Patrimonis del
Baix Gaià

Dossier
Dissabte 12 desembre 2013

Tastets de patrimoni
L’objectiu de Tastets de Patrimoni és donar a conèixer de primera mà, i posar en
valor així, el patrimoni de les comarques de Tarragona a través de la presentació de rutes culturals. Aquestes presentacions, d’elements, recursos o institucions patrimonials,
es realitzen sempre a la Biblioteca Pública de Tarragona i van a càrrec dels centres
d'estudis que en són els autors o bé els impulsors. També els centres d’estudis s’encarreguen de guiar i acompanyar el grup en el moment de les visites i de la realització de
la ruta.
En la primera presentació / conferència vam
veure la singularitat de l’espai natural dels Muntanyans–Gorg, espai de petites dimensions però,
alhora, d'una gran importància ecològica i social.
És una de les poques zones humides del litoral català
on
s'ha
donat
la
confluència
de
col·lectius socials i de l'administració, local i autonòmica, sumant esforços per la seva conservació
i millora. Es va descriure la flora i fauna, i es va
remarcar la condició de zona humida salabrosa, on
la barreja d'aigua dolça i salada dóna lloc a un mosaic d'hàbitats que permet una elevada diversitat
d'espècies. I, com no pot ser d'una altra manera,
es va analitzar la influència humana.
Els Centres d’estudis d’Altafulla i Sinibald de Mas de Torredembarra, juntament
amb el Centre d'Anàlisi Integral del Territori, grup de recerca del Departament d’Arquitectura de la URV, han engegat un projecte d’anàlisi d’una desena de construccions com
a primer pas per un projecte de recuperació. El CAI té com objectiu ordenar i generar
aquelles dades que permetin l’anàlisi de l'entorn arquitectònic, urbà i paisatgístic de les
comarques de Tarragona. EI coneixement de les singularitats de l'entorn, són la base
per generar una diagnosi que possibiliti actuar amb eficiència als nostres pobles i ciutats. En la segona presentació ens vam aproximar al passat recent de l’arquitectura a
casa nostra. L'arquitectura de les dècades dels 50, 60 i 70, tal vegada atès el context
polític en què es va desenvolupar, es troba ara en l’oblit. No obstant, en un primer moment havia fet seva bona part dels ideals del moviment modern. Avui els podem observar amb una qualitat extraordinària, estranyament allunyada de la qualitat política i social on es va a desenvolupar.

Horari previst
9,30 hores:
10,15 hores:
11 hores:
13,30 hores:
15,30 hores:
17,30 hores:
18 hores:

Sortida de la plaça Imperial Tàrraco.
Arribada a Torredembarra i esmorzar.
Visita als Muntanyans.
Dinar. Restaurant Roda.
Visita a mostres d’arquitectura moderna a Torredembarra, realitzades
pels arquitectes Sostres, Moragues i Gallissà. (Quatre motels, casa
Dortmund ...)
Sortida cap a Tarragona.
Arribada a la plaça Imperial Tàrraco.
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Platja de Torredembarra i Creixell
Platja de Torredembarra i Creixell, també conegut com Els Muntanyans-Gorg o
els Salats i Muntanyans de Torredembarra i Creixell, és un espai d'interès
natural (EIN) de 62 ha que comprèn els
termes municipals de Torredembarra i
Creixell. Aquest espai és una platja natural,
amb dunes i maresmes, un dels pocs llocs
de la costa catalana verge i que conserva
la sorra natural.
La zona de Torredembarra (35 ha)
era una zona d'esbarjo degradada i bruta.
Des de 1992 gaudeix de protecció com a
espai d'interès natural; s'hi va prohibir
l'entrada de vehicles, s'hi van definir itineraris de visita i es va iniciar el procés de
restauració. A la zona de Creixell (27 ha), el Gorg propiament dit, era l'estany més gran
de tota la zona entre Torredembarra i Roda de Barà, on s'hi podien veure grups de flamencs. Des de l'any 2005 té la mateixa protecció que la zona de Torredembarra. Les
dues parts formen la platja natural dels Muntanyans-Gorg (oficialment: EIN Platja de
Torredembarra i Creixell). Els Muntanyans-Gorg tenen 3,5 km de llarg, mentre que
l’amplada és de 100 o 300 metres, segons la zona.

Ecologia

L’indret que visitem és un exemple d’ecosistema de platja natural, un dels pocs
que queden a la costa catalana, atesa la gran urbanització del litoral. A la zona més propera al mar trobem les dunes, petites muntanyes de sorra, fixades per les arrels de les
plantes adaptades al medi sec i amb pocs nutrients. Tenim, també, els estanys d'aigua
salabrosa, una barreja d'aigua dolça (aqüífers i pluja) i aigua salada (mar). La sorra de
la platja encara és natural, gràcies a la conservació de les dunes i de la posidònia, que
actuen com a reservori de sorra.

Fauna

L'assentament de comunitats en aquest ecosistema és influït, en gran mesura, per
la proximitat del mar i la deficient coberta vegetal, factors que comporten elevada insolació. En definitiva, les comunitats assentades són molt especialitzades.
Pocs amfibis i rèptils ibèrics estan
adaptats a les dunes sorrenques, a causa
dels problemes de desplaçament i termorregulació. Considerarem dos grups: Els
que viuen ocasionalment a la zona de preduna i els que estan perfectament adaptats a viure-hi tot l'any. En condicions naturals, les migracions o visites espontànies
del primer grup serien més comunes que
en el moment actual, a causa de les barreres humanes construïdes (línia fèrria, urbanitzacions i xarxa viària). Hauria de ser freqüent trobar, per exemple, la serp verda, o
el llangardaix ocellat, que solen ocupar la
zona de preduna.

Granota verda

Entre el grup d'hèrpets que viuen a les dunes es troben la sargantana cua llarga,
la sargantana comuna, i la cua-roja. D’questa darrera n’hi ha una notable població, fet
important atès el caràcter rar de l’espècie en el nostre país i el fet de ser en perill d’extinció. Els anurs trobats són la granota verda, el tòtil i el gripau d'esperons. Totes les
espècies aquí indicades són especialment sensibles als canvis produïts en l’hàbitat.

 Aus
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La progressiva desaparició d'altres espais naturals de característiques similars a la
costa catalana han convertit els Muntanyans de Torredembarra en un dels pocs llocs
adients per al descans de les aus migratòries. Els ardeids, relativament més fàcils d'observar gràcies a la seva mida. Són migrants més o menys habituals. L'esplugabous i el
martinet blanc s'observen cada cop amb més freqüència. Cada any hi ha alguna citació
de flamenc, de bernat pescaire o d'agró roig. Segons es pot conèixer, gràcies als exemplars anellats observats, generalment són migrants procedents de la camarga francesa
o del delta de l'Ebre. També s'han pogut contemplar la cigonya, el martinet menut o el
martinet de nit.
Pel que fa als ocells marins es presenten especialment gavines i xatracs, i és fàcil
l'observació d'espècies més pelàgiques
(mascarells, corbs marins, baldrigues, gavots
o frarets). Les gavines són el grup més
abundós i hi romanen pràcticament durant
tot l'any. Els xatracs i fumarells fan volades
habituals sobre els aiguamolls o molt a prop
de la platja.
S'ha comprovat la nidificació de l'ànec
collverd, de la polla d'aigua, de la fotja i del
camallarga.També han nidificat el corriol camanegre i el corriol petit. En èpoques migratòries es troben el corriol gros i el bec
D'alema.

Gavià argentat

D’entre els rapinyaires trobem el xoriguer comú i l'aligot. És fàcil observar-los
quan cacen, procedents dels llocs de cria propers. Al capvespre, també s'hi pot trobar el
xot o sup i el mussol.
Són molts les passeriformes amants de llocs humits i els seus insectes que els permeten alimentar-se. Alguns nidifiquen entre
els espessos salicornars: el repicatalons, el
trist, el rossinyol bord, i també diverses
espècies de boscarles, tallarols, mosquiters,
papamosques, orenetes, etc.
Durant bona part de l'any, es poden
trobar estols de caderneres, pinsans, gafarrons, verderols, pardals, merles, estornells,
i altres aus. També la titella, la cogullada, la
cuereta torrentera o la blanca. A l'estiu és
fàcil veure el vol dels oriols o dels abellerols.

 Insectes
Dins de l'ordre dels lepidòpters, es pot
destacar l'espècie Brithys crini ssp. pancratii
Polla d’aigua
que quan és eruga depèn de les fulles dels lliris de mar per a alimentar-se. De l'ordre
dels dípters es pot fer esment de la mosca d'armadura. Entre els himenòpters cal destacar les vespes dels sorrals i, paràsites d'aquestes, destaquem la Dasylabris maura, una
espècie d'abella, les femelles de la qual no tenen ales. Sens dubte, l'insecte més espectacular és la formiga lleó, espècie protegida internacionalment.

 Mamífers
Com a mínim hi ha una vintena de mamífers que viuen a l'espai. Classificats per
l'alimentació tenim:
Herbívors: una alta població de conills a causa de la falta de depredadors. També cal
destacar els talpons.
Omnívors: es pot trobar la rata comuna i la negra, a més del ratolí de bosc, el ratolí casolà i el ratolí de camp.
Insectívors: l'eriçó clar, la musaranya comuna i musaranya nana. De les 9 espècies
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de rat-penat es poden destacar: ratpenat de ferradura gros, el ratpenat orellut gros, el
ratpenat bru dels graners i la ratapinyada pipistrel·la o ratapatxet.
Carnívors: d'aquest grup només tenim unes cites aïllades. S'han vist guineus, s'han trobat rastres de geneta o gat mesquer, de mostela i petjades de porc senglar.

Flora

De forma general s'hi distingeixen dos grans grups de comunitats costaneres: les
comunitats arenícoles, que viuen en un medi relativament sec o poc salat, i les comunitats halòfiles, adaptades a ambients humits molt
salats. Entre els dos extrems es troba una gradació en les condicions ecològiques que permet
l'establiment d'un gran nombre de comunitats
intermèdies entre les dunes i els salobrars.
Comunitats arenícoles: Les platges de sorra fina, com la de Torredembarra, constitueixen un
substrat molt difícil de colonitzar per part de la
vegetació. El medi arenós, sense coherència, es
caracteritza per no retenir ni l'aigua de pluja ni
l'aigua de mar, per la qual cosa presenta aridesa
permanent i salinitat edàfica molt baixa o quasi
nul·la. Altres factors són la mobilitat del substrat i la freqüència de vents que actuen abrasivament sobre les plantes.

Ratapinyada pipistrel·la o ratapatxet

Comunitats de duna: A partir del nivell on les ones ja no arriben sinó excepcionalment,
es troba la comunitat de jull de platja, que en el cas de Torredembarra està dominada
per l'esporobol; i en són espècies característiques la mànsega marina, la lleterassa i la
campaneta de mar. Localitzada al capdamunt de les dunes, es troba la comunitat de borró, amb una important funció en la fixació de la sorra. L'espècie dominant és el borró,
acompanyada del melgó marí i l'equinòfora i tot sovint s'hi troba el lliri de mar.
Comunitats de rereduna: En augmentar la distància al mar, les sorres s'estabilitzen, les
dunes de primera línia protegeixen contra el vent del mar i, darrere seu, la vegetació
compta amb condicions més favorables per evolucionar. Juntament amb la sorra s'acumula una major fracció de sediments argil·losos que fan més apte el substrat i la vegetació s'hi instal·la densament. En són característiques la credeueta, l'ungla de gat, el
timó marí, l'escablosa marítima, la silene de platja, la lleterassa. Al rereduna de Torredembarra abunda la bufalaga marina.
La platja de Torredembarra té molt poc pendent i presenta zones baixes entre les
dunes per on entren les onades quan hi ha tempesta. Això origina petites llacunes litorals més o menys efímeres que en assecar-se deixen dipòsits de sals en el sòl. S'hi instal·len comunitats de jonquera amb cesquera i hi abunden el jonc boval i la pastanaga
borda.
Comunitats nitròfiles de platja i rereduna: També trobem plantes arenícoles nitròfiles,
prop de la zona d’accés al barri marítim. Són força freqüents com la barrella punxosa, el
cascall marí i el rave de mar.
Comunitats halòfiles: Al voltant de les llacunes salobres de darrere la platja, sobre sòls
més argil·losos, compactes i molt salins, es troben les comunitats vegetals que presenten un major grau d'halofília. Es caracteritzen en general per una minsa diversitat
d'espècies, les quals estan molt ben adaptades a resistir altes concentracions de clorurs,
ja sigui mitjançant l'acumulació de sals en els sucs cel·lulars per afavorir la captació
d'aigua ,com és el cas de la salicòrnia, ja sigui amb la presència de glàndules excretores
de sals.

Fongs

Podem trobar fins a 12 espècies diferents de fongs. D'aquests, la majoria d'ells
formen simbiosi amb plantes com el borró i a més de poder sobreviure ho faran en millors condicions. Els fongs micorrízics són un dels factors més importants pels quals les
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dunes es poden estabilitzar. Es poden trobar fongs amb formes esfèriques com les del
gènere Peziza, fins les formes típiques de barret de vora els 22 mil·límetres de diàmetre
i color bru clar.

Activitat humana

Una de les principals dificultats per
a la conservació i manteniment dels
Muntanyans-Gorg és la forta presència
humana en èpoques de vacances. Milers
de persones en un sol dia poden voler
travessar l'espai, bé sigui seguint la
platja des de la via del tren al mar. La
primera conseqüència és el pas continu
per sobre de les dunes de persones que
no respecten els itineraris, de manera
que, la duna pateix una erosió considerable. La segona conseqüència és que
espècies com el corriol camanegre se'n
veuen molt ressentides i hi ha el perill
que algun dia deixen de niar a Torredembarra.
Borró
Encara és més destacada la presència
de zones residencials o càmpings just a l'altra banda de la via del tren, utilitzats per
molta de la gent que freqüenta l'espai. Això elimina la possibilitat que hi hagi un connector biològic, tan necessari per un espai petit com Els Muntanyans-Gorg.

[Adaptació de l’entrada Platja de Torredembarra i Creixell a la Viquipèdia]
http://ca.wikipedia.org/wiki/Platja_de_Torredembarra_i_Creixell
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Biblioteca Pública de Tarragona
C. Fortuny, 30
43001-TARRAGONA
Telèfon: 977 240331
bptarragona.cultura@gencat.cat

WEB___ http://bibliotecatarragona.gencat.cat
BLOC CINEMÚSICA ___ http://bptbloc.wordpress.com

HORARI:
Dilluns de 15h a 20h
Dimarts, dimecres i dijous de 10h a 20h
Divendres d’ 10 h a 19h
Dissabtes de 10h a 14h

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA

Facebook Twitter Bloc Issuu

YouTube Picassa

Institut Ramon Muntaner
Mas de la Coixa
Rotonda Eix de l’Ebre s/n
43770 MÓRA LA NOVA
Telèfon: 977 401757
merce@irmu.org

WEB___ http://www.irmu.org
FACEBOOK____ Feu-vos amics de l’Institut

