recuperat de: 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf  
7 IPCC. (2014). Cambio climático 2014. Informe de síntesis. Pàg. 17. Recuperat de: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf  
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L’IPCC de les seves sigles en anglès, defineix el canvi climàtic com la variació en l’estat de 

l’atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera i biosfera, que perdura en uns períodes de temps de 

dècades o superiors fins a tornar a l’equilibri inicial.  

 

Partint d’aquestes definicions, el canvi climàtic és un fenomen dels canvis generals en el sistema 

climàtic produït amb una gran celeritat que mai abans s’havia trobat, causat principalment per 

l’activitat humana, ja sigui del tipus que sigui. Això és degut al fet que l’atmosfera és una capa de 

gasos molt prima i això fa que l’ésser humà hagi tingut la capacitat d’alterar de manera 

significativa i ràpida la composició de certs components que la formen. Principalment trobem el 

cas del diòxid de carboni o CO2, que és un dels principals causants de l’efecte hivernacle.  

Després del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic que es va signar a París, 

conformant els Acords de París8 de l’any 2015 en el qual es va fixar que la temperatura de la 

Terra no ha d’augmentar més de 2 ºC en comparació a l’era preindustrial. Però aquest objectiu 

és difícil, ja que molts experts asseguren que ja s’han emès més de dues terceres parts dels gasos 

d’efecte hivernacle o GEH que es pot enviar a l’atmosfera si es volia que la temperatura 

augmentés només 2 ºC. Al mateix temps, durant els acords de París, es va decidir que no es 

generaria més gasos d’efecte hivernacle i que l’activitat antròpica no ha de generar més gasos 

dels quals el sistema Terra pot absorbir. Però el fet de reduir les emissions de GEH no vol dir 

que les conseqüències del canvi climàtic global siguin eliminades, al contrari, les patirem de la 

mateixa manera, ja que el CO2 el gas més present i més significatiu pel que fa a l’efecte 

hivernacle triga molt de temps en desaparèixer i per aquest motiu les conseqüències les 

sentirem. 

 

Per entendre com hem arribat a aquest punt, d’aquest gran i accelerat canvi en el nostre clima, 

hem d’entendre les causes i la principal és l’efecte hivernacle causat per gasos que hem alliberat 

durant molt de temps que provoquen que la Terra augmenti la seva temperatura. Però aquest 

fenomen és normal en el nostre planeta, ja que ajuda a la Terra a mantenir una temperatura 

d’entre 15 i 18ºC9. Però el fet que l’ésser humà hagi canviat la composició de l’atmosfera ha 

provocat que aquest efecte sigui més significatiu del que hauria de ser. Però en què consisteix 

l’efecte hivernacle? És un fenomen que es dóna quan els rajos del Sol arriben a la Terra, 

penetren a l’atmosfera i ajuden a escalfar la Terra. Aquestes ones que arriben ho fan en forma 

d’ones de llum i una vegada reboten a la superfície de la Terra i surten irradiades cap a l’espai 

passen a ser infraroges. La majoria d’aquestes ones són irradiades cap a l’espai i es perden, però 

hi ha una petita part que es queden atrapades a l’atmosfera i això ajuda a mantenir una 

                                                
8 Nacions Unides. (2015). Convención Marco sobre el Cambio Climático. Pàg. 2. Recuperat de: 
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf  
9
 Gore. A. (2007); Una veritat incòmoda.  Barcelona: GEDISA S.A. Edicions 62.  
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temperatura idònia al planeta. Això és el que passa en condicions normals. Però hem canviat 

aquestes condicions. Ja que degut a les grans emissions de gasos que hem anat duent a terme al 

llarg de la història hem provocat que la fina atmosfera vagi augmentant el seu gruix. El que està 

provocant això és que hi ha una gran quantitat d’ones d’infraroges que són irradiades per la 

Terra que no es perden a l’espai, sinó que es queden atrapades dintre de l’atmosfera terrestre 

provocant que la temperatura de terrestre i dels oceans sigui cada cop més càlida provocant 

canvis significatius en aquest gran ecosistema que és la Terra.  

 

Pel que fa als gasos d’efecte hivernacle, que són aquells que deixen entrar la radiació solar a 

través de l’atmosfera, però que posteriorment absorbeixen la radiació infraroja que és 

expulsada per la superfície terrestre. La presència d’aquests gasos és primordial, ja que sense 

aquests, la temperatura mitjana que trobaríem a la Terra seria molt freda, aproximadament 

20ºC sota zero. Però el fet és que actualment la presència d’aquests és molt major que la que 

hauria d’haver-hi en condicions normals. Els principals gasos d’efecte hivernacle, que són 

expulsats per la combustió de diferents combustibles fòssils com són el petroli, el gas natural, el 

carbó, etc. Amb la crema d’aquests combustibles, que han sigut les principals fonts energètiques 

al llarg de la història ja sigui per les fàbriques, pels cotxes, etc. A la vegada, la tala o la crema de 

boscos també provoca l’alliberació de gasos d’efecte hivernacle, principalment el CO2, és el 

primer de la llista, ja que representa un 80% dels gasos alliberats per la combustió d’aquests 

combustibles. Encara que també trobem, en menys quantitat, el metà, l’òxid nitrós, etc. Pel que 

fa al metà, actualment el 60%  del metà que trobem a l’atmosfera és generat per acció antròpica, 

ja sigui pels abocadors, la ramaderia, aigües residuals, etc. A més d’aquests, trobem gasos 

d’efecte hivernacle creats per l’acció antròpica com són per exemple, l’hexaflorur de sofre, 

perfluorcarbonis o hidrofluorocarbonis. Tots ells emesos per diferents activitats industrials. I un 

gas més d’efecte hivernacle, aquest natural, però que cada cop augmenta més la seva quantitat i 

que pot sorprendre és el vapor d’aigua.  

 

L’activitat humana cada cop influeix de manera més significativa en l’evolució del clima del 

planeta, ja que va alterant diferents aspectes i les composicions naturals del sistema climàtic. 

Això és degut a la crema de combustibles fòssils, la desforestació i, fins i tot, l’explotació dels 

animals. Cada activitat d’aquestes genera uns gasos concrets que contribueixen de manera 

significativa a l’escalfament global. La crema de combustibles fòssils i l’activitat més significativa 

pel que fa a emissions, genera principalment CO2 i N2O. La tala d’arbres és un problema molt 

important a nivell mundial ja que en països en vies de desenvolupament, la tala d’arbres és una 

activitat amb un pes significatiu, ja que continua sent una gran font d’ingressos, això provoca 

que a zones de l’Amèrica Llatina el 70% de la reducció de la superfície forestal hagi sigut en 
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detriment de l’agricultura comercial durant el període 2000 - 201010. El que provoca aquesta 

activitat és que hi hagi una pèrdua de massa forestal significativa i per conseqüència hi hagi una 

pèrdua de capacitat d’assimilació de CO2 a nivell mundial i per tant, una menor regulació del 

clima. Pel que fa a l’agricultura, el gas d’efecte hivernacle que més s’allibera és el metà produït 

durant la digestió del bestiar i alliberat posteriorment amb els excrements d’aquests.  

Un altre gran element que intervé en la reducció de les emissions de GEH són els països del 

tercer món, els quals molts d’ells estan en procés d’industrialització, amb economies emergents 

i amb grans de créixer econòmicament i en condicions de vida. Per aquest motiu, també en els 

acords de París, es va decidir que per l’any 2020 es crearia un fons verd amb el qual s’ajudaria 

als països en vies de desenvolupament a què ho facin potenciant les energies renovables, per 

evitar les emissions de GEH. L’únic però que es pot posar és que és un fons voluntari. Però la 

part positiva és que hem entrat en un canvi en l’estructura energètica de diversos països fet que 

provoca una menor emissió de GEH, donant més importància a energies renovables i d’altres 

que no generen emissions de certs gasos. Aquest fet també ha passat a Catalunya, on després del 

Segon Informe del Canvi Climàtic a Catalunya es creia que la tendència d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle aniria augmentant durant aquest segle, s’ha observat que les emissions 

encara hi són present però no tan significatives com es pensava. A nivell mundial, actualment 

tenim 4 zones que produeixen gairebé el 60% del CO 2 emès en el món. Són en ordre 

descendent, la Xina, els EUA, la UE i l’Índia, presenten una emissió del 58% encara que aquest 

percentatge és inferior comparat amb el segle passat, que era del 66%11. 

 

Tots aquests gasos, com he esmentat amb anterioritat, han provocat un augment de la 

temperatura mitjana a nivell mundial de 0,85 ºC12 en comparació amb la de finals de segle XIX, i 

cada cop aquesta temperatura va augmentant de manera més rellevant.  

 

S’ha de tenir molt en compte que, a part de la principal causa de les emissions de GEH que és la 

crema de combustibles fòssils, també trobem el canvi dels usos del sòl a nivell mundial, el 

procés de desforestació, l’activitat agrícola, etc. El gran creixement de la Xina pel que fa a nivell 

d’emissions de les últimes dècades, igualant fins i tot a Europa en les emissions per càpita13, li 

donen un paper molt important en les polítiques contra el canvi climàtic a nivell mundial. Però a 

la vegada, el seu creixement és deu a la fabricació de diferents productes, que posteriorment, 

                                                
10 FAO. (2016). El estado de los bosques del mundo. Pàg. 13. Recuperat de: http://www.fao.org/3/a-i5850s.pdf  
11

 Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. (2016). Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. 
Barcelona. Pàg. 27. Recuperat de: http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallarticle/Tercer-informe-sobre-el-canvi-
climatic-a-Catalunya-00003  
12

 Comissió Europea. (s.d.). Causas del Cambio Climático. Recuperat de: https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es  
13

 Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. (2016). Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. 
Barcelona. Pàg. 27. Recuperat de: http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallarticle/Tercer-informe-sobre-el-canvi-
climatic-a-Catalunya-00003  
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són exportats a d’altres països. Pel que fa a Catalunya, segons el TICCC, les seves emissions van 

anar creixent de manera ininterrompuda des del 1990 fins a l’any 2005, i posteriorment van 

anar disminuint de manera significativa sobretot entre el període 2008-2013 que coincideix 

amb la crisi econòmica tan greu que es va patir. Fent que l’any 2013, les emissions de Catalunya 

representessin un 13,3% del total d’Espanya, però són inferiors si es té en compte la població, 

que equival al 16% i el PIB, el 19%, respecte a Espanya.  

 

El fet és que el problema és a nivell global i per tant, a més de tenir en compte petits territoris 

com és el cas de Catalunya, s’ha de tenir en compte les tendències mundials. Per això, en el 

cinquè informe d’avaluació de l’IPCC del 2014, es van tenir en compte molts possibles escenaris 

futurs, des d’un futur planeta on es continuarà abusant dels combustibles fòssils i les emissions 

no es reduiran, gairebé. A altres escenaris on es produeix un procés de descarbonització ràpid. 

Ja sigui d’una manera o una altra, l’IPCC vaticina que hi haurà un augment de la temperatura 

mitjana de la Terra, en el millor dels escenaris, d’1 ºC i en pitjor dels escenaris, de 4 ºC14. Com he 

esmentat anteriorment, en els Acords de París, l’objectiu que es va marcar va ser de no superar 

en més de 2 ºC l’augment de temperatura respecte a l’època preindustrial, sent un dels escenaris 

més optimistes per part de l’IPCC. 

 

 

                                                
14

 IPCC. (2014). Cambio climático 2014. Informe de síntesis. Pàg. 15. Recuperat de: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 
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2.3.- Situació actual del canvi climàtic 

 

El canvi climàtic és una realitat innegable i és el repte més gran que tenim actualment a nivell 

global, ja que cada cop més estem arribant a límits climàtics que comportaran grans canvis pel 

nostre planeta, per totes les espècies que hi viuen, incloent-nos a nosaltres.  

 

Per entendre l’estat actual en el qual ens trobem, ens hem d’adreçar al Panell 

Intergovernamental d’experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) que consisteix en una entitat 

creada pel Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient i l’Organització Meteorològica 

Mundial (OMM) l’any 1988 amb la finalitat d’aportar informació de caràcter científica, objectiva, 

clara, equilibrada i neutral sobre l’estat actual del clima i les seves variacions a responsables 

polítics i sectors interessats.  

El seu Cinquè Informe d’Avaluació, de l’any 2014, està format per quatre documents, les bases 

teòriques, els impactes, adaptació i vulnerabilitat, la mitigació del canvi climàtic i un informe de 

síntesi. Per conèixer en quin punt ens trobem actualment és bàsic entendre aquest informe. El 

qual ens parla dels canvis més visibles del sistema climàtic. Partint de la teledetecció i les 

mesures directes s’ha observat l’evolució de diferents variables a nivell mundial, com per 

exemple la temperatura.  

 

2.3.1.- Temperatura de l’atmosfera 

 

Començant per un dels elements més importants del sistema climàtic, com és l’atmosfera, la 

temperatura en aquest element clau ha anat augmentant significativament al llarg dels anys. 

Augmentant 0,85 ºC (entre 0,65 ºC i 1,06 ºC) durant el període del 1880 - 201215, però aquest 

augment ha continuat durant els darrers anys, arribant a 1ºC l’any 201716. Aquest augment de la 

temperatura no és simètric a totes les zones del planeta, sinó que varia en funció de la zona del 

planeta. Per exemple a la regió àrtica o d’altres, l’augment de la temperatura equival a 0,18 º C - 

0,2 ºC per dècada entre el 1951 - 2012 degut a la gran concentració de GEH, una tendència 

superior a la que podem trobar a la resta del planeta, en la qual l’augment de la temperatura és 

de 0,12ºC per dècada (1998 - 2012). Aquestes dades es poden trobar reflectides en un informe 

especial elaborat per l’IPCC l’any 2018 per representar aquest augment de la temperatura 

                                                
15

 IPCC. (2013). Cambio Climático 2013. Bases físicas. Pàg. 3. Recuperat de: 
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_es.pdf  
16

 AEMET i OECC. (2018). Cambio Climático: Calentamiento Global de 1,5ºC. Pàg. 12. Recuperat de: 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-
climatico/ipcc_informe_especial_15pdf_tcm30-485656.pdf  
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mitjana de l’atmosfera. Pel que fa a Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya publica el 

Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC) on mostra l’evolució de diferents variables 

climàtiques, incloent-hi la temperatura. El BAIC ens mostra com la temperatura ha anat 

augmentant des del s. XIX fins a l’actualitat. Mostra també com la variació de la temperatura 

mitjana de l’aire entre el 1950-2014 ha augmentat entre 0,16 ºC - 0,30 ºC per decenni17. Tot i 

aquest augment evident, trobem certa variació entre els anys o dècades. Tal com s’aprecia a la 

figura 1, veiem com els anys més càlids de les últimes dècades es concentren a partir del 2000.  
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 Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya. (2016). Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. 
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Figura 1.- Evolució de la temperatura mitjana anual a Catalunya (1950-2014). Font: Tercer Informe sobre Canvi 

Climàtic a Catalunya. 
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2.3.2.- Precipitació 

 

L’alteració en la precipitació és un dels impactes més significatius del canvi climàtic en el futur, 

però és una realitat que ja estem vivint i ens hi hem d’adaptar de la millor manera possible. Ja 

aquesta alteració de les precipitacions afectarà els sistemes naturals que componen el planeta, 

sobretot aquells que necessiten de l’aigua per viure, i un d’ells és el nostre, on l’aigua és un bé 

indispensable per a la nostra supervivència.  

 

Les variacions en les temperatures anuals provoca un canvi significatiu en les precipitacions, ja 

que condiciona la pressió atmosfèrica per les diferències de densitat de l’aire fred i aire calent, 

generant una irregularitat de les precipitacions18. S’han observat un increment de les 

precipitacions des del 1900 a diferents regions a escala mundial com són la part est d’Amèrica 

del nord i sud, el nord d’Europa i el centre i nord d’Àsia. Per contra, a regions on ja la 

precipitació era escassa, hi ha hagut una disminució d’aquesta com és el cas d’Àfrica en general, 

el Sahel, el sud d’Àsia i també la regió Mediterrània19.  

 

Pel que fa al cas de Catalunya, segons el BAIC, hi ha un descens anual poc significatiu en el 

període 1950 - 2014, aquest descens el fixa en aproximadament 1,2% per dècada. Encara que si 

ens fixem en l’estacionalitat, aquest descens és més important durant els mesos d’estiu, on 

aquesta reducció és d’un 5% per dècada. L’hivern també presenta un descens de precipitacions 

de gairebé un 2% per dècada. En canvi, la tardor i la primavera no presenten variacions 

significatives. Altres estudis a zones més concretes de Catalunya, com el que va elaborar 

l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic l’any 2014, mostra una reducció de les precipitacions 

en els Pirineus de 2,5% per dècada20. 
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19

 Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Valladolid. (2012). El Cambio Climático: Sus causas y efectos 
medioambientales. Pàg. 82. Recuperat de: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23835 
20

 OPCC. (2014). El cambio climático en los Pirineos: impactos, vulnerabilidad y adaptación. Pàg. 7. Recuperat de: 
https://www.opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-es.pdf 

22 



  

 

Per tant, la variació de precipitació varia en funció de la regió en la qual ens trobem, però al 

mateix temps varia en funció de l’estació. En el cas de Catalunya és evident com les 

precipitacions han anat disminuint al llarg de la història de manera significativa, fins i tot a 

l’hivern. En canvi, a la primavera i a la tardor no hi ha variació significativa. Com mostra la figura 

2 veiem com a la Costa Brava hi ha hagut un petit augment de les precipitacions, de la mateixa 

manera que a les comarques de l’Urgell o a la Conca de Barberà. En canvi, tota la zona del 

Pirineu i Pre-Pirineu mostra un descens significatiu d’un 3% per dècada.  

Figura 2.- Tendència de la precipitació mitjana anual a Catalunya (1950-2014) expressada en 

%decenni. Font: Tercer Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya. 
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2.3.3.- Criosfera 

 

Pel que fa a la criosfera o la capa de gel que trobem sobre la superfície terrestre, hi ha una 

evidència que aquesta ha anat perdent extensió de manera significativa degut a l’augment de la 

temperatura mitjana del planeta. “A les últimes dècades, el gel de Groenlàndia i l’Antàrtida ha 

anat perdent massa, les geleres han retrocedit de manera significativa arreu del món i la neu 

primaveral a l’hemisferi nord s’ha reduït”21. Aquest fet es porta observant i estudiant des de fa 

dècades, segons dades de GreenPeace el gel de l’Àrtic ha disminuït en un 40% els últims 30 anys 

aquesta reducció és molt més significativa durant els mesos d’estiu, on el gel s’arriba a reduir un 

50% de la seva extensió màxima. Reduint-se, així, la massa de gel marí de l’Àrtic en els últims 30 

anys a una velocitat de 3,5 - 4,1% per dècada arribant a 7,4% durant els estius22. Alguns estudis 

determinen que per l’any 2050 la superfície de gel marí de l’Àrtic podria arribar a reduir-se a 0 

durant els mesos d’estiu23 i que aquest augment de la temperatura a nivell mundial porta a un 

desglaç accelerat.  

 

Però aquesta reducció de gel i neu no només es pot observar a les grans masses de gel com 

l’Àrtic, Groenlàndia o l’Antàrtida. A casa nostra, al Pirineu, succeeix, amb major o menor 

similitud, el mateix. Gràcies a ortofotomapes històrics, s’ha pogut estudiar l’evolució del gel i la 

neu al Pirineu, tenint clar que actualment a Catalunya ja no hi ha cap aparell glacial visible24.  

 

Aquest desglaç de les grans masses de gel del nostre planeta està provocant un augment del 

nivell del mar, un fet que provocarà que si no hi ha una adaptació contra aquest gran problema, 

hi haurà grans impactes contra totes les costes a nivell mundial.  
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2.3.4.- Nivell del mar 

 

L’augment del nivell del mar és una de les grans conseqüències del canvi climàtic, una 

conseqüència difícil d’aturar, ja que durant les últimes dècades aquest augment ha sigut 

ininterromput. Però el fet és que això podria anar a pitjor, ja que en funció de les mesures que es 

prenguin per reduir les emissions de GEH que provoquen l’efecte hivernacle i per conseqüència, 

aquest canvi climàtic, provocarà un augment major o menor del nivell del mar. Ja que això es 

troba directament relacionat amb el desglaç de les grans masses de gel del nostre planeta i, per 

tant, en funció de l’augment de la temperatura global, aquest gel abocarà més o menys aigua als 

oceans.  

El que és evident és que el nivell del mar ha augmentat en els darrers anys. Entre el 1901 i el 

2010, el nivell del mar ha augmentat de mitjana uns 0,19 m25. Amb augments d’1,7 mm/any 

entre aquest període de temps, però que aquest augment ha sigut major durant el període de 

1993 - 2010, arribant a 3,2 mm cada any. Aquest augment del nivell del mar és degut al desglaç 

de les masses de gel presents a la superfície, però al mateix temps és degut a l’escalfament del 

mar, ja que aquest absorbeix la calor i fa que hi hagi una dilatació tèrmica. Segons l’IPCC, 

aquesta expansió o dilatació tèrmica dels oceans i el desglaç de les grans masses de gel 

contribueixen gairebé en un 75% pel que fa a l’augment del nivell del mar26. Per tant, l’expansió 

tèrmica és un element molt important pel que fa a l’augment del nivell del mar. Actualment, la 

temperatura del mar que marcarà la pujada del nivell, augmenta un 40% més ràpid en 

comparació amb els càlculs fets per l’IPCC, i cada any es baten rècords de temperatures als 

oceans27. Però a més de l’augment del nivell del mar, l’escalfament dels oceans provocaran més 

grans situacions climàtiques extremes en diferents regions del món, com són huracans i tifons, i 

cada cop més devastadors, ja que cada cop aniran més carregats d’energia.  

A Catalunya, l’augment del nivell del mar també el tenim present, en la figura 3 observem un 

augment d’aquest des de finals del segle passat fins a l’actualitat, augmentant uns 10 cm en poc 

més de 20 anys. Un augment molt petit, ja que les condicions del sistema climàtic no estaven tan 

alterades, però això pot canviar de manera significativa en un futur.  
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Figura 3.- Evolució mensual del nivell del mar a l’Estartit (1990-2014). Font: Tercer Informe sobre Canvi 

Climàtic a Catalunya. 
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2.4.- Perspectives de futur i impactes  

 

Estem davant d’una situació que va canviant de manera ràpida i significativa, i hem de poder 

buscar com adaptar-nos a aquest gran canvi en el clima que tenim ara mateix. Per aquest motiu, 

elaborar perspectives de futur i intentar predir com evolucionaran les diferents variables clau 

d’aquest canvi, sobretot la temperatura, permetrà conèixer quins impactes ens trobarem en el 

futur més pròxim per poder actuar en conseqüència i adaptar-nos a aquest canvi i que els seus 

impactes no siguin molt significatius. Però fer prediccions i tenir perspectives de futur no és 

gens fàcil, ja que el canvi climàtic és un problema a nivell global en el qual hi intervenen moltes 

variables que poden fer variar de manera significativa aquestes prediccions.  

 

Catalunya, al trobar-se a la regió mediterrània es veurà molt afectada pels impactes del canvi 

climàtic, sobretot pel que respecte a l’augment de les temperatures i la gran variació de les 

precipitacions. 

 

Aquestes prediccions varien en funció de la quantitat de GEH que trobem a l’atmosfera i quina 

serà la tendència futura d’aquests GEH, ja que en funció de l’estil de vida, l’activitat econòmica, 

els usos del sòl, l’ús d’energia, la tecnologia, etc. varien molt d’un indret a un altre. A partir 

d’aquí, l’IPCC va establir 4 escenaris diferents en el cinquè informe sobre el canvi climàtic. 

Aquests 5 escenaris reben el nom de RCP de l’anglès, Representative Concentration Pathways o 

trajectòries de concentració representatives, cada un d’aquests escenaris o trajectòries mostra 

diferents escenaris de futur tenint en compte les diferents emissions de GEH a nivell mundial. 

Començant pel RCP2.6 que considera un màxim d’emissions de CO2 per l’any 2050 i una 

reducció d’aquest a partir d’aquí, amb aquest escenari s’aconseguiria l’objectiu de no augmentar 

més d'1,5 ºC la temperatura mitjana global. Els RCP4.5 i RCP6 parlen d’una estabilització en les 

emissions de GEH per a finals d’aquest segle i finalment, el RCP8.5 i el més dolent té en compte 

les pitjors previsions i que no hi hagi cap control en les emissions provocant creixements 

descontrolats i ràpids de concentracions de GEH.   

 

La temperatura mitjana del planeta variarà d’una manera o una altra en funció de l’escenari que 

seguim. Tenint en compte això, segons l’IPCC, la temperatura mitjana del planeta augmentarà 

més d’1,5 ºC pels escenaris RCP4.5, RCP6 i RCP8.5 i serà superior als 2 ºC en els escenaris RCP6 i 

RCP8.5 (Figura 4). Aquestes dades corresponen a projeccions per l’any 2081-2100 respecte el 

1900. Al mateix temps d’aquest augment, es produiran períodes de manera bastant freqüent on 
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les temperatures siguin molt extremes a mesura que es vagi esdevenint aquest augment de la 

temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest augment que sembla insignificant de la temperatura mitjana global tindrà impactes de 

diversa índole sobre els diferents ecosistemes de la Terra, provocant l’extinció de moltes 

espècies que no es podran adaptar, moltes migracions de persones perquè no poden continuar 

vivint en les seves regions degut a climes extrems, variabilitat en la precipitació a nivell global 

(Figura 5), etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I provocarà sobretot un canvi global que pot arribar a provocar impactes molt significatius 

arreu del món, estem parlant de l’augment del nivell del mar. Degut al desglaç del gel de les 

Canvi en la temperatura mitjana global en superfície 

(respecte els anys 1986 – 2005) Mitjana en 

2081 - 2011 

Canvi en la precipitació mitjana (1986 – 2005 a 2081 - 2100) 

Figura 4.- Variació de la temperatura global en superfície de 2006 a 2100 determinades per 

simulacions. Font: Cambio climático, 2014. Informe de síntesis.  

Figura 5.- Variació de la precipitació mitjana del període de 1986-2005 respecte el període 2081-

2100. Font: Cambio climático, 2014. Informe de síntesis.  
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diferents masses de gel tant terrestres com marines, com és el cas de l’Àrtic, que les previsions 

diuen amb un nivell de confiança mig que a mitjans de segle el gel que s’hi trobi sigui inferior a 

un milió de km228  i l’expansió de l’aigua del mar degut al seu augment de temperatura, que serà 

més significativa a les regions més tropicals i subtropicals de l’hemisferi nord, farà que continuï 

augmentant a mesura que passa el temps.  

 

Un dels impactes que més importància li he volgut donar al fet d’aquest canvi climàtic a escala 

global, l’augment del nivell del mar es notarà a Catalunya, d’igual o major manera que a la resta 

del món. Tot i que, el nivell del mar ja ha augmentat fins a l’actualitat, les previsions indiquen 

que augmentarà de manera significativa. Tenint en compte el Quart informe d’avaluació del 

canvi climàtic fer per l’IPCC l’any 2007, les previsions d’augment del nivell del mar, en els pitjors 

escenaris, eren de fins a màxim de 59 cm. Després del Cinquè informe d’avaluació del canvi 

climàtic fet l’any 2014, aquestes previsions d’augments del nivell del mar han variat. Després 

d’aquest darrer informe trobem que els millors escenaris d’aquest informe, preveu augments 

del nivell del mar relativament similars als pitjors de l’informe del 2007. I el pitjor escenari, 

RCP8.5, preveu uns augments del nivell del mar fins a gairebé 82 cm. 
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2.5.- Les platges i la seva importància 

 

Les platges són un element bàsic contra l’impacte de les onades del mar contra la costa. Les 

zones en les quals no hi trobem platja, apareixen grans penya-segats i roca erosionada degut a la 

força de les onades en impactar contra aquesta roca. Per tant, tenir platges en molts sectors és 

bàsic per a la protecció d’aquestes zones. Però no només són importants per a aquesta 

protecció, en el nostre cas del passeig marítim i les cases, sinó que també perquè són grans 

ecosistemes i per què tenen un gran valor recreatiu29.  

 

Funció de protecció 

 

Aquesta, personalment, és la funció més important, ja que les platges protegeixen de les ones del 

mar a tota la façana urbana litoral. I en el cas de Roses n’és un exemple clar, ja que el passeig 

marítim està construït just a escassos metres del mar. La presència de les platges fa que 

aquestes onades trenquin molt abans i no arribin a impactar amb virulència contra el passeig 

marítim. Per tant, aquesta funció de les platges és bàsica per poder viure prop de la costa, ja que 

evita l’entrada del mar. El problema que ens trobem actualment és que aquesta funció va 

minvant des de fa molts anys ja que les platges es van degradant de manera més o menys 

significativa i, de manera més recent, sobretot per l’augment del nivell del mar, que provoca una 

erosió més ràpida de les platges i per tant, cada cop hi ha menys platja que pugui protegir.  

 

Funció recreativa  

 

Aquesta funció, actualment és la més coneguda en la majoria de platges del món, ja que és la que 

més ingressos econòmics genera, de manera directa i indirecta. Això és degut al gran augment 

del turisme de sòl i platja durant les últimes dècades. Actualment, les platges es troben sota una 

pressió significativa provocant la degradació d’aquestes per les grans aglomeracions, sobretot a 

les platges urbanes.  

 

Quan parlem de funció recreativa ens referim a totes aquelles activitats que es puguin fer 

utilitzant una platja, això acapara gran quantitat d’activitats, des d’anar a córrer, banyar-se, 

prendre el sol, caminar-hi, etc. Però en aquesta funció també és molt important l’accessibilitat 

per arribar-hi, la seguretat en aquesta, la qualitat de l’aigua de bany, activitats molestes que es 

puguin dur a terme, els serveis i instal·lacions que hi trobem, etc. Tot això farà que les activitats 
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recreatives que es puguin dur a terme en ella es facin de millor o pitjor manera. Per potenciar 

aquesta funció, Roses i altres municipis de la Costa Brava, duen a terme una regeneració 

artificial d’aquestes per fomentar l’ús d’aquestes de manera recreativa, sobretot durant l’època 

estival.  

 

Funció natural 

 

Finalment tenim la funció natural, però no la menys important. Encara que des de l’auge del 

turisme, aquesta funció s’ha anat reduint de manera significativa, ja que les platges s’han anat 

modificant per fer-les el màxim de recreatives possible. Però als darrers anys, aquesta funció ha 

recuperat força fent que a la majoria de platges del nostre territori estigui totalment prohibit 

abocar-hi qualsevol tipus de residu, i en certes zones i certes èpoques de l’any, es prohibeix el 

pas de les persones per millorar les condicions naturals d’aquestes platges, per evitar la 

contaminació de la sorra i l’aigua.  

 

Per tant, les platges són molt més del que ens podem arribar a imaginar. Són unes grans aliades 

de les construccions, que en algunes zones, es troben a escassos metres d’elles, limitant-les i 

bordejant-les, evitant que aquestes puguin créixer, tot i que ja és molt difícil per la falta de 

sediments. A més de tenir el paper de protectores de la urbanització contra les envestides del 

mar i la força de les onades durant els temporals. També són uns grans ecosistemes que 

alberguen gran quantitat de biodiversitat, tot i que això cada cop és més difícil trobar-ho a les 

platges, ja que la majoria d’elles són platges colonitzades per l’home, queden molt poques 

platges verges on la naturalesa continua marcant el ritme de vida. Però degut a aquesta 

colonització de les platges per part de l’home, ha generat un paper molt important a les platges, i 

sobretot l’ús que es dona. Les platges són grans espais on la gent, en el seu dia a dia, hi va a 

realitzar diferents activitats de tota mena, ja siguin recreatives, esportives, observar el paisatge, 

etc. Això ha provocat que les platges, de manera indirecta, siguin uns indrets generadors de 

riquesa, tant riquesa econòmica, com riques per la salut, etc. 

En definitiva, les platges són uns espais molt importants per a les persones, per tant hem 

d’aprendre a conèixer-les en tota la seva esplendor i, al mateix temps, hem de conèixer les seves 

diferents funcions per poder protegir-les de manera més eficient i arribar a un estat d’equilibri.  
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2.6.- Evolució del paisatge litoral del municipi de Roses 

 

El paisatge de Roses ha patit la mateixa dinàmica que molts pobles i viles de la costa de 

Catalunya, essent en un passat petits pobles amb poca població que vivia bàsicament de la pesca 

en gran mesura i una mica d’agricultura. Però aquest fet va anar canviant i es va anar 

transformant cap a la situació que tenim actualment. Un municipi replet de cases unifamiliars 

que tenen la funció de segones residències un total de 15.363 que representa un 60% dels 

habitatges totals30, un poble amb molts serveis pel turisme, com són hotels, restaurants, 

càmpings, etc.  

 

Però abans d’entrar en aquesta evolució o transformació, hem d’entendre què és el paisatge. 

Col·loquialment, el paisatge és la imatge que veiem davant nostre d’un espai determinat. 

Aquesta definició és correcte, però el paisatge no només és la imatge o el que veiem a simple 

vista d’un espai concret, sinó que també hi intervenen altres elements intangibles com l’olor de 

l’espai, els sons, la cultura, els sentiments, etc. Totes aquestes propietats fan que cada persona 

tingui una interpretació d’un paisatge diferent. Per tant, podem dir que el paisatge és la 

percepció que tenim d’un territori concret, però no només percepció visual, sinó també 

sensorial, i que és el resultat de diferents transformacions culturals, geogràfiques, antròpiques, 

etc. fins a arribar al paisatge actual. Però els paisatges no només són aquelles imatges idíl·liques 

d’un camp de flors, un camp totalment verd o un d’alta muntanya, sinó que fins i tot, aquella 

perspectiva que tenim d’un carrer fosc 

es pot considerar paisatge. Tenint en 

compte això, el municipi de Roses ha 

sofert una transformació significativa 

que ha fet que el poble passés d’un 

paisatge d’un poble pesquer amb 

petites cases de pescadors (figura 6), 

amb unes tradicions i manera de viure 

concret, fins a arribar a un paisatge 

totalment diferent, que és el que 

trobem ara mateix.  

 

Roses s’ha transformat de la mateixa manera que tota la Costa Brava, és a dir, a partir dels anys 

‘60 comença a haver-hi un turisme desconegut per a la regió, un turisme que busca el sol i la 
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Figura 6.- Imatge de Roses de l’any 1918. Font: Col·lecció 

d’imatges en línia de l’Arxiu Municipal de Roses.   
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platja. Això va ser el gran detonant del canvi en el paisatge del litoral i, de la mateixa manera, a 

Roses. Ja que aquesta regió oferia i ofereix les característiques que busca tota aquesta gent. A 

partir d’aquesta època, Roses deixa de banda el paisatge de petit poble pesquer amb petites 

cases (figura 7), per un paisatge totalment diferent. Això és degut a un gran canvi econòmic. 

Passar de la pesca i l’agricultura com a principal font de sustentació, a una economia on el sector 

serveis és el predominant que ocupa gairebé un 70% de la població de Roses31. Aquest canvi 

econòmic ha comportat un canvi en la població, fent que la població del municipi anés creixent 

de manera significativa i de manera constant, directament relacionat amb la millora de la 

qualitat de vida, arribant a les 19.319 persones actuals (Figura 7). Això també ha comportat un 

canvi significatiu en el paisatge. Com he comentat anteriorment, hem passat d’un paisatge on el 

nucli urbà era molt petit, amb un petit port pesquer, a passar a un nucli cada cop més gran i, 

sobretot, es produeix un gran augment de les urbanitzacions que envolten el municipi, reduint 

de manera significativa les zones de conreus, que també eren bastant presents en el passat, 

sobretot olivera i vinya (Figura 8), però que han anat en detriment del sector serveis, sobretot 

tot allò relacionat amb l’hoteleria. Actualment, el municipi disposa de 6.894 places hoteleres 
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Figura 7.-  Imatge de Roses del 1905 (esquerra) i imatge de Roses del 2018 (dreta). Font: Col·lecció 
d’imatges en línia de l’Arxiu Municipal de Roses (esquerra) i font pròpia (dreta). 
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distribuïdes en 46 establiments hotelers, concentrats. I també disposa de 2.358 places de 

càmpings distribuïdes en 4 càmpings32. 

 

Per tant, degut a aquest augment del turisme a partir dels anys ‘50 i ‘60, que acaba provocant un 

creixement de la població i un canvi de l’economia del municipi, provoca un canvi en el paisatge 

del poble, ja que aquest s’adapta a les necessitats del turisme. Apareixen grans establiments 

hotelers a primera línia de platja destinats a aquest turisme de sol i platja, i grans 

urbanitzacions amb segones residències per a la població que només estiueja en el municipi.  

 

Al mateix temps, es construeix un gran port esportiu per a satisfer les necessitats d’un turisme 

amb més poder adquisitiu, que vol poder arribar al municipi amb vaixell i gaudir de les diferents 

platges que es poden trobar al llarg del municipi i de tot el Cap de Creus.  

 

Roses, ha sigut un municipi que ha evolucionat de manera accelerada degut al turisme de sol i 

platja. El municipi que veiem avui en dia, no té res a veure amb el que podíem observar fa pocs 

anys (Figura 6). Ha patit un creixement significatiu, tant urbanístic com demogràfic, fet que ha 

provocat que canviï l’estil de vida dels habitants del municipi. Tal com s’observa a la figura 8 

veiem que des de l’auge del turisme dels anys 50-60 ha provocat una gran expansió del sòl urbà, 
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Figura 8.- Evolució de la població del municipi de Roses des del 1940 fins el 2018. Font: Elaboració 

pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 
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menjant-se totes les terres agrícoles del municipi i arribant a extensions considerables de 

territori. 

  

Figura 9.- Mapes d’evolució dels usos del sòl de l’any 1956 i 2017. Font: TFG: Anàlisi dels canvis en els 
usos i cobertes del sòl al municipi de Roses entre el 1956, 1992 i 2017. Autor: Guillem Serra. 
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3.- Metodologia  

 

Per a l’execució d’aquest Treball Final de Grau, primerament es va haver de triar el tema, que en 

certa manera el tenia clar, però no del tot. Tot i que a l’hora de començar-lo em van entrar 

dubtes, replantejant-lo i pensant si es podia fer un altre tema, ja que estava perdut. Però després 

d’alguna tutoria amb el meu tutor, en Josep Pintó, vam decidir continuar endavant. 

Posteriorment a l’inici de l’execució del treball, la feina va ser molt a comptagotes, ja que les 

coses clares no estaven clares del tot, però després de la lectura de molts articles, notícies, 

treballs, etc. relacionats amb el tema, i amb els meus coneixements previs, les coses ja van sortir 

de manera més fluida.  

 

Degut als meus coneixements assolits durant la meva etapa del Cicle Formatiu de Grau Superior 

d’Educació i Control Ambiental i, posteriorment, durant la meva etapa en el grau de Geografia, 

Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient em van ser molt útils per la correcta redacció 

d’aquest treball i per poder contrastar de millor manera la gran quantitat d’informació que 

podem trobar sobre el canvi climàtic, les seves causes i les seves conseqüències.  

 

Per tal de fer un bon treball, amb el meu tutor en Josep Pintó, es va establir un cronograma que 

es va procurar seguir, encara que havia de complementar l’execució d’aquest treball amb una 

feina que tenia i això va provocar una lentitud en la seva execució. Per començar, el primer pas 

va ser la dedicació d’un temps en buscar una bibliografia correcta i adient, ja que, com he 

esmentat anteriorment, hi ha molta informació sobre aquest tema, de gran varietat de fonts 

d’informació, algunes fonts són molt fiables com tota la informació publicada per l’IPCC (Panell 

Intergovernamental contra el Canvi Climàtic) o treballs d’investigació i d’altres no tant, com les 

que trobem en certs fòrums i altres pàgines en les quals trobem molta informació però entra en 

controvèrsia amb d’altres.  

 

Una vegada la bibliografia que tenia era suficientment correcta per a la redacció d’aquest treball, 

el pas següent va ser el procés de redacció dels primers apartats del treball, no tan relacionats 

amb el tema directament, sinó amb les meves motivacions. Escriure aquests primers apartats 

em va ser relativament fàcil perquè el tema estava directament relacionat amb la geografia, era 

del meu interès i el tenia bastant clar des de bon principi.  

 

Després de la redacció dels primers apartats, tota la resta, va anar sortint a comptagotes, ja que 

a mesura que anava redactant, havia d’anar acabant de contrastar tota la informació obtinguda 
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de manera pacient i això em va fer invertir-hi molt de temps. Juntament amb això, el fet de 

buscar cartografia històrica i la seva edició em va portar bastant temps. I posteriorment, 

després de l’elaboració de la cartografia, vaig redactar els resultats i les conclusions obtingudes 

de l’execució d’aquest treball.  

 

Per a la digitalització de la línia de costa i veure la seva evolució històrica i poder analitzar 

l’evolució d’aquesta i, a la vegada, poder fer previsions de futur vaig utilitzar: 

  

- Ortofotomapes 1945 / 1987 / 2008 / 2018 a escala 1:2.500 majoritàriament i, altres 

escales en funció de la visió del visor.  

 

Aquests mapes van ser la base de l’anàlisi de l’evolució de la línia de costa del municipi de Roses. 

El fet és que a les fotos més antigues i amb menys qualitat d’imatge provoca que el marge 

d’error sigui major, ja que la seva anàlisi és més difícil degut a aquesta poca definició. En canvi, 

els mapes més recents degut a la millor qualitat de les imatges, directament relacionada amb la 

millora de les tecnologies relacionades directament amb la captura d’imatges aèries, imatges 

satèl·lit, etc.  

 

Per poder editar i analitzar els ortofotomapes dels diferents anys, haig de recórrer a diferents 

programes d’informació geogràfica, sobretot el programa ArcGis, que és aquest que hem après a 

utilitzar des del principi de la carrera. És el programa que més hem utilitzat i del qual més ens 

han parlat al llarg del grau, encara que també hem tingut l’oportunitat d’utilitzar el QGis, que és 

un altre sistema d’informació geogràfica, però aquest és gratuït per qualsevol usuari, a 

diferència de l’ArcGis. Amb aquests dos programes, principalment amb la digitalització de les 

diferents ortofotomapes intentaré fer una anàlisi de l’evolució de la costa del municipi de 

diferents anys. Primerament, començaré digitalitzant els mapes més recents, ja que aquests són 

els que tenen major resolució i per tant, és més fàcil d’identificar l’àrea més exacta de les platges 

del municipi, juntament amb el treball de camp realitzat per les diferents platges del municipi 

he pogut establir de manera més exacta l’àrea actual de les diferents platges del poble de Roses.  

Una vegada digitalitzades les diferents platges del municipi, amb l’ArcGis calcular les àrees de la 

digitalització de les diferents platges. I aquest procés el vaig fent pels diferents ortofotomapes 

dels diferents anys per veure quina ha sigut l’evolució d’aquestes al llarg dels anys.  

 

Juntament amb la digitalització de les diferents platges del municipi i dels diferents anys, 

treballo amb un Model Digital d’Elevacions (MDE) o Model Digital del Terreny (MDT), per 

conèixer l’altitud de cada píxel de terreny i saber quina és l’altitud dels diferents punts de la 
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línia de costa del municipi i poder fer una millor simulació de les possibles conseqüències en 

funció de l’augment del nivell del mar en el futur. Pel que fa a l’MDE, en podem trobar de 

diferents tipus, a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en trobem un de resolució 15x15 

metres, un altre de 5x5 metres de resolució i un tercer de 2x2, el segon i el tercer tenen més 

resolució que el primer i aquest fet comporta que pesin més i sigui més lent de treballar-hi. El 

petit defecte que presenten els diferents MDE o MDT és que l’alçada mínima que arriben és a 1 

metre, no presenten una precisió centimètrica, això va dificultar la feina d’elaboració de 

cartografia de gran precisió, que es va suplir gràcies a la informació obtinguda del Llibre verd de 

l’Estat de la zona costanera a Catalunya de l’any 2010.  

 

Pel que fa a tota la cartografia, igual que el MDE o MDT, l’he obtinguda de l’ICGC, l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és l’entitat pública per excel·lència de Catalunya 

dedicada a la cartografia i geodèsia, per tal de poder obtenir i oferir dades espacials de tot el 

territori a la població en general.  
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3.1.- Àrea d’estudi  

 

Per a l’execució d’aquest Treball Final de Grau calia un municipi amb una línia de costa 

suficientment àmplia, la qual sigui molt important per aquest, ja que qualsevol variació en 

aquesta variarà significativament les dinàmiques socioeconòmiques del municipi. Aquesta va 

ser una de les raons, i la segona va ser que el municipi triat és en el qual em vaig criar i hi vaig 

viure gran part de la meva vida i per tant, el conec molt bé, i he vist com la línia de la costa ha 

anat evolucionant al llarg dels anys, com cada cop amb més freqüència els temporals feien 

malbé les seves diferents platges.  

 

El municipi és Roses, un petit poble situat al nord-est de Catalunya, a la comarca de l’Alt 

Empordà. El trobem situat a la part més meridional del Cap de Creus marcant el seu final i sent 

el punt de partida del golf que pren el nom del municipi, el Golf de Roses. És un dels municipis 

més grans de la comarca amb una superfície de 45,91 km2 i una població de 19.319 habitants. El 

municipi, segons les dades de l’IDESCAT, va guanyar població des de finals del segle passat 

(gràfica evolució de la població i completar). Roses és un poble amb molta història, on s’hi 

poden trobar diferents monuments megalítics de gran valor arquitectònic, com és el cas del 

dolmen de la Creu d’en Cobertella, el dolmen megalític més gran de Catalunya, amb una 

antiguitat de 3.500 a 3.000 a.C33 . Això ens parla d’un municipi amb molta història, pel qual han 

passat diferents civilitzacions fins a arribar al moment en el qual ens trobem ara mateix, 

començant per la civilització 

grega durant el segle IV a.C, amb 

una petita colònia que rebia el 

nom de Rhodes, posteriorment 

conquerida pels romans i passant 

la història fins a arribar a l’actual 

vila de Roses. Aquesta vila 

tranquil·la situada a l’inici de la 

badia de Roses.  

Roses és un municipi amb un 

gran atractiu turístic gràcies a les 

seves platges i cales que es poden 

trobar per tot el litoral, això ha 

provocat que s’inverteixi molt en  
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Figura 10.- Mapa del terme municipal de Roses i les platges 
estudiades. Font: elaboració pròpia a partir de dades de 
l’ICGC. 
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serveis i equipaments directament relacionats amb el sector turístic. Actualment trobem un 

total de 47 hotels repartits per tot el municipi, molts dels quals només obren en temporada 

estival. A la vegada trobem un gran port esportiu, una gran infraestructura destinada única i 

exclusivament cap al turisme, inaugurat l’any 2004, amb una capacitat per a 500 embarcacions. 

Els diferents serveis i equipaments, juntament amb el clima mediterrani que tenim en el 

municipi amb una temperatura mitjana anual de 16,6 ºC34 gràcies a l’efecte temperador del mar, 

ajuda que els estius no siguin molt calorosos, encara que les temperatures mitjanes anuals han 

augmentat lleugerament i els hiverns són menys freds. Un element característic del municipi és 

la tramuntana, un vent procedent del nord i molt fred, que bufa amb una força considerable en 

certs moments. Aquest és l’únic petit inconvenient que té el municipi relacionat amb el turisme. 

En canvi, disposa de moltes i variades cales i platges de sorra fina dintre del terme municipal, 

molt atractives pel turisme, com són Canyelles Petites, cala Murtra, cala Montjoi, la Pelosa, cala 

Jóncols, l’Almadrava, etc.  

 

Pel que fa a l’anàlisi de l’evolució de la línia de costa del municipi de Roses, es centrarà en les 

seves principals platges i les més concorregudes, turísticament parlant. Aquesta llista consta de 

la platja principal de Roses, formada per la platja del Salatar, la platja del Rastell i la platja Nova i 

he decidit afegir-hi la platja de Santa Margarida, ja que totes quatre són un continu sense cap 

barrera física que les separi. També analitzaré la platja de la Punta, la platja dels Palangrers, 

platja de Canyelles Petites, la platja de l’Almadrava o Canyelles Grosses, la cala Montjoi i la cala 

Jóncols. A continuació veurem una petita explicació de cada una d’elles.  

 

Platja principal de Roses 

 

La platja principal de Roses és formada per quatre platges diferents, separades en el passat per 

petites rieres que actualment són gairebé inexistents. Començant pel nucli de Roses, trobem la 

platja Nova, una platja que comença a l’espigó del municipi fins al Rec d’en Forquilla. Una platja 

d’una longitud aproximada de 450 metres i una superfície d’uns 10.000 m2 de sorra fina, molt 

freqüentada durant gairebé tot l’any, sobretot durant l’època estival degut a la gran afluència de 

turistes.  

 

Una vegada s’acaba aquesta, trobem la platja que rep el nom del Rastell, la platja més extensa de 

tot el municipi amb una superfície d’aproximadament 800 metres de llargada i amb una 

superfície de 30.000 m2 de sorra fina. Aquesta platja va des de la platja Nova fins a arribar a una 
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zona residencial coneguda com el Salatar. I com la platja Nova és una de les més concorregudes 

al llarg de l’any del municipi.  

 

Posteriorment trobem la platja del Salatar, que rep el nom de l’àrea residencial del mateix nom, 

fins a arribar a la urbanització de Santa Margarida. Una platja de sorra fina amb una longitud 

d’uns 500 metres i una superfície d’uns 11.000 m2. Les  tres platges que hem comentat fins ara 

són platges urbanes, amb un passeig marítim que les bordeja i per tant, les delimita per tot el 

seu contorn, i amb les construccions molt properes.  

 

I finalment, l’última platja que he inclòs en aquest grup és la platja de Santa Margarida, rebent el 

nom de la urbanització que ressegueix, Santa Margarida. Va des de final del Salatar fins al riu 

Gran, que és on acaba la urbanització. Aquesta platja té una longitud d’uns 550 metres i una 

superfície aproximadament de 29.000 m2. És una platja amb gran afluència de turistes, ja que es 

troba en una urbanització colonitzada per hotels, apartaments i segones residències.  

 

Platja de la Punta 

 

Resseguint la costa del municipi en direcció est, trobem la platja de la Punta, una platja de sorra 

fina que s’estén des de la Riera Ginjolers fins a arribar al port esportiu de Roses, amb una 

longitud aproximada de 400 metres i una superfície d’uns 23.000 m2. De la mateixa manera que 

totes les platges que trobem a les zones més urbanitzades, es troba delimitada per un passeig 

marítim de formigó que limita les seves dinàmiques naturals i el que provoca és que durant els 

mesos d’hivern, la part occidental de la platja desaparegui empassada pel mar, però quan 

s’apropa la temporada estival, l’ajuntament torna a reomplir de sorra aquesta part que 

desapareix durant l’hivern, pensant única i exclusivament en el turisme. És una platja on s’hi 

practica de manera freqüent la vela.  

 

Platja dels Palangrers 

 

Just passat el port pesquer del municipi hi trobem una petita platja tranquil·la, però que al 

mateix temps és molt concorreguda, sobretot durant l’època estival, ja que disposa de sorra fina, 

zones rocoses i unes aigües molt netes, i entre la gent del municipi rep el nom de platja del 

Segon moll. No és tan gran com les que es poden trobar al centre del municipi, només fa 140 

metres de longitud i una superfície d’uns 1.400 m2. És una platja encaixada i just a la seva 

esquena hi trobem un mur de pedra que la delimita. Tot i ser petita, al trobar-se una mica 
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amagada provoca que sigui un gran atractiu turístic, fet que va provocar que es remodelés 

l’accés a ella, eliminant les roques que hi donaven accés i construint-hi amb ciment.  

 

Platja de Canyelles Petites 

 

Passada la platja dels Palangrers i entrant a una petita urbanització que té el nom d’aquesta 

platja, hi trobem aquesta bonica i molt turística platja semiurbana. Una platja encaixada de sorra 

fina d’uns 350 metres de longitud i una superfície d’uns 6.000 m2. El fet de tenir sorra fina i 

unes aigües cristal·lines com a característiques principals, a més de trobar-se en una petita 

urbanització on la majoria d’habitatges són de segones residències o habitatges turístics, 

provoca que cada temporada estival estigui plena de gent gaudint de les seves vacances. També 

disposa de serveis com restaurants o bars, fet que provoca que estigui encara més 

concorreguda, tant de dia com de nit.  

 

Platja de l’Almadrava o Canyelles Grosses  

 

Continuant per la mateixa carretera passant per Canyelles Petites, trobem la platja semiurbana 

de Canyelles Grosses o coneguda popularment com a platja de l’Almadrava, prenent aquest nom 

de l’accident geogràfic que trobem just al seu costat, la Punta de l’Almadrava, un petit 

aflorament rocós que s’endinsa en el mar. Es tracta d’una platja encaixada d’uns 500 metres de 

longitud i una superfície d’uns 10.000 m2. És una platja molt semblant a la de Canyelles Petites, 

situada en una petita urbanització, una mica menys edificada. També es tracta d’una platja de 

sorra fina i té unes aigües d’un blau intens que fa que sigui un gran atractiu turístic. A més 

d’això, té un gran element que fa que estigui molt concorreguda tot el dia durant l’època estival, i 

és que està a recer de la Tramuntana, de la mateixa manera que Canyelles Petites. Són petites 

platges encaixades en les quals el vent no hi toca amb força. Per aquest motiu es troba tan 

freqüentada.   

 

Cala Montjoi  

 

Apropant-nos al Cap Norfeu, un dels caps més importants del Cap de Creus, trobem una de les 

cales més conegudes de Catalunya per motius relacionats amb un restaurant que va ser 

considerat el millor restaurant del món en diferents anys i un dels més coneguts a nivell estatal i 

internacional, el restaurant El Bulli. Es tracta d’una platja semiurbana d’uns 300 metres de 

llargada i una superfície de gairebé 9.000 m2. Es tracta d’una petita cala encaixada, rodejada per 

petites formacions muntanyoses com el Puig de la Morisca (183) o el Puig del Gall (253 metres). 
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És una platja de sorra gruixuda d’un color fosc i còdols. És una platja no molt concorreguda, ja 

que es troba a gairebé 10 km del nucli del Roses, i per tant, t’has de desplaçar amb vehicle per 

arribar, fet que provoca que no sigui tan concorreguda com les anteriors. És una platja on s’hi 

practica diferents tipus d’esports aquàtics com el paddle surf o el submarinisme.  

 

Cala Jóncols 

 

La darrera platja analitzada és una petita cala encaixada situada just després del Cap Norfeu. Es 

tracta d’una cala bastant verge situada a més de 10 km del centre del nucli de Roses, i compte 

amb gairebé 200 metres de longitud i una superfície aproximada d’uns 6.000 m2. És una platja 

de còdols amb una profunditat que s’accentua ràpidament, fet que provoca que sigui molt bona 

per la pràctica del submarinisme. Tant cala Jóncols com cala Montjoi són platges bastant poc 

urbanitzades, això ha provocat que no hagin sigut tan modificades com la resta de platges del 

municipi.  
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3.2.- Metodologia d’anàlisi 

 

Per poder conèixer quin ha sigut l’evolució de les diferents platges del municipi, vaig haver de 

descarregar diferents ortofotomapes històrics per cada platja, més concretament dels anys 

1945, 1987, 2008 i 2018, períodes significativament llargs perquè, si hi ha hagut certa evolució 

de la línia de costa, es pugui identificar. Aquesta ha sigut la peça de l’anàlisi i la millor manera 

per conèixer com han evolucionat de manera més concreta les diferents platges. Ja que a partir 

d’aquests diferents mapes històrics i la seva posterior digitalització i tractament, he pogut 

esbrinar de manera aproximada la seva evolució.  

 

Haig de dir que el fet que les ortofotos més antigues, sobretot la de l’any 1945 i la del 1987, 

presenten una resolució significativament baixa, fet que provoca un augment del marge d’error 

dels resultats finals. Per a la reducció del marge d’error, he digitalitzat a partir dels mapes 

descarregats i del visor, VISSIR3, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ja que al 

descarregar els mapes van perdent qualitat en la seva resolució, en canvi, en el visor, la 

resolució és una mica superior. Tanmateix les dades numèriques o les digitalitzacions poden 

presentar un petit marge d’error.  

 

3.2.1.- Digitalització de la línia de costa 

 

La digitalització de la línia de la costa l’he dut a terme primerament amb la descàrrega de 

diferents ortofotomapes amb la major amb un Sistema d’Informació Geogràfica, l’ArcMap. Per a 

poder digitalitzar la línia de costa, primerament s’ha procedit a la descàrrega de diferents mapes 

de l’àrea d’estudi amb una escala d’1:2.500, que són els de major resolució que permet el visor 

VISSIR3 de l’ICGC.  

 

Posteriorment, una vegada tenim preparats els diferents mapes es procedeix a la digitalització, 

començant per la creació d’un nou Shapefile, un element de format senzill i no topològic que 

s’utilitza per emmagatzemar la ubicació geomètrica i la informació dels atributs d’elements 

geogràfics35, en la carpeta que es vulgui treballar, a aquest Shapefile se li ha de posar el format 

de polígon i establir-hi un sistema de referència perquè quedi georeferenciat correctament. Una 

vegada creat el Shapefile li atribuïm les característiques o paràmetres que volem, en el meu cas 

per a la digitalització de la línia de costa només necessito un tipus de digitalització. A partir 

                                                
35

 ESRI. (s.d.). Qué es un shapefile. Recuperat de: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-
data/shapefiles/what-is-a-shapefile.htm 
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d’aquí es comença amb l’edició dels diferents mapes. Com que no es coneixia quan es van fer les 

fotos, i en funció de l’època de l’any el mar pot trobar-se més endins de la costa o menys, vaig 

digitalitzar buscant el punt intermedi entre la posició actual de l’aigua del mar i el punt límit on 

la sorra deixava d’estar molla i per tant, deixava de presentar un color tan fosc.  

 

I per digitalitzar la part posterior de la platja, la majoria d’elles són molt conegudes per mi i per 

tant, amb una mica de treball de camp he pogut identificar de manera correcta fins on arriben. 

En canvi, hi ha d’altres que al no tenir un coneixement molt bé, he hagut de realitzar un treball 

de camp més continuat per establir fins on arribava més o menys la línia de costa.  

3.2.2.- Canvis en la línia de costa 

 

Després de la digitalització de la línia de costa, el següent pas va ser intentar calcular l’àrea o 

superfície de les diferents platges per intentar veure com han evolucionat. Per a poder calcular 

aquesta àrea, vaig haver de crear un camp a la taula d’atributs de cada una de les digitalitzacions 

fetes i, a través de l’eina Calculate Geometry vaig poder conèixer l’àrea aproximada de les 

diferents platges dels diferents anys i gràcies a això he pogut conèixer la seva evolució.  

 

Per tant, el resultat de la digitalització ha sigut: 

 

- Mapes digitalitzats de la platja de Roses, platja de la Punta, platja dels Palangrers, platja 

de Canyelles Petites, platja de l’Almadrava o Canyelles Grosses, cala Montjoi i cala 

Jóncols pels anys 1945, 1987, 2008 i 2018.  

 

Una vegada vaig obtenir les diferents digitalitzacions, vaig procedir a la superposició de les 

diferents digitalitzacions per poder elaborar mapes visuals per poder veure l’evolució de la línia 

de costa de manera més nítida. Aquesta superposició de les diferents digitalitzacions va ser feta 

en els corresponents ortofotomapes de l’any 2018 per a cada una de les platges, ja que és el més 

recent i per tant els que tenen més resolució. 

 

Posteriorment de la digitalització, per poder elaborar l’afectació de l’augment del nivell del mar i 

treballar en com variarà la línia de les diferents platges del municipi de Roses, vaig haver de 

treballar amb l’MDE lliure que ofereix l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Treballant, 

primerament, amb una resolució de 5x5 metres, però posteriorment, per obtenir una major 

precisió i qualitat, vaig decidir treballar amb l’MDE 2x2. Aquest segon MDE de 2x2 va 

proporcionar una major precisió, ja que és una representació del territori de 2 metres per 2 
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metres. Després de la seva descàrrega de la web oficial de l’ICGC, el següent pas va ser la seva 

edició. Per poder editar-lo, al trobar-se en format Raster, és a dir una matriu de cel·les o píxels 

organitzats en files i columnes que cada un d’ells té un valor d’informació36, es va haver de 

treballar amb l’Spatial Analyst Tools, ja que el meu objectiu era introduir els valors estimats de 

l’augment del nivell del mar per veure com afectarà la línia de costa del municipi. Per poder dur 

a terme aquest pas, vaig haver d’utilitzar l’eina Reclass i posteriorment Reclassify i finalment 

editar-los al meu gust. Els resultats es poden consultar a l’Annex 1.- Ortofotomapes digitalitzats 

per platges i anys. Però vaig trobar-me un gran inconvenient, i era que els diferents MDE de 

l’ICGC arribaven a una alçada mínima d’un metre, mentre que les projeccions d’augment del 

nivell del mar elaborades per l’IPCC parlen d’augments que no arriben als 100 cm, fet que va 

provocar un retràs considerable a l’hora d’elaborar quina seria la línia de costa afectada per 

l’augment del nivell del mar. Posteriorment, a través del treball de camp on, a través de 

l’observació directa i dels perfils que trobem al Llibre Verd de l’Estat de la zona costanera a 

Catalunya37, vaig fer una anàlisi qualitatiu de l’afectació de les pujades del nivell del mar a les 

diferents platges del municipi. S’ha de dir que al fer-se a través dels perfils de les platges, sense 

conèixer les elevacions reals de les platges provoca que el marge d’error sigui una mica major, ja 

que tot i el treball de camp per a la comprovació dels perfils, s’ha de dir que les platges no són 

uniformes i per tant, l’augment del nivell del mar afectarà de diferent manera en funció del punt 

que ens trobem de la platja.   

 

A partir d’aquestes dades vaig poder acabar elaborant cartografia d’escenaris extrems, s’ha de 

dir que poc probables, però que s’han de tenir presents de pujades de nivell del mar. També 

s’han de tenir en compte aquests augments del nivell, ja que les condicions del sistema climàtic 

estan canviant de manera significativa i això pot accelerar els elements que provoquen 

l’augment del nivell del mar, com el desglaç de les masses de gel. Per tant, s’han de tenir 

presents pujades del nivell del mar superiors a 1 metre, 2 metres o fins i tot, molt poc probable, 

però existeix la probabilitat, d’augments superiors a 3 metres. Aquesta cartografia mostra 

clarament com totes les platges de Roses es veurien completament afectades per l’augment del 

nivell del mar d’1 metre, mentre que si pugés 2 metres o més, totes les platges desapareixerien.  

 

                                                
36

 ESRI. (s.d.). ¿Qué son los datos ráster?. Recuperat de: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-
data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm 
37

 Generalitat de Catalunya. (2010). Llibre verd de l’estat de la zona costanera a Catalunya. Recuperat de: 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-
urbanisme/ordenacio_territorial/llibre_verd_estat_de_la_zona_costanera/ 

46 



  

 

4.- Resultats 

 

En aquest apartat exposaré els resultats de l’anàlisi de l’evolució del litoral del municipi de 

Roses a través de les dades extretes de la cartografia realitzada anteriorment, i faré una breu 

introducció de com afectarà la pujada del nivell del mar a les diferents platges del municipi.  

 

4.1.- Evolució de la línia de costa a partir de la cartografia 

 

Després de la digitalització de la línia de costa de les diferents platges del municipi de Roses a 

partir d’ortofotomapes històrics, he pogut apreciar diferents canvis en les dimensions de les 

diferents platges, en algunes més que d’altres però en cap d’elles s’ha mantingut el seu estat, 

totes han sofert canvis, ja sigui per l’acció de l’home o simplement per la mateixa dinàmica 

natural, que ha fet es vagin degradant a poc a poc. Aquesta anàlisi des del 1945 fins a l’actual 

reflecteix perfectament aquest augment del nucli urbà i les urbanitzacions, esmentat 

anteriorment. Ja que les platges del nucli més centrals del municipi han disminuït degut a la 

gran pressió urbanística, com és el cas de la platja principal de Roses, que és l’exemple més clar 

de com el gran creixement urbanístic ha fet reduir-se de manera contundent i significativa l’àrea 

de la platja.  

 

A continuació es presenten els diferents mapes dels diferents moments temporals, començant 

per ortofotomapes més antics (1945) i per ordre temporal, anirem passant fins a arribar al 

mapa més recent, el del 2018.  

 

Platja principal de Roses (1945 - 2018) 

 

La platja principal de Roses, composta actualment per la platja Nova, la platja del Salatar, la 

platja del Rastell i la platja de Santa Margarida veiem que l’any 1945 tenia una superfície 

considerable (aproximadament 210.000 m2), envoltada majoritàriament per zones 

d’aiguamolls i camps de conreus. L’any 1945, la gran urbanització de Santa Margarida encara no 

era present i per tant, la platja era una platja contínua de grans dimensions dividida per petites 

rieres. Però aquesta gran platja va tenir les hores comptades, ja que com he esmentat 

anteriorment, Roses va patir una gran transformació després dels anys ‘50 i ‘60 degut al gran 

auge descontrolat del turisme buscant el sol i la platja, i aquest era un municipi que satisfaria i 

satisfà amb escreix aquestes necessitats. Per tant, aquesta platja va patir una reducció 
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significativa de la seva superfície en detriment del creixement urbanístic desenfrenat per 

satisfer les necessitats del turisme. En el mapa de l’any 1987 que trobem a l’Annex 1, s’aprecia 

com la construcció de la urbanització de Santa Margarida i el petit barri del Salatar va provocar 

una disminució de la superfície d’aquesta platja de manera significativa. Unes urbanitzacions 

que són molt semblants a les actuals, és a dir, que des que es van construir fins ara, han crescut 

poc. Aquesta construcció d’aquesta gran urbanització va provocar que la platja principal de 

Roses es reduís en més d’un 60% de la seva superfície, passant dels més de 200.000 m2 que 

tenia durant l’any 1945 i abans, als una mica més de 80.000 m2 que teníem l’any 1987.  

Posteriorment, aquesta platja va augmentar de mida degut a la construcció de la platja Nova de 

Roses. Aquest fet va provocar que la gran platja de Roses augmentés la seva superfície un 14%, 

passant dels 80.000 m2 de superfície de l’any 1987, i arribant a una mica més de 90.000 m2. La 

platja Nova va començar a ser construïda l’any 1975 juntament amb la construcció dels 

espigons de Roses, però només es va començar amb una fase experimental que consistia a 

transportar al voltant de 30.000 m3 de sorra des de la platja de Santa Margarida fins a aquest 

espai. El projecte d’aquesta gran obra va ser elaborat per la Dirección General de Puertos y Costas 

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, per evitar el deteriorament de la platja de Roses, 

l’any 1987 i aprovat un any després i les obres van començar a finals del 1990 i van durar uns 6 

mesos aproximadament38.  

 

Després d’aquest augment artificial de la superfície de la platja, una actuació pensada per 

protegir el passeig marítim que es va construir durant la dècada dels anys 90 de l’onatge. 

Aquesta platja ha sofert canvis significatius al llarg de la història, començant per l’acció de 

l’home, que la va reduir en més d’un 50% de la seva superfície total i posteriorment 

augmentant-la una mica. Però les dinàmiques i corrents litorals que trobem en aquesta regió 

també ha provocat una degradació d’aquesta platja, però directament relacionada amb l’acció de 

l’home, ja que degut a la construcció del port de Roses, ha fet que el transport de sediments sigui 

cada cop menor, provocant que la platja vagi reduint la seva superfície. Al mateix temps, es 

tracta d’una platja molt planera en certes zones, i per tant, significa que l’augment del nivell del 

mar previst per l’IPCC l’afectarà de manera considerable.  

                                                
38

 Rosespèdia. (2012). Espigons. Recuperat de: http://rosespedia.cat/index.php/Espigons 
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 Figura 11.- Evolució de l’àrea de la platja principal de Roses del 1945 fins el 2018 (platja de Santa Margarida + platja del Salatar +  platja del Rastell + platja 

Nova). Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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Platja de la Punta (1945 - 2018) 

 

Pel que fa a la platja de la Punta, ha seguit una tendència totalment diferent a la platja principal 

de Roses, ja que aquesta platja ha augmentat de manera significativa la seva superfície, tal com 

s’observa a la figura 12. Fará gairebé 80 anys, aquesta platja tenia una superfície aproximada 

d’una mica més de 6.000 m2, però veiem com la seva superfície va augmentar els diferents anys 

analitzants fins arribar a l’actualitat. Però aquest fet té una explicació molt senzilla, ja que 

aquest creixement tan significatiu no és per causes naturals. Hi va haver dos successos 

significatius que van fer que es regenerés les platges de manera artificial.  

La seva primera gran ampliació que va fer passar la superfície de la platja d’uns 6.700 m2 fins a 

uns 13.000 m2, aquest augment d’un 94% de la superfície de la platja va ser deguda a la 

construcció del segon dels dos espigons que trobem avui en dia al final de la Riera Ginjolers del 

municipi. El projecte d’aquest segon espigó es va aprovar el mateix any de finalització de 

l’espigó dret de la riera. A principis de l’any 1991 es van iniciar el projecte d’aquest segon espigó 

i va ser aprovat un any i mig després, a mitjans de l’any 1992. Després de la seva aprovació per 

l’Ajuntament de Roses, les obres es van iniciar un any després, a mitjans l’any 1993 i van durar 

aproximadament mig any, sent aquestes finalitzades a principis de l’any 1994. Les obres 

d’aquest espigó van ser dutes a terme per la Sociedad Anónima de Trabajos y Obras, una empresa 

que s’encarrega de la construcció de ports i elements marítims, que porta més de vuitanta anys 

treballant. Aquest projecte es va fer de manera paral·lela al de la regeneració de la platja, 

ampliant la seva superfície i construint aquest espigó per evitar la seva erosió39.  

 

El segon gran canvi significatiu va ser la construcció del gran port esportiu de Roses. Un port 

d’una amplada de gairebé 70 metres, amb capacitat de donar servei a 485 embarcacions. Un 

port que des dels anys ‘70 fins a la seva construcció, sempre va tenir l’opinió en contra dels 

veïns del municipi, però finalment es va acabar fent. El projecte es va aprovar l’any 2001 i les 

obres van començar aquell mateix any, prolongant-se aproximadament 2 anys i mig, i finalitzant 

l’any 2004. Aquesta gran obra significava menjar-se part d’aquesta platja i destinar-la al nou 

port esportiu i tots els seus equipaments. Tot això, més la construcció de serveis i equipaments 

destinats al turisme com són pàrquings i la millora del passeig marítim va comportar un gran 

moviment de sorra, i aprofitant per ampliar la seva superfície. Abans de la construcció del port, 

la platja disposava d’una superfície d’uns 13.000 m2 i amb la construcció del port i ampliació 

d’aquesta, va augmentar la seva superfície en un 78% arribant a superar els 23.000 m240. El fet 

de ser una platja tan modificada presenta un greu problema, ja que durant els temporals i degut 

                                                
39

 Rosespèdia. (2012). Espigons. Recuperat de: http://rosespedia.cat/index.php/Espigons 
40

 Port de Roses. (s.d.). El port. Recuperat de: https://www.portroses.com/ca/el-port/estatuts 
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al transport longitudinal de l’onatge, la sorra s’acaba dipositant al costat més proper al nou port 

esportiu, deixant l’altra banda totalment descoberta, fet que provoca durant els temporals, que 

la força de l’aigua pugui causar destrosses en el passeig marítim. Aquest fet passa any rere any, i 

la platja s’ha de regenerar cada any. Es va buscar una solució a aquest problema i es va proposar 

la idea de construir un espigó perpendicular al ja existent per evitar aquest fet, però aquesta 

idea encara no ha estat executada i continua el mateix problema. 
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Figura 12.- Evolució de l’àrea de la platja de la Punta del 1945 fins el 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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Platja dels Palangrers 

 

Observem que a aquesta platja, que és una de les més petites del municipi i la més petita 

analitzada, es troba en una situació semblant a totes les altres. És una platja que es troba just 

després del port pesquer, encaixada entre el contradic del Port de Roses i un aflorament rocós. 

Tot i trobar-se una mica amagada, es tracta d’una platja bastant turística, que ha anat reduint la 

seva superfície amb el pas dels anys, encara que aquesta reducció ha sigut bastant lenta. 

Aquesta platja s’observa en ella una petita anomalia, com es pot veure en el mapa següent, la 

part superior de l’àrea de la platja creix una mica entre l’any 1945 i el 1987, això, sense tenir-ne 

certesa absoluta, ja que no he trobat informació que parli sobre aquest fet, penso que ha sigut 

per la construcció del contradic del Port de Roses, que anteriorment només era una petita 

construcció inestable i actualment és una construcció de formigó significativament gran. Aquest 

fet ha provocat que la platja augmentés de superfície, abans d’anar reduint-se de manera 

natural. Al ser una platja encaixada i vorejada a l’esquena per roques, la sorra no té molt espai 

per moure’s. Però al tenir roques en un costat i un contradic a l’altre costat, queda relativament 

protegida dels temporals, ja que aquests fan de barrera i eviten que les onades arribin amb 

força. Tot i així, aquesta platja també ha tingut una reducció significativa de la seva superfície 

total. En els darrers anys hi va haver una petita obra per millorar l’accés a la platja, retirant les 

roques i sorra que hi havia, i canviant-ho per una plataforma de formigó, un fet que li ha tret una 

mica de superfície, però insignificant.  
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Figura 13.- Evolució de l’àrea de la platja dels Palangrers del 1945 fins el 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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Platja de Canyelles Petites 

 

Una de les platges més turística del municipi, juntament amb l’Almadrava, es troba en un estat 

de decreixement. Una platja que durant el passat, abans que la urbanització creixés a la seva 

esquena i marges, era una mica major que en l’actualitat. Una platja que degut al gran auge del 

turisme i, per conseqüència, el gran augment de la construcció de cases, sobretot monofamiliars 

i hotels, i també un petit passeig marítim elevat uns dos metres de la platja va provocar la seva 

reducció i, amb major importància, la seva limitació i estancament, és a dir, que actualment es 

troba bordejada per un passeig marítim i diferents construccions. Es tracta d’una platja 

encaixada que al llarg dels anys ha sofert una reducció, en comparació amb el seu màxim, d’un 

7% de la seva superfície. Aquesta platja, al ser una platja relativament petita i encaixada, serà 

una de les que més notarà l’augment del nivell del mar, però té l’avantatge de ser una platja que 

s’eleva fins a 2 metres per sobre del nivell del mar i això li permetrà no quedar sota l’aigua 

completament. 
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 Figura 14.- Evolució de l’àrea de la platja de Canyelles Petites del 1945 fins el 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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Platja de l’Almadrava o Canyelles Grosses 

 

Pel que fa la platja de l’Almadrava, una de les platges més turístiques del municipi, per no dir la 

que més, degut a disposar de mig quilòmetre de sorra fina de color daurat. Aquesta platja li 

passa el mateix que les dues platges anteriors, es troba en un procés de decreixement de la 

platja, i això s’observa a la seva història. Una platja que disposava d’una superfície aproximada 

de 12.000 m2 ara fa 80 anys i actualment trobem que amb prou feines supera els 10.000 m2, 

suposa una reducció de gairebé un 13% de la superfície de la platja en aquest temps. I aquesta 

tendència sembla que continuarà, ja que, com la majoria de les platges del nostre litoral, estan 

reduint-se de manera significativa per la falta de sediments en elles. L’augment del nivell del 

mar l’afectarà de manera directa i provocarà un gran impacte per aquesta zona, en la qual 

actualment hi trobem gran quantitat de serveis, equipaments i economia que gira al voltant del 

turisme de sol i platja que genera aquesta platja. I el fet que només s’elevi poc més d’1 metre per 

sobre del nivell del mar actual, provoca que sigui molt vulnerable a l’augment d’aquest. 
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Figura 15.- Evolució de l’àrea de la platja de l’Almadrava del 1945 fins el 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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Cala Montjoi 

 

Aquesta petita cala que trobem molt a prop del Cap Norfeu, ha patit una evolució semblant a la 

resta de platges del municipi. Tot i tractar-se d’una platja de roques, també ha sigut una platja 

ha anat reduint la seva superfície, continua fent-ho i ho farà en el futur. Però de totes les platges 

analitzades, aquesta ha sigut la que menys s’ha reduït en aquests 80 anys. Amb una superfície 

aproximada de 9.570 m2 l’any 1945, va anar disminuint la seva superfície fins a arribar a la 

superfície actual, que és aproximadament uns 8654, una reducció de superfície de gairebé un 

10%. Aquesta cala s’eleva fins a 1,6 metres per sobre el nivell del mar, per tant, si el nivell 

d’aquest no augmenta significativament, la platja no es veurà gaire afectada per l’augment 

previst per l’IPCC.  
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Figura 16.- Evolució de l’àrea de la cala Montjoi del 1945 fins el 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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Cala Jóncols 

 

I finalment trobem l’última platja del municipi, just després d’haver superat el Cap Norfeu. Una 

petita cala encaixada de roques molt semblant a la cala Montjoi. Aquesta platja, com la resta de 

platges exceptuant les dues que trobem dintre del nucli urbà del municipi com són la platja 

principal de Roses i la platja de la Punta, no han sigut modificades per l’home de manera 

significativa, només pel que fa als serveis i equipaments que disposa actualment la platja. Una 

platja que ha pogut seguir la seva dinàmica natural de manera relativa, també ha anat perdent 

superfície degut a l’augment del nivell del mar i l’erosió natural d’aquesta. Aquesta cala ha sigut 

la que més percentatge de superfície ha perdut de totes les platges no modificades per l’home, 

passant de poc més de 6.000 m2 de superfície que trobàvem l’any 1945 fins als 4473 m2 (Figura 

17) aproximadament que tenim actualment, és a dir, una reducció d’un 25% de la seva 

superfície total.  

 

És important destacar que totes les dades obtingudes són totalment subjectives, a través de la 

interpretació personal dels diferents ortofotomapes i, al mateix temps, el treball de camp 

realitzat per conèixer la situació de les diferents platges, he pogut extreure unes àrees 

aproximades de les diferents platges del municipi. Per tant, en aquest anàlisi existeix un marge 

d’error degut a la interpretació personal que pot fer que aquestes dades no coincideixin de 

manera exacte amb altres anàlisis fets prèviament.    
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 Figura 17.- Evolució de l’àrea de la cala Jóncols del 1945 fins el 2018. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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4.2.- Anàlisi de l’evolució de la línia de costa 

 

La franja litoral del municipi de Roses és la principal font d’ingressos del municipi, ja que és un 

gran atractiu turístic, i per tant, l’economia gira al voltant d’aquest fet. El municipi disposa de 

gairebé 7.000 places hoteleres i més de 200 restaurants i bars repartits per tot el municipi, però 

sobretot a la façana litoral, on resseguint-la, des de la urbanització de Santa Margarida, fins a 

arribar al port i després a les dues platges més grans posteriors, Canyelles i l’Almadrava, hi 

trobem una gran concentració de restaurants i bars que viuen, única i exclusivament del turisme 

a la temporada estival, sobretot aquest turisme que ve a buscar el sol i la platja. 

Però la realitat és que aquest turisme de sol i platja pot tenir les “hores comptades”, ja que amb 

una visió a 100 anys vista, en funció de l’evolució del clima del planeta, aquesta riquesa 

obtinguda gràcies al turisme pot desaparèixer de manera dràstica degut a la reducció del nivell 

de mar.  

Fins a dia d’avui, totes les platges han reduït la seva superfície de costa, exceptuant les que han 

sigut modificades per la mà de l’home, com és el cas de la platja de la Punta, que amb la 

construcció del segon espigó que trobem en el centre del municipi es va ampliar per poder 

augmentar dues funcions de la platja, la de protecció i la recreativa, la natural en menor mesura, 

ja que el fet de ser una platja que es regenera cada any provoca una degradació del sistema 

natural, ja que canvia les condicions normals d’aquesta. La mitjana de reducció de les platges del 

municipi, sense tenir en compte aquesta platja de la Punta que s’ha alterat, ni tenint en compte 

la gran platja de Roses, ja que aquesta s’ha reduït significativament degut a la construcció de 

diferents urbanitzacions, per tant, aquesta reducció pot ser enganyosa, ha sigut del voltant d’un 

10% en els darrers 80 anys, on el nivell del mar només ha augmentat al voltant de 10 cm de 

mitjana aproximadament. Això vol dir que en un futur l’erosió i posterior reducció de les platges 

serà major, ja que el nivell del mar afectarà de manera més severa sobre les platges, i per tant, 

aquestes perdran superfície més ràpidament.  
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5.- Escenaris de futur  

A continuació faré una anàlisi qualitatiu de les àrees que quedarien afectades per l’augment del 

nivell del mar. Tenint en compte les previsions del 5è informe de l’IPCC elaborat l’any 2014 i el 

pitjor dels escenaris (RCP8.5), parlen d’un augment del nivell del mar de 0,82m41 pel període 

d’anys compresos entre el 2081 i 2100. Un augment significatiu que si es compleix, afectarà de 

diferent manera a les platges del municipi, reduint les àrees d’aquestes més o menys en funció 

de la platja. Cada una d’elles té un perfil diferent, fent que aquest augment arribi a afectar més o 

menys. Començant per la platja més occidental del municipi, i caminant seguint la línia de costa 

cap a l’est, començaríem per les diferents platges que formen la platja principal de Roses, i la 

primera és la platja de Santa Margarida, es tracta d’una platja que, de mitjana, en uns 10-15 

metres s’eleva per sobre de l’augment màxim del nivell del mar previst.  

A continuació d’aquesta trobem la platja del Salatar, separades entre sí per una petita riera que 

és gairebé imperceptible. Aquesta platja és molt semblant a la platja de Santa Margarida i per 

tant, en 10 metres de platja de mitjana, l’elevació de la platja ja és superior als 0,82 metres que 

s’espera que s’elevi el nivell del mar.  

Posteriorment trobem les platges del Rastell i la platja Nova, aquestes dues són platges molt 

semblants entre si, i que si el mar augmentés l’alçada que ha previst l’IPCC es veurien afectades 

de manera significativa, reduint la seva àrea dràsticament, sobretot la platja Nova que amb prou 

feines supera els 80 cm de mitjana en tota la seva superfície, però després trobem la part més 

propera al primer espigó construït, que la seva alçada no arriba als 80 cm. Per tant, aquestes 

dues platges es veuran afectades de manera significativa.  

Passant els dos espigons trobem l’inici de la platja de la Punta, una platja amb una morfologia 

molt semblant a les dues anteriors, una platja molt planera i amb una elevació per sobre del 

nivell del mar actual poc significativa, exceptuant algunes zones. Una platja que, com he 

esmentat en apartats anteriors, ha estat regenerada durant molt de temps, ja que els sediments 

es van acumulant a la part est de la platja, buidant la part oest. L’augment del nivell del mar en 

aquesta platja provocarà que gran part de la seva superfície, ja que com les dues platges 

anteriors supera en 80 metres terra endins en el seu punt més llunyà, només s’eleva 1,2 metres i 

trobem que la major part de la seva superfície no supera els 0,8 m.  

Una passem els ports esportiu i pesquer arribem a la platja dels Palangrers, una platja que 

aquest augment del nivell del mar afectarà de manera diferent que les platges anteriors, tot i 

                                                
41

 IPCC. (2014). Cambio Climático. Informe de Síntesis. Pàg. 13. Recuperat de: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 
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que aquest impacte del canvi climàtic, farà que la meitat de la seva superfície quedi sota l’aigua, 

ja que la meitat de la superfície de la platja, aproximadament, es troba per sota dels 0,8 m 

d’alçada.  

Seguint l’ordre de sud a nord de les platges del municipi, entrem a una de les platges més 

turístiques del municipi, i estic parlant de la platja encaixada de Canyelles Petites. Una platja que 

en el seu punt més alt s’eleva fins a 2 metres per sobre del nivell del mar, però trobem una part 

important de la seva superfície, gairebé la meitat, que no supera el llindar dels 0,8 m.  

A continuació, resseguint la línia de costa trobem la platja de l’Almadrava, una de les platges 

més freqüentades del municipi degut a que queda a recer de la tramuntana, trobem que gran 

part de la seva superfície queda per sobre dels 0,8 metres, però també una part significativa 

quedarà sota les aigües del mar en el cas que augmenti l’alçada que ha predit l’IPCC. 

I tocant el Cap Norfeu arribem a les últimes platges analitzades, una de les dues platges que són 

de roques i no de sorra, i es tracta de Cala Montjoi, una cala encaixada la qual la meitat de la seva 

superfície no supera els 0,8 metres, per tant, l’augment del nivell del mar l’afectarà 

significativament.  

I finalment, trobem la segona platja de roques, Cala Jóncols. Una de les platges que menys 

afectarà la pujada del nivell del mar, ja que si es compleixen les previsions de l’IPCC i el mar puja 

0,82 m. l’àrea afectada serà relativament petita comparada amb les altres platges del municipi. 

Tots els perfils de les platges es poden trobar dins de l’Annex 2.- Perfils de les platges de Roses.    

Aquest augment del mar no només provocarà que les platges quedin submergides, sinó que té 

un altre gran impacte molt important. El problema del fet que el nivell del mar sigui major 

provocarà que les onades arribin a zones més profundes terra endins, provocant un impacte 

major en els passejos marítims del poble. I al mateix temps, els temporals provocaran que les 

platges s’erosionin amb més facilitat, ja que cada cop hi haurà menys superfície de platja.  
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5.1.- Escenaris extrems  

 

Segons dades del grup d’experts contra el canvi climàtic o IPCC, que planteja diferents escenaris 

en funció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a escala mundial, els augments del nivell 

del mar no sobrepassant els 82 cm pel pitjor dels escenaris (RCP8.5). Aquests augments ja seran 

significatius, ja que a més d’això, l’erosió de les platges serà major degut a que el canvi climàtic 

afectarà en les precipitacions a escala global, provocant temporals més forts degut a l’augment 

de la temperatura dels oceans, per tant les onades tindran més força i arribaran més terra 

endins provocant una erosió major a les diferents platges. Tot això si l’augment del nivell del 

mar no sigui superior a 100 cm. Però trobem estudis actuals, com l’elaborat42 per científics de la 

Royal Netherlands Meteorological Institute  o un altre estudi43 fet per experts en la capa de gel i 

liderat per la Universitat de Bristol, expliquen que aquest augment del nivell mar pot ser molt 

superior al predit per l’IPCC l’any 2014. Plantegen possibles escenaris de desglaç de tot el gel de 

Groenlàndia o el de l’Antàrtida. Aquests estudis parlen d’augments del nivell del mar superiors a 

1 metre, a 2 dos metres o fins i tot, superiors a 3 metres. Aquests augments tan significatius 

provocarien la desaparició de gairebé tota la superfície de les platges a escala global i les del 

municipi.  

 

A continuació tenim una cartografia que vol reflectir els diferents escenaris extrems d’augment 

del nivell del mar. Veiem els diferents mapes repartits per augment del nivell del mar. 

Primerament trobarem els mapes de les diferents platges on les quals veiem l’àrea afectada per 

l’augment d’1 metre del nivell del mar, després trobarem el de 2 metres i finalment el de 3 

metres. Gairebé totes les platges quedarien totalment cobertes per l’aigua si el nivell del mar 

augmentés entre 1 i 2 metres tal com s’observa a les figures 18 i 19, per tant, de 3 metres he 

decidit no elaborar la cartografia, ja que l’àrea seria la mateixa que la cartografiada en els mapes 

de 2 metres. Només n’he fet el de la platja principal per apreciar l’impacte i l’abast del nivell del 

mar arribés a augmentar uns 3 metres aproximadament (Figura 20). En els següents mapes es 

veu una representació cartogràfica clara de les àrees afectades pel nivell del mar extretes del 

MDT, que aquest no només fan referència a l’àrea de les platges, sinó que ho fan en tot el 

territori tal com s’observa a la figura 20 per exemple. Per tant, les dades que n’he extret són 

molt majors que la superfície màxima de les platges, i per tant, he decidit no afegir-les.  

 

                                                
42

 Le Bars, D. Drijfthout, S. and de Vries, H. (2017). A high-end sea level rise probabilistic projection including rapid 
Antarctic ice sheet mass loss. Recuperat de: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6512 
43

 Bamber, J. Oppenheimer, R. Kopp, R. Aspinall, W. and Cooke, R. (2019). Ice sheet contributions to future sea-level 
rise from structured expert judgment. Recuperat de: https://www.pnas.org/content/116/23/11195 
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- Augment d’1 metre  

 

Figura 18.- Àrea afectada per la crescuda del nivell del mar d’1 metre a les diferents platges de Roses. Font: elaboració pròpia 

a partir de dades de l’ICGC.  

 

Augment d’1 metre del nivell del mar(Platja de l’Almadrava) 
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- Augment de 2 metres 

 

 

 

Figura 19.- Àrea afectada per la crescuda del nivell del mar de 2 metres a les diferents platges de Roses. Font: elaboració 

pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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- Augment de 3 metres  

 

Figura 20.- Àrea afectada per la crescuda del nivell del mar de 3 metres a la platja principal de 

Roses i a la platja de la Punta. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.  
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6.- Conclusions 

 

Després de l’anàlisi elaborat, les reflexions fetes a partir de tota la informació obtinguda i la 

redacció d’aquest treball, n’he pogut extreure unes conclusions bastant significatives i sòlides. 

Tot i que el futur del canvi climàtic és molt incert, ja que qualsevol petit canvi en el govern 

mundial i les decisions que es prenguin, poden arribar a canviar de manera significativa el futur, 

actualment disposem de moltes dades del passat que demostren amb gran certesa els canvis. Al 

mateix temps, actualment estan apareixent dades que mostren que molts dels resultats o 

previsions fetes pel futur, poden ser equivocades, ja que les variables que influeixen en aquests 

canvis varien de manera diferent respecte a allò esperat. Per tant, aquesta anàlisi elaborat per 

mi actualment, pot perdre validesa en poc temps, ja que aquest canvi de les variables del 

sistema climàtic pot provoca una acceleració o augment de la pujada del nivell del mar i canviar 

de manera dràstica aquesta anàlisi. Tot i això, n’he extret unes conclusions, algunes de més 

generals i d’altres de més específiques que expliquen el treball.  

 

Una d’aquestes conclusions i la més clara és que el canvi climàtic és una realitat, i les diferents 

dades que tenim de diferents períodes mostren de manera evident que aquest canvi climàtic ha 

sigut accelerat de manera vertiginosa per l’acció de l’ésser humà des de la Segona Revolució 

Industrial, on la crema de combustibles fòssils provoca grans emissions de gasos d’efecte 

hivernacle que van ser l’inici de l’acceleració d’aquest gran canvi. Aquesta acceleració està 

provocant canvis en el sistema climàtic, com l’augment de la temperatura que afecta a nivell 

mundial i que provocarà grans canvis significatius. Com és el cas del nivell del mar, que és una 

incertesa quin serà la seva pujada real, però el que és segur és que augmentarà de manera 

significativa. Fins a l’actualitat ja ha augmentat al voltant de 10 cm, però aquest augment serà 

molt major a finals d’aquest segle, degut al desgel de les masses de gel.  

 

Aquest augment del mar afectarà a totes les costes a escala global i no serà diferent per a la 

costa de Roses, on totes les platges del municipi, de major o menor manera, es veuran afectades 

per aquest augment, reduint la superfície d’aquestes. Si es compleixen les previsions de l’IPCC i 

el nivell del mar no augmenta més de 100 cm, la superfície de les platges que desapareixerà en 

condicions meteorològiques estables (sense temporals) serà relativament petita. En canvi, si 

aquestes previsions no són correctes, ja que les variables del sistema climàtic estan començant a 

canviar, pot arribar a ser catastròfic. En el cas que el nivell del mar augmenti 1 metre, 

absolutament totes les platges reduiran la seva superfície de manera dràstica, arribant a 

desaparèixer en alguns casos. Després de l’anàlisi cartogràfic, es pot dir amb certesa que totes 
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les platges del municipi han perdut superfície i ho continuaran fent, ja que l’augment del nivell 

del mar provocarà que moltes costes a escala mundial quedin sota l’aigua, i les platges de Roses 

no seran una excepció. I si en els pitjors dels casos, el nivell del mar augmenta més d’1 metre, hi 

ha estudis que parlen que si tot el gel de Groenlàndia es desfés, el nivell del mar pujaria fins a 5 

metres, fent desaparèixer totes les platges del municipi i gran quantitat de superfície d’aquest. 

  

En definitiva, el canvi climàtic és una realitat que hem d’afrontar de manera immediata, ja que 

els seus impactes poden ser molt significatius a escala global i, per tant, d’igual manera, els seus 

impactes seran igual de significatius a escala local. Com és l’exemple de l’augment del nivell del 

mar, una realitat que ja porta passant uns anys i que continuarà passant, afectant gran part de la 

costa mundial i catalana, provocant una gran erosió i desaparició de platges, afectant 

directament en la gran quantitat de turisme de sol i platja que trobem actualment a Catalunya.  
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ANNEX 1.- Ortofotomapes digitalitzats per platges i anys 
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ANNEX 2.- Perfils de les platges de Roses44 

 

  

                                                
44

 Perfils extrets de: Generalitat de Catalunya. (2010). Llibre verd de l’estat de la zona costanera a Catalunya. 
Recuperat de: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-
urbanisme/ordenacio_territorial/llibre_verd_estat_de_la_zona_costanera/ 
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Platja de la Punta 

Platja dels Palangrers 
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