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 1 Introducció

CoastSnap és una iniciativa de ciència ciutadana creada per la University of New South
Wales (UNSW, Austràlia), i englobada dins del Coastal Imaging Research Network (CIRN),
que permet obtenir imatges en platges en les quals la instal·lació de sistemes de vídeo-
monitorització no és possible, promovent així la immersió de la societat dins de la recerca
en dinàmica costanera. 

En una era de món digital, smartphones i xarxes socials, i amb una creixent conscienciació
ciutadana envers els  efectes de l’augment del nivell del mar i de canvi global en les
zones costaneres, les institucions i la recerca poden treure profit de la interacció del ciutadà
amb el medi per tal de fer estudis que puguin ser beneficiosos per a la societat generant
coneixement per a la gestió, prevenció i actuació enfront de futurs escenaris.

CoastSnap – Ciència ciutadana sòlida i fiable

• Promoure la  participació ciutadana en una iniciativa de caire

mundial sobre un problema global. 

• Generació  de  coneixement  per  a  la  gestió,  prevenció  i

actuació.

• Marc  científic  i  tècnic  que  garanteix dades  fiables  i  de

qualitat.

 2 En què consisteix un punt CoastSnap?

CoastSnap consisteix en un suport de posicionament de  smatphones i tauletes encarada
cap a la línia de la costa (Figura  1) des de la qual es prenen imatges per a ser compartides
a través de correu electrònic, xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram) o Whatsapp. El
suport va acompanyat d’un cartell explicatiu del seu funcionament i d’una breu descripció de
la zona d’estudi en termes de dinàmica de platges (Figura  2). 

Un  cop  les  imatges  són  compartides,  els  investigadors  estudien  patrons,  canvis
morfodinàmics i tendències a través de l’anàlisi d’imatges rectificades. 

Es tracta doncs d’un sistema simple i low-cost, a diferència de les restriccions dels sistemes
de  video-monitorització  habituals  (alçada,  energia  i  accés  a  xarxa),  resultant  en  un
instrument  ideal  per  a  la  seva  implementació  en  àrees  protegides  amb  un  alt  valor
ecològic.
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Figura 1: Exemples d’estacions CoastSnap  (adalt, Wembury, UK, i Narrabeen beach, Austràlia;
abaix, Cascais, Portugal, i Cíes, Espanya)

Figura 2: Senyal CoastSnap a Blacksmith, Austràlia.

Des de la seva primera instal·lació a l’Abril  de 2017 a la platja de Narrabeen (Austràlia),
actualment,  el  projecte compta amb  75 sistemes instal·lats,  a  més de  16 països de 6
continents, involucrant així a més de 30 centres de recerca arreu del món. CoastSnap, a
més de basar-se en ciència ciutadana, ha resultat ser una xarxa d’investigadors, centres de
recerca i sistemes d’observació així com una base de dades mundial de sèries temporals
de posició de línies de costa, canvis de platja, inversions batimètriques, rip currents,…

Recentment han estat publicats els primers articles científics a revistes especialitzades en
morfodinàmica de costes basats en dades obtingudes a través dels sistemes CoastSnap
(Splinter et al., 2018, Harley et al., 2019, Ponte et al., 2019). El juny de 2019, es va realitzar
el primer workshop internacional de CoastSnap del CIRN a Toulousse, en el qual SOCIB va
participar. 
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A més,  proporciona a les autoritats de  dades quantitatives per a la gestió,  prevenció i
actuació costaneres (Figura 3).

Figure 3: Exemple de informe de l’evolució de la línia de costa i tendència de l’ample de platja.
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 3 Com funciona CoastSnap?

1) Participació activa:

2) Generació de coneixement:

3) Ciència aplicada a la societat
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Els investigadors obtenen sèries temporals de 
dades morfodinàmiques (evolució de la línia de la 
costa,  patrons morfològics…) de les imatges 
rectificades que permeten:

- Estudiar els processos morfodinàmics 
(dinàmica de platges no antropitzades, platges 
encaixades,...)

- Estudiar i quantificar tendències: evolució de la 
línia de la costa, fenòmens d’erosió/acreció, 
transport de sediments, formació de banquetes...

L’usuari/a col·loca l’smartphone o tauleta al suport 
de CoastSnap i pren una fotografia de la platja.

L’usuari/a la comparteix a través de les xarxes 
socials:

# CoastSnapNOMDELAPLATJA

Les estacions es troben georeferenciades a 
GoogleMaps. 

Les imatges són rebudes, registrades i 
seleccionades per l’equip investigador.

Els resultats representen una eina de gestió  
costanera per a les autoritats, obtenint dades 
quantitatives de l’evolució de les platges.

A més:

- CoastSnap promou la sensibilització i 
conscienciació de la societat a través de la 
promoció d’activitats de ciència ciutadana.

- És una eina de visibilització de les institucions i 
la seva implicació en projectes de recerca per a la 
societat.



      

 4 Per què a les a les Illes Balears?

La costa de les Illes Balears presenta un  ampli espectre d'ambients costaners: platges
encaixades,  platges  exposades,  costes  rocoses,  i  albuferes.  Aquesta  variabilitat
mediambiental confereix a les illes un gran valor ecològic. A més, el caràcter tancat i micro-
mareal del Mediterrani fa que sigui per als investigadors com un experiment a petita escala
per a l'estudi de processos litorals i la creació de models conceptuals que després es poden
assimilar  en  estudis  a  escales  més  grans.  En  aquest  sentit,  promoure  la  iniciativa  de
CoastSnap  a  les  Illes  Balears  permetrà  estudiar  processos  morfodinàmics  en  àrees
sensibles no monitoritzades, a més, de tractar-se del primer punt CoastSnap en una zona
micro-mareal com és el Mediterrani. 

D'altra  banda,  la  ICTS SOCIB,  com  a  infraestructura  per  a  la  recerca  del  medi  marí  i
costaner, aporta un equip competent i experimentat en la recerca de la dinàmica marítima i
costanera amb la capacitat de treure avantatge d'iniciatives d'aquestes característiques.

La ICTS SOCIB és un sistema integrat, distribuït i multiplataforma que proporciona un flux de
dades oceanogràfiques, serveis de simulació numèrica i noves tecnologies per donar suport
a l'oceanografia operacional a escala regional i local, contribuint per tant a les necessitats de
la recerca marina i costanera en un context de canvi climàtic i  canvi global. Això permet
doncs  un  augment  quantitatiu  en  l'estudi  dels  processos  rellevants  per  a  respondre  les
preguntes clau sobre els oceans i el canvi climàtic, sobre els processos costaners, sobre la
variabilitat dels ecosistemes, sobre l'augment del nivell del mar, etc. i donant suport a una
gestió costanera i dels oceans basada en la ciència. Conscient de la importància de la zona
costanera com a primera línia de defensa enfront dels processos del canvi global, així com
la seva rellevància socioeconòmica, la ICTS SOCIB, a través del Sistema de Monitorització
de Platges, contribueix en la recerca de la morfodinàmica de costes per a aprofundir en els
processos clau d'erosió i recuperació de platges, l'evolució de la línia de la costa, així com
els canvis en el clima d'onatge mitjà i extremal i els processos de transport de sediments
dins un context del canvi global.
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 5 Proposta d’implementació de CoastSnap a les Illes Balears

Seguint la filosofia presa per altres centres de recerca en la implementació dels sistemes
Coastsnap, es proposa un projecte de implementació per fases:

• Fase 1: Instal·lacions Pilot

• Fase 2: Desplegament

• Fase 3: Manteniment del sistema

 5.1 Fase 1: Instal·lacions Pilot

Es proposa un primera instal·lació de quatre platges pilot per a estacions a les Illes Balears
per a determinar el desenvolupament del projecte, tot seguint la ruta d’implementació en
altres països. 

La Fase 1 d’instal·lacions pilot es divideix en les següents tasques:

a) Tasca 1 (T1). Definició i dis  seny d’estacions, amb les següents subtasques:

• Tasca 1.1. Definició de localitzacions, a dur a terme pel SOCIB amb el

vist-i-plau  de  la  Consellería  d’Educació,  Universitat  i  Recerca (D.  G.  De
Política Universitària i Recerca) i la Consellería de Medi Ambient i Territori. 

Les localitzacions potencials han de: 

1) tenir un  especial interès científic: zones naturals i protegides i/o amb
processos morfodinàmics importants, i

2) estar  localitzats a  àrees amb flux de persones:  a prop de passeigs,
zones de senderisme, vistes panoràmiques.

Val a dir que la instal·lació d’estacions CoastSnap a  àrees  protegides ha
estat  una  experiència  positiva amb  una  alta  participació,  degut  a  la
implicació personal  i  el  compromís actiu  dels  treballadors i  conservadors
d’aquestes àrees. 

• Tasca  1.2.  Contacte  amb  institucions  públiques  locals  (municipis),

corresponents a les localitzacions de les estacions pilot per al vist-i-plau de
les  instal·lacions  i  suport  en  la  instal·lació  dels  sistemes  a  realitzar  pel
SOCIB.

• Tasca  1.3.  Campanya  de  disseny  d’estacions,  per  al  disseny  i

dimensionament in-situ dels sistemes CoastSnap.

b) Tasca 2 (T2). Disseny del suport i cartelleria, amb les següents subtasques:

• Tasca 2.1.  Disseny i  producció  dels  suports, seguint  els  amidaments

presos durant la tasca T 1.3.  a càrrec del SOCIB.

• Tasca  2.2.  Disseny  i  producció  de  cartelleria,  seguint  el  disseny

estàndard  del  projecte  CoastSnap  (Figura   2)  amb  el  vist-i-plau  de  les
Conselleries i institucions públiques responsables .  En el cas de les Illes
Balears, i  seguint el funcionament en altres països amb més d’un idioma
oficial, es realitzaran en tres idiomes: Balear, Castellà i Anglès (idioma oficial
del projecte CoastSnap).
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c) Tasca 3 (T3). Instal·lació estacions, amb les següents subtasques:

• Tasca 3.1. Campanya d’instal·lació, in-situ i amb el suport dels tècnics de

manteniment de les institucions públiques responsables (municipis).

• Tasca  3.2.  Desenvolupament  del  sistema  de  dades  i  anàlisi,  als

servidors del SOCIB per a l’anàlisi de les imatges i extracció de línies de
costa.

• Tasca 3.3.  Tests i  proves de funcionament dels sistemes i  calibratge

d’imatges per al funcionament correcte de CoastSnap.

d) Tasca   4 (T4). Campanya de divulgació, amb les següents subtasques:

• Tasca  4.1.  Disseny  de  material  de  divulgació  i  de  la  campanya  de

llançament, a realitzar pel SOCIB i amb el vist-i-plau de les Conselleríes i
les  institucions públiques responsables (municipis).

• Tasca  4.2.  Campanya  de  llançament  i  promoció  regular,  a  través

d’activitats de divulgació científica in-situ, a fires científiques, web del SOCIB
o altres webs institucionals i xarxes socials.

e) Tasca   5 (T5). Treballs regulars de CoastSnap, amb les següents subtasques:

• Tasca 5.1. Activitats de CoastSnap: rebuda, emmagatzematge d’imatges i

base de dades, rectificació, extracció de línies de costa i anàlisi de resultats,
a dur a terme pel personal tècnic i de recerca del SOCIB. 

Per a la Fase 1, els costos materials i  de personal per a la instal·lació, difusió/publicitat,
manteniment i posterior anàlisi científic es realitzaria a càrrec de la ICTS SOCIB a través del
personal de la Beach Monitoring Facility i del Departament de Divulgació.

Cal esmentar que en alguns països i localitzacions CoastSnap, la instal·lació dels suports
CoastSnap ha necessitat de la col·laboració del personal tècnic o de manteniment de la via
pública  (realització  d’ancoratges,  instal·lació  de  pilones,...)  amb  cost  personal  a  càrrec
l’autoritat corresponent a la localització del sistema CoastSnap. En termes de divulgació els
Governs locals han volgut participar incloent CoastSnap dins de les seves activitats pròpies
de divulgació.

Considerant les tasques anteriorment descrites, es presenta una proposta de cronograma
(Taula 1).

 5.2 Fase 2: Desplegament i Fase 3: Manteniment

Per a la  Fase 2 de Desplegament  i  Fase 3:  Manteniment  es  proposa anar  augmentant
gradualment el nombre d’estacions per a cobrir el territori insular, particularment en àrees
d’especial  interès mediambiental  i  científic.  L’Apèndix 1 compila àrees d'interès científic  i
d’interès mediambiental,  basades en el  Mapa d’Espais Naturals Protegits de les Illes
Balears del GOIB.

Les tasques a realitzar segueixen el mateix esquema i flux que en la Fase 1, amb algunes
variacions,  ja  que  part  dels  desenvolupaments  ja  estaran  realitzats.  A  continuació  es
descriuen breument les tasques a realitzar:

a) Tasca 1 (T1). Definició i disseny d’estacions, amb les següents subtasques:
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• Tasca 1.1. Definició de localitzacions, a dur a terme entre la Consellería

d’Educació, Universitat i Recerca (D. G. De Política Universitària i Recerca),
la Consellería de Medi Ambient i Territori i el SOCIB. 

• Tasca 1.2. Contacte amb les institucions públiques dels municipis.

• Tasca 1.3. Campanya de disseny d’estacions.

b) Tasca 2 (T2). Disseny del suport i cartelleria, amb les següents subtasques:

• Tasca 2.1. Disseny i producció dels suports.

• Tasca  2.2.  Disseny  i  producció  de  cartelleria,  seguint  el  disseny

estàndard del projecte CoastSnap amb el vist-i-plau de les Conselleries i les
institucions públiques responsables (municipis).

c) Tasca 3 (T3). Instal·lació estacions, amb les següents subtasques:

• Tasca 3.1. Campanya d’instal·lació, in-situ i amb el suport dels tècnics de

manteniment de les institucions públiques responsables (municipis).

• Tasca 3.2.  Tests i  probes de funcionament dels sistemes i  calibratge

d’imatges per al funcionament correcte de CoastSnap.
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

FASE 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T1. Definició I disseny estació

T1.1.  Definició localitació

T1.2.  Contacte amb institucions públiques

T1.3.  Campanya disseny estació

T2. Disseny suport I cartelleria

T2.1.  Disseny I producció de suport

T2.2.  Disseny I producció de cartelleria

T3. Instal·lació estació

T3.1.  Campanya d’instal·lació

T3.3.  Tests I probes de funcionament

T4. Campanya divulgació

T5. Treballs regulars CoastSnap

FITES CLAU

Disseny cartelleria amb el vist-i-plau de les institucions públiques responsables (Conselleries I municipis).

Implementació I funcionament dels sistemes.

T3.2.  Desenvolupament sistema de dades I 
anàlisi

►►

T4.1.  Disseny material divulgació I 
campanya de llançament

T4.2. Campanya de llançament I promoció 
regular

►►

►►

T5.1. Activitats CoastSnap: manteniment, 
georeferenciació, anàlisi ►►

Determinació de localitzacions pilot pel SOCIB amb el vist-i-plau de les institucions públiques responsables (Consellería  
d’Educació, Universitat i Recerca - D. G. De Política Universitària i Recerca  i Consellería de MediAmbient).

Contacte amb  les institucions públiques responsables (municipis) per al vist-i-plau I 
suport en instal·lacions.

M1

M2

M4

M1

M2

M3

M3

M4

Taula 1. Cronograma d’implementació de Fase 1.
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d) Tasca   4 (T4). Campanya de divulgació, amb les següents subtasques:

• Tasca  4.1.  Disseny  de  material  de  divulgació  i  de  la  campanya  de

llançament, a realitzar pel SOCIB i amb el vist-i-plau de les Conselleries i
les autoritats locals.

• Tasca  4.2.  Campanya  de  llançament  i  promoció  regular,  a  través

d’activitats de divulgació científica in-situ, a fires científiques, web del SOCIB
o altres web institucionals i xarxes socials.

e) Tasca   5 (T5). Treballs regulars de CoastSnap  .

El temps d’execució de les fases segueix un timing similar al cas de Fase 1.

En  aquesta  fase,  per  tal  de  cobrir  els  costos  materials  i  de  personal  tècnic  per  a  la
instal·lació de sistemes, difusió/publicitat, manteniment i anàlisi científic, serà necessària la
obtenció de finançament extern per part de la ICTS SOCIB.
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 5.3 Cost estimat per fases

a) Fase 1:  Instal·lacions pilot

La  següent  taula  resumeix  els  costos  estimats  per  a  la  instal·lació  de  tres  sistemes
CoastSnap  en  termes  de  cost  material  i  de  desplaçaments  (sense  comptar  el  cost  de
recursos humans, a realitzar pel personal de SOCIB que representa una aportació per part
del SOCIB en termes de recursos humans de 8000 euros) .

Taula 2. Cost estimat d’instal·lació i posada en marxa d’un sistema CoastSnap.

1. Depenent de la localització.

2. Costos de producció orientatius dels sistema Coastnap instal·lat a Galicia.

3. Estimat de ròtuls anteriors encomanats per SOCIB a l’empressa Rotula2.

5. Estimat de costos de material de divulgació d’anteriors projectes del SOCIB.

4. En altres Sistemes CoastSnap, la instal·lació de pilones o de sistemes d’ancoratge dels suports I cartells es realitza per part de les institucions públiques 
responsables (municipis).
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b) Fase 2:  Desplegament

La següent taula resumeix els costos anuals estimats per a la instal·lació i manteniment de
10 sistemes CoastSnap desplegats a les Illes Balears, incloent el cost de personal dedicat a
CoastSnap.

Taula 3. Cost estimat d’instal·lació, posada en marxa i funcionament regular per a 10 sistemes
(continua en la següent taula).

2. Costos de producció orientatius dels sistema Coastnap instal·lat a Galicia.

3. Estimat de ròtuls anteriors encomanats per SOCIB a l’empressa Rotula2.

5. Estimat de costos de material de divulgació d’anteriors projectes del SOCIB.

1. Depenent de la localització; desplaçament estimat per a viatges entre-illes. 
Desplaçament del personal contractat per a CoastSnap, sense comptar el del personal de la Beach Monitroing Facility especialitzat ni el costos dels 
instruments per al posicionament.

4. En altres Sistemes CoastSnap, la instal·lació de pilones o de sistemes d’ancoratge dels suports I cartells es realitza per part de les institucions públiques 
responsables (municipis).
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Taula 4. (continua de Taula 3).

2. Costos de producció orientatius dels sistema Coastnap instal·lat a Galicia.

3. Estimat de ròtuls anteriors encomanats per SOCIB a l’empressa Rotula2.

5. Estimat de costos de material de divulgació d’anteriors projectes del SOCIB.

1. Depenent de la localització; desplaçament estimat per a viatges entre-illes. 
Desplaçament del personal contractat per a CoastSnap, sense comptar el del personal de la Beach Monitroing Facility especialitzat ni el costos dels 
instruments per al posicionament.

4. En altres Sistemes CoastSnap, la instal·lació de pilones o de sistemes d’ancoratge dels suports I cartells es realitza per part de les institucions públiques 
responsables (municipis).
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 5.4 Proposta de localitzacions pilot

Es proposa la instal·lació de estacions pilot a la illa de Mallorca: Platja d’Es Trenc – Parc
Natural d’Es Trenc - Salobar de Campos (4 estacions), a la Platja de S’Amarador – Parc
Natural de Mondragó (1 estació), i a  Cala Millor (2 estacions),  on SOCIB compta d’un
sistema de video-monitorització desde 2011 amb el qual validar el resultats de CoastSnap; i
a la illa de Formentera:  Platja de Ses Illetes – Parc Natural de Ses Salines D’Eivissa i
Formentera (2 estacions).  La Figura  4 mostra imatges de algunes de les localitzacions
potencials  per  als  sistemes  pilot  esmentats.  Altres  localitzacions  potencials  es  llisten  a
l’Appèndix.

Figura 4: Localitzacions potencials dels sistemes CoastSnap pilot: a) zona nord de Cala Millor; b) camí sud
a S’Amarador (Montdragó); c) límit oest d’ Es Trenc.
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 6 Autoritats i institucions clau en la implementació de CoastSnap

Seguint  experiències anteriors a la implementació de sistemes CoastSnap en altres països i
en  altres  comunitats  autònomes  de  l’estat  espanyol  (Galicia),  el  mapa  d’autoritats  i
institucions clau és el següent:

Nivell Estatal

Nivell Autonòmic

IBANAT

Nivell Local Ajuntaments locals

Demarcació de Costes
Illes Balears

Consellería de Recerca I 
Universitats

Consellería de Medi Ambient 
I Territori

Òrgans gestors de 
Parcs Naturals

Regidories 
locals de Medi 

Ambient

Regidories 
locals de 
Platges

Regidories locals 
de 

Urbanisme/Víes 
(Brigada)

Regidories 
locals de 

Participació 
Ciutadana

Personal de Serveis de 
Manteniment

Cap de Serveis 
Manteniment

Figura 5: Mapa d’autoritats i institucions.
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 8 Apèndix 1: Localitzacions potencials de CoastSnap
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Figura 6: Localitzacions potencials d’estacions CoastSnap dins del mapa d’espais naturals protegits de les Illes Balears.
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Illa Platja Tipus Longitud Comentaris

Mallorca Cala Millor Urbana
Platja exposada

~ 1,6 km Dinàmica coneguda
Validació del sistema

Mondragó Àrea protegida
Platja encaixada

~ 0,3 km Zona natural
Àrea de senderisme

Platja d’es Carbó No urbana
Semi-encaixada

~ 1,2 km Interès científic

Es Trenc Àrea protegida
Platja exposada

~ 2,2 km Zona natural
A prop d’àrea de senderisme

Platja de Palma Urban
Platja exposada

~ 4,2 km Dinàmica coneguda

Albufera de Mallorca Àrea protegida
Platja exposada

~ 4,0 km Exposada a temporals de nord
Interès científic

Menorca Son Bou No urbana
Platja exposada

~ 2,5 km Dinàmica coneguda
Validació del sistema

Cala Tirant No urbana
Platja encaixada

~ 0,5 km Platja molt encaixada
Interès científic

Arenal d’en Castell Urban
Pocket beach

~ 0,5 km A prop d’àrea protegida
Interès científic

Ibiza Es Figueral Urban
Platja exposada

~ 0,5 km Dic submergit natural
Interès científic

Ses Salines Àrea protegida
Platja exposada

~ 1 km Zona natural
Àrea de senderisme

Platja des Cavallet Àrea protegida
Platja exposada

~ 1 km Zona natural
Exposada a l’est

Formentera Llevant Àrea protegida
Platja exposada

~ 1,5 km Interès científic
Exposada a l’est

Illetes Àrea protegida
Platja exposada

~ 0,5 km Interès científic
Dinàmica barra-barrera

Es Arenals Àrea protegida
Platja exposada

~ 0,5 km Interès científic
Dinàmica de barres submergides

Taula 5. Llista de localitzacions potencials.
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