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Costa. Morfodinàmica litoral
Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic, en el qual la morfologia resultant a cada instant és producte
de la interacció entre les forces marines i atmosfèriques, les característiques geològiques dels materials i les
actuacions antròpiques.

Les zones costaneres es troben en un estat de canvi continuat i per tant, és necessari conèixer el seu comportament
dinàmic al llarg del temps i els factors que el determinen, per a poder preveure la seva resposta davant de qualsevol
acció antròpica i avaluar-ne les seves conseqüències. Conèixer l'estat i l'evolució de les zones costaneres és clau per
a la seva gestió i planificació.

L'Institut Geològic de Catalunya i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) van signar el
mes de setembre de 2010 un conveni amb el amb l'objectiu d'establir una col·laboració permanent en l'estudi de la
dinàmica i els recursos de la zona costanera.
El CIIRC és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
la International Federation of Institutes for Advanced Study (IFIAS), amb el suport del Programa de les Nacions Unides
per al Medi Ambient (PNUMA/ONU). Els objectius del CIIRC són, entre d'altres, els d'iniciar i coordinar l'execució
d'estudis relacionats amb la zona costanera i els recursos costaners, el desenvolupament i la disseminació d'eines
que ajudin a la presa de decisions i a la gestió dels recursos costaners.

Fruit d'aquesta voluntat de col·laboració l'IGC s'han desenvolupat les següents accions conjuntes:

Difusió dels resultats de l'estudi de l'Estat de la zona costanera a Catalunya realitzat pel CIIRC per encàrrec de
la Generalitat de Catalunya.
Participació de l'IGC en el "Máster internacional de gestión de zonas costeras y estuáricas".
Col·laboració i assessorament per la incorporació dels processos costaners al Mapa geològic de Catalunya.

Llibre verd de l'Estat de la zona costanera de Catalunya 2010. Pròleg del Director de
l'IGC

Les zones costaneres són un dels nostres recursos naturals més valuosos sobre elles desenvolupem motors
econòmics estratègics com la pesca i el turisme. El "Llibre verd de l'estat de les zones costaneres a Catalunya
2010" és una obra de referència per a la planificació i la gestió costanera al nostre País. El "Llibre verd de l'Estat de
les zones costaneres a Catalunya 2010" és el fruït dels treballs realitzats pel Centre Internacional d'Investigació dels
Recursos Costaners en el marc del conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de
Territori i Sostenibilitat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural.

L'IGC se sent orgullós de poder contribuir a posar a l'abast de la ciutadania un treball realitzat sota el rigor científic i
amb la vocació de ser una obra de referència i alhora un punt de partida per a la planificació i la gestió de la zona
costanera.

Antoni Roca i Adrover
Director
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Els processos costaners als Geotreballs de l'IGC
L'IGC i el CIIRC treballen conjuntament la metodologia per a la incorporació dels processos costaners als fulls dels
Geotreballs que inclouen la línea de costa:

Geotreball II Mapa geoantròpic 1:25 000
Geotreball III Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000
Geotreball VI Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25 000

Accés als geotreballs

El Delta de l'Ebre

Els treballs desenvolupats al Delta de l'Ebre s'han centrat amb l'estudi morfodinàmic de la platja del Trabucador. La
platja del Trabucador és geodinàmicament inestable i ha estat objecte de trencaments per l'erosió i l'ultrapassament,
amb la conseqüent afectació d'infraestructures i treballs de reconstrucció. Conèixer la seva evolució natural en el
passat recent i l'efecte de les intervencions antròpiques de reconstrucció és indispensable per preveure la seva
evolució futura.

En el marc del projecte "Estudi de la subsidència a Catalunya" que desenvolupa l'IGC a partir de l'anàlisi
interferomètric d'imatges satèl·lit, està previst iniciar els treballs de monitoratge del Delta de l'Ebre per l'estudi de la
subsidència.
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