•

Material gràfic i fotogràfic disponible:

- L’Arxiu municipal disposa d’un fons de documents i imatges, entre les quals es pot
veure la transformació de la zona platja castelldefelenca. Moltes d’elles són
consultables des del web municipal:
http://www.castelldefels.org/ca/fotoarxiu.asp?Total=4807&ul=20&pr=1&&
- Llibre recull Les plantes de la platja de Castelldefels (Juan Carlos López, 2010),
descarregable en format digital:
http://www.castelldefels.org/fitxers/DocumentsArees/documentsarea_2247_pmp_pd
f@26102010114848.pdf
- Llibre IV Premi Àmbit Sostenible. La platja de Castelldefels (J.C. López, Julián
Martínez i Carles Novell), descarregable en forma digital:
http://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_CalGanxo_Publicacions.asp?plana=DocsAre
a_CalGanxo_Publicacions.asp&pmp_id=1538

•

Actuacions de les administracions respecte l'espai dunar.

Destaquem:
1.
Projectes d’urbanització del Pg. Marítim:

1996: Urbanització del Tram 1 del Passeig Marítim (C/22 - C/9bis)
2009: Urbanització del Tram 2 del Passeig Marítim (c/9bis - C/ Rep. Argentina)
2015: Urbanització del Tram 3 del Passeig Marítim (C/Rep. Argentina – Pge. Penyeta
Roja)

Aquests tres projectes d’urbanització han incorporat mesures de recuperació de l’espai
dunar, amb moviments de sorres i plantació d’autòctones. Aquestes actuacions han
estat fonamentals per a la recuperació del paisatge dunar ja que el punt de partida era
la desaparició pràcticament total tant de vegetació com de relleu degut a la
urbanització de la primera línia i a la pressió turística.
2.
2008: L’Ajuntament fa el primer tancat (experimental) a la zona compresa entre el C/
11 i el C/ 13. S’adjunta plafó.

Aquest tancat, amb itineraris interiors, s’ha mantingut fins a data d’avui, senyalitzat
com a zona protegida i la zona compresa dintre constitueix una de les que comprèn
més diversitat vegetal (degut a la protecció que va suposar el tancat de la trepitjada i a
la posada en valor del contingut). Aquest tancament es va complementar amb plafons
informatius instal·lats a les zones properes del passeig. Disponibles al web:
http://www.castelldefels.org/ca/galeriafotos.asp?id=153&IdGaleria=32338&Mida=M
La instal·lació de tancats amb pals + corda a la resta de la platja ha estat una
reclamació municipal a Costas (Ministeri) des de fa anys i fins a 2017, en què
l’administració ha procedit a tancar i protegir de la trepitjada (per la banda mar) la
zona vegetada de tota la platja del municipi.
3.
Des d’aquesta data s’han desenvolupat al llarg de tota la platja, però molt
especialment entre C/514 i el Club Marítim (C/20), diverses accions de voluntariat
(puntuals) consistents en retirada de plantes invasores i plantació d’autòctones, tant
amb escoles com amb grups familiars (convocades des de l’Ajuntament o en
col·laboració amb l’AMB, dintre del Cicle d’activitats als parcs, platges i rius de l’AMB,
com la que hi ha programada pel proper 11 de novembre) o empreses (que busquen
projectes per compensar petjada ecològica dintre dels seus projectes de
Responsabilitat Social Corporativa).
El Programa d’Educació Ambiental Municipal ofereix una activitat a escolars de Cicle
Superior d’Educació Primària:
http://www.castelldefels.org/ca/GE_ACTIVITATS.asp?gac_id=10003&Plana=GE_ACTIVI
TATS.asp?apl_id=136
I l’Àrea Metropolitana ha desenvolupat una activitat:
(http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/agenda/detall/-/activitat/coneguem-lecosistema-de-les-platges-metropolitanes/807322/11818)
i un llibret de recolzament a la descoberta:
(http://www.amb.cat/es/web/territori/actualitat/publicacions/detall//publicacio/coneguem-les-platges-metropolitanes/754258/11656)
4.
Així mateix, els darrers anys la platja de Castelldefels s’ha vist beneficiada pel projecte
Dunes Híbrides, desenvolupat amb fons europeus Operas per SGM i amb el
recolzament de l’AMB i l’Ajuntament.

