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Les platges són un espai natural per excel·lència amb una biodiversitat rica i 
peculiar que cal respectar per així preservar i conservar els ecosistemes 
existents de dunes i litorals. Altrament aquests ecosistemes dunars o similars 
ajuden a la consolidació de la mateixa platja i eviten la seva regressió. 
 
Les platges de Vilanova i la Geltrú més urbanes i amb més afluència de 
massiva d’usuaris, també tenen elements singulars de vegetació pròpia, que, 
per la seva escassetat cal protegir, així com espècies animals, altament 
protegides, com és el cas del corriol camanegre, un ocell que nidifica a les 
platges sorrenques de la nostra ciutat des de fa més de sis anys.  
 
Les platges de Vilanova són unes platges de sorra amb gra molt fi, al llarg dels 
anys han estat castigades pel fort impacte que té la neteja mecànica que, en 
temporada estival, accions que es feien diàriament, i en temporada d’hivernal 
periòdicament, ens trobem que, al llarg del temps, es provocava la desfeta de 
bona part del gra de la sorra convertint-lo en pols, i alterant el sediment sorrenc. 
 
Amb l’objectiu de esmenar aquesta mala pràctica a que ha estat sotmesa la 
sorra,  
i afavorir i protegir tan la flora com la fauna que s’hi donen, tot potenciant, 
conservant i respectant els ecosistemes i per estabilitzar i consolidar les platges 
i la seva erosió,  
 
L’ajuntament desenvolupa aquestes noves pràctiques sostenibles en la 
gestió de platges.  
 

• Neteja selectiva i curosa de la sorra.  
Es prescindir de la neteja mecànica automàtica de les platges de la manera 
que s’ha vingut fent al llarg de molts anys, i fer aquesta neteja amb prèvia 
valoració i necessitat, sense disminuir la qualitat sanitària de la sorra. Per 
poder avaluar aquesta necessitat, el servei de socorrisme a les platges i 
tècnics municipals van observant l’estat de la neteja diàriament i quan es 
detecta la necessitat és demana al servei de neteja de platges que 
procedeixi a efectuar-la amb la màquina. 

 

• Aprofitar les restes marines per a la consolidació i la protecció de la 
costa i les platges.  

o Si durant la temporada de bany el mar arrossega algues o restes 
de fanerògames a la platja, es demana una neteja mecànica per 
poder-les recollir i dipositar-les en un espai concret que no molesti 
ni a usuaris de la platja ni a veïns. D’aquesta forma actuen 
afavorint la natura, la formació de dunes naturals, són punts 
d’alimentació d’ocells, i evitem la pèrdua de sorra i l’erosió. 


