
   ANAR A LA PLATJA 
 
El litoral mediterrani de la península Ibèrica té uns 1.200 km i és visitat 
per uns 35 milions de turistes durant els mesos de juliol i agost. Si es 
distribuïssin per les 1.000 platges que hi ha, els correspondria un espai de 
3,5 m2 en el cas que coincidissin a posar-se tots alhora a l’aigua. 

 
Sabies què? 
Comptant una mitjana de 1,5 l d’orina, se n’hi aboquen diàriament 6.300 
l, 840.000 tones de residus sòlids. Per hidratar-se i treure’s la sorra del 
damunt s’usen 150 milions de litres d’aigua dolça al dia, precisament en 
l’estació més seca de l’any. No és estrany que de les 1.000 platges del litoral 
mediterrani al nostre país només n’hi hagi 170 amb la bandera blava, 
amb la qual es premia la bona qualitat de les aigües i els serveis relacionats 
amb l’ús de les zones de bany. 
  
Coses fàcils de fer: 
La platja és molt més que una massa de sorra per ajeure’s; respectem la seva 
flora i fauna. Evitem malmetre els rocams marins per treure’n musclos. 
Evitem llençar deixalles a la sorra i, en especial, d’abandonar les burilles de 
les cigarretes, els taps de les ampolles o els embolcalls. Per anar a la platja 
caminem una mica, no intentem arribar a la sorra amb el cotxe.  
Dels 558 km de costa catalana, el 53% està molt degradat, el 26% està 
alterat i només el 21% s’ha conservat. La major part de la pèrdua de sorra 
de les platges es deu a la modificació que han sofert el corrents marins per les 
construccions al litoral, en especial dels ports esportius i les seves esculleres.
L’ús de cremes solars i altres productes per a la pell és un focus important de
contaminació amb greixos i substàncies que es dispersen pel mar.
Aparentment, ni es noten, però repercuteixen en els peixos. A la platja hi 
viuen plantes que s’han adaptat als ambients marins, com el bonic lliri de 
platja, la corretjola marina o el melgó marí. A més, hi nidifiquen ocells com 
el corriol camanegre i la gavina corsa; també hi viu la sargantana de platja. 
Es tracta d’un medi on no és fàcil de viure, però en el qual des de la línia de 
mar fins a més de 100 m terra endins, pot haver-hi un univers viu.    38 


