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EL POBLAMENT HUMA DE LA FRANJA LITORAL DE CATALUNYA

J.M. CARRERAS I X. ESTIVILL

INTRODUCCiO

En aquesta ponencia intentarem donar

una explicacio dels diversos models d'ocu-

pacio de l'espai litoral, en hoc de fer una

descripcio global i cronologica del creixe-

ment demografic de la zona, perque consi-

derem que amb aquest enfocament pot

esser mes senzill pensar amb possibles ac-

tuacions per a solventar els greus proble-

mes existents.

mitjana de 3,8 km. Es a dir, estem parlant
aproximadament del 7 % de la superficie

de Catalunya que allotja quasi el 50 % de

la poblac16 catalana. No oblidem pero, hi

ho repetirem al Ilarg de tota I'exposicio,
que el 77 % de la poblacio litoral esta a la
C.M.B.

Aquesta area l'hem dividida en sis zones

per raons tant geografiques com socio-eco-

nomiques. entre les dues mes grans (Em-

porda-Selva 1 Baix Ebre-Montsia) tenim

quasi el 50 % de la superficie estudiada

pero nomes el 6 % de la poblacio resident.

Area seleccionada

Aqui ens referirem com a litoral a una

area definida per 89 municipis sencers, el

nou per cent del total de municipis de Ca-

talunya, un o dos de profunditat a partir de

la linia de costa, segons el relleu, que ja

hem utilitzat en altres treballs efectuats

pels mateixos autors. Es tracta d'una area

de 2.244 km' que si considerem una longi-

tud de costa de 597 km to una profunditat

Evolucio del poblament

De forma rapida i esquematica podem

dir que, des que tenim rastres de localitza-'

cio sedentaria en el nostre pais, ha existit

una densitat de poblacio superior en les

zones litorals 1 prelitorals que en la resta

del territori. Pero aquestes zones no in-

clourien les de contacte terra-mar, que per
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raons diverses i canviants (insalubritat, ter-
renys no cultivables, inseguretat enfront
dels invasors, etc.) no eren gaire poblades.

Fins i tot durant l'Edat Mitjana, la com-
binacio dels problemes d'inseguretat i de
]'increment de poblacio en les zones de
muntanya, tot i el pes ja rellevant de Bar-
celona, fan que la poblacio litoral estricta
sigui relativament poc important.

Pero ja en el segle xvi, les comarques li-
torals de la Catalunya Vella, tornen a tenir
unes densitats relatives elevades, mentre
que en el litoral a 1'oest del Llobregat, les
xifres son properes a la mitjana, i a les co-
marques de 1'Ebre, els nivells continuen
baixos.

En aquest periode, la densitat de pobla-
cio esta estretament relacionada amb la
terra conreuada. Tot i aixi en entrar a
I'etapa del creixement demografic del segle
xvu, s'accelera la densificacio del litoral i
del prelitoral, que amb velocitats variables
continuara fins ara.
Pensem que ja en el cens de Floridablan-

ca (1787) les uniques comarques que supe-
raven els 10 hab. per km- eren totes lito-
rals: Barcelones, Tarragones, el Garraf,
Maresme i Baix Camp. Al 1857, l'espai li-
toral acollia el 24 % de la poblacio (Bar-
celona sols era l' 1 I %).
En comencar ]'actual segle, era ja el

40 % de la poblacio catalana la que vivia a
la zona litoral (Barcelona era el 27 %) i at
1950 els percentatges eren el 52 % i 40 °io
respectivament.

Entre 1950 i 1975, el conjunt de munici-
pis de la franja litoral, sense considerar els
de la C.M.B. dupliquen la seva poblacio.
Entre 1970 1 1981 tant sols nou comarques
milloren el seu pes relatiu i cinc son lito-
rals. Tot plegat porta a una situacio, que
queda reflectida molt graficament en una
frase de VICENS VIVES que diu: <Catalunya
esta dividida demograficament en dues
grans zones, ]a litoral amb densitat euro-
pea, i la continental amb densitat espu-
nyola».

El que aqui anem a intentar, es fer una
explicacio d'aquest moviment de poblacio
litoral en funcio del model d'utilitzacio
dels propis recursos litorals o si es el cas
d'altres factors que no tinguin relacio amb
el litoral, pero que hagin estat determi-
nants pel seu poblament.

EL MODEL D'EXPLOTACIO
DELS RECURSOS NATURALS

Durant molt temps la localitzacio de
('home en el territori ha estat determinada
basicament pels recursos naturals que era
capac d'extreure de la naturalesa. Primer
la caca i la pesca, despres la ramaderia, l'a-
gricultura i la silvicultura, aixi com la mi-
neria terrestre i marina, l'aquicultura, etc.
Podem incloure tambe en aquest model,

que s'ha anomenat de «base agricola domi-
nant' tot una serie d'activitats artesanes
Iligades molt directament a la utilitzacio
de recursos, com ara la forja, el textil i. fins
i tot, les drassanes.
A Catalunya aquest model ha estat el

que ha orientat de forma principal la loca-
litzacio de la poblacio en la major part del
territori, des de I'arribada dels primers ha-
bitants, fins practicament la meitat del
segle dinou.

Ja amb aquest model, i en base a les pis-
tes que ens dona I'arqueologia, podem dir
que la principal zona en que es localitzava
la migrada poblacio de fa dos-mil anys, era
el corrector pre-litoral.

PeI que fa at litoral, els poblats se situa-
ven mes aviat als vessants que miren at
mar de les serralades litorals, no loca-
Iitzant-se per raons diverses (manca de se-
guretat. insalubritat, terrenys poc aptes pel
cultiu) a prop del mar. Tot 1 aixi es ben sa-
but que colonies gregues primer, i ciutats
romanes hen importants, despres, foren lo-
calitzades a la costa. No cal oblidar que
possiblement, el nivell inferior de troballes
arqueologiques a la zona litoral, pugul es-



ser degut a raons tant del territori corn ciel

nivell d'utilitzacio posterior.

A I'epoca medieval, la muntanya es con-

verteix en una zona de refugi. Tot i aixi,

cis primers fogatges fan pensar que 'a loca-

litzacio de la poblacio estava molt lligada a

1'existencia de terres de conreu, i a la pos-

sibilitat d'explotar-les. Possibiiitat que

depenia basicament de l'evolucio de dite-

rents esdeveniments politics. Corn a fet

rellevant, indiqucm que ja les primeres

aproximacions numeriques -de la Baixa

Eclat Mitjana- ens mostren ei pes destacat

de la ciutat de Barcelona.

Amb dades mes fiables, podem dir que

ja al segle xvi, les comarques litorals de la

Catalunya Vella tenen unes densitats rela-

tivament elevades, i si seguim la costa cap

a l'oest del Llobregat, estem amb densitats

que s'acosten a la mitjana de Catalunya.

Finalment, a les comarques de l'Ebre tro-

`)cm els nivells de pohlament mes haixos

iligant, tot plegat. amb els volums de terres

aptes per al conreu.

Durant el segle xvii, l'increment global

de la poblacio catalana ens porta a un in-

crement de ]a densitat de la zona pre-lito-

ral fonamentalment, pero tambe del lito-

ral. Mentre que [increment del lrtoral es

mes lent pero constant, a les planes pre-

itorals es produeixen variacions motivades

,,er moviments de poblacu entre les pla-

nes occidentals i les terres del nord-est.

Al segueix la tonica de crei-

xenrent de poblacio i densitiP„acio de les

'ones litorais, tot produint-se [rnici del re-

poblament agrari dci Baix Llobregat i co-

menca i'expansio dels conreus al delta de

1'Ebre. Hi ha un proses de concentracio es-

pacial de la poblacio, iligat a la urbanitza-

(.io. A part del creixement de Barcelona,

vciem quasi doblar la poblacio de Mataro i

is de I arragona, tot i que perden posicions

en el ranking de ciutats.

Malgrat basar-se en ei mateix model

productiu, el segle xvnt es un segle de can-

Is estrud..urals. D'una banda, es consoirda

Rif U1. x.41-IL'.^^l:! i',

la tendencia cap a la concentracio de la

poblacio en les arees mes urbanes. Si be en

el cens de 11, 87 la poblacio rural (munici-

pis menors de 2.000 habitants) en la zona

lrtoral i pre-litoral era superior at 50 %,

cap a ]'any 1857 aquesla xifra queda redui-

da a un 33 %. En aquest any, la poblacio

litoral en nuclis superiors als 2.000 habi-

tants es quasi del 90 °/i. D'altra Banda, dos

elements noun caracteritzen 1'evoluci6 de

!a resta del litoral: l'auge de la navegacio,

produida Ter ;'expansio del comers colo-

nial, i l'aparicio de la indt stria que es

c•onvertf en I'activitat mes caiacteristica

del litoral de Llevant.

En aquest primer perfode. definit entre

cis anys 1787 i 1857, ]a distrihucio del

creixement es pot afirmar que es produeix

d'una manera relativament equilibrada. El

perccntatge de la poblacio resident en la

zona litoral pre-litoral, es mante constant,

al llarg d'aquests 70 anys, al voltant del

60 %. En relacio a la ciutat de Barcelona.

,,'ohserva roue, tot i que el seu creixement

:elatiu tan sots es superat pels nuclis del

delta de I'Ebre, no es produeix, encara,

Tana concentracio exagerada del creixe-

ment. La participacio de Barcelona en el

total de la poolacio catalana tot just passa

del 10,52 % al 1,12 %.

Al 1857, 1'espai litoral analitzat donava

cabuda a quasi 460.000 habitants (24 % del

total de Catalunya) dels quals, 183.787 ha-

bitants, un 47 %, corresponien a la ciutat

de Barcelona.
Peru acaba l'etapa en que el model basic

es i'agricola. L'ar; y 1860 es pot considerar

com el maxim demografic del camp catala.

La inestabilitat derivada de les guerres

;_ivils i [aparicio de la filoxera cap al 1879

a [Emporda i at 1891 al Camp de Tarra-

gona originen forts fluxes d'emigracio

earnp-ciutat.
Moltes zones del litoral entren en una

Ease de rec(,ssio que durara fins a mitjans
del segle xx.

Especialment important es la davallada
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demografica dels municipis situats a la cos-
ta del nord de Barcelona. Si be localitzada
primer en els nuclis mes agricoles (com
Cadaques, Castello d'Empuries, Begur,
Tossa...) i despres en els altres mes terciaris
(Sant Feliu, Palamos...).
Aquesta tendencia a la regressio tant sols

es superada per les terres del delta de I'E-
bre, que reberen els estralls de la filoxera
mes tard i amb menys forta, la qual cosa
feu que, tot 1 amb un ritme mes lent, se-
guissin creixent d'una forma superior a la
resta del litoral.

Ja en el segle xx la construccio del Ca-
nal de 1'esquerra de I'Ebre al 1907, les
obres de posta en regadiu de 1911 afavo-
reixen I'expansio demografica. Entre 1900
i 1950 es produeix un increment de pobla-
cio en la part estricta del Delta de mes del
300 %.

Pel 1900 ]a poblacio assentada en el lito-
ral represents un 40 % del total de la po-
blacio catalana, de la qual el 70 % corres-
pon a Barcelona.

Pero el motor principal d'aquest segle ha
estat la industria. En els moments actuals,
1'6nica zona d'especialitzacio agraria amb
creixement, la trobem at Montsia i a la Ri-
bera de I'Ebre. Cal dir pero que trobem
activitat agricola prou important at llarg
de tot el litoral, encara que normalment en
una segona linia, en referencia at mar.

Dintre d'aquest model entrarien tambe
altres activitats prou modernes, com ara
les explotacions petroliferes, les cimente-
res, l'aquicultura.

EL MODEL DE CREIXEMENT
URBA-INDUSTRIAL

Ja des de finals del segle xviii, el model
de creixement urba-industrial va prenent
volada, tot considerant-se la motivacio
principal de la localitzacio de la poblacio
des de mitjans del segle x!x; actualment,
pero, i per culpa de la crisi economica, es

molt possible que hag] perdut aquesta pri-
macia.

En el primer terc del segle xx hi ha una
forta recuperacio en totes les zones. El mo-
tor es clarament, la industria. L'ocupacio
de I'espai de primera linia de mar es rea-
litza a partir d'assentaments industrials at
voltant de Barcelona (Port, Zona Franca,
Barceloneta, Poble Nou, Sant Adria, Bada-
lona, etc.).

L'empenta definitive de transformacio
del litoral, s'inicia a finals de la decada
dell cinquanta. La industrialitzacio es un
fet generalitzat a les ciutats i provoca la re-
cuperacio en zones fins ara estancades.
Un cas tipic de desenvolupament indus-

trial-portuari, el tenim a l'area de Tarrago-
na, que triplica la seva poblacio entre 1955
i 1965.

Aquest desenvolupament industrial sem-
bla relentir cap a mitjans dels anys setanta,
tot i que el creixement demografic conti-
nua. Malgrat tot, veiem creixements lligats
principalmcnt a] sector secundari at Baix
Llobregat, Maresme i Garraf i de forma se-
cundaria en altres comarques litorals.

L'us energetic

Potser cal destacar, per les controversies
que ha originat, un us industrial quc no
esta subjecte a factors de localitzacio co-
muns a altres industries (aglomeracions
urbanes) sing que busca, en el litoral, faci-
litats d'acces per mar i aigua per refrigera-
cio: ens referim a les centrals de produccio
d'energia electrica de caracter termic, que
fan servir com a combustible el carbo, el
petroli, el gas o l'energia atomica.

La taca d'oli

Els canvis economics estructurals de
mitjans del segle xix, consoliden la ja pre-
sent macrocefalia barcelonina, com a prin-
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cipal tret de la poblacio litoral. A comen-
caments del segle xx Barcelona representa
ja el 27 % de la poblacio catalana i el 69 %
de la poblacio costanera.
Un calcul prou aproximat del que s'ha

anomenat creixement en taca d'oli de la
conurbacio barcelonina, al llarg del segle

actual ens dona el conjunt de municipis Ii-

torals que pollen considerar com a causa

principal de creixement la seva proximitat

a la capital.

Si a I'any 1900, el front de costa de 1'a-

rea esmentada es limitava al de Barcelona,

I'any 1930 hi hauriem d'afegir Badalona,

Sant Adria del Besos i el Prat del Llobre-

gat. A mitjans de segle, a aquest front lito-

ral que tenia aproximadament vint km s'hi

afegia el municipi del Montgat. El salt fort

es produeix com ja hem assenyalat en la

decada seguent, el front litoral seria d'una

Ilargada de seixanta km que anirien des de

Castelldefels a Caldetes. Tot i la crisi eco-

nomica, amb el darrer cens de poblacio de
1981, es detecta que el proces d'expansio

fisica de ]'area, mesurada amb increments

de poblacio dels municipis de la corona
superiors al promig de ]'area o dit d'altra

forma, que aquests municipis per primera
vegada, han augmentat el seu pes relatiu
dintre de la zona.

En 1'actualitat podem dir que ('area lito-
ral que rep la influencia directa de Barce-
lona to una longitud d'aproximadament

cent knm i aniria des de Malgrat fins a Cu-
belles, amb un total de vint-i-set municipis

que agrupen practicament dos milions i
mig de persones (2.480.614), es a dir, el
87,5'% del total de la poblacio fixa censada
del litoral catala.

El sistema de ciutats

y el proces d'urbanitzacio

segle xviii que veiem un proces de concen-

tracio espacial, ]ligat a la urbanitzacio i a

la industria. A part de Barcelona, veiem

doblar la poblacio de Mataro i de Tarrago-

na, tot i que perden posicions en el ranking

de ciutats.
Si 1'any 1787 tant sols Barcelona asso-

leix la xifra de 10.000 habitants, el 1857 la
superen, a] litoral, Mataro, Badalona. Tar-
ragona i Vilanova i la Geltru. Es precisa-
ment a mitjans del que es comenca a
crear 1'area metropolitana de Barcelona
amb les primeres connexions ferroviaries
amb Mataro (1848) i Vilanova (1877), tot
tancant-se el ovuit-catala».
A I'any 1860 dintre de les vint primeres

ciutats catalanes, cinc eren litorals (Barce-

lona, Badalona, Tarragona, Mataro i Vila-

nova). El 1900 hi trobem, a mes a mes,

Sant Feliu de Guixols i Palamos; al 1930

aquestes dues darreres ja no estan entre les

vint primeres, pero s'hi afegeix el Prat del

Llobregat. En el 1960 el Prat no hi es, pero

si Badalona que juntament amb les altres

poblacions esmentades les sis ciutats que a

I'actualitat estan entre les vint primeres de

Catalunya i es localitzen al litoral.
D'altra banda, trobem entre les setanta-

cinc primeres ciutats, vint-i-dues litorals

que superen totes els deu mil habitants.

A mes de la taca d'oli barcelonina, per el

nord fins a Palafrugell tenim actualment

un seguit de municipis amb poblacio supe-

rior als deu-mil habitants. D'altra Banda,

tambe es una zona urbana, el litoral de ]'a-

rea Tarragona-Reus.
Entre 1970 i 1981, es veu que els unics

municipis litorals que han perdut poblacio

son deu mes petits de 2.000 habitants i 3

entre 2 1 5 mil.
D'aquests, 13,11 estan en zones allunya-

des dels sistemes metropolitans a 1'Empor-

da i al Baix Ebre, i nou tenen un nucli

principal allunyat de la costa.
Tot i que les Jades de poblacio de la

Baixa Edat Mitjana ens mostren un desta-
cat pes demogratic de Barcelona, es en el
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EL MODEL TERCIARITURISTIC

A mitjans del segle xix es produeix. com
ja hem dit, un important auge en la nave-
gacio, generat per l'expansio del comer4
colonial. Tots els ports catalans i moltes
poblacions costaneres, adquireixen I'estil
urba que les distingira de les viles rurail,
tradicionals i que sera aprofitat pel turisme
un segle despres. S'utilitza el model urba-
nistic de I'eixample i es posen en funciona-
ment els primers ferrocarrils -Mataro
(1848), Vilanova (1877), etc.-.

El decliu del comers transoceanic, a
finals del segle xix, coincideix amb el
desenvolupament de les noves tecniques do
transport (vapors i ferrocarrils). Aixi ma-
teix s'esdeve l'aparicio de la construccio en
ferro i la crisi d'adaptacio a les noves tec-
niques.

Al comengament del segle xx. la crisi
arriba als nuclis mes industrialitzats i/o lli
gats al comers maritim (Blanes. Lloret
Sant Feliu de Guixols, Palamos, Arenys,
Masnou, etc.).
A partir dels anys setanta, senibla com si

el sector terciari agafes el paper de motor
del reduct creixement que es produeix
Veiem forts creixements al Tarragones, i a
Baix Camp, Iligats al sector de la construc-
cio, i al Barcelones, Tarragones, Bai
Camp i als Empordans en relacio a altre-;
subsectors del terciari.

El turisme

Els anys trenta coneixen l'inici de l'acti-
vitat turistica , que gneda estroncada per la
guerra civil i la situacio politica posterior.
Amb anterioritat tant sols algunes locali-
tats com Sitges o Caldetes , o les platges del
llevant barceloni fins a Mataro, tenien una
certa activitat , basada en I'estiuejant harce-
loni i el transport ferroviari.

La creacio de S'Agaro i l'obertura dels
primers establiments per a estrangers a
la part meridional de la Costa Brava (ale-

manys a Tossa) son les primeres ocupa-
cions d'espai especifiques poc rellevants, ja
que generalment s'integraren en estructu-
res urbanes existents.

Coincidint amb la recuperacio economi-
ca de finals dels anys cinquanta, es pro-
dueix al litoral l'impacte del turisme de
masses i l'aparicio de les urbanitzacions de
segona residencia que desenvoluparen part
de I'espai no industrial.

Aquest fenomen, a part de fer crei.xer la
poblacio resident, provoca forts incre-
ments de la pohlacio de temporada, per la
qual es necessari preveure allotjament i
serveis que ocuparan I'espai tot i estar poc
o gens utilitzats durant la major part de
1'any.

La manca de censos fa dificil valorar
aquesta poblacio temporal, pero s'han fet
diverses aproximacions que expliquem tot
seguit:

- En primer floc hem de dir que hi ha
una dificil frontera entre el que es residen-
cia permanent i el que s'ha anomenat sego-
na residencia i que aqui direm urbanitza-
cio dispersa, i que si he en I'ocupacio de
l'espai es el mateix, els efectes poden esser
prou diferents.

Existeix a la franja litoral una oferta
aproximada de 135.000 places hoteleres,
290.000 places de camping i un nombre
indeterminat d'apartaments. Aquests dar-
rers son I'oferta mes important, com veu-
rem mes endavant. Segons el cens de vi-
vendes, el nombre d'habitatges constructs
ha crescut el doble al litoral (sense la
C.M.B.) que a la resta de Catalunya, entre
19501 1981

Les xifres mes elevades d'habitatges de-
clarats com a segona residencia es donen
per comarqucs: al Maresme, a I'Alt Em-
poi-6 i al Tarragones. Per municipis, els
creixements mes alts entre 1970 1 1981 es-
tan a Roses (6.791) a Calafell (6.360) a
Castello d'Empuries (5.102) a Vilaseca-
Salou (4.643) a I'Escala (4.450) i a Pineda
(3.956)-
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Les estimacions dels maxims de pobla-

cio estacional ens indiquen com a Iloc mes

important la Costa Brava amb mes de

800.000 persones (32 %) i Tarragona-

Salou-Cambrils amb 500.000 estiuejants

en 42 km de costa. D'una densitat mitjana

a I'hivern de 1.241 hab/km' passem a l'es-

tiu a 2.369. En alguns floes com la Costa
Brava ]'increment es del 714 %% respecte a
la poblacio de I'hivern.

Un indicador que mostra el desequilibri

que es produeix en la franja litoral, es ]'a-

nomenada taxa de tinenga (nombre de se-
gones residencies per cent habitatges prin-
cipals). El valor promig per Catalunya es
19. Al litoral, sense incloure la C.M.B.,
es 93. Per zones, el litoral de Girona i el
del Garraf-Baix Penedes tenen mes habi-

tatges secundaris que principals (taxa de
tinenca 184 i 130 respectivament).

L'us de proteccio

Encara que pot esser abusiu parlar de la

proteccio com un us, no hi ha dubte que
en els darrers anys hi ha un nou conflicte

derivat de les demander socials per preser-
ver alguns espais tal com estan sense fer-hi

res mes. El cas exemplar fora el dels aigua-
molls de St. Pere de Castello. Aquesta no

es una demanda insignificant, els docu-
ments ja amb una certa oficialitat indiquen

que prop del 30 'Yo de la zona litoral podria
esser afectada per la normativa de protec-

cio. aquest tant per cent es superior al del
promig catala.

SITUACIO ACTUAL.
OCUPACIO DE L'ESPAI

Hem observat el canvi de tendencia ini-

ciat a finals de la decada dell anys cin-

quanta caracteritzat per un doble fenomen:

la saturacio de la primera linia de mar de

1'area de Barcelona i I'expansio produ'ida a

la resta de ciutats constaneres.

Podem afirmar que el creixement demo-

grafic no s'ha localitzat especificament en

la franja litoral sing que s'ha estes al Ilarg

d'una zona mes ampla determinada per les

comarques litorals i prelitorals. Concreta-

ment s'ha produIt un creixement molt

important en els municipis interiors de la

totalitat de la Regio 1. Tanmateix, pero, la

zona litoral sense la C.M.B. ha aconseguit

mantenir el seu pes especific al voltant

d'un 1 1 % al Ilarg de mes d'un segle. Entre

1900 i 1981 ]a seva poblacio s'ha triplicat.

Aquest valor, si be es superior a i'assolit

per Catalunya sense la C.M.B. litoral, es

mante per sota del nivell de les comarques

prelitorals i litorals.

La zona que realment ha vist disminuir
el seu pes demografic ha estat la definida
per les comarques interiors. Si I'any 1787
representaven el 42 0/0 del total catala, en
I'actualitat la seva importancia ha quedat
redu*ida a un 15 %.

En consequencia, el que realment ha

succeit ha estat, mes que una decantacio

de la poblacio cap a la franja litoral. una

tendencia cap a la concentracio en les

arees mes urbanes del territori que, basica-

ment, es troben localitzades en la zona

prelitoral, pero tambe en el litoral.

De fet, es pot afirmar que el model terri-

torial seguit al litoral, aixi com a la resta

de Catalunya esta basicament condicionat

per l'existencia de 1'area metropolitana de

Barcelona, tant en relacio al poblament

huma com en relacio a l'ocupacio de l'es-

pai. El veritable problema del litoral, jun-

tament amb la realitat del fet metropolita

de Barcelona, ve caracteritzat per la com-

petencia entre diferents usos per la utilitza-

cio de 1'espai. La tendencia a una urba-

nitzacio linial i extensiva, els intents d'ur-

banitzar zones d'alt valor ecologic o la

proliferacio d'equipaments nautics, son al-

guns exemples de la pressio a que esta

sotmes 1'espai litoral, fruit logicament tots

ells de la sobrecarrega humana, tant per-

manent com estacional, existent.
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La diferencia de models d'ocupacio
pero, sobretot, 1'allunyament de Barcelona,
ens ha produit combinacions diferents d'u-
sos en 1'espai litoral fins i tot en terrenys
de caracteristiques fisiques similars, per
exemple pendents inferiors al vint per cent.

Aixi veiem que la C.M.B. tenim gairebe

el 50 % del terreny urbanitzat, al Maresme

aquest percentatge no arriba al 10 'Yo, i en

les altres zones, els percentatges son encara

mes baixos; amb aixo volcm dir, que resta

encara molt terreny per correr.

Pero potser, es interessant saber el canvi

del 50 al 81, en que es detecten creixe-

ments superiors al 300 % a 1'Emporda, al

Garraf i al Tarragones, Baix-Camp. A part

del sol ocupat, hi ha hagut increments de

densitat, uns primers resultats sobre aques-

tes questions es poden veure en el qua-

dre 1, en el mateix s'hauria d'afegir els

usos agricola, forestal i els espais protegits

o a protegir.

ESPAIS PROTEGITS
0 A PROTEGIR

El 36,5 0/) dels km' de la zona litoral, son
afectats per espais protegits o que ho hau-
rien d'esser.
Aquest tant per cent, esta per damunt

del que correspon al conjunt de Catalunya
(25,6). Gairebe la meitat d'aquest km' (398
de 814) son afectats pels tres espais mes
grans: el Delta de I'Ebre (194), el Cap de
Creus (126) i les Gavarres (78), dels quals
els dos primers son estrictament litorals
mentre que el tercer to gran part de la seva
extensio fora de la zona que hem conside-
rat corn a Iitoral.

Si ens referim tan sols als km2 situats a
la linia de costa, els afectats per espais pro-
tegits o protegibles representen el 28,7 del
total, i en aquest cas els dos mes grans
(Delta de I'Ebre i Cap de Creus) represen-
ten mes de la meitat del total (103 de 194).
D'altra banda cal tenir present que 41 dels

km afectats corresponen als paratges pinto-

rescos de la Costa Brava, la majoria dels
quals son de molt petita extensio i molt
malmesos malgrat la teorica proteccio,
com per exemple la Platja d'Aro.

CONCLUSIONS

L'ocupacio del litoral s'ha produit per la
coincidencia de diferents models de creixe-
ment economic que han posat 1'emfasi en
sectors concrets cada un dels quals, amb el
seu propi model d'ocupacio del territori.
Aixi tenim un model extensiu, Iligat nor-
malment a zones mes planeres, com I'agri-
cultura, un altre concentrat, Iligat al crei-
xement de les ciutats com pot ser la indus-
tria actual, i un d'extensiu Iligat a les
platges o al paisatge com el turisme o la se-
gona residencia, etc.
Cada un d'aquests sistemes ha estat pre-

sent al llarg del temps i concretament en
els darrers cent anys, pero amb intensitats

diferents. Com que aquests usos desitgen
localitzarse en un espai concret i limitat,
com es ara el litoral, s'ha produit una com-
petencia per l'ocupacio del sol.

Aquesta competencia s'ha resolt normal-

ment, per mitja del sistema de mercat, pur
i simple, sense correccions. Com es sabut,
el mercat es un mal assignador de loca-
litzacions, ja que no to en compte el pro-
blema de les externalitats, i aixo ha pro-
duit un seguit de conflictes.

Aquests conflictes s'han volgut resoldre
amb instruments diversos, planejament ur-
banistic, zones turistiques, declaracions de
paisatges pintorescos, delimitacio de zones
de domini public, etc. La profusio de me-
sures de salvaguarda ha estat paradoxal-
ment un dels inconvenients per resoldre el
problema. Precisament es tracta d'una
questio que requereix un tractament unita-
ri tot i que hi juguen molts factors.
Tornant al punt inicial, el que es tracta

es decidir quina es I'utilitzacio actual, pero
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tambe en un futur proxim, quina es la mes

adient per l'espai litoral, tenint en compte,

tant la seva fragilitat com les demandes so-

cials existents, establint per tant un meca-

nisme que reguli o compensi el pur me-

canisme del preu del sol, l'aplicacio del

qual ja hem
du'it.

vist, els resultats que ha pro-
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