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PESCA ARTESANAL, PLATGES 
PRIVILEGIADES PER AL BANY, 
ACTIVITATS NÀUTIQUES... LA 
COSTA DEL BARCELONÈS HA 
REVISCUT EN LES ÚLTIMES 
DÈCADES, TANT PER DAMUNT 
COM PER SOTA LES AIGÜES.
Text Pere Renom  Fotografia Jordi Play

El litoral 
recuperat del 
barcelonès

Amb noves instal·lacions per gaudir de la platja  
i espais recuperats com el pont del Petroli de 
Badalona, la costa esdevé un punt de trobada. 
També de pesca, gràcies a la netedat de les 
aigües. A la pàgina dreta, surf de rem a la platja 
de Sant Sebastià de Barcelona; La Donzella de  
la Costa, a Badalona, i uns surfistes al Bogatell.
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S
i donem un cop 
d’ull a la geografia 
mundial, veurem 
que la major part 
dels litorals que 
considerem para-

disíacs se situen en les zones 
tropicals: les illes Antilles al 
Carib, la Polinèsia al Pacífic 
Sud, les illes Seychelles a l’Ín-
dic o Indonèsia al mar de Flo-
res. D’altra banda, en latituds 
temperades, per molt pristí 
que sigui el litoral, no es pot 
considerar un paradís. Les 
aigües són fredes, poc transpa-
rents i sovint exposades a molt 
d’onatge. La Mediterrània, en 
canvi, n’és una excepció, ja 
que està situada en una latitud 
temperada, i comparteix mol-
tes característiques amb les 
costes tropicals, com les aigües 

transparents, relativament 
calentes i poc exposades a tem-
porals, sobretot a l’estiu. Mal-
auradament en els darrers 150 
anys una bona part de les seves 
costes s’han espatllat progres-
sivament. El creixement de la 
població i la industrialització 
han tingut conseqüències 
molt negatives per al paisatge 
i per a la qualitat de l’aigua de 
mar. El litoral del Barcelonès 
no n’ha estat cap excepció. 

Quan la mar era tèrbola
Barcelona, el Poblenou, Sant 
Adrià de Besòs, Badalona i 
Montgat han crescut especta-
cularment en els darrers segles 
fins a formar una conurbació 
que connecta amb el Maresme. 
Aquest creixement no va tenir 
una bona planificació ambien-

tal, i durant moltes dècades les 
clavegueres van abocar les 
aigües fecals i industrials al 
mar sense cap tipus de mira-
ment. Des del punt de vista 
químic, aquestes aigües residu-
als contenen nutrients que 
estimulen el creixement d’al-
gues planctòniques. El resultat 
va ser que la Mediterrània 
transparent va esdevenir més 
atlàntica, més tèrbola i de 
retruc més insalubre. 

El moment més crític va 
arribar l’any 1979, quan la con-
taminació era tan elevada que 
s’hi va haver de prohibir el 
bany. Un mar paradisíac s’ha-
via convertit en un infern, lite-
ralment, ja que segons quina 
activitat industrial s’hi dona-
va, les aigües litorals es tenyi-
en fins i tot de vermell. 

LA RECUPERACIÓ DE L’AIGUA I LA FAÇANA MARÍTIMA

A
fortunadament el seny es va tornar a imposar a les mentalitats més 
desenvolupistes i, de mica en mica, la Unió Europea va adoptar mesures 
ambientals i va finançar obres com la construcció de depuradores. Als  
anys vuitanta, al Barcelonès nord es va construir l’anomenat Col·lector 

Transversal de Llevant, un tub subterrani disposat paral·lel a la línia de costa que 
recull tots els desguassos de les clavegueres i les condueix fins a la planta depuradora 
del Besòs. Allà són tractades les aigües residuals, se’n separen els fangs i s’aboquen 
finalment netes al mar a través d’un emissari submarí a una milla de la costa.

També es va recuperar la façana marítima. Els Jocs Olímpics de Barcelona 92 van 
ser un bon estímul per enderrocar tot un barri de barraques a la Barceloneta i la zona 
industrial del Poblenou, per construir-hi la Vil·la Olímpica i el seu port. La remodelació 
es va estendre posteriorment cap al nord amb la construcció de Diagonal Mar i el port 
del Fòrum. Al barri industrial de la Móra de Badalona es va construir un port canal i un 
munt d’habitatges al voltant, i les zones industrials de Sant Adrià i Montgat es van 
demolir, tot i que de moment no s’hi ha construït res. Es van recuperar moltes platges, 
es van eliminar els obstacles per accedir-hi i es van construir passejos marítims. 
Renaixia un litoral que s’havia degradat fins a la ignomínia. I de la transformació en 
sorgia un paisatge nou, que conserva trets propis de les viles marineres mediterrànies, 
com la rambla de Badalona flanquejada amb palmeres centenàries, o el petit nucli de 
Montgat, amb la seva llotja del peix on encara se subhasta a l’estil tradicional, 
convivint amb elements del passat industrial, com les tres xemeneies de Sant Adrià  
de Besòs, o el Pont del Petroli a Badalona, ara convertit en un passeig panoràmic que 
ha esdevingut una icona de la ciutat. 

Per la seva ubicació 
privilegiada, el pont 
del Petroli de 
Badalona és, a més 
d'un agradable lloc 
de passeig, una 
plataforma d’estudi 
del medi marí. S’hi 
recullen dades 
meteorològiques  
i oceanogràfiques. 
A l’esquerra, nave- 
gació amb catama-
rans a la platja de  
la Barceloneta.
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LA FAUNA S’ESTÉN PEL LITORAL

A
mb la recuperació de la qualitat de l’aigua les comunitats d’organismes 
marins també s’han transformat. Els musclos filtradors que recobrien 
qualsevol estructura submergida com els espigons dels ports, les 
columnes dels pantalans o els fons rocosos soms, han desaparegut 

completament. Amb aigües transparents no hi ha res a filtrar. També han desaparegut 
les algues anomenades eutròfiques; és a dir, aquelles que viuen en aigües amb 
abundància de nutrients. En canvi, ara és habitual veure moles d’oblades o de peixos 
agulla saltant d’aquí cap allà, o rebre la visita inesperada d’una elegant milana, un peix 
emparentat amb les mantes i les rajades que pot arribar a fer un metre d’envergadura. 
També són freqüents els corbs marins, cabussant-se ben a prop dels banyistes. 

La gavina corsa, un ocell críticament amenaçat d’extinció als anys 80, cria ara 
massivament al delta de l’Ebre i cada estiu alguns exemplars s’estableixen en aquest 
litoral. I en els darrers anys diverses vegades s’han albirat dofins ben a prop del litoral. 

Però no tot són flors i violes, els cavallets de mar o els mabres, abans abundants, 
costen molt de veure, i les pesqueries de bivalves, sèpies o llagostins pràcticament han 
desaparegut. Ramon Costa és pescador artesanal de Badalona de fa més de 60 anys, 
la seva família, coneguda amb el sobrenom de Guilova, conserva una llarga tradició de 
pescadors: pares, oncles, avis i besavis s’hi han dedicat. Segons ell, la contaminació, la 
regeneració de platges i la sobrepesca han esgotat els recursos pesquers. Avui, dos 
dels seus cinc fills encara lluiten per continuar vivint de la pesca, però ell afirma amb 
tristor als ulls que aquest ofici no té futur. 

MOMENTS DE LLEURE

H
i ha activitats que van a l’alça. Amb la 
recuperació del litoral, s’ha revita- 
litzat el lleure tradicional, i s’hi han 
incorporat noves pràctiques. El bany 

és, de llarg, l’activitat més popular. A l’estiu, 
cada dia, milers de persones visiten les platges 
per prendre el sol i refrescar-se. S’han 
popularitzat el caiac i el surf de rem, que es 
poden llogar als clubs nàutics o en establiments 
especialitzats d’arran de mar. Amb la proliferació 
de ports també han augmentat altres activitats 
nàutiques com les motos d’aigua, les motores i 
els velers. Les regates de patí català i de rem de 
llagut han aconseguit aplegar flotes importants. 

L’habitual pràctica de nedar al mar, ara 
anomenada natació en aigües obertes, té molts 
aficionats tot l’any, alguns sense utilitzar mai 
neoprè. Però segurament una de les activitats 
més curioses que es practica des de fa un segle 
en aquest litoral és el takatà, una mena de vòlei 
platja jugat amb pilota de tenis en equips de  
2 x 2 o 3 x 3 [vegeu requadre inferior]. Rafel 
Ibáñez, de 86 anys, és un dels qui va introduir-lo 
l’any 1960 a La Donzella de la Costa de 
Badalona: “És un esport per a joves i grans”.  
I, de fet, s’explica l’anècdota que un dels seus 
companys de joc, també octogenari, va jugar-hi 
fins pocs dies abans de traspassar. Va tenir el 
privilegi de morir de vell estant ben actiu.

Segurament el litoral del Barcelonès nord  
no tornarà mai a ser el paradís d’antany, però 
l’hem salvat de l’infern. Ara és en uns limbus 
dels quals tots en podem gaudir. 

EL TAKATÀ, UN ESPORT AUTÒCTON
Aquest esport de pilota va néixer l’any 1913 a la platja de la Barceloneta. El nom 
és una onomatopeia, originada pel soroll que feia la pilota de cautxú (ara és de 
tenis) en ser colpejada amb el palmell de la mà. L’objectiu és enviar-la d’un sol cop 
per damunt la xarxa al camp contrari. Cada club juga amb les seves pròpies regles: 
les mides del camp poden ser 6 x 6, 7 x 7, 10 x 5 o 10 x 6 metres; l’alçària de la 
xarxa és d’1,6, 1,8 o 2 metres; el nombre de jugadors, 2 x 2 o 3 x 3, i els partits  
es juguen a 22, 30, 32, 40 o 60 punts directes. Un veritable batibull. 

Es juga regularment al Club Natació Atlètic-Barceloneta, d’on va sorgir, al  
Club Natació Barcelona i als banys La Donzella de la Costa i Can Belluguets de 
Badalona. A l’estiu l’Ajuntament d’aquesta ciutat també instal·la xarxes a les 
platges, que admeten l’altura per al vòlei platja i per al takatà. 

A Badalona, podeu 
veure practicar el 
takatà al club de 
platja La Donzella 
de la Costa [imatge 
superior]. Sobre 
aquestes línies, una 
partida matinal de 
dòmino a la platja 
de la Barceloneta. 
A l’esquerra, pesca 
a les platges de 
Badalona.

Pere Renom. Biòleg i comunicador científic. 
Jordi Play. Fotògraf de tema humà i social.
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EL LITORAL DEL BARCELONÈS  DADES ÚTILS

És el moment 
de gaudir al 
màxim del 
litoral del 
Barcelonès. 

D’opcions n’hi ha moltes, 
però aquí recollim idees 
de turisme nàutic.

Text Pere Renom

Barcelonès

PROPOSTA  

Una mica de 
submarinisme
D’ençà de la recuperació de la qualitat de l’aigua de 

mar, els fons sorrencs del Barcelonès són privilegiats 

per al submarinisme. La Societat d’Activitats 

Subaquàtiques de Badalona (SASBA), fundada l’any 

1973, és una de les pioneres a tot l’Estat. Ofereix un 

espai de trobada, formació i gaudi per als amants del 

submarinisme. També està molt compromesa amb  

la divulgació i conservació del medi marí a la ciutat. 

Disposa d’un actiu departament de fotografia 

submarina, que cada any organitza un concurs de 

fotografia nocturna molt prestigiós. Un dels punts 

més emblemàtics on es cabussen és pels voltants del 

Pont del Petroli. Aquesta estructura concentra una 

gran diversitat de fauna marina i ofereix espectacu-

lars panoràmiques subaquàtiques. 

SASBA.  Eduard Maristany, 69. Badalona  
 670 20 76 19 |  www.sasbabadalona.com

Com arribar-hi 
Amb cotxe: Des de Barcelona, 
per l’autopista del Maresme 
(C-31), sortida de Badalona 
centre. Des de Girona, per 
l’autopista del Maresme (C-31), 
sortida de Badalona.
En autobús: Des de Barcelona, 
podem agafar el B25.
En metro: Línia L2 fins a  
l’estació de Badalona Centre.
En tren: La línia 1 de Rodalies 
recorre el litoral del Barcelonès.

On menjar
La Costa
Situat en una masia restaurada al 
barri de Dalt la Vila, el més antic 
de Badalona. L’espai té molt 
encant i disposa d’una bonica 
terrassa. Ofereix una carta amb  
27 plats fixos i una pissarra amb 
novetats i plats de temporada. 
Tenen una bona brasa i creacions 
pròpies com el pop a la costa, les 
croquetes de pernil Joselito o les 
tortitas de camarones. Les postres 
també són casolanes. Productes 
de proximitat i de temporada. 

 Eres, 1. Badalona |  93 384 
56 52 |  lacostabdn.com 

 30-35€ |  |  |  La zona no  
és accessible amb cotxe.

La Faràndula
Local completament reformat,  
molt acollidor, situat al centre  
de Badalona en una zona semi  
de vianants. Ofereix una cuina 
senzilla amb productes frescos  
i de qualitat, pensada per ser 
compartida. En destaquen les 
torrades, el carpaccio de peus 

de porc o la morcilla de calçots. 
Les postres d’obrador són molt 
elaborades de gust, textura i 
aspecte. El servei és excel·lent, 
malgrat que es trobi en un carrer 
poc atractiu.  Arnús, 38. 
Badalona |  651 72 95 29  

 www.lafarandula-restaurant.com
 20-22€ |  | .

On dormir
Hotel Miramar Badalona
Fundat el 1945, és segurament 
l’hotel de referència a Badalona. 
Com el seu nom indica, té una 
magnífica vista al mar. Molt 
lluminós a causa de la seva bona 
situació i orientació a primera línia 
de mar, amb una excel·lent vista 
del litoral badaloní. No és gaire 
gran i s’hi respira un aire de calma. 

 Santa Madrona, 60. Badalona   
 93 384 03 11 i 637 86 68 90 

 www.hotelmiramar.es
 Habitació doble: 75 euros 
 Servei de menjador de dilluns a 

divendres. Esmorzar de bufet lliure, 
10€. Sopar, 15€. Mitja pensió, 
20€ |  |  Habitacions familiars  
i bressols |  12€ al dia | .

Hostal Solimar
Es tracta d’un allotjament senzill, 
pràctic i econòmic, amb poques 
habitacions i un aire d’etern 
estiueig. Gaudeix d’una bona 
situació al centre de Badalona,  
en una zona de vianants a 300 
metres del mar i ben comunicada.

 Caritat, 29. Badalona |  93 389 
50 03 |  www.hostalsolimar.com

 Habitació doble: 57€ |  Gratuït 
fins als 5 anys |  |  10€ | .

Adreça  | Telèfon  | Web  | Preu  | Horari  | Pàrquing  | Apte per a nens  | Adaptat per a discapacitats  | Accepten animals  | Apte per a celíacs  
Espai reservat per a fumadors  | Connexió a Internet  | Allotjament amb servei de cuina  | A tenir en compte  | Informació 

ACTIVITATS  

Caiac i surf de rem
El caiac i el surf de rem són dues activitats nàutiques exòtiques, 

que s’han popularitzat molt a casa nostra en la darrera dècada. El 

caiac és una versió actual de l’embarcació utilitzada pels caçadors 

d’Alaska fa mil·lennis, i el surf de rem és una evolució del surf, 

sorgida a Hawaii a mitjans del segle xx. A banda de les diferències 

òbvies de forma, el caiac es propulsa remant assegut amb un rem 

de dues pales, mentre que el surf de rem es propulsa dret amb un 

rem d’una sola pala. Això fa que sigui més difícil de dirigir i més 

lent de navegar. Però per contra té l’avantatge que obliga a treballar 

més la musculatura del tronc i les cames per mantenir l’equilibri. 

Ambdues embarcacions són ideals per fer esport, per passejar 

tranquil·lament i gaudir d’una perspectiva singular del litoral,  

o per observar la fauna marina sense destorbar-la. 

Club Natació Badalona.  Eduard Maristany, 5. Badalona |  93 384 34 13. 
 Escola de Vela.  633 70 51 85 |  www.cnbadalona.cat/

esports/escola-de-vela
 Escola del Vent.  Passeig Marítim. Badalona 

  669 54 90 19 |  escoladelventbarcelona.com

 PLATGES  

 Natació en aigües obertes
La natació com a pràctica esportiva i de competició va néixer al 

segle xix. A casa nostra es va iniciar sobretot al mar, i va motivar 

la fundació dels clubs de natació litorals. Amb la construcció 

generalitzada de piscines, els clubs van proliferar arreu del país 

i van allunyar la natació del mar. Tanmateix, en la darrera 
dècada hi ha hagut un sorgiment espectacular dels esports 

d’aventura. Hem redescobert el plaer de nedar al mar, amb les 

seves incerteses, com els corrents, l’onatge, les embarcacions,  

les meduses o les baixes temperatures. Encara que pràcticament 

tothom sàpiga nedar, la natació és una activitat molt tècnica.  

Si sou novells, o us hi heu aficionat d’adults, és recomanable 

apuntar-vos a algun club o contractar els serveis d’un entrena-

dor. Ofereixen entrenaments personalitzats, sortides en grup  

i corregeixen la tècnica. 

Swim Emotions.  661 36 50 85 
 swimemotions.com | info@swimemotions.com
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