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Baix Maresme: 20 km de costa rigiditzada



Alt Maresme: 30 km de costa també molt rigiditzada



El Maresme: un front marítim obert, segur, natural 
i sostenible.

El tren de la Costa, la R1
La línia del tren de Barcelona a Mataró té més de 170 anys, va 
ser construïda l’any 1848
Circulen uns 106 trens al  dia. Més de 100.000 passatgers en 
dies laborables. Cada hora, els trens de la R1 transporten unes 
10.400 places per hora punta i sentit. 

El tren i l’urbanisme rigiditzen el litoral.





Desembocadura de la Rª de Cabrils a Vilassar de Mar 

La R1, La NII i l’urbanisme rigiditzen el front marítim



La dinàmica litoral
La del Maresme és  una costa en regressió on l’erosió passa per davant de la 
sedimentació.

Segons diu el Llibre verd de l’estat de la zona costanera a Catalunya, publicat El 2009 
pel Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC), 177 
quilòmetres de platja del litoral de Catalunya, el 72 % del total, van presentar un 
comportament erosiu en el període 1995-2004, amb una taxa d’erosió mitjana de 
3,3 m/any.

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el nivell del mar mostra una 
tendència positiva estadísticament significativa de +3,3 cm/decenni. Això significa 
que durant els temporals, la inundació del mar va avançant progressivament cap a 
terra. Com a conseqüència, els espais i les infraestructures més properes a la línia 
de costa estan cada cop més exposades a la inundació marina.



Font: Guillén et alt, 2014
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Foto: Jordi Serra

Una platja ample després d’un temporal, 
si li donen temps, pot recuperar el seu perfil.



Foto: Jordi Serra

Erosió d’una platja antropitzada després d’un 
temporal. Els danys en infraestructures són evidents, 
la recuperació serà difícil



Gener 2017

S’ha volgut guanyar espai al mar, I el mar el recupera. 
El passeig marítim està damunt de l’antiga platja.



QÜESTIONS CLAUS:

• Què hem de fer amb l’urbanisme desaforat ja consolidat?
• Com utilitzar i conviure amb les rierades? 
• Com solucionar la problemàtica dels sediments de les rieres i les obstruccions a 

les desembocadures? 
• Com solucionar la problemàtica dels ports?
• Com enfocar la protecció, restauració i regeneració de les platges?
• La problemàtica del tren abans del trasllat: la seva seguretat, els murs d’escullera 

són la solució?





Font & Gutièrrez, 2014



El Punt Avui, agost 2009





La Tordera després del temporal Glòria, gener 2020



La desembocadura de la Rª d’Argentona, encotillada per polígons industrials, i limitada per la R1



La desembocadura de la Rª d’Argentona, obturada pel barratge de la R1 i el seu desguàs infradimensionat



Desembocadura de la Rª de Cabrils a Vilassar de Mar. Un desguàs al mar insuficient, ple d’obstacles. 



Desembocadura de la Riera de Cabrils a 
Vilassar de Mar, 
Octubre 2016, Foto: El País



L’urbanisme cobreix més 
del 40% de la superfície 
de les conques

Riera de Cabrils



Faidella, 2003





Foto: Anna Mas
Impacte de l’onatge dels temporals sobre la R1 i els trens.



Foto: El Capgròs gener 2020

Impacte de l’onatge dels temporals sobre els murs d’escullera que “protegeixen” la R1.



Montgat
Març 2022
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Impacte de l’onatge dels temporals sobre els murs d’escullera. L’efecte de reflexió de les 
onades pels murs, soscaven la seva base i erosionen la platja



Sector estació de 
Premià de Mar

2021
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L’efecte de reflexió de les onades soscaven la base dels murs d’escullera i erosionen la platja



Cabrera de Mar



Premià de Mar
Abril 2022
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L’efecte de reflexió de les onades soscaven la base dels murs d’escullera i provoquen col.lapses



La desembocadura de la Rª d’Argenton després del Glòra, obturada pel barratge de la R1 i el seu desguàs infradimensionat ia



Obres de restauració dels murs d’escullera fetes per ADIF a La desembocadura de la Rª d’Argentona, per protegir la R1









(Batlle et al., 1987)

Tall geològic transversal al mar, on s’observen els terrenys al.luvials 
i col.luvials per on es perforaria el possible túnel de la futura R1


