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L’artista Lola Índigo
estrenarà el seu
documental
almes demaig

FEDECEDÓ
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El green deal, el gran pacte verd
europeu que inclou projectes pi-
lot per al delta de l’Ebre i altres
puntsdelaMediterrània,comara
elMaresme, el Bàltic, el mar Ne-
gre i elmardelNord, estudia res-
taurar la costa i adaptar-la als
efectesdelcanviclimàtic.Estrac-
tad’unpladexocperalspròxims
quatre anys, el RestCoast, finan-
çatperlaUnióEuropeaiqueaEs-
panya lidera el Laboratori d’En-
ginyeria Marítima (LIM) de la
UPC, amb trenta socismés, entre
els quals destaquen l’Eurecat, la
UICN, laPolitècnicadeMadrido
SeoBirdLife.
Com detalla Agustín Sánchez-

Arcilla, director del LIM, aquest
pla de xoc “obliga a repensar si
hem de continuar actuant amb
pedresidefensesrígides”alacos-
ta. El científic afirma que “cal
pensar en solucions més flexi-
bles, que redueixin el risc però

dos mil·límetres per any, a què
s’afegeixen dos mil·límetres més
per la pujada del nivell del mar.
“Parlem de quatre mil·límetres
per any, que és el que calculem
que hauran de suportar les nos-
trescostesperal2050oel2070”.
Aldeltade l’Ebre, laUPCexpe-

rimenta amb tres tipus de soluci-
onsqueel 2023 s’elevaranal con-
tractederestauraciócostanerafi-
nançat per la Unió Europea. La
factibilitat d’augmentar el trans-
port de sediments des dels rius
fins a la costa és un dels estudis
que duen a terme. “En el cas de
l’Ebrehemdecomençaraplante-
jar el transvasament de sedi-
ments des dels embassaments,
particularmenteldeRiba-Roja”.
És clau per als estudiosos bus-

car una solució a la connectivitat
del territori per la costa. Un cas
semblantéslacostadelMaresme,
que s’ha quedat sense sorra per-
què les rieres ja no aporten sedi-
ments.“Lasorrarelictaéssotaels
passejos marítims”, especifica el
professorde laUPC.

Una altra part de l’estudi busca
fórmules per mantenir la sorra
quearaquedaalesplatges.Perai-
xò s’experimenta amb aigua-
molls que dissipin l’onatge.
Aquests sistemes naturals podri-
enconsolidareldeltadelaTorde-
ra o de l’Ebre. Al cap i a la fi, anti-
gament la defensa natural de la

Al delta de l’Ebre cal
començar a plantejar
el transvasament
de sediments des
dels embassaments

que siguin sostenibles malgrat el
canvi de clima”. En definitiva,
“estudiem noves maneres d’en-
tendre lacosta”.
Els científics centren les inves-

tigacionsaleszonesmésvulnera-
bles, com ara el delta de l’Ebre, a
l’hemideltanordilazonadelTra-

bucador,amb
solucions ex-
trapolables a
zones com el
Maresme o
els deltes de
la Tordera o
el Llobregat,
com també a
vuit països
amb proble-
mes sem-

blants, com els que es donen als
deltes del Roine i el Po, a la costa
holandesa i fins i tot a Israel.
“Els deltes s’estan enfonsant”,

constata Sánchez-Arcilla. És el
que els geòlegs anomenen subsi-
dència.Experimentencanvisque
la resta de costes percebran
d’aquí 50 anys. Els deltes baixen

Deltes. Els
deltes baixen
2mil·límetres
per any. Cal afe-
gir-hi 2mil·líme-
tresmés per la
pujada del nivell
delmar

2mm

costa eren les maresmes, d’on
prové el topònim Maresme.
“Ningúnos’haatrevitadirqueun
d’aquests aiguamolls protegeix
igual que una barrera rígida”, co-
saque,acriteride l’enginyerde la
UPC, “generaunagran incertesa,
perquèfa2.000anysque llancem
pedresalmar”.
Augmentar la geodiversitat és

una altra de les claus per consoli-
darlesplatges.Estudienplantaci-
onsde flora semblant a laposidò-
nia, que trigamassa a créixer, per
aguantar el sediment i esmorteir
lesonades.Delamateixamanera,
enunazonadeplatjaesplantegen
disposar dedunes i rases quedis-
sipenmésbé l’energia de les ona-
des.
Hi haurà zones on, de comú

acord, planteja Arcilla, caldrà
proposarsiespodenmantenirto-
teslesplatgesindefinidament.En
aquestàmbitestudienambmèto-
des de geodiversitat que les plan-
tes i el perfil de les platges siguin

Sistemes naturals
com les dunes
o lesmaresmes
ajuden a dispersar
l’energia de l’onatge

Continua a la pàgina següent

El temporaldemar
destrossaun

restaurantaAltafulla

XAVI JURIO

L’últim temporal marítim,
ambfortonatgealaCostaDau-
rada, va provocar dissabte
l’enfonsament de la terrassa
del restaurant Voramar Cal
Vitali d’Altafulla (Tarragonès)
i va fer desperfectes al menja-
dor interior. No hi va haver
danys personals, ja que la ge-
rència del restaurant va deci-
dirperprecaució tancar la ter-
rassa, coberta, en vista delmal
estat del mar. Les greus des-
trosses han desencadenat la
polèmica entre el govern mu-
nicipal (L’EINA-ERC-AM) i
l’oposició. L’Ajuntament es va
reunir ahir amb els responsa-
blesdePlatgesdelGoverncen-
tral a Tarragona, que es van
comprometre a fer un estudi
dels corrents marins en el ter-
mini màxim d’un any abans de
decidir l’estratègia a seguir. El
govern local sosté que “les
aportacions de sorra no són la
solucióalaprotecciódellitoral
ni a l’evident i inevitable cres-
cudadelnivelldelmarfruitdel
canvi climàtic”. /EsteveGiralt

Europa estudia la regeneració de
la costa sense construir espigons
La UPC lidera un estudi europeu per naturalitzar el delta de l’Ebre i el Maresme
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El port de Barcelona és l’escenari fins dijous de la firaMYBACharter Show
LLIBERTTEIXIDÓ

més irregulars, “perquè així con-
tribueixi a dissipar més l’energia
de lesonades”.
“Elprojecteeuropeusobrepas-

sa el dels espigons delministeri”,
sentencia Sánchez-Arcilla, que
matisa que es podria admetre al-
gun espigó en punts estratègics,
però sense omplir la costa”. “No
estem per fer nous estudis. Ja en
tenim, i proposem proves pilot
per seleccionar la que funcioni
mésbé”,apunta l’enginyer, jaque
no es pot aplicar lamateixa solu-
ció al delta de l’Ebre, “amb més
espai i embassaments amb sedi-
ments”, que a les platges de Bar-
celona, “més enrigidides”. En
aquest cas, els recursos econò-
mics els aporta Brussel·les, però
el projecte implica més agents,

Elministeri actuarà
a la platja de Premià

desdegrupsecologistes i investi-
gadors fins a administracions
com la Generalitat o l’Estat “per-
què siguin més sostenibles” i no
torninaser ignorats.
Paral·lelament a les investiga-

cions científiques, l’Ajuntament
de Premià deMar (Maresme) ha
instat el Ministeri de Transició
Ecològica a aplicar el projecte
aprovatel2014,segonsDavidGu-
tiérrez,primertinentd’alcalde,al
marge de la polèmica generada
per ajuntaments d’ERC. Aquests
ajuntaments, vuit anys després,
rebutgenunprojectequedisposa
de 50 milions d’euros, dels quals
5,8 milions es destinen a la costa
dePremià.Allà espreveuaportar
gairebé 500.000 m3 de sorra,
construir un espigó exempt da-
vant de l’estació i prolongar en
formadelelque jahiha.c

Ve de la pàgina anterior

Els temporals han engolit la sorra de la platja de Ponent a Premià deMar
MIQUELGONZÁLEZ / SHOOTING

dels 22 iots que comercialitza la
sevafirma.“Ésdel2015ivaserre-
format en profunditat tres anys
despréspelseuanteriorarmador,
denacionalitat russa”, indicaPla-
na.“Desdeprincipisd’anyéspro-
pietat d’un empresari dels Estats
Units i nosaltres el gestionem les
setmanesquenoel fa servir: ell es
reserva unes quantes vacances a
l’any i la resta queda a disposició
dequienvulguigaudirdurant les
vacances”.
Al’StellaMarisnoli faltadetall:

els12hostesquepodenpernoctar
abordestanatesosperuna tripu-
lacióde19professionals,quearri-
ben a 20 si s’hi afegeix a un pilot
d’helicòpter, ja que a la coberta
superior té una pista d’aterratge.

Elpreuvad’acordambelqueofe-
reix:700.000eurospersetmanai
un 20% d’IVA. Cal afegir-hi ex-
tres comelmenjar, la beguda, les
taxes portuàries i el combustible,
que solen incrementar el lloguer
entreun30%iun40%.
Inevitablement el conflicte rus

plana sobre el MYBA, ja que di-
verses absències notables són les
de iots d’armadors d’aquesta na-
cionalitat quenopodencomerci-

alitzar-los aquest estiu. La de-
mandade lloguerperpartderus-
sos tambéha caigut enpicat. “Els
nord-americans compensaran
aquesta situació. Fa dos anys que
nopodienvenira laMediterrània
i estan bojos per tornar a pujar a
borddelsiots”, indicaAlbertoCa-
deddu,directordeNauticaAssis-
tance, empresa amb seu a Olbia
(Sardenya), consolidat com un
delsparadisosdelsector.“El2021
elnegocidel lloguerisuportaiots
va anar espectacularment bé i
aquest estiu és prometedor”, as-
segura.
Malgrat les circumstàncies ac-

tuals,elsectordelesgranseslores
esmoualseuritme:discretialho-
ra luxós. Aquests dies, Marina
PortVell és escenari del suculent
negoci que es mou entre pals,
xampany,tovesmoquetes i tripu-
lacionsmolt preparades.Totple-
gat unit a molta feina a la rere-
guardaperquètotsurtibé ielsec-
tor continuï funcionant a tota
màquina.c

Barcelona torna a ser cita obligada per als superiots malgrat les circumstàncies adverses
provocades per la guerra d’Ucraïna i la sortida dels oligarques russos

Granseslores, gransnegocis
JAVIERORTEGAFIGUEIRAL
Barcelona

E l MYBA Charter
Show, la fira més im-
portant de xàrter o
lloguer de superiots,
hatornataBarcelona.

Ho ha fet després de dos anys de
pausa obligada i aramarcada per
les conseqüències de la invasió
russaaUcraïna.
L’esdeveniment, en què el port

barceloní va substituir el de Gè-
novadesdel2017, té comaprota-
gonistes una vintena d’embarca-
cions d’esbarjo que van des dels
22 fins als 82 metres d’eslora, i
amb edats que oscil·len entre els
120 anys de la goleta Shenandoah
of Shark a les poques setmanes
que té el catamarà Yolo, botat a
començaments del 2022. Aquest
últim, amarrat almoll d’Espanya,
és un dels iots que comercialitza
World Yacht Group, empresa
amb seu a Barcelona i oficines a
Los Angeles, Miami, Eivissa, Ca-
nes iMadrid.
Lasocietatésunadeles117em-

presesdebrokernàuticqueparti-
cipen fins dijous en un esdeveni-
ment centrat en la comercialitza-
ció de vaixells, assistència en
ports, manteniment, comple-
ments i qualsevol servei que re-
quereixiuniotielsseusocupants.
Els més espectaculars estan

amarrats almoll de la Barcelone-
ta, com el novíssim Triumph, de
66metres.El seucapità, SeanRe-
ad, ahir dinava a la popa amb
col·laboradors i possibles clients
enuna llarga taulaatesaper la se-
va tripulació.
Qui també rebia en un iot era

Joan Plana Palao, enginyer naval
i anticcapitàquearaéselCEOde
WorldYachtGroup.L’StellaMa-
ris, de 72 metres d’eslora, és un

La fira internacional
MYBACharter
Show torna aMarina
Port Vell després de
dos anys d’absència

L’StellaMaris, una de les estrelles de l’exposició
LLIBERTTEIXIDÓ
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