
3. Les Vies Braves 
 

Què són? 

Les Vies Braves són una xarxa pública de 16,15 km d’itineraris           
marins i aigües obertes destinada a la pràctica d’activitats         
esportives, lúdiques i pedagògiques, però sobretot a la conservació         
dels ecosistemes marins a les platges. 

Les Vies Braves estan senyalitzades i delimitades per boies, que          
permeten gaudir de les activitats de forma segura, com per exemple           
l’snorkel o la natació. 

 

On les podem trobar?  

A una gran quantitat de platges al llarg de la Costa Brava, només 
cal fixar-se en les característiques boies grogues. 



 

Vies Braves a Catalunya 

 



 

Vies Braves a Llançà 

 

Objectius: Determinar l’efectivitat de les Vies Braves i conscienciar 
a la població 

Hipòtesis: Creiem que la part de la población que ve regularment a 
Llançà sí que les coneixarà, però aquells que venen poques 
vegades desconeixen les Vies Braves. 

Metodologia: Hem elaborat una enquesta que ens ajudarà a tenir          
una idea del que la població sap sobre les Vies Braves. 

 

 

 

 



Entrevista per en Miquel Sunyer: 

1.Quan i perquè vas decidir crear les Vies Braves? 

Les vies braves son uns projectes que es van iniciar al 2014 a la costa brava,                
ja que uns quants clubs de triatló van fer una prova pilot de tancar trams del                
litoral per a la pràctica de la natació, els que havien pensat la idea amb van                
cridar com a nedador de referencia. Quan vaig veure que altres poblacions            
també volien carrils de natació (vies braves), vaig pensar que era una bona             
ocasió per unificar tots aquest petits projectes, perquè així tinguessin una forma            
més consisten i es poguessin expandir, i a la vegada sigues una bona             
oportunitat per apropar la gent al mar, divulgar les problemàtiques i fer créixer             
els esports aquàtics.  

2.Creus que hi ha diferència entre biodiversitat de dins les Vies           
Braves i la de fora? 

Com sabeu a la costa brava durant els mesos d’estiu hi ha molta gent, turistes,               
les barques que fan molt de mal amb el fondeig perquè arrenquen molta             
posidonia, per tant crec que sí, que tancar trams de litoral amb voies per habitar               
que les barques entrin té un efecte directe amb la biodiversitat del perímetre             
que està entre les voies. 

3.Creus que són una eina útil per la conservació de la           
biodiversitat? En cas negatiu, com es podria fer perquè ho          
fossin?  

Crec que sí, pensó que les vies braves son una bona eine per a la conservació,                
de fet se’ls hi podria donar molta més entitat, a les vies es podria arribar a fer                 
custòdies marines, i que aquestes estiguessin gestionades més com una          
reserva hi no tant com un espai per fer-hi esport i mirar el fons marí. En total,                 
crec que és una gran eine de conservació i de concienciació sobre l’estat del              
fons marí.  

4.Creus que es podria ampliar la xarxa? En quines         
localitzacions en podem crear de noves? 

Sí, les vies braves tenen sentit en mar com el mediterrani, que són molt              
tranquils, sense marees,i una bona meteorologia. Això permet que puguem          
reseguir el litoral en aquesta zona tan especial, on l’aigua toca amb la terra i               
per tant penso que es podria créixer amb vies braves en localitzacions com             
Valencia, Murcia, les Illes balears… Fins i tot en altres paisos i acabar de              
posar-les en  moltes altres localitzacions del mediterrani.  



5.Com definiries el procés de creació de les Vies Braves? 

És un procés que comença fent un estudi socioeconòmic,demogràfic ,etc. de           
cada tram litoral dels municipis que volen participar en el projecte de les vies              
braves.En aquest estudi definim hi fem unes propostes concretes, i a partir            
d’aquí sí els municipis estan interessats parlem i es fa un pacte sobre el que es                
farà. És un procés lent i molt artesa, que es necessita molta perseverancia i              
paciencia.  

6.Hi ha algún patró o alguna norma que vau utilitzar alhora de            
marcar els límits de les Vies Braves? Quin? 

El patró que es segueix, és fer un estudi socioeconòmic barrejant moltes            
dades, desde nombre d'allotjements turistics fins a quants amarres hi han,si hi            
han ports piscines. Tot una sèrie de dades que el final ens deia si el municipi                
tenia un perfil  per posar les vies braves.  

7.Com has arribat a ser col·laborador de l’Ocean 52? 

El fundador de Ocean 52, en Santi Mier amb va deixar la seva companyia              
perquè volia fer un projecte amb sentit, i que a la vegada protegits a l'oceà. Un                
dia en Santi es va llegir el meu llibre ( 48 braçades), i va quedar molt parat, li va                   
agradar i inspirar molt. Va contactar per si volia ser ambaixador. Els            
ambaixadors de Ocean 52 hem de decidir on van destinats els diners.  

8.T’ha agradat l’ambient de les estades marines 2019? 

Sí, com ja sabeu jo estic encantat de venir cada any a explicar-vos coses hi em                
sembla un projecte molt important ja que els joves sou el futur, i sou la clau per                 
arreglar els problemes d’aquesta societat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTATS DE L’ENQUESTA A LA POBLACIÓ: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

Conclusions: 

Un 32% de la població que ha respost l’enquesta té entre 35 i 50              
anys, seguit d’un 20% que tenen més de 50 anys. Només un 4%             
dels resultats és menys de 12 anys. 

Dels entrevistats només un 12% són de Llançà. Un 70% són de            
Catalunya i un 12% de fora d’Espanya. 

La major part de les persones, en concret un 68%, coneixen les            
Vies Braves. El 32% restant o no les coneixen o saben més o             
menys què són. 

Només 14 persones del 25 entrevistats utilitzen les Vies Braves, el           
44% restant no. 

D’aquelles 14, el més comú són els mesos de juny, juliol, agost i             
setembre, però hi ha un enquestat que també les utilitza de març a             
desembre. 

La freqüència amb que les utilitzen és molt variada. Un 46,7% les            
utilitzen 1-2 cops al mes. Un 20% 3-5 cops al mes, i un altre 20%               
1-3 cops per setmana. El 13,3% restant 4-7 cops per setmana. 

La majoria de persones les utilitzen per nedar o fer snorkel, però            
també hi ha gent que les utilitza per Paddle Surf i Kayak. 



La pregunta sobre la seguretat que dona les Vies Braves als           
nedadors queda una mica òbvia pels resultats: Un 76% creuen que           
és segur nedar dins les Vies Braves i un 24% no gaire o gens. 

Ara les preguntes van relacionades amb la contaminació marítima i          
el plàstic: 

Un 56% dels enquestats veuen bastanta brossa al mar. Un 32% en            
veuen molta, un 8% poca i un 4% gens. 

De les 25 persones 13 recullen sempre la brossa que veuen al mar             
o a les platges, un 36% a vegades i un 12% mai la recull.  

La següent pregunta diu si creus que la contaminació del mar és            
greu, i molt sorprenentment un 100% dels enquestats han dit que sí,            
que és greu. 

Per tal de saber si havien realitzat alguna acció per tal de combatre             
la contaminació els hi hem preguntat si havien fet un voluntariat per            
mantenir el mar net, i un 76% ha respost que no. El 24% restant sí. 

Per saber en quina situació s’enfronten els éssers vius marins          
envers l’home hem preguntat si interactuaven amb ells: 

Un 68% ha dit que no, cosa que està molt bé, i un 32% sí. 

D’aquell 32% la majoria només els toca, un 13,3% els agafa per            
observar i els torna i la resta els mira o observa què fan. 

Per aquelles persones que pesquen, els hem preguntat quines         
espècies pescàven, i la majoria pesquen peixos o eriçons de mar. 

Un 88% saben que hi han espècies amenaçades, i ens n’han dit            
algunes com la nacra, les estrelles de mar, les tortugues, les           
posidònies, la clavalla, la tonyina o el corall. 

Per acabar, els hi hem preguntat si des de que les Vies Braves de              
Llançà es van crear saben si aquesta zona ha canviat. 

Només un 24% diu que ha millorat. El 76% restant no ho saben. 


