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GEOGRAFIA DEL MAR I DEL LITORAL 
 
Llicenciatura de Ciències Ambientals; 2n cicle 
Curs 2004-2005; 2n semestre 
Classes: Dimarts de 12 a 13 h. i dijous de 13 a 14 h. 
 
Professor: Francesc Romagosa 
Correu electrònic: Francesc.Romagosa@uab.es 
 
 
 
 
CONTINGUTS 
 
L’assignatura es divideix en tres parts: en una primera part s’analitza l’espai litoral -en 
un sentit geogràfic ampli- des del punt de vista físic (formació, dinàmica i morfologia). 
La segona part analitza els principals ecosistemes característics del litoral mediterrani. 
Finalment, la tercera part tracta de les relacions entre la societat i l’espai litoral (usos, 
impactes, gestió i planificació). Es treballa en alguns estudis de casos concrets, sobretot 
de l'àmbit català i mediterrani. S’inclou una sortida de camp en un tram del litoral 
català. 
 
 
 
OBJECTIUS  
 
L'objectiu del curs és donar els coneixements de base per què l’alumne comprengui la 
complexitat territorial, ambiental i social del sistema litoral i aprengui a analitzar la 
problemàtica de l'espai litoral de forma integrada i des d’un punt de vista geogràfic.  
 
 
 
TEMARI 

 
1ª part: Introducció al litoral 
 
1.  El sistema litoral 
2.  La formació i l’evolució del litoral  
3.  La morfologia del litoral  
 
2ª  part: Els ecosistemes litorals 
 
4.  Ecosistemes submergits 
5.  Els penya-segats 
6.  Les platges i els sistemes dunars 
7.  Els deltes 
8.  Les zones humides 
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3ª part: Litoral i societat 
 
9. Activitats humanes i impactes al litoral 
10. El turisme litoral 
11. La pesca  
12. La legislació i l’administració al litoral 
13. Litoral i sostenibilitat: la qualitat ambiental al litoral 
14. La gestió integrada del litoral 
 
 
 
AVALUACIÓ 
 
- Un treball de curs, realitzat en grup (30% de la nota). 
- Un examen final (70% de la nota). 
- La sortida de camp que es realitzarà en un tram del litoral català complementarà el 
temari teòric de l’assignatura i també serà objecte d’avaluació. 
- També es tindrà en compte l’assistència i participació a classe. 
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ALGUNES ADRECES D’INTERNET 
 
 
http://mediambient.gencat.net 
Pàgina del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on hi ha un 
apartat específic sobre zones costaneres (dins “El medi”), cartografia ambiental, els 
espais naturals protegits i tota la legislació ambiental. 
 
http://www.mma.es 
Pàgina del Ministerio de Medio Ambiente, on hi ha un enllaç amb la Direcció General 
de Costes, la Llei de Costes i un catàleg de totes les platges de l’Estat espanyol, entre 
d’altes aspectes. 
 
http://www.gencat.net/darp/pescamar.htm 
Pàgina de la Direcció General de Pesca del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, on hi ha tota la informació relativa a la pesca, la 
nàutica, cartografia marina, etc. de Catalunya. 
 
http://www.gencat.net/aca 
Pàgina de l’Agència Catalana de l’Aigua (Departament de Medi Ambient), on s’hi troba 
informació sobre el Programa de vigilància i informació de l'estat de les platges i el 
Programa de prevenció i neteja de les aigües litorals i les platges. 
 
http://ramsar.org 
Pàgina oficial de la Convenció de Ramsar sobre zones humides d’importància 
internacional, amb tota la informació relativa a aquests ecosistemes i les actuacions de 
la convenció. 
 
http://elfar.diba.es 
Pàgina del Consorci El Far, de la Diputació de Barcelona, centre de treballs del mar, 
amb un enllaç al Centre d’Informació del Litoral, que ofereix una sèrie de recursos i 
d’informació i actualitat relacionada amb el mar i el litoral. 
 
http://www.plalitoral.net/ 
Pàgina del Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, impulsat 
pel Fòrum de Municipis del Litoral de la RMB i coordinat pel Consorci El Far. Recull 
de plans, projectes i documents. 
 
http://www.blueflag.org 
Pàgina oficial de la campanya europea “Bandera blava per a platges i ports esportius”. 


