El document del mes
juliol de 2014
Plànol del pla d’usos i serveis
de temporada a les platges
del Prat d’en Forès i el Regueral (2000)
En una població amb una activitat turística
important, com per exemple, Cambrils, l’estiu
porta a un ús intensiu de les platges.
Des de fa més de mig segle, tant els empresaris
com l’Ajuntament ofereixen als banyistes un
seguit de serveis -ombra, cadires, restauració,
embarcacions, WC, socorrisme- que cal distribuir
harmònicament sobre les diferents platges.
L’autorització de l’obertura d’aquestes
instal·lacions, la seva superfície, ubicació i
normes de funcionament pertoca a l’Ajuntament
de Cambrils (amb l’autorització de la Generalitat
de Catalunya i del govern de l’Estat), que ho
reflecteix en un Pla d’Usos.
Us convidem a conèixer on es van instal·lar
l’any 2000 els quioscs de begudes, tendals,
lloguer d’embarcacions i altres instal·lacions a
les platges del Prat d’en Forès i del Regueral, a
través d’un dels plànols del Pla d’Usos i Serveis
de les platges d’aquell any.
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El context del document
L’ús de les platges
Quan visitem les platges a l’estiu, entre altres instal·lacions hi podem
trobar quioscos de venda de begudes (els populars «xiringuitos»),
punts de lloguer d’hamaques, tendals, motos aquàtiques o patins.
La ubicació de tots aquests elements respon a una planificació prèvia.
Cada any, l’Ajuntament de Cambrils aprova el pla que al llarg de la
temporada d’estiu determinarà l’ocupació de les platges per a usos de
lleure. Això significa que es delimiten quines activitats s’hi podran fer,
quins equipaments s’hi podran instal·lar i com s’hauran de distribuir.
Arreu del país, aquesta manera de plantejar la utilització de les
platges és clarament diferent a la resta d’espais. D’una banda, perquè
tenen unes característiques topogràfiques i mediambientals que els
donen uns valors diferenciats i generen un gran interès en els usuaris
i els empresaris turístics. De l’altra, perquè tot i pertànyer al terme
del municipi, la zona marítimo-terrestre és competència de l’Estat,
que ha transferit a la Generalitat de Catalunya les funcions i serveis en
matèria d’ordenació i gestió del litoral.

Maria, la del Prat d’en Forès, la del Regueral, la del Cavet, la de
l’Esquirol, la de Vilafortuny i la del cap de Sant Pere.
Pel que fa al marc cronològic, el pla és vigent durant tota la
temporada turística, entesa amb certa amplitud i amb excepcions per
a instal·lacions concretes. El Pla d’Usos de l’any 2000, per exemple,
tenia una vigència prevista entre els dies 1 d’abril i 1 de novembre.
L’any 2014, en canvi, s’ha establert un calendari diferenciat segons les
instal·lacions i les diferents platges de què es tracta (més llarg per a
les platges centrals i més breu per als extrems de llevant i de garbí del
terme).

Això significa que, a l’hora de redactar el pla l’Ajuntament de
Cambrils ha d’actuar dins del marc legal que preveuen el Reglament
de la Llei 22/1989 de costes i les prescripcions de la Direcció General
de Ports, Aeroports i Costes. I també significa que després de
redactar-lo l’ha de remetre a la Generalitat de Catalunya, la qual
l’aprova tenint en compte els informes preceptius del Govern de
l’Estat i de Capitania Marítima. Actualment, a partir d’aquest pla es
redacten també unes Clàusules generals i específiques dels serveis
de temporada a les platges de Cambrils, que són accessibles al web
municipal).
Geogràficament, aquest pla (tant el de l’any 2000 que comentem aquí
com els més recents) contempla totes les platges del terme municipal
de Cambrils: la de l’Ardiaca, la de la Llosa, la de l’Horta de Santa
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En aquesta imatges de la platja del Prat d’en Forés (o del Regueral) l’estiu de 1987, sobre
la sorra es veuen banyistes, tendals, patins de vela, guinguetes i dutxes
AMCAM. Núm. reg. 7451-1-05. Autor desconegut
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El context del document
El procés d’aprovació del pla
Per tal que quan comenci la temporada turística el pla ja estigui
redactat i reculli totes les propostes particulars i les circumstàncies
d’ús de les platges, cal que el procés per aprovar-lo es posi en marxa
mesos abans. És per això que des de la tardor es reben les sol·licituds
de tots aquells interessats a instal·lar-hi un equipament (lloguer
d’embarcacions, guingueta, àrea de tendals, zona esportiva...).
Abans d’acabar l’any anterior l’Ajuntament estudia aquestes
sol·licituds, les adequa al marc legal, dibuixa els plànols de situació i
distribució, determina les normes d’ús i aprova el pla. En el cas que
ens ocupa, la Comissió de Govern el va aprovar el dia 28 de febrer de
2000, tal com podem llegir a la diligència anotada a la portada.
El pla va quedar finalment redactat en un text de 16 pàgines i 9
plànols, un dels quals és el document protagonista d’aquest comentari.
El text inclou una memòria sobre els tipus d’instal·lacions, les normes
d’ús, la liquidació de les taxes i cànons i el termini de vigència.
En aquells moments, el Pla l’estudiaven separadament el govern de
l’Estat i la Generalitat. Per part de la Generalitat, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques el va aprovar el dia 12 de maig
del 2000, amb diverses especificacions sobre les dimensions màximes
de cada instal·lació, entre altres punts. Per part de l’Estat, el Servicio
Provincial de Costas (que depenia del Ministerio de Medio Ambiente)
el va aprovar el dia 10 d’abril i va fixar quin cànon havia de pagar
cada instal·lació i quina fiança havia de dipositar, a més de fer algunes
recomanacions sobre la tramitació de les sol·licituds.
Després, l’Ajuntament va notificar l’autorització a cadascuna de les
persones que havia presentat sol·licitud. Al llarg de l’estiu també
es van tramitar les modificacions (en extensió, per exemple) que
demanaven alguns dels concessionaris de les instal·lacions.
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A més, el Pla contemplava com a norma de comportament a les platges
la prohibició de pescar-hi, amb l’única excepció de la pesca amb
canya, que s’autoritzava a partir de les 22h als espigons, molls i port.
En els darrers anys s’hi inclouen altres normes, com per exemple el
comportament que cal adoptar quan a la platja hi ha bandera verda,
groga o vermella; la prohibició de circular-hi animals domèstics, usos
de begudes alcohòliques o la prohibició de la venda ambulant.
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El context del document
Les platges del Regueral i del Prat d’en Forès
La platja de Prat d’en Forès i la del Regueral són al centre de la costa
de Cambrils, just a llevant del port. Estan situades una a continuació
de l’altra; de fet, Montserrat Vidiella Recasens en la seva Onomàstica
de Cambrils i el seu terme municipal diu que el límit entre ambdues és
gairebé inexistent.
En canvi, resten ben clars els límits del conjunt que formen ambdues:
per garbí, la del Regueral comença al moll de Llevant, a tocar de les
instal·lacions del Club Nàutic. Per llevant, la del Prat d’en Forès acaba
al Pi Rodó, una fita ben coneguda dins de la costa.

Des que cap a 1955 va començar a arribar el turisme de masses,
aquestes dues van ser les platges més utilitzades per al bany,
probablement per la seva situació tan propera al nucli urbà de la
Platja i a les primeres urbanitzacions que es van construir a mitjan
segle XX. En aquest sentit, la documentació de l’època les anomena
genèricament “la playa de baños de esta población”.
Precisament per això, en aquest primer període que podríem anomenar
d’arrencada del turisme de masses —que es pot situar entre el 1955
i el 1963— aquestes platges són les primeres que van començar a
oferir serveis als banyistes. L’Ajuntament hi instal·lava tendals per
tal que els lloguessin els banyistes que ho desitgessin; amb els guanys
obtinguts, finançava les despeses de manteniment de les platges. Els
tendals, però, també presentaven necessitats: per exemple, l’any 1962
es va demanar informació a Móra d’Ebre per comprar canyissos per
cobrir-los. Els empresaris particulars també van començar a instal·lar
tendals ben aviat en aquestes platges, una mica més a llevant i prèvia
autorització de l’Ajuntament.
Entre el 1955 i el 1962, la iniciativa dels particulars hi va afegir
les casetes amb dutxes i els primers tres xiringuitos; amb aquests
equipaments, l’Ajuntament va considerar que la demanda ja quedava
coberta. Per això el mes de maig de 1962 va denegar a un sol·licitant
el permís que demanava per instal·lar “un kiosco de refrescos para
la venta pública, con carácter temporal, en la playa de baños de
esta población”. Els motius de la negativa eren, d’una banda, que ja
existien “tres establecimientos similiares autorizados”; de l’altra,
“por considerar suficientemente atendidos los servicios de esta índole;
teniendo igualmente en cuenta el evitar que nuestra playa tenga una
visión de barraquismo, que en nada nos favorecerá”.

En aquesta imatge anterior a 1960 veiem en primer terme la platja del Regueral, amb
tendals i casetes i alguns banyistes. A continuació, la platja del Prat d’en Forès, amb el
pinar del Calafat al centre i el pi Rodó a l’extrem de llevant.
AMCAM. Fons Ortoneda Vernet. Núm. reg. 9354-2-3-0639
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Alhora, cap al 1962 es van començar a instal·lar tendals vora el cap de
Sant Pere, on hi començava a haver presència de banyistes coincidint
amb la construcció dels apartaments Verge del Carme.
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El context del document
Durant la resta del segle xx, el desenvolupament urbanístic provocat
per la demanda turística va portar a crear instal·lacions a la resta de
platges del municipi.
Malgrat tot, les platges del Regueral i Prat d’en Forès van continuar
essent les més ben equipades: en el Pla d’Usos de l’any 2000 podem
veure que eren les que comptaven amb més instal·lacions (19, que
veiem detallades a la taula de l’esquerra, inclosa en aquest Pla) i més
superfície ocupada (1.804 m2).
En aquestes dues imatges
aèries, realitzades el mes
de juny de 1992, hi podem
veure senceres les platges del
Regueral i del Prat d’en Forés,
amb les seves instal·lacions.

La seguien a distància la platja del Cap de Sant Pere amb 17
instal·lacions i 1.259 m2, i la de Vilafortuny, amb 13 instal·lacions
i 866 m2. Aquell any, el total de superfície ocupada per les
instal·lacions de les platges va ser de 5.617 m2.

AMCAM. Núm. reg. 9526-0114 i 6526-01-15. Autor: Lluís
Domingo
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El contingut del document
Les instal·lacions
A sota podeu veure reproduït íntegrament el plànol, amb la distribució
de les diferents instal·lacions sobre la superfície d’ambdues platges.
D’acord amb la llegenda, a les platges del Regueral i de Prat d’en
Forés es contemplava l’existència de:
• Els quioscos de begudes i gelats números 29, 33, 35, 42 i 47, que
segons el pla havien de tenir una superfície màxima de 20 m2. Els
quioscos no es podien subarrendar i havien de correspondre al
model oficial aprovat per l’Ajuntament de Cambrils. S’hi podien
vendre begudes envasades i gelats i hi podien preparar menjars,
sempre d’acord amb les normatives sanitàries i amb la neteja de
l’entorn. Cada quiosc havia de comptar almenys amb un sanitari,
per l’ús del qual estaven autoritzats a cobrar.
• Les zones de tendals números 27 (amb 60 tendals), 31 (80 tendals),
37 (50 tendals) i 44 (58 tendals). El pla preveia per a cada tendal
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una superfície d’uns 4 m2. Havien d’estar en bones condicions d’ús
i havien de ser homogenis pel que fa al color. Els concessionaris
havien de rasclar la sorra tantes vegades com fos necessari per
mantenir-la en bon estat a la seva àrea d’ocupació.
• Les zones de gandules i hamaques números 28 (amb 90 cadires), 32
(80 cadires), 38 (100 cadires) i 45 (60 cadires). Havien de seguir les
mateixes normes que les zones de tendals.
• Instal·lacions per al lloguer de patins número 41 (amb 12 patins),
46 (12 patins) i 49 (amb 20 patins). Es preveia una superfície
màxima de 4 m2 per cada patí. Aquestes i totes les altres
instal·lacions d’embarcacions i escoles de vela, paral·lelament
a la seva autorització per part de l’Ajuntament de Cambrils, els
concessionaris havien d’obtenir permís de la Comandància Militar
de Marina. Calia que abalissessin el canal d’entrada i sortida
d’embarcacions des de la platja fins a l’aigua, i no podien ocupar
els 10 metres més propers a la línia de la costa.
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El contingut del document
• El lloguer de 6 embarcacions de vela a llevant del Pi Rodó, i una
escola de vela de 100 m2.
• Una àrea de jocs davant de la desembocadura del Regueral.
• Una base de salvament.

• Dutxes en 9 punts homogèniament repartits.
• 17 papereres.
• Uns WC per a minusvàlids, davant de la base de salvament.
• 9 passarel·les sobre la sorra.
• 2 canals per a la sortida d’embarcacions.
• Una zona esportiva, al centre.
• Dues plataformes nàutiques lúdiques que, segons el pla, havien
de disposar de tobogan, palanca de salts, seient, passarel·la
d’equilibris i escales d’accés.
Entre totes les instal·lacions previstes al Pla d’Usos, en aquesta platja
no hi havia quioscos de gelats, ombratge, lloguer de wind-surf, lloguer
d’embarcacions a motor ni guarderia lúdica infantil.
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El contingut delrelacionada
document
Documentació

Com a resultat de l’aplicació del Pla d’Usos i Serveis de Temporada, l’estiu del 2000 la
platja del Regueral oferia aquest aspecte. A la dreta, el fragment del plànol corresponent
a aquest mateix sector.
AMCAM. Núm. reg. 8521-1-025

Condicions d’accés i ús
Com es pot accedir al document?
L’accés és lliure. L’original es pot consultar a les instal·lacions de
l’AMCAM, en les condicions que fixa el seu reglament.

Es pot reproduir?
Es pot reproduir per a finalitats de recerca i divulgació cultural. Per
obtenir-ne la reproducció cal posar-se en contacte amb l’AMCAM.

Quin és el seu estat de conservació?
L’estat de conservació és bo.
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Per saber-ne més
ESPORRIN I PONS, Montserrat. Evolució sòcio-econòmica de Cambrils:
1930-1981. Cambrils: Ajuntament, 1988

Autoria i regles de descripció
Descripció realitzada per l’Arxiu Municipal de Cambrils, a partir
de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) i amb
l’assessorament del Museu d’Història de Cambrils.
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