
ANELLA VERDA 
LA PLATJA LLARGA 

Mònica Gómez Solán 

ESCOLA PRAT DE LA RIBA DE REUS 



SORTIDA AMB ALUMNES DE CS DE 

PRIMÀRIA PER ESTUDIAR: 

    LES DUNES 

     - Formació 

     - Vegetació 

         

    RECOLLIDA DE   

     MICROPLÀSTIC 
 



MATERIAL QUE NECESSITAREM PER LA SORTIDA: 

• GUANTS 

• TARGETES IMATGES VEGETACIÓ DE LES DUNES 

• REGLE O CINTA MÈTRICA 

• RECIPIENTS REUTILITZABLES 

• PALA O SIMILAR 

• CÀMERA DE FOTOGRAFIES 



UBICACIÓ: 



MESURES PER PROTEGIR I MILLORAR LA PLATJA 
LLARGA DE TARRAGONA:  

Deu anys després que comencés la campanya ciutadana Salvem la Platja Llarga, per preservar aquest entorn natural i verge dins 

el terme municipal de Tarragona, l'Ajuntament, les plataformes mediambientals i el sector turístic i econòmic han consensuat una 

sèrie de mesures per protegir i millorar els valors d'aquesta platja.  

La principal actuació consistirà a delimitar els espais dunars de la platja (600 metres) amb cordes subjectades amb estaques 

clavades a la sorra se situaran a l'altura de la cala Romana, del Club de Vela, del càmping Las Salinas i del càmping Las Palmeras. 

En aquests espais també s'hi plantaran espècies pròpies dels ecosistemes litorals presents a la zona, per afavorir la millora 

mediambiental, i s'hi posaran cartells informatius. 

L'actuació que es fa davant del càmping Las Palmeras serveix per preservar una espècie vegetal protegida com és la Maresia 

Nana, i l'actuació que es desenvoluparà a l'altura de cala Romana servirà per protegir possibles nius de tortuga babaua. 

Aquesta és una tortuga marina en perill d'extinció que l'any passat va triar la platja Llarga per nidificar-hi i hi van néixer una 

trentena de tortugues, “un fet totalment insòlit a Catalunya”, segons el consistori. Les actuacions de millora ambiental que es 

desenvoluparan en els pròxims tres mesos a la zona també la faran més atractiva per aquesta espècie “tan castigada”, segons la 

regidora Ivana Martínez. Per tant, tot i que aquest estiu no se n'ha localitzat cap, s'incrementarà la probabilitat de més arribades 

d'aquesta espècie en anys futurs. 

L'Ajuntament va impulsar aquest estiu la creació de la Xarxa de Voluntaris per la Tortuga a Tarragona, formada per un centenar de 

voluntaris que passegen per les platges de la ciutat per trobar algun rastre de tortuga babaua. A més, ha format la Guàrdia Urbana i 

els responsables de la neteja de les platges sobre el procediment que han de seguir en cas de localitzar rastres de les tortugues. 



PASSEJADA PER LES DUNES DE LA PLATJA LLARGA DE TARRAGONA 



OBSERVEM I REFLEXIONEM: 

• COM ES FORMEN LES DUNES? 

• PER QUÈ PENSEU QUE SÓN IMPORTANTS PEL MEDI AMBIENT? 

• COM ES PODEN PROTEGIR? 



Les platges no sols tenen sorra, en algunes que s’han conservat, podeu 
veure que hi han Les Dunes, son espais naturals que formant unes petites 
ondulacions i una certa alçada en comparació a nivell de la platja, i estan 
prèvies a la sorra. 



LES BANDERES. QUÈ INDIQUEN? 



OBSERVAREM QUE ENS INDICA LA SENYALITZACIÓ: 



OBSERVACIÓ DE LA VEGETACIÓ DE LA DUNA: 
Els alumnes hauran de buscar  a les dunes, les plantes que tenen en imatges. Un cop les trobin hauran de classificar-les en  

• VEGETACIÓ DAVANT 
DUNA 

• VEGETACIÓ DARRERA 
DUNA 

• VEGETACIÓ DE LA 
CRESTA DE LA DUNA 



JULL DE PLATJA 

RAVE DE MAR 

SPOROBOLUS 

MELGÓ MARI 

LLETERESA DE PLATJA 

LLIRI DE MAR 



CAMPANETA DE MAR BUFALAGA MARINA CREUADETA MARINA 



FOTOGRAFIAREM LA VEGETACIÓ QUE TROBEM: 



PROJECTE D’INVESTIGACIÓ: 
Microplàstics Watchers PER A  NENS 







TREBALL POSTERIOR A CLASSE O AL LABORATORI: 






