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Vocabulari de la Regidoria de Medi Ambient relacionat 
amb la platja (primera part) 
 

 
Ens submergim plenament a l’estiu i us fem arribar alguns termes relacionats amb la platja que 
poden presentar alguns dubtes.  
 
abalisament Conjunt de senyals disposats per indicar perills per a la navegació i marcar el 
camí a seguir. L’abalisament de la zona de banyistes es col·loca a 200 metres de la riba de la 
platja. 
 
anàlisi Recordeu que la paraula anàlisi és femenina. Per tant, direm: Tant a la platja del 
Masnou com a la d'Ocata es duen a terme anàlisis periòdiques per garantir les millors 
condicions mediambientals i de seguretat per a les persones (i no *anàlisis periòdics). 
 
balisa Senyal convencional no simbòlic que es disposa a la superfície de l’aigua, en la línia de 
costa, en la riba d’un riu, en un aeroport o en un altre lloc, per a indicar un límit, un perill, etc. 
Per protegir les persones que es banyen de possibles accidents per l'activitat d'embarcacions, 
hi ha instal·lades diverses balises de seguretat a 200 metres de la riba de la platja. 
 

 
bandera blava Bandera de color blau que simbolitza l'alt nivell de qualitat  
ambiental d'una platja i l'equilibri entre l'ús de recursos naturals que s'hi fa i el 
respecte a l'entorn, atorgada per la Unió Europea. Ho escrivim amb minúscules. 
 
 
 
 

borm de vela En castellà, carabela portuguesa. És un animal marí que 
sovint es confon amb una medusa, d'un gran poder urticant, que sura en 
les mars càlides i temperades i és arrossegat pels corrents.  
 
 
bujol És un contenidor petit amb rodes utilitzat en la recollida selectiva en carrers o zones de 
difícil accés per als camions d'escombraries. A la platja, hi ha contenidors per a la recollida 
selectiva dels residus dels usuaris i usuàries i potser bujols per recollir les deixalles de les 
guinguetes.  

Contenidors         Bujol  
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cadira amfíbia Cadira de rodes especial que s'utilitza a les platges 
perquè les persones amb mobilitat reduïda es puguin banyar.  
 

 

 

 
canal d’entrada i sortida d’embarcacions Zona delimitada perquè entrin i surtin del mar les 
embarcacions en una platja. 

 
 
 
dàrsena En els ports, els canals, etc., indret protegit 

artificialment on les embarcacions poden dur a terme la càrrega i 
la descàrrega amb tota seguretat. 
 
 

 
escullera Obra feta amb grosses pedres o blocs tirats a 
l’aigua per a formar un dic de defensa contra les onades, 
per a servir de fonament a un moll, per a protegir una obra 
contra l’acció dels corrents.  
 
 
espigó Massís sortint fet a la vora d’un riu o del mar per a defensar els marges, canviar el 
corrent, etc. (Vegeu un espigó a la imatge de la dàrsena.) 

 
 
 
guingueta, bar de platja o quiosquet Són les alternatives 
catalanes al *chiringuito.  


