
Presentació
Les poblacions costaneres d’arreu del món hauran d’afrontar en els anys vinents 
una situació de continu creixement de l’alçada del nivell dels mars i oceans del 
planeta. Aquest procés, present de manera invisibilitzada des de fa dècades, ame-
naça de ple gairebé totes les àrees properes a la línia de la costa, en ocasions molt 
poblades i urbanitzades, i podria crear escenaris d’inundacions freqüents en un 
futur no gaire llunyà. 
A l’hora d’analitzar aquesta situació, cal tenir-ne en compte els seus orígens i cau-
ses (principalment relacionades amb el canvi climàtic i el factor humà), com es 
presenta en l’actualitat i les ramificacions que podria tenir en uns anys. Per loca-
litzar la pujada del nivell del mar en un lloc concret, m’he centrat en l’estudi dels 
seus efectes sobre les localitats gironines de Sant Antoni de Calonge i Palamós, els 
habitants de les quals (ja sigui els que hi viuen de manera permanent o els que hi 
fan turisme) depenen gairebé completament del mar, sobretot en qüestions econò-
miques.
En aquest sentit, les hipòtesis amb les quals he treballat anaven destinades a de-
mostrar teòricament que la pujada del nivell del mar és empesa pel canvi climàtic, 
amb un important factor humà al darrere. El producte final del treball té com a 

Alumne: Miquel Àngel Patiño i Llavero
Tutora: Carme March Sabaté

Ofegats. Una mirada al passat, 
present i futur de l’alçada del 
mar i el canvi climàtic



objectiu principal no pas crear pànic per aquest fenomen, sinó la conscienciació 
de tot lector interessat (d’aquí el títol del treball).

Metodologia
El marc més teòric del meu treball conté informació fonamentalment provinent de la 
xarxa, ja que el tema estudiat és força recent, sense gaire bibliografia escrita al darrere. 
Durant la redacció del treball, per exemple, van sorgir noves informacions relacionades 
amb el canvi climàtic que van fer canviar el contingut d’alguns temes ja tractats. Per 



aquest motiu, la recerca d’informació a la primera part del treball prové d’internet, ma-
joritàriament d’estudis científics de totes les disciplines, però també s’hi inclouen cròni-
ques o reportatges que presenten la situació directament sobre el terreny.
En canvi, a la part pràctica del treball, on he realitzat un estudi més exhaustiu de la 
costa més propera a nosaltres, he emprat principalment dades climatològiques de me-
teoròlegs de la zona local, i imatges i estudis propis que han complementat la informa-
ció aportada. 

Cos del treball
El meu treball de recerca està diferenciat en dos apartats principals. La primera part, 
el marc teòric, presenta dades i estudis de caràcter global. S’exposen informacions 
provinents de satèl·lits on s’aprecia un augment continuat del nivell del mar a tots els 
oceans i mars, sobretot en els darrers trenta anys, empeses en gran part pel desglaç 
dels pols. També s’introdueixen conceptes de climatologia i geologia per explicar l’ori-
gen tant dels continents com dels oceans fa milers de milions d’anys, demostrant a més 
que el canvi climàtic actual no pot ser explicat a partir dels cicles naturals de la Terra. 
Es descriuen els mecanismes actuals d’estudi de la variació del nivell del mar, fent es-
ment a la regla de Bruun i a les marees. Seguidament, es fa un estudi sencer del canvi 
climàtic, des del seu plantejament fins a les conseqüències que ha comportat i que se’n 
derivaran en un futur, detallant-ne les causes i els processos químics que hi ha darrere 
la seva proliferació. Per finalitzar la primera part, s’exposen situacions actuals causades 
per l’augment del nivell del mar i fenòmens relacionats, com la resposta efectiva que hi 
han dut a terme els Països Baixos i les mesures de contenció actuals, o el perill que su-
posa per a estats insulars com Tuvalu, sense deixar de banda l’existència ja avui en dia 
de refugiats climàtics, grups de migrants empesos a abandonar les seves residències o 
fins i tot els seus països per condicions fora del seu abast.
A la part pràctica es localitzen els continguts abans exposats en la part teòrica a la 
zona de Palamós i Sant Antoni de Calonge, la badia que conforma el tema del meu 
treball. Primerament, s’elabora una anàlisi exhaustiva d’un seguit de dades climatolò-
giques recollides a l’Estartit, subministrades pel meteoròleg Josep Pascual, úniques a 
la Costa Brava pel seu gran abast, de molt interès pel tema estudiat. Es comenta una 
previsió automatitzada de l’augment del nivell del mar a la badia de Palamós, que res-
pon a un model que permeti estimar l’efecte d’aquesta situació sobre qualsevol pobla-
ció costanera. A partir d’un recull fotogràfic històric, de gairebé un segle d’antiguitat, 
s’exploren els canvis que han patit les dues poblacions destacades a causa del seu 
enorme creixement econòmic i a un canvi substancial del model de desenvolupament 
i plantejament davant el Mediterrani. Emprant imatges de satèl·lit i fent recerca sobre 
el terreny, es destaquen les zones litorals amb més afectació per part dels temporals 
marítims i que poden patir més davant la pujada del nivell del mar. Per tancar la part 



pràctica, es recorda el temporal Glòria (2020), un escenari de clima extrem amb pocs 
precedents que amb molta probabilitat es repetirà a mesura que augmenti la incer-
tesa fenomenològica que comporta el canvi climàtic.

Conclusions
He pogut relacionar la pujada del nivell del mar amb la nostra costa local, un dels 
objectius principals del meu treball. Aquest és el punt on volia posar més èmfasi: les 
notícies sobre el nivell del mar que ens arriben (si ho fan) mai no parlen dels efectes 
que poden tenir sobre la Costa Brava, o ni tan sols sobre Catalunya. Sobretot a tra-
vés del recull de fotografies històriques que he fet, es veu clarament un canvi molt 
sobtat entre Palamós i Sant Antoni tal com eren en el segle passat i com són avui en 
dia, tot provocat per la nostra espècie i el seu desenvolupament.
Palamós i Sant Antoni de Calonge pateixen els efectes dels temporals (com el Glòria) 
de manera desigual, principalment degut als diferents plantejaments d’edificació 
que es van realitzar en el seu moment. Mentre que a Palamós s’ha respectat la ma-
joria de la línia de la costa al Passeig del Mar, a Sant Antoni s’ha anat edificant sobre 
la platja, deixant-la sense espai per poder recular més en cas de pujada del nivell del 
mar i de temporal marítim. Aquesta diferència pot tenir un efecte encara més clar 
en els pròxims anys si el nivell del mar segueix pujant: molts punts de la platja de 
Sant Antoni poden estar en perill de desaparèixer. El model de creixement turístic 
desmesurat de mitjans de segle passat, que va portar a la construcció massiva de 
segones residències vora el mar, no és sostenible, i haurà d’estar preparat per afron-
tar les conseqüències que se’n derivaran.
És essencial, per tant, conèixer el significat ple dels termes «nivell del mar» i «canvi 
climàtic», entre d’altres, però també es necessari aplicar-los a la costa més propera, 
tenir constància dels efectes que tenen al nostre litoral i, sobretot, conscienciar-nos 
de les conseqüències que hi pot haver en un futur no gaire llunyà.
En aquest treball he pogut combinar le disciplines científiques, pròpies de la meva 
modalitat de batxillerat, amb altres temes d’àmbit social i econòmic; per tant, he 
obtingut un producte força complet, aconseguint demostrar les hipòtesis inicials i 
els objectius que m’havia marcat.
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