Moviments de la platja de l'Estartit 1993-2020
Des de fa temps fem un seguiment de la posició de la línia de platja. El sistema
utilitzat consisteix en fer, des d’un punt de coordenades conegudes, visuals angulars a
punts de la línia de costa; és a dir, on acaba la platja i comença el mar. Coneixent
l’angle vertical, i sabent la cota del punt d’observació respecte el nivell del mar, per
trigonometria, podem calcular la distància del punt de costa observat a la vertical del
punt d’observació (gràfic 1)

Gràfic 1
L’angle horitzontal, referit al nord, ens permetrà, coneixent les coordenades “X” i
“Y” del punt d’observació, determinar les coordenades de cadascun dels punts de la
costa (gràfic 2).

Gràfic 2

Habitualment intentem fer les mesures el dies en que la mar és molt encalmada
i el seu nivell, ni molt alt, ni molt baix, proper al nivell mitjà; tot plegat perquè les dades
d'un any per altre siguin comparables. A més, la visibilitat de l'aire ha de ser prou bona
per poder fer les mesures. Ho solem fer durant la segona meitat de la primavera quan
habitualment ja han passat els temporals de mar dels mesos d'hivern.
Una vegada les mesures fetes, s'han calculat les coordenades dels punts
observats (uns 150 entre la costa de Begur i l'espigó de garbí de l'Estartit) i,
imaginàriament per fer els càlculs s'han dividit en trossos d'aproximadament mig km.
de platja (6 trossos al nord del Ter i 9 al sud d'aquest riu) i, de manera individual en
cada tros, s'ha calculat la distància mitjana a un eix nord-sud, sempre el mateix,
perquè les mesures siguin comparables d'un any per altre i per cada tros. (plànol,
gràfic 3).
Les observacions angulars són fetes des del vèrtex geodèsic de Roca Maura.
(foto).

foto

En aquest dibuix (gràfic 3) exposem aquesta divisió entre l'Estartit i Pals per a l'estudi:

L'evolució, en trams de 1,5 km., és la que es pot veure en aquest gràfic (nº4). La
zona que canvia menys és la més propera a la costa de Begur.
Evolució de la platja - espigó de l'Estartit fins la costa de Begur
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gràfic 4
Si ho resumim més, (zona nord-zona sud del Ter), el gràfic (5) queda així:
Evolució de la platja - espigó de l'Estartit fins a la costa de Begur
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Tal com es pot veure, la destrucció de la platja per part del mar és, entre la costa
de Begur i la de l'Estartit, d'uns 60 cm. de mitjana anual, tot i que passa de manera
irregular, de manera que la reculada d'uns anys per altres és diferent en diferents
zones, habitualment mai les mateixes; fins i tot hi ha zones en que la platja,
temporalment avança cap al mar, és a dir, creix, però generalment és un miratge i en
anys següents torna a recular.
La principal causa, és la pujada del nivell del mar del ja inqüestionable canvi
climàtic. Exposem a continuació la gràfica (6) del nivell mitjà del mar observat a l'Estartit
durant els darrers 30 anys:
Nivell mitjà mensual del mar a l´Estartit
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Com es pot veure, la pujada mitjana per any és de poc més de 3 mm.
Naturalment, els temporals de mar hi acaben de posar la cullerada. Tot i que, de
temporals n'hem tingut sempre, el canvi climàtic també comporta la pujada de la
temperatura mitjana de l'aire (a l'Estartit aquesta pujada ja és de més d'un grau durant
el darrer mig segle) i, amb una temperatura més alta a l'atmosfera i un mar també més
calent, l'atmosfera té més energia i els temporals en un futur podrien ser més
destructius (com a exemple el "Glòria" del passat hivern). Per tant és un problema greu
que, no només afecta a la nostra platja, si no a la majoria de platges.
Cada platja, en funció de la seva forma: si hi domina la sorra fina o la granada, la
seva orientació, la força i direcció dels vents dominants de la zona, els corrents marins,
un major o menor pendent del fons marí immediat.... té la seva pròpia configuració.
També la seva alçada.
A continuació, però, posem un croquis per intentar explicar què passa quan el
nivell del mar és un xic més alt en una platja. Com dèiem abans, cada platja té la seva
pròpia configuració, però la cota de la part alta de la platja determinada, si que té a
veure amb quin nivell està el mar. A la zona més propera a l'Estartit, la platja sol arribar
a la seva màxima alçada entre uns 20 i uns 40 metres de la línia del mar. Aquí, la seva
cota, tot i que varia entre uns i altres llocs, és del voltant d'un metre sobre el nivell mitjà
del mar. Evidentment, amb un mar més alt (per exemple l'actual), nota que la seva

alçada ja no és d'un metre, si no d'escassament 90 cms. respecte el nivell de fa 30 anys
i la Natura és prou sàvia per compensar això: tal com es veu al croquis següent (gràfic
7), al notar la Natura un nivell més baix de platja del que ella decideix que ha de tenir,
quan hi ha un temporal, agafa la sorra del peu de la llongada i l'escampa pel cim de la
platja fins que té l'altura que considera que ha de tenir respecte el nou nivell del mar; la
conseqüència és evident: la platja recula.

Afectació de la pujada del nivell del mar

croquis 6

Altres causes són la disminució de sediments aportats pels rius d'ençà de la
construcció dels pantans, els quals laminen les aigües de la conca del riu en situació
d'aiguats. Una altra, és el canvi d'usos de les platges; antigament, pràcticament els
únics usuaris de les platges eren els pescadors, que les utilitzaven per treure les
barques de l'aigua i també per estendre les xarxes perquè s'eixuguessin i per treure les
algues si n'hi havia d'enganxades. Durant les darreres dècades, però, bona part de la
població, especialment durant l'estiu hi va per prendre banys de mar i el sol. El trepig de
la gent descompacta la sorra i la fa més vulnerable al vent i a l'onatge. Però sobre tot,
això s'ha agreujat de manera notable amb la neteja mecànica de les platges.
A la següent figura (gràfic 8) podem veure la posició de la platja de l'Estartit més
immediata a l'espigó de garbí del port. Podem veure la posició que tenia fa 42 anys;
també a l'any 2000 i a l'any actual (passat maig). La platja, en aquesta zona anava
avançant cap al mar, de manera més o menys regular, fins a començaments d'aquest
segle XXI. En canvi, durant aquest segle ha tornat a recular. Fins a començaments
d'aquest segle la neteja de la platja es feia de forma manual; a partir de llavors es va
començar a fer de forma mecànica, molt més agressiva, de manera que quan hi ha vent

o onatge que s'endinsa a la platja, la sorra té més facilitat per marxar al perdre
compactació.

La única zona on la reculada de la nostra platja és poc apreciable (es pot veure al
gràfic nº 4: la ratlla de color blau correspon al quilòmetre i mig de platja més proper a la
costa de Begur) és, justament, aquesta zona més propera a la costa de Begur. Pensem
que, quan bufa tramuntana forta i aixeca la sorra i se l'emporta cap al sud, la mateixa
muntanya de Begur frena un xic el vent i això fa que part de la sorra que porta quedi
dipositada en aquesta zona. Aquest efecte, en petit, es pot veure a les barreres vegetals
que es posen a les platges de manera artificial, perpendiculars a la direcció dominant
del vent, per frenar la velocitat d'aquest i es veu com, en aquestes zones a sotavent
d'aquestes barreres, s'acumulen les sorres.
I encara una cosa que molta gent es pregunta: com és que la sorra de la zona de
platja més propera a l'Estartit és tan fina, i la de la platja de Pals, tan granada? Doncs,
bé; bona part de l'any, a la nostra zona hi ha dos vents dominants: la tramuntana i el
garbí. Tots dos, a "grosso modo" tenen una direcció oposada: la tramuntana ve de
component nord i el garbí de component sud. Quina diferència hi ha entre ells?: la
tramuntana bufa uns dies concrets, a vegades episodis d'uns quants dies i bàsicament
amb major freqüència entre la tardor, hivern i primavera. El garbí bufa molts dies, entre
la primavera, estiu i tardor. Però la tramuntana, quan bufa sovint ho fa amb molta força,

de manera que pot aixecar de la platja tan la sorra fina com la granada, que la desplaça,
volant, cap al sud. En canvi el garbí, rarament assoleix la força de la tramuntana i
només és capaç de retornar cap al nord la sorra més fina. També, el garbí, amb el seu
onatge, crea un corrent al peu de la llongada, fluix, però persistent quan bufa aquest
vent, que ajuda a retornar aquesta sorra més fina de sud cap al nord.
Josep Pascual Massaguer

