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CRÒNICA 
del PROCÉS de RESTAURACIÓ

del MEDI NATURAL
de la PLATJA LLARGA

Aquest document, actualitzat 
al MARÇ del 2015, 

recull en ordre cronològic 
les activitats dutes a terme 

des del NOVEMBRE del 2006 
a la Platja Llarga de Tarragona i al seu entorn 
amb l'objectiu de restaurar els valors naturals 

d'aquesta platja.
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DEDICATÒRIA

Volem dedicar aquesta crònica, 

i expressar el nostre AGRAÏMENT
a totes les persones 

que participen o han participat 
en aquestes activitats de recuperació 

dels ecosistemes de platja
des del voluntariat 

i també des d’altres àmbits, 
com ara l'Associació AURORA

(centre especial de treball, orientat a la inserció social 
i laboral de persones afectades per malalties mentals)

sense oblidar les persones que
desde les institucions públiques,

 també fan possible i faciliten
aquest procés de progressiva restauració

de l'entorn natural de la platja.
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0    La PLATJA LLARGA per ZONES (*)

ZONA 1   Petit ROQUER a la Punta del MORROT

ZONA 2   Entre el ROQUER del MURROT i el BÚNKER

ZONA 3   Just abans del BÚNKER i les CASES

ZONA 4   Cordó dunar DAVANT les CASES

ZONA 5   Gran duna entre les CASES i el IOT

ZONA 6   	  Davant de l’IOT

ZONA 7  AIGUAMOLL recuperat i DUNES al seu davant

ZONA 8  	  	  Dunes davant del càmping Les Salines

ZONA 9   	  SAVINAR entre els dos càmpings

ZONA 10 	  	  Duna i reraduna davant del Savinar entre els càmpings

ZONA 11 	  Duna davant dels bungalows del càmping Les Palmeres

ZONA 12 	  Duna entre el RESTAURANT i 

                                  el lloguer de CAIACS del càmping Les Palmeres

ZONA 13 	  DUNA entre els CAIACS i el FINAL de la platja

(*) SEGONS LA ZONIFICACIÓ que vam fer al RECOMPTE d'ESPÈCIES
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29 novembre 2006:
SEPAREM les ALGUES de la SORRA dels munts procedents de 
la neteja d’algues efectuada abans la temporada turística, per tal 
d’evitar que una important quantitat de sorra sigui enretirada de la 
platja.
Treballem darrera la gran duna (ZONA 5).  

31 gener 2009:
RETIRADA de Carpobrotus 
i PLANTACIÓ de bulbs de LLIRI de MAR
al CORDÓ DUNAR davant de l’AIGUAMOLL (ZONA 7)  
Traiem l’Ungla de lleó (Carpobrotus Edulis), 
una planta invasiva de les dunes, originària de Sudàfrica, 
que impedeix créixer a la flora autòctona. 
En lloc seu plantem uns 350 Lliris de mar (Pancratium 
marítimum). 
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja
Veure FOTOS

20 febrer 2010:
RETIRADA de Carpobrotus 
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i sembra de llavors de LLIRI de MAR 
a les dunes del davant del càmping Les Salines (ZONA 8)  
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

23 maig 2010:
RETIRADA de Carpobrotus 
a les dunes davant del SAVINAR entre els càmpings 
(ZONA 10)  
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

25 setembre 2010:
RETIRADA de Carpobrotus 
i sembra de llavors de LLIRI de MAR 
a les dunes davant del SAVINAR entre els càmpings 
(ZONA 9)
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja
FOTOS:https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440
/albums/5460503492081971873

10 febrer 2011: 
RETIRADA de Carpobrotus 
a les dunes entre el búnker i les primeres cases (ZONA 3) 

amb vuitanta nenes i nens d'uns 8 anys de l'Escola Marenostrum
ORGANITZEN: l'Escola Marenostrum i la Plataforma Salvem la Platja Llarga
 COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

5 març 2011:
RETIRADA de Carpobrotus 
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a les dunes entre el búnker i les primeres cases (ZONA 3) 

ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

28 de març del 2012: 
(ZONA 7)  
Primera actuació de protecció de l’AIGUAMOLL  (nom 
científic d’aquest ecosistema: Eriantho Holoschoenetum australis, protegit 
per la Directiva europea d’Hàbitats). 
Es col·loquen pals i cordes (cedides per la Confraria de Pescadors 
del Serrallo) i es retiren els esbarzers que estaven envaint una 
part de l’Aiguamoll. 
L'actuació és gestionada per l'Ajuntament de Tarragona, amb 
l'assessorament tècnic del Departament d'Agricultura i Medi ambient i 
amb el vist-i-plau i finançament dels Serveis d'Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona, propietàris de la major part 
d'aquest terreny.  FOTOS: XXXX

(el nombre de pals no és el real).
A, B i C: cordó dunar; 

D, E i H: rodals de praderia; 
F i G: zones alliberades d’esbarzers
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Els punts marquen la ubicació inicial aproximada dels pals i cordes 

Toni Bara, biòleg de la Plataforma, examinant l'espai on s'ha tret la massa d'esbarzers.
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SUGGERIM: Acabar de protegir la part més valuosa on hi 
ha 3 dels 4 exemplars de Cesquera a l’Aiguamoll...

També han quedat fora de l'àrea protegida amb pals i 
cordes dues altres propietats. Com es podria fer per 
protegir la totalitat de l’espai? 

Quan comença la calor i la sequera estival, la gespa ruderal del 
cordó dunar situat entre l’Aiguamoll i el mar s'asseca... 
Deixa molta llavor i rebrota quan plou, però les espècies pròpies de duna 
van prosperant a poc a poc i ocupant l’espai.

Els cotxes han aixecat molta pols que cobreix la vegetació. Tant de bo 
plogués per netejar-les. Malgrat tot la Xisca segueix creixent. 

El dia 1 de juliol 2012 plou copiosament!!! La vegetació es quedarà 
ben neta i l’aigua caiguda afavorirà el seu creixement.

21 abril 2012 :
RETIRADA de Carpobrotus 
a les dunes entre el búnker i les primeres cases (ZONA 3) 

(arribant pel túnel de Cala Romana)  
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja
FOTOS: XXXXXXXX

13 de juliol 2012:
NETEJA de l’Aiguamoll recuperat   (ZONA 7)  
Netegem d'esbarzers i brossa l'Aiguamoll, com en altres ocasions amb la 
col·laboració de l'Ajuntament i del GATA. Fem la “presentació en societat” de 
l'actuació de protecció amb pals i cordes de l'Aiguamoll, amb presència de 
representants de les autoritats municipals i autonòmiques.

A l’agost l’Aiguamoll està superbonic, alt i verd malgrat la sequera (no 
plourà fins ben entrat setembre, i només un parell de dies). Hi ha 
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molt d'Equisetum i de Canyís. Alguns esbarzers han rebrotat i els fem 
una repassada. 
La praderia s’ha estès molt ràpidament per tot l’espai alliberat 
d’esbarzers, i ja està ben crescuda, s’ha estès en un parell de mesos!
FOTOS: XXXX

20 de juliol 2012:

‘PRESENTACIÓ en SOCIETAT’ 
de l’Aiguamoll recuperat   (ZONA 7)  
Netegem d'esbarzers i brossa l'Aiguamoll, com en altres ocasions amb la 
col·laboració de l'Ajuntament i del GATA. Fem la “presentació en societat” de 
l'actuació de protecció amb pals i cordes de l'Aiguamoll, amb presència de 
representants de les autoritats municipals i autonòmiques de diferents 
partits. 

A l’agost l’Aiguamoll està superbonic, alt i verd malgrat la sequera (no 
plourà fins ben entrat setembre, i només un parell de dies). Hi ha 
molt d'Equisetum i de Canyís. Alguns esbarzers han rebrotat i els fem 
una repassada. 
La praderia s’ha estès molt ràpidament per tot l’espai alliberat 
d’esbarzers, i ja està ben crescuda, s’ha estès en un parell de mesos!

25 d’agost 2012:

JORNADA d'EXPLORACIÓ SUBMARINA
a la Platja Llarga de Tarragona  (ZONA 2)  
ORGANITZEN: Mediterrània-CIE i la Fundació Mare Terra
Invitada a participar-hi: Plataforma Salvem la Platja Llarga

RESULTATS: L’acció permet detectar una franja tapissada de 

Cymodocea nodosa amb rastres de Possidònia a partir 
d'uns 10m de profunditat. 

El dia de l'exploració, un dels submarinistes va arribar a accedir-hi a zona de 
praderies més pròxima, i amb molt poc temps d’inmersió, va fer un 
recompte d’unes 20 espècies de fauna...  va ser només un cop d’ull perque 
el permís era fins als flotadors grocs que separen la zona de banyistes; 
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Caldria preservar-la de les embarcacions que fan pesca 
d'arrossegament a la nit molt a prop de la costa, 
davant de la platja i de l'EIN del Bosc de la Marquesa.

Sovint es troben a la sorra de la platja i de les cales de l’EIN, RASTRES 
de POSSIDÒNIA, com ara trossos de fulles fresques, feixos fibrossos 
similars a les botxes d’afaitar, o cabdells de fulles formats per les onades, 
portats per les corrents a la platja, amb forma de pilotes...

Del 17 al 26 d’octubre 2012:
Aiguamoll  (ZONA 7)  
Torna a ploure bastant alguns dies. Aprofitem que la terra està ben tova per 
treure d’arrel les grans adventícies (esbarzers, bledes, conyza, 
olivarda, fonoll...) que s’han consolidat justament a la franja de 6 a 7 
metres paral·lela a la via del tren on està previst fer una plantació.

En aquesta foto, presa al vespre, s'aprecia, a la dreta del raig de llum que baixa inclinat, 
la franja de 6-7m amb plantes adventícies com l'olivarda, i a l’esquerra la zona de praderia, sense 
adventícies. A la franja de la dreta ens disposem a plantar un bosquet  per tal de separar visualment 
l'Aiguamoll de les infraestructures adjacents (el vial del càmping i la via del tren).
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La terra ha quedat ben humida i tova, 
i preparada per a les properes plantacions,

només traient les grans adventícies i els esbarzers. 

XX Octubre 2012:
Es protegeix amb pals i cordes la Gran duna 
just darrera del Iot  (ZONA 5)  
Ho FA: la Associació Aurora
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
FINANÇAMENT: Subvenció de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri de 
Medi ambient. 

27 d’octubre 2012:

PLANTACIONS
a la gran DUNA de l’IOT  (ZONA 5)  
(Jull i 5 Savines litorals, amb llavors del Bosc de la Marquesa) 
i al cordó dunar davant el càmping Les Salines (Jull)
ORGANITZA: l’Ajuntament de Tarragona i l'Associació Aurora, que a 
partir d’ara sembla que ho podrà seguir fent de forma bastant continuada. 
No trobarem gent que treballi millor que aquestes persones amb 
discapacitat i potser per això amb una sensibilitat molt especial.
FINANÇAMENT: Subvenció de la Fundació Biodiversitat, del 
Ministeri de Medi ambient. 

Es van plantar a aquests trams de cordó dunar 400 plançons d’Elymus 
farctus (Jull de platja), una gramínia pròpia de dunes i que les ajuda a 
crèixer.
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27 d’octubre 2012:

PLANTACIONS
a l'Aiguamoll protegit amb pals i cordes  (ZONA 7)  
Futur petit bosquet de Pins pinyoners i arbusts a la zona G, una franja 
paral·lela a la via del tren i el vial, per tal d'aïllar l'espai físicament 
d’aquestes infraestructures.

ORGANITZA: l’Ajuntament de Tarragona i l'Associació Aurora, que a 
partir d’ara sembla que ho podrà seguir fent de forma bastant continuada. 
No trobarem gent que treballi millor que aquestes persones amb 
discapacitat i potser per això amb una sensibilitat molt especial.
FINANÇAMENT: Subvenció de la Fundació Biodiversitat, del 
Ministeri de Medi ambient. 
FOTOS: XXX

Aquesta és la llista de planters subministrat per l’empresa Cultidelta, 
dedicada al conreu en viver d'espècies naturals:

Espècie Quantitat
Chamaerops humilis (Margalló) 10
Juniperus oxycedrus subsp.oxycedrus

(Càdec)
10

Juniperus phoenicea ssp. Euromediterranea

(Savina litoral)
25

Pinus pinea (Pi pinyoner) 6
Pistacia lentiscos (Llentiscle) 10
Tamarix africana (Tamariu) 15
Tamarix canariensis (Tamariu) 15

16 gener 2013:
Fa molt que no plou, i les plantes presenten símptomes de sequera. 
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REGUEM	  la plantació amb un camió-cisterna 
cedit per l’empresa municipal de neteja (FCC)

19 gener 2013:
Plou tot el dia. Sembla que no hi ha res millor que regar ben regat 
quan es vol que plogui. I ja va bé quan és així, perquè “plou sobre 
mullat” i així la terra queda profundament xopa.

23 gener 2013:	  
Traiem esbarzers.

16 febrer 2013:	  Plou una mica.

19 febrer 2013: Plou BASTANT. 
A partir de llavors plou força, fins al 6 de març. Aprofitem per treure 
el rebrot dels esbarzers, cada cop menys abundants.

L’aiguamoll després d’uns dies de pluges
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I a continuació, algunes actuacions de RESCAT 
d’espècies vegetals autòctones de la Platja Llarga 
que han estat a prop de desaparèixer o que escassegen molt: 

La CAMPANETA DE MAR, la MARÈSIA 
NANA, l’ESTEPA de SORRAL, el VIOLER MARÍ, 
i la ROSELLA MARINA.

Rosella marina (Glaucium flavum),         Campaneta de mar (Calystegia soldanella)
amenaçada per les obres                                 amenaçada per les obres de reparació
del tercel fil ferroviàri                                                                         del clavegueram

Violer mari (Matthiola sinuata), 
amenaçat per la proliferació de Carpobrotus edulis

Maresia nana i Estepa de sorral (Halimium halimifolium), espècies protegides 
legalment i molt escadusseres
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4 març 2013:
Ens van avisar de l'Ajuntament que al tram de duna davant del 
càmping Les Salines (ZONA 8)	  s'havia esfonsat per diferents 

punts una canonada del CLAVEGUERAM	  que corre per sota 
del cordó dunar al llarg de tota la platja. Calia canviar 180 metres de 
canonada. L'Ajuntament	  de	  Tarragona	  va contactar l'Associació Aurora 
perquè s'encarregués de retirar algunes de les plantes més valuoses, 
per tal de mantenir-les en viver i replantar-les un cop finalitzada la 
reparació de la canonada.
Gent de la Plataforma els vam ajudar	  recollint brots amb arrel de 

CAMPANETA de MAR	  (Calystegia	  soldanella), que només 
creix aquí i en un altre indret de la platja. Una part la vam posar 
en torretes i l'altra, la vam replantar a les dunes protegides amb 
pals i cordes, davant de l'Aiguamoll. Just a temps, ja que al tram 
dunar per on va passar la màquina no en va quedar cap.

12 de març 2013:
El Servei d'Agricultura i Medi ambient de la Generalitat de 

Catalunya	  protegeix amb	  pals i cordes	  

la zona del fons de la platja (ZONA 13)	  	  propera a l'EIN, 
on es troben les espècies vegetals protegides 

MARESIA NANA	  i l’ESTEPA de SORRAL	  (Halimium	  

halimifolium).
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12 de març 2013:

PLANTACIONS de PRIMAVERA en 

diversos	  punts al llarg del cordó dunar de la platja (ZONA 3, 
ZONES 9, 10, 11, 12 i 13) d'espècies vegetals pròpies de 
duna, algunes de les quals estan en perill de desaparèixer 
d'aquest entorn. En total plantem	  uns 800 plançons, reproduïts als 
vivers de	  l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, a partir de 
llavors recollides a la mateixa platja. Al capdavant del projecte 
hi ha tres professores de l'IES (Esther Solà, Concepción Muñoz i 
Ana Briñas) i els alumnes del C.F.G.S. Gestió Forestal i Medi 
Natural, que les van sembrar i cuidar a	  les classes de 'Gestió i 
Organització d'un viver forestal'.
FOTOS:https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/alb
ums/5855238388259234945
ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, i la Plataforma 
Salvem la Platja Llarga
AMB el SUPORT de: Càmping les Palmeres

Les espècies que es reprodueixen i es planten són:

-Atriplex halimus (Salat blanc, 200 plançons)
 Glaucum flavium (ROSELLA MARINA, 200 plançons)
 Pancratium maritimum (Lliri de mar, 200 plançons)
 Matthiola sinuata (VIOLER MARI, 200 plançons)

OBJECTIUS d'aquestes PLANTACIONS al cordó dunar:

1 - Diversificar els indrets de presència de cada espècie vegetal 
amb especial cura de les que més escassegen a la platja.

2 - Consolidar amb plantes i protegir el talús sorrenc a 
l’entrada del Bosc, facilitant-ne la restauració.

ASSOLIMENT dels OBJECTIUS:

Veure Annex 2
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25 de març i 1 i 3 d’abril 2013:

Més PLANTACIONS de primavera 

ZONA 3   Entre el BÚNKER i les CASES

ZONA 4   Primer tram del cordó dunar DAVANT les CASES

ZONA 5   Gran duna entre les CASES i el IOT (part posterior)

ZONA 8  	  	  Dunes davant del CÀMPING LES SALINES, on s’ha hagut de 

remoure la terra per canviar una canonada del clavegueram que passa sota la 

duna, amb un important empobriment de la població vegetal, malgrat una 

actuació de salvament  d’emergència.

Es planten espècies vegetals pròpies de duna, algunes de les 
quals estan en perill de desaparèixer d'aquest entorn. En total 
plantem	  uns 800 plançons, reproduïts als vivers de	  l’Institut 
d’Horticultura i Jardineria de Reus, a partir de llavors recollides a 
la mateixa platja. Coordina la professora de l'IES Concepción 
Muñoz i els alumnes del C.F.G.S. Gestió Forestal i Medi Natural, 
que les van sembrar i cuidar a	  les classes de 'Gestió i Organització 
d'un viver forestal'.
FOTOS:https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/alb
ums/5855238388259234945
ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, 
i la Plataforma Salvem la Platja Llarga

Les espècies que es planten són:

Atriplex halimus (Salat blanc, 330 plantes)
Crucianella maritima (Creuadeta, 40 p)
Echinophora spinosa (Pastanaga marina, 6 p)
Eryngium maritimum (Card o panical marí, 48 p)
Glaucium flavum (ROSELLA MARINA, 600 p)
Matthiola sinuata (VIOLER MARI, 600 p)
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Pancratium maritimum (Lliri de mar, 100 p)
Paronychia argentea  (Herba sanguinària, 27 p)
Salsola kali (Barrella punxosa, 100 p)

OBJECTIUS d'aquesta PLANTACIÓ:

1 - Diversificar els indrets de presència de cada espècie vegetal 
amb especial cura de les que més escassegen a la platja.

ASSOLIMENT dels OBJECTIUS

Un any més tard, podem veure que només s’han arrelat en una 
dotzena de punts algunes de les espècies (pendent del proper 
recompte, l’any 2015), però ja ens sembla suficient, donat que 
algunes estaven a punt de desaparèixer (Violer marí sobretot), i 
altres estan en perill (Adormidera marina, només present al talús del 
ferrocarril i per tant exposada a l’herbicida que fan servir per netejar-
ho).

NOTA: Hem volgut experimentar amb ALGUES AGAR-AGAR 
triturades com a alternativa a l’Hydrogel, que vam mirar per internet i va 
resultar bastant tòxic. 

Les algues no van quedar prou triturades (es va fer amb una picadora, 
però en ser bastant lleugeres no les agafava bé). 
L’any que ve caldria buscar la manera de reduïr-les a pols.

Per tal de poder fer-ne el seguiment:

- la zona 3 i 4 (des del búnquer i davant les cases)
hem posat agar-agar a la més propera al mar de cada grup de tres

- i a la zona 5 (zona de rereduna de la Gran duna prop de l’Iot
hem posat agar-agar a la més allunyada de TGN de cada grup de tres

6 d’abril 2013:

Retirada de Carpobrotus 
davant del càmping les Palmeres (ZONA 10)
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

FOTOS:https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albu
ms/5871912512514001617
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27 d’abril 2013:

Retirada de Carpobrotus  
davant del càmping les Palmeres (ZONA 10)
amb l'ajut d'un grup de monitors en formació 
(Gestió d'agrupacions de Minyons Escoltes i Guies).
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

18 de maig 2013:

NETEJA de BROSSA 

a la zona d'Aiguamoll amb Savinar a la rera-platja, 
entre els càmpings Les Salines i Les Palmeres (ZONA 9)
en el marc del programa mundial Clean the World (Plataforma, GATA).

Una setmana abans, un grup d'uns vint-i-cinc Minyons escoltes i guies 

van col·laborar amb la Plataforma aportant lemes i pancartes 
d'educació ambiental, en relació amb la necessitat de mantenir nets 
els espais naturals. 
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

FOTOS1:https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/alb
ums/5876687134496997969?authkey=CIHv5eul1bKoDQ

Fotos2:https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums
/5926509652498075393

20 de juliol 2013:

Retirada de Carpobrotus (acabem la ZONA 11)
amb la col·laboració de la 

Colla de castellers Xiquets del Serrallo
amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari.
ORGANITZEN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
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COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
FOTOS: 
https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums/593278911
0065043537

	  	  	  	  	  	  	  	  

21 de setembre 2013:

NETEJA de BROSSA 

a la zona del fons de la platja (ZONA 13)
i al Bosc de la Marquesa
en el marc del programa mundial de Neteja d'Espais naturals de la 
multinacional FLUOR. 
ORGANITZEN: L'empresa FLUOR i l'Associació Aurora
COL·LABORA: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació Ecologista 
de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
AMB el SUPORT de:· 
la Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona, el Càmping les 
Palmeres i l’Empresa municipal de neteja

19 d’octubre 2013:
NETEJEM CARPOBROTUS davant les CASES (ZONA 4) 
i PLANTACIÓ al cordó dunar davant del Càmping les 
SALINES davant les CASES (ZONA 8)
Es	  planta	  Agropyrum	  junceum	  ssp.	  mediterraneum	  syn.	  Elymus	  farctus	  (Jull	  de	  platja)
ORGANITZEN: l'Associació Aurora i l’Ajuntament de Tarragona
COL·LABOREN: la Plataforma Salvem la Platja Llarga i l'Associació 
Ecologista de Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
AMB el SUPORT de:· 
la Regidoria de Medi ambient de l'AJUNTAMENT de Tarragona, la Fundació 
BIODIVERSITAT i l’Empresa municipal de neteja

29 d’octubre 2013:
NETEJA d’adventícies i PLANTACIÓ d’arbustes 
es	  planta	  Myrtus	  communis	  (Murtra)	  i	  Pistacia	  len8scus	  (LlenAscle),	  
reproduïts	  en	  viver	  a	  parAr	  de	  llavors	  recollides	  a	  la	  mateixa	  platja,

a l’Aiguamoll (ZONA 7)  
OBJECTIU d'aquesta PLANTACIÓ: Consolidar el petit bosquet paral·lel a 
la via del tren i la petita carretera col·lindant per tal de protegir-ho dels impactes 
d’aquestes infraestructures, facilitant-ne la restauració 
+ Recollida LLAVORS al llarg del Cordó dunar
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ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, i la Plataforma 
Salvem la Platja Llarga
AMB el SUPORT de:· 
la Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona i de l’Empresa 
municipal de neteja
FOTOS:	  
hBps://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums/594019373310257580
9

6 de novembre 2013:

PLANTACIÓ d’arbustes 
es	  planta	  Myrtus	  communis	  (Murtra)	  i	  Pistacia	  len8scus	  (LlenAscle),	  
reproduïts	  en	  viver	  a	  parAr	  de	  llavors	  recollides	  a	  la	  mateixa	  platja,

al TALÚS del final de la platja (ZONA 13)
OBJECTIU d'aquesta PLANTACIÓ: Consolidar amb plantes i protegir 
el talús sorrenc a l’entrada del Bosc, facilitant-ne la restauració.

+ Recollida LLAVORS al llarg del Cordó dunar
I de pas ens netejen les plantacions de l’AIGUAMOLL!!!
(Zona 7)
ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, i la Plataforma 
Salvem la Platja Llarga
AMB el SUPORT de:· 
la Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona i el 
Càmping les Palmeres
FOTOS: 
https://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums/594467
8692056620257

12 de desembre 2013:

+ Recollida LLAVORS de Savina litoral 
al bosc proper al final de la platja (ZONA 13)
ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, i la Plataforma 
Salvem la Platja Llarga
AMB el SUPORT de:· 
Servei d’Agricultura de la Generalitat i Guardes Forestals

Desembre 2013:
Es treuen canyes per ampliar la zona d’aparcament 
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just darrera del Iot (ZONA 5)
Ho fa: l’Associació Aurora
COL·LABORA: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona
FINANÇAMENT: Subvenció de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri de 
Medi ambient. 

25 de març del 2014

ZONA 5  	  	  Gran duna

Es planten espècies vegetals pròpies de duna, algunes de les 
quals estan en perill de desaparèixer d'aquest entorn. En total 
plantem	  uns 230 plançons, reproduïts als vivers de	  l’Institut 
d’Horticultura i Jardineria de Reus, a partir de llavors recollides a 
la mateixa platja. Coordina la professora de l'IES Concepción 
Muñoz i els alumnes del C.F.G.S. Gestió Forestal i Medi Natural, 
que les van sembrar i cuidar a	  les classes de 'Gestió i Organització 
d'un viver forestal'.
OBJECTIUS: Veure 25 març 2013
FOTOS:hBps://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums/599487787
5593504225
ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, 
i la Plataforma Salvem la Platja Llarga

Les espècies que es planten són:

Atriplex halimus (Salat blanc, 50 plantes)
Crucianella maritima (Creuadeta, 20 p)

Eryngium	  mari8mum	  	  (Card	  o	  Panical	  marí),	  20	  p.
Glaucium flavum (ROSELLA MARINA, 60 p)

Matthiola sinuata (VIOLER MARI, 60 p)
Paronychia	  argentea	  	  (Herba	  sanguinària)	  20	  p.

29 de març 2014

Retirada de Carpobrotus (a la ZONA 12)
ORGANITZEN: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona,
la Plataforma Platja Llarga i l'Associació Excursionista i Ecologista de 
Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
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Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

FOTOS: 
https://www.flickr.com/photos/56046876@N04/sets/72157644042081594/ 

10 d’abril 2014

ZONA 4  	  	  davant les cases

Es planten espècies vegetals pròpies de duna, algunes de les 
quals estan en perill de desaparèixer d'aquest entorn. En total 
plantem	  uns 180 plançons, reproduïts als vivers de	  l’Institut 
d’Horticultura i Jardineria de Reus, a partir de llavors recollides a 
la mateixa platja. Coordina la professora de l'IES Concepción 
Muñoz i els alumnes del C.F.G.S. Gestió Forestal i Medi Natural, 
que les van sembrar i cuidar a	  les classes de 'Gestió i Organització 
d'un viver forestal'.
OBJECTIUS: Veure 25 març 2013
FOTOS:hBps://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums/600068111
2086596385
ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, 
i la Plataforma Salvem la Platja Llarga

Les espècies que es planten són:

Atriplex halimus (Salat blanc, 50 plantes)
Crucianella maritima (Creuadeta, 20 p)
Glaucium flavum (ROSELLA MARINA, 60 p)
Matthiola sinuata (VIOLER MARI, 60 p)

7 de juny 2014 (dissabte a la tarda)
NETEJA de BROSSA i de Carpobrotus edulis 

a la zona d'Aiguamoll amb Savinar a la rera-platja, 
entre els càmpings Les Salines i Les Palmeres (ZONA 
9)
ORGANITZA: la Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de 
Tarragona, dins les activitats de la Setmana del Medi ambient 
COL·LABOREN:· la Plataforma Salvem la Platja Llarga, 
el 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon) i el GEPEC - EdC
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja (FCCSA)
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20 de setembre 2014:
NETEJA de BROSSA 

a la zona del fons de la platja (ZONA 13)
i al Bosc de la Marquesa
en el marc del programa mundial de neteja d'espais naturals de l’empresa 
multinacional FLUOR. 
ORGANITZEN: L'empresa FLUOR i l'Associació Aurora
COL·LABOREN:· la Plataforma Salvem la Platja Llarga, 
el 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon) i el GEPEC - EdC
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja (FCCSA)

19 d’octubre 2014:
NETEJA de BROSSA 

al MORROT entre les platges dels Capellans i Savinosa
ORGANITZEN: L'empresa DECATHLON i l'Associació Aurora
COL·LABOREN:· la Plataforma Salvem la Platja Llarga, 
i el 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja (FCCSA)

8 de novembre 2014

Retirada de Carpobrotus (a la ZONA 12)
ORGANITZEN: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona,
la Plataforma Platja Llarga i l'Associació Excursionista i Ecologista de 
Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

FOTOS:	  

13 de febrer 2015

Plantació de 20 Savines (a la ZONA 13)
per intentar reparar els forats originats a les masses vegetals pulvinulars 
pels experiments de poda de pins blancs del 2011.
ORGANITZEN: Medi natural (Generalitat de Catalunya) i l’empresa Aurora 
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

FOTOS:	  
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7 de març 2015

Retirada de Carpobrotus (a la ZONA 12)
ORGANITZEN: La Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona,
la Plataforma Platja Llarga i l'Associació Excursionista i Ecologista de 
Tarragona 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon)
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja

FOTOS:	  hBps://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums/6123512242443232321

14 de març 2015

Cuidem l’Aiguamoll (a la ZONA 7), netejem 
l’Aiguamoll-Savinar entre els 2 càmpings (a la 

ZONA 9), i tornem a treure Carpobrotus (a la 
ZONA 12)
ORGANITZEN: La Cooperativa d’Inserció laboral “Entra!” i la Plataforma 
Platja Llarga
Amb el suport de: de l'Ajuntament de Tarragona i de l’Empresa municipal 
de neteja

FOTOS:	  hBps://plus.google.com/u/0/photos/103611512624260528440/albums/6126480262943202577

30 d’abril del 2015:

NETEJA Bosc de la Marquesa
Es reguen les 20 SAVINES plantades a la 
primavera 
ZONA 13

ORGANITZEN: Aurora i Plataforma Cuidem la Platja Llarga

8 de maig del 2015:

PLANTACIONS de primavera 
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ZONA 5   Gran duna entre les CASES i el IOT (part posterior)

ZONA 8  	  	  Dunes davant del CÀMPING LES SALINES, on s’ha hagut de 

remoure fa un any i mig la terra per canviar una canonada del clavegueram que 

passa sota la duna, amb un important empobriment de la població vegetal, 

malgrat una actuació de salvament  d’emergència.

Es planten espècies vegetals pròpies de duna, algunes de les 
quals estan en perill de desaparèixer d'aquest entorn. En total 
plantem	  uns 400 plançons, reproduïts als vivers de	  l’Institut 
d’Horticultura i Jardineria de Reus, a partir de llavors recollides a 
la mateixa platja. Coordina la professora de l'IES Concepción 
Muñoz i els alumnes del C.F.G.S. Gestió Forestal i Medi Natural, 
que les van sembrar i cuidar a	  les classes de 'Gestió i Organització 
d'un viver forestal'.

ORGANITZEN: L’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus, 
i la Plataforma Salvem la Platja Llarga

Les espècies que es planten són:

Atriplex halimus (Salat blanc, 330 plantes)
Crucianella maritima (Creuadeta, 40 p)
Glaucium flavum (ROSELLA MARINA, 600 p)
Matthiola sinuata (VIOLER MARI, 600 p)

Veure més (OBJECTIUS etc.) a 12-3-2013

30 de maig del 2015:

Jornada de voluntariat amb motiu del Dia mundial del Medi 
ambient.
Es reguen les 20 SAVINES plantades a la 
primavera i es neteja la zona de la Creueta
ZONA 13

Organitzen: Associació AURORA, que manté un acord de custòdia del 
territori amb la propietat del bosc, la Plataforma Cuidem la Platja 
Llarga i el GATA.
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Agost - setembre del 2015:

PROGRAMA rastreig 
TORTUGUES 
ORGANITZEN: Ajuntament de Tarragona i empresa mediambiental VERD i 
BLAU. Col·laboren el GATA, el GEPEC, la Sínia i la Plataforma Cuidem la 
Platja Llarga

19 de setembre del 2015:

NETEJA Bosc de la Marquesa
Es tornen a regar les 20 SAVINES plantades 
a la primavera 
ZONA 13

ORGANITZEN: Aurora i l’empresa Fluor. Col·laboren l’Ajuntament de 
Tarragona, el GATA i la Plataforma Cuidem la Platja Llarga
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Annex 1

Recompte	  d’espècies	  per	  zones	  abans	  les	  plantacions	  al	  cordó	  dunar
(Agost	  2012)
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Annex 2
ASSOLIMENT dels OBJECTIUS de les 
PLANTACIONS de PRIMAVERA al CORDÓ 
DUNAR (2013-2015)

OBJECTIUS 
d'aquestes PLANTACIONS al cordó dunar:

1 - Diversificar els indrets de presència de cada 
espècie vegetal amb especial cura de les que més 
escassegen a la platja.

2 - Consolidar amb plantes i protegir el talús 
sorrenc a l’entrada del Bosc, facilitant-ne la 
restauració.

1- Pel que fa al primer objectiu:

- S'ha aconseguit una certa diversificació (nous 
indrets de la platja per quatre de les espècies més 
problemàtiques:

 Glauicum flavum (Rosella marina, que només trobàvem 
al talús de la via, i podria desaparèixer si es feien les 
obres del tercer fil ferroviari, així com per l’herbicida que 
fan servir de vegades)

 Matthiola sinuata (Violer marí, que només es trobava en 
un punt on gairebé havia desaparegut ofegada pel creixement 
del Carpobrotus, molt compacte en aquesta zona).

 Crucianella maritima (Creuadeta, que només creixia en un 
punt situat al centre de la platja, entre els dos càmpings, un 
indret on fa poc s’ha trencat una canonada del clavegueram i 
ha calgut substituir-la, amb el conseqüent moviment de 
sorra).

 Atriplex halimus (Salat, del que només hi habia un peu a la 
Zona 3).
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2- Pel que fa al segon objectiu:

- Encara no s’ha assolit la protecció del talús sorrenc 
de l'extrem de la platja. La gent segueix passant per allí. No es tracta 
només de persones, sinó també de ciclistes (molt abundants), 
cavalls (de vegades més d'una dotzena junts)...

Gairebé totes les plantes han desaparegut en aquesta zona. Un 
guàrdia del càmping ens va dir que un grup de nens havia passat 
tota una tarda després d’una plantació jugant a llançar-se des de 
dalt del talús, com si fos un tobogan, i havien malmès gairebé 
totes les plantetes, que fins aquell dia havien evolucionat bé. El 

segon any torna es van col·locar un parell de CARTELLS 
provisionals i han durat uns mesos, però finalment la gent ha 
passat per allí i les ha malmés

Caldria posar uns quants PALS I CORDES als 
accessos al bosc en aquest punt per tal de protegir la duna 
que el sustenta, evitant així la formació de solcs com el que ja 
s’ha format en un punt a prop de la pedrera romana de la Punta 
de la Creueta). Aprofitem per assenyalar que caldria estudiar la 
reparació del solc de la Creueta. 

UBICACIÓ dels nous peus

El 7 de juny del 2015, la professora que coordina les plantacions i la 
portantveu de la Plataforma (Conchi i Lola) vam fer un passeig de 
reconeixement per la meitat oest de la Platja Llarga per veure els 
resultats de les tres plantacions de primavera (2013-2014-2015) 

El resultat del passeig és que queden poquíssims peus de plantes:
- 1 Violer i 2 Glaucium (l’un d’ells diminut) a la Zona 3
- 2 Violers i 1 Creuadeta a la Zona 4
- 2 Violers, 9 Creuadetes, 4 Salats i unes 5 Savines 
(plantades per Aurora) a la Zona 5 (rera-duna de la Gran 
Duna)
- 3 Violers i 3 Glaucium a la Zona 9

Falten de revisar les Zones 10 a 13, però els resultats del 
recompte seran prou semblants.
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VALORACIÓ

Els resultats són minsos, i al mateix temps interessants.
Resultats minsos, tenint en compte que s’han plantat com a poc 
unes 1.500 plantes des del 2013 al 2015 i n’hi queden uns 27 
peus. Menys mal que les actuacions no han tingut costos sinò ben 
al contrari, han facilitat una pràctica pedagògica dins del 
curriculum dels alumes participants. 

Resultats interessants al mateix temps, ja que diversificar la 
ubicació del Violer marí (Matthiola sinuata), de la Rosella marina 
(Glaucium flavum), de la Creuadeta (Crucianella maritima) i del 
Salat (Atriplex halimus) és vital per millorar les seves possibilitats 
de perdurar a la patja

REFLEXIONS sobre les causes de l’alta 
mortalitat dels peus plantats:

La principal causa és clarament la DATA de les plantacions, que ha 
hagut d’adequar-se als condicionaments pedagògics i de 
creixement de les plantetes als vivers, i a la dificultat de conservar 
les plantes els mesos de juliol i agost en que es tanca l’Institut, i 
queda una possibilitat de rec automàtic encara que problemàtica si 
no hi ha manteniment. Les dates de plantació han estat:

2013: 12 de MARÇ
2014: 10 ABRIL
2015: 8 de MAIG

D’acord amb la Carme Bladé, professora de la Universitat de Barcelona 
(Facultat de Ciències Mediambientals) especialitzada en restauració de 
sistemes dunars, en aquest clima mediterrani i en un medi tan difícil com 
les dunes, plantar a la primavera, que de seguida dóna pas a la sequera 
estival, és gairebé sempre plantar tard (a no ser que sigui a prop d'un 
rio o una bassa, com el Francolí o el Gaià). Caldria plantar després de 
les primeres plujes de la tardor, amb plujes i un hivern poc fred per 
davant. Es clar que així’ns i tot, i plantant com es fa amb hidrogel, si 
uns 20 dies després de la plantada no ha plogut, convindrà fer un rec 
manual, previ arreglar el soc de plantació de cada plançó per tal que no 
es perdi l'aigua (i procurant no mullar les fulles si fa sol). 
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a 6/10/2015

La Rosella marina (Glaucium flavum) només creixia al talús de la via del tren

Nous peus de Violer marí (Matthiola sinuata)
i de Creuadeta (Crucianella maritima) 
a la Zona 4
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	7 de juny 2014 (dissabte a la tarda)
NETEJA de BROSSA i de Carpobrotus edulis  
a la zona d'Aiguamoll amb Savinar a la rera-platja, 
entre els càmpings Les Salines i Les Palmeres (ZONA 9)
ORGANITZA: la Regidoria de Medi ambient de l'Ajuntament de Tarragona, dins les activitats de la Setmana del Medi ambient 
COL·LABOREN:· la Plataforma Salvem la Platja Llarga, 
el 'GATA' (Grup d'Amics de Toni Anchon) i el GEPEC - EdC
Amb el suport de: l’Empresa municipal de neteja (FCCSA)
	20 de setembre 2014:
	19 d’octubre 2014:

