
ESTUDI DE L’ÚS DEL NOSTRE LITORAL 

INTRODUCCIÓ: QUI SOM? 

Som un grup de joves que estem treballant en un projecte de l’associació Xatrac per a 

analitzar i estudiar com les diferents activitats que es duen a terme diàriament a la 

platja, afecten de manera directa o indirecta, el litoral i la costa de Tossa de Mar. 

OBJECTIUS 

Volem saber quins són els usos més quotidians de la platja i les normatives de la platja 

de Tossa de Mar. Sobretot volem conèixer l’impacte de l’activitat del submarinisme 

sobre el medi marí, a través d’enquestes directes als que practiquen aquest esport. 

HIPÒTESI 

La nostra hipòtesi és que el submarinisme és l’activitat que més afecta al nostre medi 

marí, ja que és la més complexa, i amb més risc d’alterar l’ecosistema perquè 

pressuposa una interacció més directa amb la vida marina. Vam creure que activitats 

com prendre el sol, jugar o nedar no són tant importants com per arribar a afectar al 

medi.                                                                                                                                                                        

MATERIAL I MÈTODE 

Per poder dur a terme el projecte primer de tot vam estudiar les normes d’ús de la 

platja de Tossa de Mar. Seguidament vam investigar quines conseqüències causen els 

submarinistes al medi marí tant durant la immersió com fora de l’aigua. Desprès 

d’això, vam fer unes enquestes especialitzades segons l’activitat dels usuaris de la 

platja i als bussejadors, en català per a la gent local i en anglès pels estrangers. 

Per últim, vam crear un tríptic per a conscienciar a la gent banyista de la platja sobre 

l’impacte de les activitats que afecten a les nostres costes, al nostre litoral.  

RESULTATS 

Un cop fetes les enquestes, hem pogut observar que prendre el sol i nedar són les 

activitats més freqüents en les costes catalanes. La gran majoria de persones que hi 

van per prendre el sol, no només fan aquesta activitat durant tot el dia, com els 

nedadors, on ens ha sorprès el resultat de 50% i 50% a la pregunta de que si neden  les 

Vies Braves o la piscina municipal. Les activitats restants com bussejar, pescar, jugar o 

fer snorkel no són tant comuns.  

Un resultat general és que la gent no te ni idea de com fer servir el litoral de manera 

eco-sostenible. 



CONCLUSIONS 

En conclusió de tot el projecte realitzat, arribem les conclusions que el busseig, en 

primer lloc, i la pesca, seguidament, són les dues activitats que més impactes tenen 

sobre el nostre litoral. Tot i que molts pescadors respecten les reserves de pesca, 

encara hi ha gent que no, sobretot els turistes, i això hauria de ser un cas del qual 

tractar en un futur si volem cuidar la nostra costa, i la de tots.  

En quant als bussejadors, hem vist que encara hi ha moltes escoles de busseig que no 

donen instruccions de no agafar espècies per no alterar l’ecosistema, intentar tenir 

compte i no donar cops d’aleta per no matar a diferents tipus d’éssers vius marins, etc. 

I altres activitats, com l’ús de kayak haurien de promocionar aquestes instruccions 

també. 

 

AGRAÏMENTS 

Per últim, donar les gràcies ala companys que hem treballat en aquest projecte i als 

monitors que ens han donat un cop de mà cada dia de treball. També agrair a les 

diferents escoles de submarinisme que van dedicar una miqueta del seu temps en 

escriure’ns i donar-nos un plus d’informació i a les persones que també han tingut la 

voluntat de respondre les nostres enquestes per poder tancar el projecte de la millor 

manera possible.  
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