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Presentació del treball 

 

El títol inicial d’aquest treball, “El so de les algues”, fa referència a la capacitat que 

tenen les algues de ser éssers bioindicadors, de manera que es pot considerar que, en 

funció de la seva presència o absència i del grau de maduresa de les seves comunitats, 

ens indiquen quina és la qualitat de les aigües en les quals habiten. Per tant, hem de 

saber “escoltar-les”, és a dir, interpretar les seves indicacions i així poder prendre 

mesures per a conservar el medi ambient. 

 

Primerament volia escollir un tema de caire científic, de manera que vaig començar a 

buscar informació sobre quins treballs d’aquesta tipologia podria realitzar segons els 

recursos que tenia a l’abast i el temps del que disposava. No descartava cap tipus de 

treball però tenia una clara preferència per a realitzar un projecte relacionat amb el 

mar ja que és un tema que m’interessa, m’agrada i és propi de la zona on visc, la Costa 

Brava. 

Una pregunta interessant que m’ha inquietat des que a l’escola ens van explicar la 

quantitat de contaminació que arriba al mar, és en quin estat ambiental es troben les 

platges en les que passo l’estiu. Per això, aquest va ser l’inici del meu treball.  

L’estudi dut a terme en aquest treball l’he anomenat Avaluació de la qualitat de 

l’aigua de la costa compresa entre l’escullera sud del Port Marina (Palamós) i la 

Punta de Cala Rovira (Platja d’Aro) mitjançant la metodologia CARLIT. 

La meva hipòtesi inicial era que les zones més alterades per l’acció humana 

presentarien un pitjor estat ambiental degut a la contaminació i la conseqüent 

alteració dels hàbitats. 

Per a poder realitzar un treball d’aquesta mena necessitava el consell d’una persona 

especialitzada en aquests tipus d’estudis, com ara un investigador, un professor 

d’universitat... ja que sense uns coneixements previs del funcionament i mètode de la 

recerca científica, no hagués pogut establir uns objectius d’acord amb el temps i els 

recursos dels que disposava. De manera que em vaig posar en contacte amb la 
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professora de la Universitat de Girona (UdG), Conxi Rodríguez, la qual em va ajudar a 

realitzar el mostreig i gràcies a qui ha estat possible realitzar aquest treball. 

El mètode escollit per dur a terme l’estudi va ser el CARLIT, un mètode idoni per a 

realitzar un treball d’aquest tipus ja que presenta una sèrie d’avantatges, com ara, el 

material necessari, el temps que es requereix, els coneixements que es necessiten per 

dur-lo a terme,... El treball ha consistit en elaborar uns mapes bionòmics que 

permetessin calcular uns índexs que indiquessin l’estat ecològic de cada zona. Es va 

dur a terme mitjançant una sèrie de mostrejos en els quals s’anaven anotant en 

fotografies aèries cadascuna de les comunitats, predominantment algals, trobades. 

Llavors la informació es va recopilar, es van elaborar els mapes bionòmics indicant, a 

més, altres aspectes importants i, finalment, es van calcular els índexs corresponents. 

Aquest treball de recerca s’ha organitzat i dut a terme seguint el mètode científic 

característic d’un projecte d’aquest tipus. L’explicació de l’estudi s’ha estructurat 

segons l’estructura dels articles científics, els quals consten de: introducció, material i 

mètodes, resultats, discussió i referències. 

Els objectius que es van tenir en compte durant el treball van ser els següents: 

- Endinsar-me en el món de la recerca científica i saber si realment m’hi 

vull dedicar. 

- Fer una avaluació de la qualitat de l’aigua de la costa d’una zona del 

municipi de Palamós i altres municipis propers. 

- Comparar els resultats entre les zones contaminades i les no 

contaminades. 

- Buscar les possibles causes i solucions als resultats obtinguts. 

 

Durant la realització d’aquest treball m’he trobat amb una sèrie de dificultats, com ara, 

l’estat de la mar, el vent i altres condicions meteorològiques les quals van impedir que 

alguns dies es pogués mostrejar. També va ser difícil trobar un mapa de tota la zona 

estudiada amb l’escala adequada. Però han sigut problemes poc importants i, 

generalment, fàcils de solucionar perquè abans de començar el treball es van tenir 

molt en compte els recursos i el temps dels quals disposava. 
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Com en tot treball, m’emporto una sèrie d’anècdotes, però m’agradaria destacar un 

dels dies de mostreig, en concret, el primer dia. En principi semblava que les 

condicions atmosfèriques i del mar eren les adequades, de manera que vam començar 

a treballar. Quan ja estàvem a punt d’acabar, després d’unes cinc hores mostrejant, les 

condicions atmosfèriques van variar. El vent cada vegada era més fort i el mar ja no 

estava pla, de manera que els rems no eren suficients per poder avançar i vam haver 

de recórrer a una de les mesures de precaució, les aletes. Per mala sort, a part del 

cansament físic degut a les cinc hores de mostreig, quan va començar el mal temps ens 

trobàvem enmig d’una sèrie de roques que formaven un canal força estret, a Roques 

Planes. Així que, una de nosaltres va haver de quedar-se a sobre de la llanxa remant i 

guiant-la i l’altre va haver de llançar-se a l’aigua amb les aletes. Van ser moments de 

molta tensió, en els que vam arribar a pensar que no sortiríem d’aquell estret canal de 

roques i que hauríem de tornar enrere, però van constituir la prova irrefutable de la 

necessitat i la importància dels elements de precaució. Malgrat que les fotografies 

aèries es van mullar, les dades no es van perdre, de manera que simplement es va 

haver d’acabar un altre dia el mostreig que no es va poder fer. 

Cal destacar que si es disposés de més temps, aquest projecte es podria ampliar 

establint una zona d’estudi més extensa i realitzant un càlcul dels índexs anual. 

D’aquesta manera, es realitzaria un estudi de la costa que permetria detectar possibles 

canvis i establir un seguit de procediments i innovacions per a millorar l’estat ecològic 

de les aigües. 

Finalment, considero que aquest projecte ha sigut molt profitós perquè he adquirit 

molts coneixements, a més, el tema escollit m’interessava des del principi i això ha 

sigut molt significatiu a l’hora de realitzar-lo. Un moment que considero important va 

ser quan vaig obtenir els primers resultats ja que aquests eren els esperats, de manera 

que l’esforç i dedicació no havien estat en va.   
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Introducció 
 
 
Impacte de l’home sobre el medi marí  

La vida dels animals i de les persones i fins i tot l’aire, la humitat i el clima depenen del 

mar. Malgrat això, estem contaminant els mars abocant-hi tota mena de residus. Si 

utilitzem els mars com a abocadors ens arrisquem a enverinar una de les fonts de 

recursos més preuades del nostre planeta. 

Actualment, la majoria de les institucions mediambientals consideren que els 

principals impactes de l’home sobre la costa i el medi marí són causats per la gran 

densitat de població, la urbanització, la construcció d’infraestructures (Fig. 1), el 

turisme, l’agricultura, la pesca (Fig. 1), la indústria, el transport marítim, i més 

darrerament també pel canvi climàtic (Casazza et al., 2002; EEA, 1999; UNEP, 1996; 

Rodríguez-Prieto et al., 2013). L’efecte d’aquests factors es tradueix en una degradació 

del medi ambient, que inclou molts aspectes, entre els quals la destrucció d’hàbitats 

(Fig. 1), la contaminació (Fig. 2), la desaparició d’espècies, la simplificació de 

l’estructura d’algunes comunitats, l’homogeneïtzació dels ecosistemes (Fig. 3), la 

introducció d’espècies (Fig. 3), i la proliferació massiva d’alguns organismes en 

determinades zones (Fig. 3) (e.g. Airoldi i Beck, 2007; Arévalo et al., 2007; Orfanidis et 

al., 2001; Coll et al., 2010). 

 

 

Fig. 1. Impacte de l’home sobre el medi marí causat per la construcció d’infraestructures i la pesca 
d’arrossegament. A la imatge de l’esquerra, l’aeroport de Niça, que va ser construït sobre fons marins 
ocupats per fanerògames marines (Font: http://i.huffpost.com/gen/1792311/thumbs/o-NICE-
AEROPORT-COTE-AZUR-570.jpg.).  A la imatge de la dreta, restes d’una comunitat de l’alga bruna 
Laminaria rodriguezii destruïda per un vaixell de pesca d’arrossegament a les Illes Balears (Font: C. 
Rodríguez-Prieto). 

http://i.huffpost.com/gen/1792311/thumbs/o-NICE-AEROPORT-COTE-AZUR-570.jpg
http://i.huffpost.com/gen/1792311/thumbs/o-NICE-AEROPORT-COTE-AZUR-570.jpg
http://i.huffpost.com/gen/1792311/thumbs/o-NICE-AEROPORT-COTE-AZUR-570.jpg
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Fig. 2. Impacte de l’home sobre el medi marí causat per la contaminació. A l’esquerra s’observa un home 
pintant amb pintures antifouling i a la dreta s’observa un vessament d’oli, que són dues de les fonts 
principals de contaminació dels ports (Font: Imatge esquerra - http://www. fondear.org/ 
infonautic/mar/ElMar/Mar_Proteger/ Antifouling_01.jpg; Imatge dreta - http://2.bp.blogspot.com/-
LywPcMvxzEg/VSXYmGBSmxI/-AAAAAAAAh0/XhKi0sUbFKw/s 1600/ oilsdarc-173152.jpg). 

 

 

 
Fig. 3. Impacte de l’home sobre el medi marí causat per el desenvolupament massiu d’espècies. A 
l’esquerra, fons marí envaït per l’espècie introduïda de caràcter invasor Caulerpa taxifolia, on han 
desaparegut les espècies i comunitats autòctones i el fons ha estat substituït per un prat uniforme i molt 
poc divers d’aquesta espècie. (Font: http://fitopasion.com/wp-content/uploads/2013/12/ meinesz61 
.jpeg). A la dreta, proliferació d’un mucílag constituït per algues filamentoses recobrint unes gorgònies. 
Els mucílags poden matar als organismes que recobreixen perquè els impedeixen efectuar un correcte 
intercanvi gasós. Els mucílags sembla que proliferen en moments d’elevada concentració de nutrients al 
medi, i els episodis d’aquest tipus són cada vegada més freqüents (Font: E. Ballesteros). 
 
 

 
El Marc Legislatiu de l’Aigua  
 

Com a mesura de prevenció dels impactes de l’activitat de l’home sobre el medi 

aquàtic, l’any 2000 la Unió Europea va crear el Marc Legislatiu de l’Aigua (Water 

Framework Directive, WFD 2000/60/EC) (Asnaghi, V. 2009). Aquest marc es considera 

la iniciativa més important pel que fa a la legislació de l’estat de les aigües perquè ha 

revolucionat la manera de tenir cura d’un dels nostres recursos més preuats, l’aigua. La 

seva legislació s’aplica actualment en rius, llacs, aigües subterrànies i aigües 

http://2.bp.blogspot.com/-LywPcMvxzEg/VSXYmGBSmxI/-AAAAAAAAh0/XhKi0sUbFKw/s%201600/%20oilsdarc-173152.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LywPcMvxzEg/VSXYmGBSmxI/-AAAAAAAAh0/XhKi0sUbFKw/s%201600/%20oilsdarc-173152.jpg
http://fitopasion.com/wp-content/uploads/2013/12/%20meinesz61%20.jpeg
http://fitopasion.com/wp-content/uploads/2013/12/%20meinesz61%20.jpeg
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costaneres, i s’han aconseguit grans progressos, malgrat que la tasca de manteniment 

de la qualitat de les aigües europees continua essent necessària.  

 

Els objectius principals del Marc Legislatiu de l’Aigua són: 

 Protegir tot tipus d’aigües: marines, dolces, subterrànies... 

 Aconseguir: 

 Una bona qualitat biològica (peixos, invertebrats, flora aquàtica...) 

 Una bona qualitat hidromorfològica (estructura de la ribera del riu, substrat 

del llit del riu...) 

 Una bona qualitat físico-química (temperatura, oxigenació, nutrients...) 

 Conscienciar als ciutadans de la importància del bon estat de les aigües 

 Racionalitzar la legislació 

 

Per a aconseguir els seus objectius, el Marc Legislatiu de l’Aigua considera que en cada 

cas particular, és necessari: 

1. Caracteritzar l’ambient que rodeja les aigües 

2. Definir les condicions de referència per a un bon estat ecològic 

3. Identificar la pressió a la que està sotmès (en el cas de que sigui necessari) 

4. I fer un anàlisis econòmic de l’ús de l’aigua.  

 

Els organismes bioindicadors de la qualitat de l’aigua 

Les algues i fanerògames marines constitueixen un dels elements principals del 

paisatge submarí en la zona fòtica, i proporcionen hàbitat i protecció a una gran 

varietat d’organismes (Mangilajo et al., 2008; Vergés et al., 2009; Vizzini, 2009). Per 

tant, qualsevol impacte que afecti al desenvolupament d’aquests organismes 

provocarà canvis significatius als ecosistemes costaners (e.g. Hereu, 2004).  

 

Algunes espècies d’algues i fanerògames marines són especialment sensibles a 

determinats factors d’origen antròpic, com ara la contaminació orgànica. La sensibilitat 

d’aquestes espècies i de les comunitats que formen, les fa particularment indicades 

per a ser utilitzades com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua. Així, per exemple, la 
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majoria d’espècies del gènere d’algues brunes Cystoseira, són vulnerables en front a la 

contaminació del medi, especialment la contaminació orgànica, i desapareixen en 

aigües eutròfiques, mentre que les espècies d’algues verdes del gènere Ulva proliferen 

en llocs rics en matèria orgànica (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 

 

A banda de les algues i fanerògames marines, alguns altres organismes, com ara 

determinats cianobacteris, i alguns animals, com els musclos (Mytilus 

galloprovincialis), proliferen també en aigües riques en matèria orgànica i són també 

bons bioindicadors.  

 

 

Treball efectuat en aquest estudi 

 

Aquest estudi va consistir en realitzar una avaluació de l’estat ecològic de la zona de 

la costa catalana situada entre el Port Marina de Palamós i la Punta de Cala Rovira a 

Platja d’Aro (un total de 16.634 m lineals de la zona central de la Costa Brava, Girona), 

basant-se en la presència o absència d’organismes bioindicadors. L’estudi es va iniciar 

a l’escullera sud del Port de Marina de Palamós, i comprèn aquesta escullera, la costa 

entre el Port Marina i el Port vell de Palamós, el Port vell de Palamós, les badies de 

Palamós i Sant Antoni de Calonge, i la costa compresa entre el racó de les Dones de 

Sant Antoni de Calonge i la Punta de Cala Rovira, a Platja d’Aro (Fig. 4). L’estudi s’ha 

basat en la metodologia CARLIT, descrita per Ballesteros et al. (2007). 

 

 

Fig. 4. Zona d’estudi avaluada en aquest treball, situada entre l’escullera sud del Port Marina de Palamós 
i la Cala Rovira de Platja d’Aro. (Font: http://www.icc.cat/) 
 
 

http://www.icc.cat/
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Mètodes d’avaluació de la qualitat de l’aigua 
 

Seguint les directrius del Marc Legislatiu de l’Aigua, l’estat ecològic de les aigües 

marines ha de ser controlat periòdicament. Hi ha diversos mètodes que s’han 

desenvolupat per a dur a terme aquest control, i els més coneguts són: el CARLIT 

(Cartography of litoral and upper-sublittoral rocky communities, Ballesteros et al., 

2007) i l’EEI (Ecological Evaluation Index, Orfanidis et al., 2001, 2011). Tots dos 

mètodes es basen en la presència o absència de determinades espècies i/o comunitats 

bioindicadores i permeten assignar un valor de la qualitat de l’aigua a les zones 

estudiades. La diferència principal entre els dos mètodes, és que el CARLIT és un 

mètode no destructiu, és a dir, que es basa en la identificació visual de les espècies i/o 

comunitats, mentre que l’EEI és destructiu i, per tant, requereix la recol·lecció de 

mostres, amb la conseqüent destrucció dels organismes i/o comunitats existents. El 

caràcter no destructiu del CARLIT va ser decisiu per a escollir el CARLIT com a mètode 

d’avaluació de la qualitat de l’aigua en aquest treball, perquè d’aquesta manera es 

disminuïa l’impacte del mostreig sobre el medi marí. A més, el mostreig no destructiu 

evita el treball de laboratori, disminuint el temps necessari per a processar les dades. 

Per altra banda, el CARLIT presenta un altre avantatge respecte a l’EEI, i és que només 

requereix un mostreig per any, mentre que l’EEI requereix un mínim de tres mostrejos 

anuals i no es podia fer un treball d’aquesta envergadura. 

 

 

CARLIT 
 

La metodologia de valoració de l’estat ambiental de la costa anomenada CARLIT 

(Ballesteros et al., 2007) va ser originalment ideada per a ser utilitzada a la 

Mediterrània occidental, però es podria adaptar per a ser utilitzada en altres mars o 

oceans. Es basa en la identificació de determinades comunitats de substrat dur 

presents a les zones mediolitoral i infralitoral superior (Fig. 5). Aquestes comunitats, 

majoritàriament algals, malgrat que n’hi ha algunes d’animals, són indicadors de l’estat 

ecològic de les aigües costaneres. Així, cada comunitat de les contemplades pel CARLIT 

està associada a un nivell de sensibilitat determinat i, per tant, a partir de la 
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identificació de les comunitats presents en un tram de costa es pot avaluar la qualitat 

de l’aigua del mateix. El nivell de sensibilitat de cada comunitat contemplada pel 

CARLIT (Taula 1) va ser obtingut per Ballesteros et al. (2007) a partir de nombroses 

publicacions sobre aquesta matèria (e.g. Bellan-Santini, 1968; Golubic, 1970; Belsher, 

1977; Ballesteros et al., 1984; Boudouresque, 1985; Rodríguez-Prieto i Polo, 1966; 

Rodríguez-Prieto et al., 1997; Panayotidis et al., 1999; Soltan et al., 2001; Pinedo et al., 

inpress).  

 

El CARLIT exclou les zones de platja sorrenca, bàsicament perquè a la major part de la 

Mediterrània no hi ha cap comunitat vegetal que es desenvolupi sobre fons sorrenc en 

aquests nivells. Només en alguns indrets molt ben conservats de la Mediterrània es 

poden trobar encara algunes comunitats de fanerògames marines en llocs arrecerats.  

 

Una altra característica interessant del CARLIT és que només contempla les comunitats 

d’algues presents en un estret cinturó situat en el límit entre la zona litoral i 

infralitoral, i ignora les comunitats del sublitoral. Això és un avantatge perquè les zones 

del sublitoral poden estar afectades per altres factors diferents a la contaminació, com 

per exemple, la sobrepesca i els efectes que provoca, o els canvis hidrològics, i no es 

coneix bé el paper bioindicador de les espècies i/o comunitats en front a aquests 

impactes. 

 

La metodologia del CARLIT, àmpliament descrita a Ballesteros et al. (2007) inclou la 

descripció geomorfològica de la zona d’estudi, la identificació de les comunitats 

existents a cada tram de costa, i el càlcul dels índexs de qualitat de l’aigua. Així, 

primerament, s’ha de fer un estudi geomorfològic de la zona, recollint la informació 

sobre la constitució del substrat. Seguidament, s’ha de realitzar el mostreig, anotant 

primer l’origen natural o artificial del substrat, i després identificant el tipus de 

comunitat (de les 19 que contempla el CARLIT) que hi ha a cada tram de costa. El 

mostreig s’ha de dur a terme en el menor espai de temps possible, per tal de reduir 

l’efecte de l’estacionalitat en les comunitats (Ballesteros, 1989, 1991). El millor període 

per a dur a terme el mostreig en aquest tipus d’estudi és la primavera. 
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Per a realitzar el mostreig es necessita una petita barca o llanxa que permeti a 

l’observador mantenir-se a poca distància de la costa, i així poder identificar més 

fàcilment i amb més precisió cadascuna de les comunitats. L’anotació del tipus de 

substrat i de cadascuna de les comunitats s’ha de realitzar en algun suport, com ara 

fotografies aèries, fotografies ortogràfiques o cartes nàutiques, en una escala 

apropiada, prou petita per a poder marcar-hi la longitud que ocupa cada comunitat. 

 

 

 
Fig. 5. Zonació litoral sobre substrat rocós. El CARLIT només contempla determinades comunitats que es 
desenvolupen als nivells mediolitoral i infralitoral superior sobre aquest tipus de substrat. (Font: 
http://www.regmurcia.com/servlet/integra.servlets.Imagenes?METHOD=VERIMAGEN_75306&nombre=
ZonacionFigura3_res_720.jpg) 
 

 

En el cas en el que hi hagués més d’una comunitat en una mateixa zona s’hauria 

d’escollir la comunitat que té preferència segons l’ordre especificat a la Taula 1. Segons 

aquesta taula, les espècies que tenen un nivell de sensibilitat més alt són les que tenen 
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preferència respecte les que tenen un nivell de sensibilitat més baix. Per exemple, 

alhora d’escollir entre dues comunitats, si hi hagués Cystoseira mediterranea 3 (amb 

nivell de sensibilitat 15) i Corallina elongata (amb nivell de sensibilitat 8), s’hauria 

d’escollir la de Cystoseira mediterranea 3. 

 

 
Taula 1. Nivell de sensibilitat de cadascuna de les comunitats contemplades pel CARLIT. 
 

 

 Comunitats que contempla el CARLIT que han estat trobades a la zona 

estudiada 

 

Comunitat de Cystoseira mediterranea 

 
Cystoseria mediterranea és una espècie d’alga bruna arborescent, de fins a 40 cm d’alçada, constituïda per 
un cauloide principal únic fixat al substrat mitjançant un disc basal, d’on surten nombroses branques 
primàries, de fins a 30 cm de llargada, de secció arrodonida, i d’aspecte espinós (Fig. 6). És perenne 
(Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
És una espècie molt comuna, epilítica, exclusiva de les zones ben il·luminades i superficials, on viu en una 
reduïda franja propera al nivell zero, constituint poblacions molt denses en llocs entre relativament batuts 
i exposats (Fig. 6) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
Cystoseria mediterranea és una espècie molt sensible a la contaminació i, per tant, és una bona 
bioindicadora de la qualitat de les aigües. En el CARLIT, Ballesteros et al. (2007) van establir cinc nivells de 
desenvolupament d’aquesta comunitat (Cystoseira mediterranea 5, 4, 3, 2 i 1), amb diversos nivells de 
sensibilitat, segons la densitat d’aquesta espècie (Taula 1, Fig. 7). 
 
 

Comunitat Descripció 
Nivell de 

sensibilitat 

Cystoseira crinita Poblacions de C. crinita 20 

Cystoseira balearica Poblacions de C. balearica 20 

Cystoseira de llocs encalmats 
Poblacions de Cystoseira foeniculacea/ barbata/spinosa v. 
tenuior/ compressa v. pustulata 

20 

Escull barrera de Posidonia Escull barrera de Posidonia oceanica 20 

Cymodocea nodosa Prats de Cymodocea nodosa 20 

Zostera noltii Prats de Zostera noltii 20 

Trottoir Bioconcrecions de Lithophyllum byssoides 20 

Cystoseira mediterranea 5 Cinturó continu de C. mediterranea/stricta 20 

Cystoseira mediterranea 4 Cinturó quasi continu de C. mediterranea/stricta 19 

Cystoseira mediterranea 3 Taques abundants de C. mediterranea/stricta 15 

Cystoseira mediterranea 2 Abundants tal·lus dispersos de C. mediterranea/stricta 12 

Cystoseira compressa Poblacions de C. compressa v. compressa 12 

Cystoseira mediterranea 1 Tal·lus dispersos escassos de C. mediterranea/stricta 10 

Corallina elongata Cinturó de Corallina elongata, sense Cystoseira 8 

Haliptilon virgatum Cinturó d’ Haliptilon virgatum, sense Cystoseira 8 

Mytilus 
Cinturó de musclos (Mytilus galloprovincialis), sense 
Cystoseira 

6 

Corallinals incrustants 
Cinturó de Lithophyllum incrustans, Neogoniolithon brassica-
florida i altres Corallinals incrustants 

6 

Algues verdes Cinturó d’Ulva i Cladophora situats al nivell mediolitoral 3 

Cianobacteris i Derbesia tenuissima 
Comunitats dominades per cianobacteris i Derbesia 
tenuissima 

1 
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Fig. 6. A l’esquerra, aspecte de la comunitat de Cystoseira mediterranea de Roques Planes. (Font: J. 
Rodríguez). A la dreta, estructura d’una comunitat arborescent de Cystoseira, on s’observen diversos 
estrats de vegetació: l’estrat arbori, constituït per els espècimens del gènere Cystoseira, i els estrats 
arbustiu, herbaci, incrustant i epifític, constituïts per diverses espècies d’algues verdes, brunes i vermelles, 
i alguns animals. (Font: Rodríguez-Prieto et al., 2013) 
 
 

 
 

Fig. 7. Esquema diferenciador de les comunitats de Cystoseira mediterranea 5, 4, 3, 2 i 1 segons la densitat 
que presenten d’individus d’aquesta espècie. (Font: J. Rodríguez) 
 
 
Comunitat de Cystoseira compressa 

 
Cystoseira compressa és una alga bruna constituïda per tal·lus erectes arborescents, de fins a 80 cm 
d’alçada, de color marró clar, fixats al substrat per una base discoide petita de la que s’inicien diversos 
cauloides erectes de fins a 2-3 cm d’altura. Alguns exemplars són perennes però normalment tenen un 
desenvolupament anual (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
És una espècie comuna, epilítica, que creix principalment prop de la superfície, tant en zones batudes com 
en calmades, i de vegades fins i tot en el nivell inferior del nivell mediolitoral, on pot formar comunitats on 
és l’espècie dominant (Rodríguez-Prieto et al., 2013) (Fig. 8). 
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Cystoseira compressa és l’espècie del gènere amb major resistència a la contaminació, per això la podem 
trobar fins i tot en zones mitjanament contaminades (ports esportius), i el CARLIT assigna a la comunitat 
dominada per aquesta espècie un nivell de sensibilitat moderat (12). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 8. Imatge de la comunitat de Cystoseira compressa observada a Roques Planes (Sant Antoni de 
Calonge). (Font: J. Rodríguez) 
 
 
Comunitat de Corallina elongata 

 
Corallina elongata és una alga vermella constituïda per nombrosos eixos erectes, rígids, parcialment 
calcificats, i d’una gama de colors que varia entre el rosa blanquinós i el violaci. És perenne (Rodríguez-
Prieto et al., 2013).  
És molt abundant a les superfícies rocoses, tant en ambients ben il·luminats com en llocs protegits de la 
llum del nivell mediolitoral i a les zones someres i exposades del nivell infralitoral (Rodríguez-Prieto et al., 
2013) (Fig. 9). 
És una espècie molt resistent a les pertorbacions tant mecàniques com químiques i creix amb freqüència 
en ambients alterats. La seva comunitat té un nivell de sensibilitat de 8. 
 

 
 

Fig. 9. Comunitat de Corallina elongata de la zona de Roques Planes. (Font: J. Rodríguez) 
 
 
Comunitat d’Haliptilon virgatum 

 
Haliptilon virgatum és una espècie d’alga vermella constituïda per eixos erectes, prims i fràgils, rígids, 
densament ramificats, parcialment calcificats, que formen grups irregulars de 20-50 mm d’altura, violacis, 
rosats, blanquinosos o grisosos (Fig. 10) (Rodríguez-Prieto et al., 2013).  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Aspecte d’Haliptilon virgatum, a l’esquerra, i de la comunitat dominada pel mateix, a la dreta. 
(Font: E. Ballesteros) 
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És molt abundant com a epífita de nombroses macroalgues en ambients ben il·luminats. Apareix en zones 
batudes o protegides de l’onatge on pot arribar a ser l’espècie dominant i formar un cinturó de vegetació 
entre 0 i 2 m de profunditat, per sota de les comunitats de diverses espècies de Cystoseira d’ambient 
batut (Rodríguez-Prieto et al., 2013) (Fig. 10).  
La comunitat de Haliptilon virgatum porta associat un nivell de sensibilitat moderat (8). 
 
 
Comunitat de Mytilus galloprovincialis 

Els musclos (Mytilus galloprovincialis) són mol·luscs bivalves filtradors. Estan formats per una petxina oval 
que mesura entre 3 i 10 cm de longitud. El seu color és negre amb tons blavosos (Fig. 11).  
Sovint es desenvolupen agrupats, formant cinturons densos just al nivell del mar, en llocs amb abundant 
matèria orgànica en suspensió 6 (http://www.asturnatura.com/especie/ mytilus-galloprovincialis.html).  
Són molt poc sensibles a la contaminació, pel que el CARLIT els hi atribueix un nivell de sensibilitat de 6.  
 

 
 

Fig. 11. Imatge d’una comunitat de Mytilus galloprovincialis. (Font: http://www.genustrait handbook 
.org.uk/ genus/mytilus/) 
 
 
Comunitat de Corallinals incrustants 

 
La comunitat de Corallinals incrustants està formada per diverses espècies calcificades incrustants 
(Lithophyllum incrustans, Neogoniolithon brassica-florida...) que formen taques rosades just al nivell del 
mar (Fig. 12) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
Són espècies molt resistents a pertorbacions tan mecàniques com químiques i es veuen afavorides per un 
pasturatge intens per eriçons (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
La comunitat de Corallinals incrustants ha sigut associada a un nivell de sensibilitat 6 per part del CARLIT.  
 

 
 

Fig. 12. Imatge d’una comunitat de Corallinals incrustants. (Font: E. Ballesteros) 
 
 
Comunitat d’ algues verdes 

 
Aquesta comunitat està dominada per algues verdes dels gèneres Ulva i Cladophora. Ulva és un gènere 
d’algues amb un tal·lus laminar format per dues capes de cèl·lules, mentre que Cladophora presenta 
tal·lus filamentosos molt ramificats (Fig. 13) (http://www.asturnatura. com/genero/ulva.html; 
http://www. asturnatura .com/ genero/cladophora.html). 
Totes les espècies d’aquesta comunitat són anuals, oportunistes, i es desenvolupen bé en llocs rics en 
matèria orgànica. Estan presents durant tot l’any, encara que són més abundants a l’hivern i la primavera.  
Aquesta comunitat té associat un nivell de sensibilitat molt baix (3). 

http://www.asturnatura.com/
http://www.genustrait/
http://www/


 

17 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13. Imatges de comunitats d’algues verdes. A la fotografia de l’esquerra es pot veure una comunitat 
d’Ulva i a la fotografia de la dreta es pot veure una comunitat de Cladophora. (Font: J. Rodríguez) 
 
 
Comunitat de cianobacteris i Derbesia tenuissima 

 
Els cianobacteris són organismes molt senzills, procariotes, unicel·lulars o pseudofilamentosos 
(https://ca.wikipedia.org/wiki/ Cianobacteri), i els d’aquesta comunitat solen presentar un color verd fosc, 
quasi negre. Derbesia tenuissima és una alga de color verd fosc, d’aspecte filamentós però que no 
presenta tabics entre cèl·lules, de manera que la seva estructura és sifonada (Fig. 14) (Rodríguez-Prieto et 
al., 2013). Són espècies anuals. 
Tant els cianobacteris com Derbesia tenuissima són propis de llocs rics en matèria orgànica i molt 
resistents a la contaminació de tota mena. Per aquesta raó el CARLIT ha associat a aquesta comunitat el 
nivell de sensibilitat més baix (1). 
 

 
 

Fig. 14. Comunitat de Cianobacteris i Derbesia tenuissima al Port vell de Palamós. (Font: J. Rodríguez) 
 
 
 

 Comunitats que contempla el CARLIT que no han estat trobades a la zona 

estudiada 

 
Comunitat de Cystoseira crinita 

 
Cystoseira crinita és una alga bruna constituïda per tal·lus erectes arborescents, de fins a 30 cm d’alçada, 
fixats al substrat per una base més o menys extensa de la que parteixen varis cauloides erectes de color 
negrós, cilíndrics, de fins a 25 cm de llargada. És perenne (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
 

 
 

Fig. 15. Comunitat de Cystoseira crinita. (Font: E. Ballesteros) 
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És rara, epilítica, pròpia de llocs mitjanament batuts o inclús relativament calmats principalment en zones 
superficials (fins a 1 m de profunditat) (Fig. 15). Apareix també en cubetes litorals amb elevada renovació 
d’aigua (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
És molt exigent pel que fa a la qualitat de l’aigua i per això el CARLIT li assigna un valor de nivell de 
sensibilitat molt alt (20). 
 
 
Comunitat de Cystoseira balearica 

 
Cystoseira balearica és una alga bruna constituïda per tal·lus erectes arborescents, de fins a 25 cm 
d’alçada, fixats al substrat per una base extensa de contorn irregular de la que surten diversos cauloides 
erectes, cilíndrics, de 2-10 cm d'alçada. És perenne (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
És comuna, epilítica, ja que apareix tan en cubetes i plataformes litorals, en zones no excessivament 
batudes, com a l’infralitoral, sempre en zones obertes, entre 0 i 20 m de profunditat, i ocasionalment fins 
a 40 m de profunditat (Fig. 16) (Rodríguez-Prieto et al., 2013).  
És molt exigent pel que fa a la qualitat de l’aigua i per això el CARLIT li assigna un valor de nivell de 
sensibilitat molt alt (20). 
 

 
 

Fig. 16. Comunitat de Cystoseira balearica (Font: E. Ballesteros). 
 
 
Comunitats de Cystoseira de llocs protegits 

 
Les comunitats de Cystoseira de llocs protegits estan dominades per espècies d’aquest gènere d’algues 
brunes arborescents, pròpies d’ambients calmats, com C. foeniculacea, C. barbata, C. spinosa v. tenuior o 
C. compressa v. pustulata (Fig. 17). Totes elles són perennes i molt sensibles a la contaminació (Rodríguez-
Prieto et al., 2013). El CARLIT els hi assigna un valor de nivell de sensibilitat molt alt (20). 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17. Comunitats de Cystoseira foeniculacea, C. barbata, C. spinosa v. tenuior i C. spinosa v. pustulata 
(Font: E. Ballesteros). 
 
 
Cystoseira foeniculacea està constituïda per tal·lus de fins a 40 cm d’alçada, fixats al substrat per una base 
de la qual surten varis cauloides erectes de fins a 20 cm d’alçada, cilíndrics, simples o rarament ramificats. 
És pròpia de cubetes litorals (Fig. 17) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
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Cystoseira barbata està constituïda per tal·lus de fins a 40 cm d’alçada, fixats al fons o de vida lliure. Els 
tal·lus de vida lliure solen tenir branques de fins a 30 cm de llargada. És rara i pròpia de zones amb 
hidrodinamisme reduït (Fig. 17) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
 
Cystoseira spinosa v. tenuior està constituïda per tal·lus de fins a 30 cm d’alçada, fixats al substrat per una 
base discoide de la que surt un sol cauloide erecte, de fins a 25 cm d’alçada, simple o ramificat. És rara, 
epilítica, pròpia d’hàbitats superficials, generalment per sobre dels 2-3 m de profunditat, sempre en 
ambients molt calmats. Molt sensibles a qualsevol alteració de l’hàbitat (Fig. 17) (Rodríguez-Prieto et al., 
2013). 
 
Cystoseira spinosa v. pustulata està constituïda per tal·lus de fins a 20 cm d’alçada fixats al substrat per 
una base discoide de la que surten diversos cauloides erectes, de fins a 25 cm d’alçada, cilíndrics, curts i 
prims. És pròpia de les cubetes litorals i fons infralitorals d’algues fotòfiles, entre 0 i 15 cm de profunditat 
(Fig. 17) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 

 
 
Escull barrera de Posidonia 

 
Posidonia oceanica és una fanerògama marina constituïda per tiges subterrànies (rizomes) horitzontals i 
verticals, totalment recobertes per esquames fibroses, de les que surten feixos de 4-10 fulles allargades 
d’1 cm de diàmetre. És molt comuna, i colonitza fons rocosos i sorrencs des de la superfície fins a 35 (-38) 
m de profunditat, i pot formar prats molt extensos (Fig. 18) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
En algunes localitats les fulles de P. oceanica poden arribar a la superfície formant l’anomenat escull 
barrera de Posidonia (Figs 18 i 19) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). Aquesta formació és molt rara 
actualment i només es troba en determinats llocs molt ben conservats de la Mediterrània. El CARLIT li 
assigna un valor de nivell de sensibilitat molt alt (20). 
 

 
 
Fig. 18. Escull barrera de Posidonia oceanica, a Addaia, Menorca. (Font: E. Ballesteros) 
 

 
 

Fig. 19. Esquema d’un escull barrera de Posidonia oceanica. (Font: Llimona et al., 1985) 
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Comunitat de Cymodocea nodosa 

 
Cymodocea nodosa és una fanerògama marina constituïda per un sistema de tiges subterrànies (rizomes) 
horitzontals i verticals, primes i de color rosat. Els rizomes porten feixos de 3-4 fulles (Rodríguez-Prieto et 
al., 2013).  
És una espècie de gran amplitud ecològica que colonitza principalment els fons sedimentaris però també 
els rizomes morts de Posidonia oceanica. És especialment abundant en badies tancades d’aigües calmades 
on forma extensos prats sobre fons de sorra, sorra fangosa o fang, a partir de 0 m. És també molt comuna 
entre 8-38 m de profunditat a les costes de sorra fina (Fig. 20) (Rodríguez-Prieto et al., 2013).  
El CARLIT li assigna un valor de nivell de sensibilitat molt alt (20). 
 

 
 

Fig. 20. Comunitat de Cymodocea nodosa. (Font: E. Ballesteros) 
 
 
Comunitat de Zostera noltii 

 
Zostera noltii és una fanerògama marina constituïda per un sistema de tiges subterrànies (rizomes), molt 
ramificades i delicades. Les fulles, reunides en feixos de 3-5 fulles estan proveïdes d’una beina de 1-4 cm. 
Colonitza fons de sorra fangosa i fang, entre 0 i 5 m de profunditat, principalment en badies i llacunes al 
llarg del litoral. Pot formar prats monoespecífics malgrat que també intervé en poblacions mixtes de 
Cymodocea nodosa i Zostera marina (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
És especialment resistent als canvis de temperatura i salinitat i, per això, arriba a créixer fins i tot a llocs 
amb salinitat molt variable (Fig. 21) (Rodríguez-Prieto et al., 2013).  
El CARLIT li assigna un valor de nivell de sensibilitat molt alt (20). 
 

 
 

Fig. 21. Comunitat de Zostera noltii. (Font: E. Ballesteros) 
 
 
Trottoir 

 
El trottoir és una bioconcreció constituïda per l’alga vermella Lithophyllum byssoides. Aquesta espècie 
forma tal·lus costrosos, calcificats, rígids, fortament adherits al substrat, i de color malva blanquinós. És 
perenne. Els tal·lus, en zones rocoses molt batudes i de relleu vertical, es poden arribar a unir i formar una 
mena de cornisa situada en el nivell mediolitoral inferior, just per sobre el nivell del mar, que és el que 
s’anomena trottoir. En aquesta cornisa, la intricada fisonomia de Lithophyllum byssoides permet que s’hi 
acumuli aigua i que nombrosos organismes animals i vegetals hi trobin recer, pel que representa un 
ecosistema refugi en el nivell mediolitoral, que és un hàbitat bastant inhòspit degut a la manca d’aigua 
que han de suportar els organismes que hi viuen (Fig. 22) (Rodríguez-Prieto et al., 2013). 
El trottoir és molt sensible a la contaminació, especialment als hidrocarburs (Rodríguez-Prieto et al., 2013) 
(Fig. 23). Per aquesta raó, la seva presència és un bon indicador de bona qualitat de l’aigua i el CARLIT li 
assigna un valor de nivell de sensibilitat molt alt (20). 
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Fig. 22. Lithophyllum byssoides de Sa Punta des Molí. (Font: J.Rodríguez) 
 

 

 
 

Fig. 23. Trottoir de les illes Medes, a l’esquerra (Font: C. Rodríguez-Prieto), i de Scandola (Còrsega), a la 
dreta. (Font: http://ecorem.fr/wakka.php?wiki=TrottoirLithophyllum) 
 

 

 Espècies introduïdes, que no contempla el CARLIT, que han estat trobades a la 

zona estudiada 

 

Asparagopsis armata 

 
L’espècie invasora trobada va ser Asparagopsis armata, que és una alga vermella arbustiva, molt 
ramificada en forma de plomalls densos, de fins a 15 cm d’alçada, fixada al substrat mitjançant estolons 
de fins a 1 mm d’ample i 200 mm de llarg (Fig. 24). Originària d'Austràlia Occidental, aquesta espècie va 
ser probablement introduïda en aigües europees a través de l'aqüicultura d'ostres. Avui en dia es 
distribueix a tota Europa, tant a l'Atlàntic com a la Conca mediterrània, i és molt invasiva 
(http://www.medpan.org /documents/10180/220492/Monitoring+Marine+Invasive+Species+in+Mediterr 
anean+MPAs/15e39a39-ac79-48ca-b1dc-c35f688a9bf2?version=1.6). L’impacte ecològic és desconegut 
probablement és degut a que competeix amb la resta d’espècies per la llum i l’espai. Una vegada es 
converteix en invasora, l’eradicació i fins i tot la contenció, no són possibles. 
Es pot trobar epífita sobre altres espècies d’algues, especialment de Corallina sp. 

 

 

Fig. 24. Aspecte d’Asparagopsis armata, a l’esquerra (Font: E. Ballesteros), i d’una comunitat del nivell 
infralitoral superior envaïda per aquesta espècie, a l’escullera del Port Marina de Palamós (Font: J. 
Rodríguez). 
 
 

http://ecorem.fr/wakka.php?wiki=TrottoirLithophyllum
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Índexs de l’estat ecològic de la costa 

 

A partir dels mapes bionòmics elaborats es van calcular els índexs de Qualitat Ecològica 

i de Ratio de Qualitat Ecològica. 

 

L’índex de Qualitat Ecològica (EQ) constitueix una primera valoració d’un sector de 

costa. A més, el resultat obtingut és una dada fonamental alhora de realitzar el càlcul 

de l’índex EQR. Es calcula segons la següent fórmula: 

 

a on  
EQ és la valoració de la qualitat d’un sector de costa 
li és la llargada de la costa ocupada per una comunitat d’una categoria determinada  
SLi és el nivell de sensibilitat de la comunitat d’una categoria determinada i (Taula 1) 

 

El Marc Legislatiu de l’Aigua estableix que, per a la classificació de l’estat ecològic, els 

resultats han de ser expressats segons l’índex Ratio de Qualitat Ecològica (EQR). L’EQR 

de cada sector de la costa es calcula a partir del quocient entre l’EQ obtingut de cada 

sector i l’EQ obtingut en les zones de referència corresponents que tenen una situació 

geomorfològica semblant. És a dir, l’EQR de la costa es calcula segons la següent 

fórmula: 

 

a on  
i és el sector avaluat 
EQssi és l’EQ del sector i 
EQrsi és l’ EQ de referència del sector i 
li és la llargada del sector  
 

Situacions 

geomorfològiques 

rellevants (i) 

Morfologia de la 

costa 

Natural/Ar

tificial 
EQi 

1 Blocs dissimètrics Artificial 12,1 

2 Costa baixa Artificial 11,9 

3 Costa alta Artificial 8,0 

4 Blocs dissimètrics Natural 12,2 

5 Costa baixa Natural 16,6 

6 Costa alta Natural 15,3 

 
Taula 2. Valors d’EQi de referència calculats per a les sis situacions geomorfològiques rellevants. 
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L’EQR permet saber quina és la qualitat de l’aigua de cada sector. El valor obtingut 
després de fer el càlcul es troba entre 0 i 1, de manera que les zones amb un molt bon 
estat ecològic estan representades amb valors propers a l’1, i les zones amb un 
deficient estat ecològic estan representades amb valors propers al 0. 
 

Segons el Marc Legislatiu de l’Aigua, cada sector ha d’estar classificat en un dels cinc 

estats ecològics definits pel mateix Marc, els quals engloben estats ecològics molt bons 

fins a estats ecològics dolents (Taula 3).  

 

 

 

 

 

Taula 3. Relació entre els intervals de l’índex EQR i l’estat ecològic que representen. 

 

Objectius de l’estudi 

 

Els objectius d’aquest treball van ser el següents: 

 Determinar la qualitat de l’aigua de la costa compresa entre l’escullera sud 

del Port Marina (Palamós) i la Punta de Cala Rovira (Platja d’Aro). 

 Determinar els principals factors que probablement determinen la bionomia 

marina a la zona estudiada. 

 Establir unes propostes de gestió per a millorar l’estat de la qualitat de 

l’aigua a les zones amb valors de qualitat no òptims. 

 

  

EQR Estat ecològic 

>0.75-1 Molt bo 

>0.60-0.75 Bo 

>0.40-0.60 Moderat 

>0.25-0.40 Pobre 

0-0.25 Dolent 
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Material i mètodes 
 
 
El mètode utilitzat per a dur a terme aquest estudi va ser el CARLIT (Ballesteros et al., 

2007), però es va modificar lleugerament per a adaptar-lo a la zona escollida. Així, 

Ballesteros et al. (2007) van estudiar tota la costa catalana, avaluant trams de costa 

d’una longitud mínima de 50 m. En aquest treball, per contra, com que es va estudiar 

una zona de longitud molt inferior, es va poder utilitzar un nivell de precisió més elevat 

que en el projecte realitzat per Ballesteros et al.(2007), i es van poder tenir en compte 

tots els canvis observats sobre el terreny, fins i tot en trams d’1 m de longitud.  

 
 
Zona d’estudi 
 

La zona estudiada comprèn des de l’escullera sud del Port Marina (Palamós) fins a la 

Punta de Cala Rovira (Platja d’Aro) (Fig. 4). Els mapes topogràfics i les fotografies aèries 

de la zona es van obtenir a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

(www.icc.cat/). Aquests documents van ser descarregats en una escala adequada 

(1:2.500) per a poder assenyalar-hi amb exactitud els paràmetres geomorfològics de 

cada tram de costa, i la comunitat present a cadascun dels trams. Per a poder utilitzar 

al camp els mapes i la taula amb les comunitats que té en compte el CARLIT, es van 

protegir amb fundes de plàstic.  

 

Des d’un punt de vista geològic, la costa estudiada és d’origen granític, i presenta 

alternança de zones rocoses i platges. En la totalitat de la zona distingim diversos 

sectors (Fig. 25) (http://www.icc.cat/): 

 La zona compresa entre el Port Marina i el Port vell de Palamós, és rocosa, i 

està constituïda bàsicament per granodiorites, que són roques de quars, 

plagiòclasi i feldspats. Visualment s’assemblen al granit. 

 La costa situada entre el Port vell de Palamós fins al Racó de les Dones, 

comprèn les platges de Palamós i Sant Antoni de Calonge, i està constituïda per 

sorres llimoses i argiloses, i nivells irregulars de graves poc rodades situats 

prioritàriament vora les rieres. També hi ha pedres de mida diversa, però 

http://www.icc.cat/
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inferior als 10 cm de llargada, formades per roques metamòrfiques i de 

granitoides del Paleozoic. 

 La zona compresa entre el Racó de les Dones i la Punta de Cala Rovira, Platja 

d’Aro, on trobem alternança de zones rocoses constituïdes per diorites i 

quarsidiorites, i zones de platja constituïdes per sorres llimoses. Les diorites són 

roques plutòniques, considerades com a les més primitives de la família dels 

granitoides. Les quarsidorites estan compostes per diòxid de silici. 

 

 

 

Fig. 25. Mapa geològic de la zona d’estudi avaluada en aquest treball. (Font: http://www.icc.cat/) 

 

 

Dates de mostreig 

 

El mostreig es va iniciar el dia 28 de març de 2015 i va finalitzar a mitjans de juliol del 

mateix any. Malgrat que el CARLIT recomana que el mostreig es realitzi abans de 

l’estiu, no va ser possible fer-ho degut a les condicions meteorològiques dels caps de 

setmana, que era quan es va realitzar el mostreig.  

 

El mostreig es va dur a terme en un total de vuit dies, dels quals cinc van dedicar-se al 

mostreig pròpiament, i els altres tres van ser utilitzats per a comprovar les dades 

obtingudes. 
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Material de mostreig 
 

Per a poder anotar la comunitat present a cada tram de costa (Fig. 26), es va recórrer a 

la utilització d’una pneumàtica (Zodiac, València, Espanya) d’uns 3 m d’eslora, sense 

motor, que es maniobrava amb rems (Fig. 27), de manera que es podia acostar a la 

costa a una distància adequada per a observar les comunitats. Un petit tram entre la 

Punta dels Tres Ferros i la Cala del Frare Damià es va fer a peu, i el tram entre la Cala 

del Frare Damià i sa Punta des Molí es va fer nedant degut a la difícil accessibilitat 

d’aquests trams mitjançant una pneumàtica. La comprovació de les dades obtingudes 

en aquestes zones es va dur a terme a peu. L’interior del Port vell de Palamós, l’espigó 

de la platja de Palamós, i els cinc espigons de Sant Antoni de Calonge van ser 

mostrejats a peu, degut a la seva fàcil accessibilitat. Per contra, la comprovació de les 

dades obtingudes en aquestes zones es va dur a terme mitjançant la utilització d’un 

caiac (Urkain Kayak, Pamplona, Espanya) de 2,70m d’eslora (Fig. 28).  

 

 

Fig. 26. Representació de les zones que van ser mostrejades mitjançant una llanxa pneumàtica (en blau), 
les mostrejades a peu (en vermell), i les mostrejades nedant (en verd). 
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Fig. 27. Embarcacions i materials utilitzats. A l’esquerra s’observa la pneumàtica i a la dreta s’observa la 
pneumàtica amb el material de busseig a l’interior. (Font: J. Rodríguez) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Caiac utilitzat per a fer la comprovació de les dades de l’interior del Port vell de Palamós, l’espigó 
de la platja de Palamós i els cinc espigons de Sant Antoni de Calonge. (Font: J. Rodríguez) 

 

 

Degut a les condicions ambientals dels primers dies de mostreig, també va ser 

necessària la utilització d’un vestit de neoprè per a poder resistir la temperatura de 

l’aigua a la primavera (uns 14°C). A més, es va portar una bossa estanca i estris per a 

poder anotar les dades (llapis, permanents. . . ). Per altra banda, en alguns casos es van 
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utilitzar també unes ulleres d’immersió per a poder identificar millor les comunitats 

(Fig. 27). Com a mesura de seguretat, es van portar diversos caps, aletes (per si 

canviaven les condicions meteorològiques i els rems no eren suficients), i una manxa 

per si era necessari inflar de nou la llanxa (Fig. 27).  

 

 

Mostreig 
 

El mostreig va consistir en recórrer tota la zona d’estudi i anotar, per a cada tram de 

costa, el tipus de substrat, la presència de platges fòssils, i el tipus de comunitat 

present de les que contempla el CARLIT (Ballesteros et al., 2007). Per altra banda, 

també es van destacar altres singularitats de la zona estudiada, com ara la presència 

d’espècies d’algues invasores, de les que només es va observar Asparagopsis armata 

(Fig. 24), i les zones amb superpoblació d’eriçons (Paracentrotus lividus i Arbacia lixula) 

(Fig. 29).  

 

 

Fig. 29. Aspecte dels eriçons Paracentrotus lividus (Font: C. Rodríguez-Prieto), a l’esquerra, i Arbacia 
lixula (Font: http://www. cibsub. cat/bioespecie-arbacia_lixula-27968), a la dreta.  
 
 

 
 

Fig. 30. Platja fòssil situada al sector 28 (Platja fòssil-Cala del Pi). (Font: J. Rodríguez) 

http://www.cibsub.cat/bioespecie-arbacia_lixula-27968
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizvbGv3efJAhWInRoKHfn8BasQjRwIBw&url=http://www.cibsub.cat/bioespecie-arbacia_lixula-27968&psig=AFQjCNGpBPETnpX44iLh0gr2ziQqET4W3A&ust=1450607815341271
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A mesura que es van trobar les diferents comunitats es van fer fotografies de 

cadascuna d’elles per a poder il·lustrar aquest treball.  

 

 

Elaboració del mapa bionòmic 

 

Les dades obtingudes al camp es van utilitzar per a confeccionar el mapa bionòmic de 

l’àrea estudiada a escala 1:5.000, on hi figura el tipus de comunitat que hi ha a cada 

tram de costa.  

 

A cada tipus de comunitat se li va assignar un color diferent, per tal de ressaltar les 

diferències entre elles (Taula 4). Així, les algues que indiquen un bon estat de la zona 

es van representar amb diferents tonalitats de blau, negre i gris, essent els valors més 

foscos els corresponents a una millor qualitat de l’agua. Les altres, que indiquen un 

estat menys bo o deteriorat de la zona, es van representar amb diferents tonalitats de 

vermell, taronja, groc i verd. La llegenda utilitzada va ser la següent: 

 

 

Taula 4. Llegenda utilitzada en els mapes bionòmics. 
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Delimitació dels sectors de la costa estudiada 
 

La zona d’estudi va ser dividida en 31 sectors (Fig. 31), essent un sector un conjunt de 

trams rocosos adjacents, delimitats per zones de platja sorrenca o per zones de 

substrat artificial.  

 

 

Càlcul de l’índex de Qualitat Ecològica i de l’índex Ratio de Qualitat Ecològica 
 

Es van calcular els índexs de Qualitat Ecològica (EQ) i el de Ratio de Qualitat Ecològica 

(EQR) per a cada sector de costa. 

 

Per a calcular aquests índexs es van seguir els següents passos: 

 

1. Es va mesurar la longitud ocupada per una comunitat determinada en cada sector. 

Aquesta tasca va ser possible gràcies a una eina que ofereix l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (www.icc.cat/), que s’anomena “Dibuixar”.  

2. Es va assignar un nivell de sensibilitat a cada comunitat, utilitzant els valors 

establerts pel CARLIT (Taula 1).  

3. Es va assignar un EQi de referència per a cada sector (Taula 2). 

4. Finalment, es van calcular els índexs EQ i EQR per a cada sector de costa (les 

fórmules per a calcular-los es troben a la Introducció d’aquest treball) 

 

 

Delimitació de les àrees de costa amb valors similars de qualitat de l’aigua 
 

Un cop conegut l’índex EQR de cada sector, es van agrupar els sectors de costa 

adjacents que presentaven valors de l’índex semblants. Així, es van obtenir 4 àrees de 

costa constituïdes per sectors de similar qualitat de l’aigua. Per a cadascuna de les 

àrees es va tornar a calcular l’índex EQR per a donar el valor mitjà exacte per a la zona. 

Els resultats van permetre elaborar mapes a escala 1:50.000, mostrant les àrees 

delimitades en el treball amb l’índex de qualitat corresponent.  

http://www.icc.cat/
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Fig. 31. Mapa dels 31 sectors en els quals es va dividir la zona d’estudi, a escala 1:50.000. 
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Fig. 32. Esquema que representa la nomenclatura utilizada en aquest treball per delimitar la costa. Un 
tram està delimitat pel canvi bionòmic (de comunitat); el sector és un conjunt de trams rocosos 
adjacents, delimitats per zones de platja sorrenca o per zones de substrat artificial; l’àrea està formada 
per un conjunt de sectors adjacents amb índex de qualitat de l’aigua similar; i la zona és la totalitat de la 
costa estudiada. 
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Resultats 

 
 
Paràmetres geomorfològics 
 

La zona d’estudi comprèn un total de 16.634 m lineals de costa (Figs 33-41), dels quals 

el 73,11% (12.161m) són zones de substrat dur i, per tant, van poder ser estudiats 

mitjançant el CARLIT. De la totalitat de trams de substrat dur, un 57,69% (7.005 m) 

eren de roca natural, i un 42,39 % (5.156 m) de substrat artificial, valors que 

representen un 42,11% i un 30,99% respectivament, de la totalitat de la costa 

estudiada. La resta, el 26,89% (4.473 m), són zones de platja sorrenca, on no es 

desenvolupen les comunitats que es tenen en compte en el CARLIT i, per tant, no van 

poder ser avaluades. Les zones amb substrat artificial més extenses són les del Port 

Marina i el Port vell de Palamós.  

 

Es va observar una gran abundància de platges fòssils als sectors 17 (Cala de les 

Roques Planes-Cala de la Roca del Paller, Fig. 38) i 28 (Platja fòssil-Cala del Pi, Fig. 41), 

amb 2 platges fòssils a cadascun. També es va identificar una altra platja fòssil al sector 

25 (Platgeta-Platja de Belladona, Fig. 40). En total, s’han comptabilitzat cinc platges 

fòssils en aquesta zona, però només una, la del sector 28 (Platja fòssil-Cala del Pi), es 

trobava al nivell infralitoral superior. La resta eren més profundes i, per tant, la platja 

fòssil del sector 28 (Fig. 30) va ser la única per a la qual es van estudiar les comunitats 

que s’hi desenvolupaven. 

 

 

Mapes bionòmics 
 

Els resultats d’aquest treball van permetre elaborar els mapes bionòmics de la zona 

d’estudi a escala 1:5.000 (Fig. 33-41). En aquests mapes,  tal com s’ha comentat a 

l’apartat de Material i mètodes, es van assenyalar les diferents comunitats que 

contempla el CARLIT, les zones amb substrat artificial, les platges fòssils, la presència 

de l’espècie introduïda Asparagopsis armata, i els llocs on es van detectar 

superpoblacions d’eriçons.  
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Fig. 33. Mapa bionòmic de la zona compresa entre l’escullera sud del Port Marina i la Cala del Frare Damià 
(sectors 1 i 2). Escala 1:5.000.  
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Fig. 34. Mapa bionòmic de la zona compresa entre la cala del Frare Damià i Sa Punta des Molí (sector 3). 
Escala 1:5.000.  
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Fig. 35. Mapa bionòmic de la zona compresa entre Sa Punta des Molí i el Port vell de Palamós (sector 4). 
Escala 1:5.000.  
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Fig. 36. Mapa bionòmic de la zona de l’espigó de la platja de Palamós i la dels dos espigons rectes de Sant 
Antoni de Calonge (sectors 5-7 ). Escala 1:5.000. 
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Fig. 37. Mapa bionòmic de la zona compresa entre l’espigó de l’Amistat i l’espigó Costa Brava (sectors 8–11). 
Escala 1:5.000.  
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Fig. 38. Mapa bionòmic de la zona compresa entre el Racó de les Dones i la cala dels Esculls (sectors 12-18). 
Escala1:5.000.  
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Fig. 39. Mapa bionòmic de la zona compresa entre la cala dels Esculls i la Calanca (sectors 19-21). Escala 

1:5.000.  
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Fig. 40. Mapa bionòmic de la zona compresa entre La Calanca i la cala dels Canyers (sectors 22-26). Escala 
1:5.000. 
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Fig. 41. Mapa bionòmic de la zona compresa entre la Cala dels Canyers i Cala Rovira (sectors 26-31). Escala 
1:5.000.  
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1 

1. Escullera Port Marina  A 353,3     20, 93  18,79 313,57     •   0,68 

0,74 
2. Escullera Port Marina-

Cala del Frare Damià 
DN 581,7 16,91 90,27 147,22 93,39 91,08 4,24 135,74   2,83      0,77 

3. Cala del Frare Damià-Sa 
Punta des Molí 

DN 700,0 19,49 115,82 105,61 77,60 205,16 12,52 84,20 71,45   8,11     0,74 

2 
4. Sa Punta des Molí-Port de 

Palamós 
A 

3. 
289,8 

   4,00 63,96  715,09 5,02 693,66 98,24 42,70 1.667,17 •   0,33 0,33 

3 

5. Espigó de Palamós A 142,1       108,97  11,48  21,60     0,58 

0,55 

6. Primer espigó recte de 
Sant Antoni 

A 198,1   20,55 8,07   43,09 98,50   27,80     0,68 

7. Segon espigó recte de 
Sant Antoni 

A 154,0       144,77    9,19     0,64 

8. Espigó de l’Amistat A 292,1       174,46 34,07   83,53     0,54 

9. Espigó de l’Amistat-
Espigó del Mig 

A 36, 7       27,54    9,18     0,56 

10. Espigó del Mig A 314,8       187,00 22,37   105,42     0,52 

11. Espigó Costa Brava A 335,3       170,10    165,20     0,46 

4 

12. Racó de les Dones-Racó 
dels Homes DN 191,8  26,79 24,85 7,19 43,61  37,39   46,29 5,70     0,63 

0,76 

13. Racó dels Homes-Cala 
Gran 

DN 757,9 69,31 159,44 224,36 107,21 22,92  143,85   30,84      0,85 

14. Cala Gran-Cala de 
l’Embarcador 

DN 91,1  12,78  12,13 2,00 7,84 50,18   6,20      0,62 

15. Cala de l’Embarcador-
Cala dels Corbs  

A 21,4       21,39         0,67 

16. Cala dels Corbs-Cala de 
les Roques Planes 

DN 954,9 70,85 100,21 236,96 78,40 80,53 75,93 223,53   40,88 47,63  •   0,74 

17. Cala de les Roques 
Planes-Cala de la Roca 
del Paller 

DN 86,8   23,65 5,24 24,62 23,50 9,80       •  0,71 

18. Cala de la Roca del 
Paller-Cala dels Esculls 

DN 180,0   59,02 79,92 21,12 3,04 10,09   6,80      0,74 
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Taula 5. Característiques principals dels 31 sectors de costa de la zona estudiada, segons la qualitat de l’aigua que presentaven, ordenats de nord a sud. Per a cada sector s’indica l’àrea a la qual pertany segons els 
resultats obtinguts en aquest treball, el tipus de substrat que presentava (dur natural o artificial), la longitud total i la longitud que ocupa cada comunitat en cadascun dels 31 sectors, s’encercla la comunitat més 
abundant en cada sector, i s’indica la presència de platges fòssils, la presència de l’espècie introduïda Asparagopsis armata i la presència de zones amb superpoblació d’eriçons. La longitud total (en m i en 
percentatge) de cada comunitat en la totalitat de la zona estudiada està també indicada.  

19. Cala dels Esculls-Cala del 
Forn 

DN 144,1  13,73 23,63 5,42 81,49  8,70   1,58 9,52     0,67 

20. Cala del Forn-Platja de 
Can Cristos DN 124,0 23,86 41,01        12,80 46,37     0,72 

21. Platja de ses Torretes-La 
Calanca DN 483,1 19,34 20,80 123,29 97,76 90,63  53,75   68,51      0,69 

22. La Calanca-Platgeta de 
Cap Roig DN 187,8   66,22 15,32 59,43  24,68   5,85 16,3     0,66 

23. Platgeta de Cap Roig-
Platja de Sant Jordi 

DN 383,6  249,71 38,66 50,60   44,62         0,99 

24. Platja de Sant Jordi-
Platgeta 

DN 94,4    55,92 7,29  24,46   2,83 3,94     0,62 

25. Platgeta-Platja de 
Belladona DN 79,4 40,16    27,27      11,99   •  0,84 

26. Platja de Belladona-Cala 
dels Canyers DN 305,0 14,67 14,60 119,13 22,63 58,96  71,85    3,16    • 0,75 

27. Cala dels Canyers-Platja 
fòssil DN 930,1 73,83 124,61 99,88 135,43 358,78 33,09 98,99    5,52     0,76 

28. Platja fòssil-Cala del Pi 
DN 189,5  25,80  28,42 32,88 6,72 90,71    5,00   •  0,63 

29. Tram artificial A 18,1       18,11         0,67 

30. Cala del Pi-Cala de Sa 
Cova 

DN 277,6  96,57 13,76 17,76 33,15  103,35    13,06     0,75 

31. Cala de Sa Cova-Cala 
Rovira DN 262,0  115,93 56,82  12,64 5,71 60,58    10,33     0,87 

TOTAL (m) 12.161 348 1.208 1.393 902 1.338 173 2.906 545 705 324 651 1.667 

Percentatge 100% 2,9% 9,9% 11,5% 7,4% 11,0% 1,4% 23,9% 4,5% 5,8% 2,7% 5,4% 13,7% 
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En la totalitat de la zona es van trobar 12 de les 19 comunitats que contempla el 

CARLIT (Ballesteros et al., 2007) (Taula 5, Fig. 33-41). Les comunitats que no van ser 

identificades a cap tram de costa van ser les de Cystoseira crinita, Cystoseira balearica, 

Cystoseira de llocs protegits, Cymodocea nodosa, Zostera noltii, l’escull barrera de 

Posidonia, i el trottoir. 

 

Els sectors on es va observar més diversitat de comunitats, és a dir, més comunitats en 

un sol sector, van ser el sector 16 (Cala dels Corbs-Cala de les Roques Planes), amb un 

total de 9 comunitats (Taula 5, Fig. 38). Només es van observar dos sectors amb una 

única comunitat, el sector 15 (Cala de l’Embarcador-Cala dels Corbs, Fig. 38) i el sector 

29 (Tram artificial, Fig. 41), als qual només hi havia la comunitat de Corallina elongata.  

 

La comunitat més abundant en el conjunt de la zona estudiada va ser la de Corallina 

elongata (23,9%), seguida per la de Cianobacteris i Derbesia tenuissima (13,7%) (Taula 

5, Fig. 33-41). Les comunitats variaven molt segons el tipus de substrat (natural o 

artificial) del sector estudiat. Així, sobre substrat natural les comunitats més abundants 

que es van identificar van ser la de Cystoseira mediterranea més o menys degradada, o 

bé la de Corallina elongata (Taula 5). En els trams de substrat natural, la comunitat 

predominant era la de Corallina elongata i mancaven dues comunitats, la de Mytillus i 

la de Cianobacteris i Derbesia tenuissima (Taula 5). Per contra, sobre substrat artificial, 

la comunitat de Cystoseira era molt rara o absent (mancaven les de Cystoseira 

mediterranea 5, Cystoseira mediterranea 4 i Cystoseira compressa). En aquest tipus de 

substrat, les comunitats identificades van ser prioritàriament les de Corallina elongata 

i Haliptilon virgatum a l’escullera exterior dels dos ports de Palamós (Taula 5, Figs 33 i 

35), a l’espigó de la platja de Palamós (Taula 5, Fig. 36) i els espigons de la platja de 

Sant Antoni de Calonge (Taula 5, Fig. 36 i 37), mentre que a l’interior del port de 

Palamós, la comunitat que ocupava gran part del substrat era la de Cianobacteris i 

Derbesia tenuissima (Taula 5, Fig. 35). A determinades zones de l’interior del Port de 

Palamós també es va observar la comunitat de Mytillus (Taula 5, Fig. 35). 

 

La comunitat menys abundant (1,4%) al conjunt de la zona va ser la de Cystoseira 

compressa (Taula 5).  
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Finalment, es va veure que, la comunitat que es desenvolupava sobre la única platja 

fòssil que es trobava en el nivell infralitoral superior (Fig. 30), la del sector 28 (Platja 

fòssil-Cala del Pi, Fig. 40), era la de Cystoseira mediterranea 4. 

 

Cal destacar que a la zona estudiada es va observar una presència remarcable de la 

espècie introduïda de caràcter invasor Asparagopsis armata. Aquesta era especialment 

abundant a l’escullera sud del Port Marina (sector 1) i al Port vell de Palamós (sector 4) 

(Taula 5, Figs 33 i 35). A més, també es va identificar a Roques Planes (sector 16) (Taula 

5, Fig. 38). 

 

Al sector 26 (Platja de la Belladona-Cala dels Canyers) es va identificar un lloc 

superpoblat per eriçons, tant per Paracentrotus lividus com per Arbacia lixula (Taula 5, 

Fig. 41). Al lloc on hi havia aquesta superpoblació els boscos de Cystoseira havien 

desaparegut i es va observar una comunitat de Cystoseira mediterranea 1, és a dir, una 

zona on l’espècie arbòria Cystoseira mediterranea havia pràcticament desaparegut, i 

l’espai estava ocupat bàsicament per espècies més resistents a l’herviboria. 

 

 

Ratio de Qualitat Ecològica per sectors 
 

Pel que fa als valors d’EQR calculats pels diferents sectors de la zona estudiada, es va 

observar que el 63,72% de la costa presentava uns valors considerats com molt bons 

(27,13%) o bons (36,59%), mentre que un 27,05 % va ser qualificat com a moderat, i 

només un 9,22% va obtenir un valor de pobre (Taula 6). La zona qualificada de pobre va 

ser bàsicament la zona del Port vell de Palamós. Cap sector de la zona va obtenir la 

qualificació de dolent.  
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Fig. 42. Ratio de Qualitat Ecològica per a cadascun dels sectors de l’àrea d’estudi. La llegenda utilitzada 
en aquesta figura és la de la Taula 6. 
 
 

EQR Estat ecològic (ES) Longitud total (m) Percentatge (%) 

>0,75-1 Molt bo 3.299,76 27,13% 

>0,60-0, 75 Bo 4.450,00 36,59% 

>0,40-0, 60 Moderat 3.289,84 27,05% 

>0,25-0, 40 Pobre 1.120,92 9,22% 

0-0,25 Dolent 0 0 % 

 
Taula 6. Sumatori de la longitud dels sectors (en m i en percentatge) de la zona d’estudi que presentaven 
un determinat estat ecològic. 

 

 

Delimitació d’àrees de la costa segons la qualitat de l’aigua 
 

Els valors del EQR van permetre agrupar els sectors de la zona estudiada en 4 àrees 

ben diferenciades segons el seu estat ecològic. De nord a sud, aquestes àrees van ser 

les següents (Fig. 43): 

 

Àrea 1.  De l’escullera sud del Port Marina de Palamós fins al Port vell de 

Palamós.  

Àrea 2.  Port vell de Palamós.  

Àrea 3.  Espigó de Palamós i espigons de Sant Antoni de Calonge.  
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Àrea 4.  Del racó de les Dones, a Sant Antoni de Calonge, fins a la Punta de Cala 

Rovira, a Platja d’Aro.  

 

L’àrea amb un millor estat ecològic, qualificat de molt bo, va ser l’àrea 4, que 

representava un 47,39% de la costa (5.762,86 m). Després la seguia l’àrea 1, de 

1.634,93 m de longitud (13,44% del total estudiat), amb un estat ecològic bo, i l’àrea 3, 

de 3.289,84 m de longitud (27,05%), amb un estat ecològic moderat. Finalment, l’àrea 

que presentava un estat ecològic més deteriorat era l’àrea 2, amb un valor de pobre, 

però només representava un 12,11% (1.472,89 m) del total (Taula 7). 

 

 
 

Fig. 43. Mapa de les 4 àrees que es van poder diferenciar a la zona d’estudi segons l’EQR que 
presentaven. La llegenda utilitzada és la que figura a la Taula 7. 

 
 

EQR Estat ecològic (ES) Longitud total (m) Percentatge (%) 

>0,75-1 Molt bo 5.762,86 47,39% 

>0,60-0,75 Bo 1.634,93 13,44% 

>0,40-0,60 Moderat 3.289,84 27,05% 

>0,25-0,40 Pobre 1.472,89 12,11% 

0-0,25 Dolent 0 0% 

 
Taula 7. Ratio de Qualitat Ecològica (EQR) i longitud (en m i en percentatge) de cadascuna de les àrees 
delimitades en aquest estudi. 

  

4 

3 
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Discussió 
 
 
Paràmetres geomorfològics 
 

Els resultats d’aquest estudi van revelar que, pel que fa als metres lineals de costa, una 

gran part de la zona estudiada, un 73,11% del total, és costa rocosa natural (57,88 %) o 

de substrat artificial (42,39%), mentre que la resta (26,89%) està constituïda per zones 

de platja sorrenca. El gran percentatge de substrat artificial observat és degut 

bàsicament a que dins la zona es van incloure l’escullera sud del Port Marina de 

Palamós, tot el Port vell de Palamós, l’espigó de la platja de Palamós i els cinc espigons 

de la platja de Sant Antoni de Calonge. Aquestes construccions comptabilitzen un total 

de 5.116,02 m lineals de costa. La resta de substrat artificial de la zona (39,5 m), 

correspon a petites construccions situades majoritàriament al sector comprès entre el 

Racó de les Dones i la Punta de Cala Rovira. 

 

Pel que respecta a la geomorfologia, cal destacar la gran abundància de platges fòssils 

que hi ha a la zona compresa entre el Racó de les Dones i la Punta de Cala Rovira, 

mentre que no en va ser detectada cap a la resta de la zona estudiada. Les platges 

fòssils observades es situaven habitualment per sota del nivell infralitoral superior (per 

sota d’1 m de fondària) i no van ser estudiades, però una d’elles, la del sector 28 (Platja 

fòssil-Cala del Pi, Figs 30 i 41), és probablement més recent perquè es situava just per 

sota el nivell del mar, i sí que va ser avaluada. Sobre aquesta platja fòssil es 

desenvolupava la comunitat de Cystoseira mediterranea 4, que és una comunitat amb 

un nivell de sensibilitat elevat (19), indicant una bona qualitat de l’aigua en aquest 

sector.  

 

Degut a la singularitat d’aquestes formacions geològiques residuals, seria necessari 

proposar un nivell de protecció oficial per a la zona compresa entre el Racó de les 

Dones i la Punta de Cala Rovira.  
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Bionomia bentònica de la zona estudiada 
 

En la totalitat de la zona estudiada es van trobar 12 de les 19 comunitats que 

contempla el CARLIT (Taula 5). De les comunitats identificades, només el bosc de 

Cystoseira mediterranea 5, present en un 2,9 % de la costa, té assignat un nivell de 

sensibilitat màxim (20). La resta de comunitats amb nivell de sensibilitat 20 

contemplades pel CARLIT no eren presents a la zona d’estudi. Aquestes dades indiquen 

que, malgrat els boscos de Cystoseira mediterranea són comuns a la zona estudiada, 

només estan presents en un nivell òptim en una petita part de la costa. A més, la 

manca d’altres espècies arbòries del gènere Cystoseira amb nivell de sensibilitat 20, és 

un indicador de la degradació que pateixen els fons de la zona, a l’igual que succeeix 

en molts altres llocs de la Mediterrània on les comunitats de Cystoseira estan en clara 

recessió (Thibaut et al., 2015). La desaparició dels boscos de Cystoseira comporta una 

degradació de l’estructura de les comunitats bentòniques, que acaben convertint-se 

en comunitats arbustives o herbàcies, d’estructura molt més simple que les comunitats 

arbòries i, conseqüentment, molt menys riques en espècies (e.g. Airoldi i Beck, 2007; 

Arévalo et al., 2007; Orfanidis et al., 2001; Coll et al., 2010).  

 

L’absència de comunitats arbòries ben desenvolupades (a excepció de les de 

Cystoseira mediterranea i C. compressa) es va correspondre amb un augment 

significatiu de la comunitat de Corallina elongata, que va ser la més abundant en el 

conjunt de la zona (23,9%, Taula 5). L’espècie Corallina elongata i, en conseqüència, la 

comunitat dominada per aquesta espècie, és molt resistent a les pertorbacions tant 

mecàniques com químiques i creix amb freqüència en ambients alterats, de manera 

que és lògic que es trobi en abundància a zones degradades, com ara a l’entrada de 

ports o en zones amb superpoblació d’eriçons. Per la seva resistència, Corallina 

elongata pertany al grup ecològic de les espècies infralitorals de substrat rocós 

(Boudouresque, 1985), de gran amplitud ecològica. 

 

Per altra banda, malgrat que a la zona sí que es va identificar Lithophyllum byssoides, 

no es va observar cap trottoir ben desenvolupat, de manera que als llocs on creixia L. 

byssoides no es va poder assignar mai un valor de sensibilitat de 20, sinó que es van 
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obtenir valors de nivell de sensibilitat inferiors. De la mateixa manera, en el nivell 

infralitoral es va observar la presència de diverses fanerògames marines (Posidonia 

oceanica, Cymodocea nodosa i Zostera noltii), però en cap cas aquestes espècies es 

desenvolupaven a la part superior del nivell infralitoral, que és la zona contemplada 

pel CARLIT, i, per tant, no van ser avaluades. 

 

Al Port vell de Palamós (Taula 5, Fig. 35) es va observar la degradació típica dels petits 

ports mediterranis. Així, a l’escullera exterior es va observar una comunitat degradada 

de Cystoseira mediterranea, substituïda sovint per la de Corallina elongata, però 

sobretot també per la d’Haliptilon virgatum. Aquesta darrera espècie pertany al grup 

ecològic de les espècies infralitorals fotòfiles termòfiles (Boudouresque, 1985), molt 

comunes també en aquests ambients. En aquesta escullera, a l’igual que a la del Port 

Marina, que també està encarada al sud, l’aigua sovint està un xic més calenta que a 

l’interior del port, permetent el desenvolupament d’Haliptilon virgatum de forma 

prioritària respecte a Corallina elongata. Ja a l’entrada del Port de Palamós, la 

comunitat més comuna era la de Corallina elongata, mentre que a l’interior ho eren la 

de musclos (Mytillus) i la de Cianobacteris i Derbesia tenuissima. Una gradació similar 

va ser observada anteriorment al Port de Blanes l’any 1997 (Rodríguez-Prieto et al., 

1997). 

 

La presència de Cystoseira mediterranea 1, 2 o 3 en alguns punts de les esculleres dels 

dos ports de Palamós (Taula 5, Figs 33 i 35), mostra que aquestes zones presenten un 

remarcable bon estat de qualitat de les aigües, malgrat presentaven un índex baix de 

qualitat de l’aigua (EQR = pobre). Aquesta aparent contradicció, recolzada pel fet de 

que a les zones adjacents es trobaven també comunitats ben desenvolupades de C. 

mediterranea, és deguda a que la instal·lació d’una comunitat de Cystoseira sobre un 

substrat nou és extremadament lenta, perquè els zigots de Cystoseira són molt pesants 

i tenen un grau de dispersió molt baix (Sales M., 2010).  

 

L’espècie introduïda Asparagopsis armata era especialment abundant a l’escullera del 

Port Marina i al Port vell de Palamós (Figs 33 i 35). Aquesta espècie presenta una 

amplia distribució en el Mediterrani (Guiry i Guiry, 2016) i no se sap quins són els 
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factors que afavoreixen el seu desenvolupament. No s’ha trobat cap explicació tampoc 

pel fet de que sigui més abundant en aquestes zones. 

 

Finalment, en la totalitat de la zona estudiada només es va trobar un sector 

superpoblat per eriçons. A la resta de la zona els eriçons eren abundants però no tant. 

Al lloc on hi havia la superpoblació, el sector 26 (Platja de la Belladona-Cala dels 

Canyers, Taula 5, Fig. 41), es va observar una zona on l’espècie arbòria Cystoseira 

mediterranea havia pràcticament desaparegut, a causa de la pressió dels herbívors, i 

l’espai estava ocupat principalment per espècies més resistents a l’herviboria. 

 

 

Avaluació de l’estat de la qualitat de l’aigua de la zona estudiada 
 

Els resultats obtinguts van permetre distingir quatre àrees a la zona estudiada (Fig. 43). 

D’aquestes àrees, la que va del Racó de les Dones a la Punta de Cala Rovira (àrea 4) va 

resultar ser la millor conservada de totes (EQR = molt bo). Aquest bon índex de qualitat 

de l’aigua es va obtenir principalment degut a que la totalitat de la zona està formada 

per substrat rocós natural, excepte en dos petits sectors (sectors 15 i 29). També 

influïa en aquest valor el fet que és una zona molt exposada tant al mar de tramuntana 

com al de llevant, i que és la zona més allunyada de les fonts de contaminació humana 

més importants de la zona (el Port Marina, el Port vell de Palamós, i les rieres de 

Monells, Aubi i Calonge). La bona qualitat de l’aigua d’aquesta àrea queda reflectida en 

el fet que, fins i tot els sectors de substrat artificial de la zona presentaven un estat 

ecològic bo i que la comunitat més abundant a l’àrea 4 era la de Cystoseira 

mediterranea 3. 

 

L’altra àrea que presentava un bon estat de conservació (EQR = bo) va ser la que està 

compresa entre l’escullera sud del Port Marina fins al Port vell de Palamós (àrea 1). Un 

factor que va influir en aquesta bona avaluació de l’àrea va ser probablement que gran 

part del substrat era substrat rocós natural. Per altra banda, malgrat l’àrea està situada 

entre els dos focus de contaminació més importants de la zona (el Port Marina de 

Palamós i el Port vell de Palamós), i que inclou l’escullera exterior sud del Port Marina i 
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un emissari d’aigua d’escorrentia situat just a l’inici d’aquesta escullera, està molt 

exposada a tots els mars predominants (tramuntana, llevant i garbí), i això permet la 

recirculació i oxigenació de les aigües i l’obtenció d’uns bons índexs de qualitat. La 

comunitat més abundant a l’àrea 1 era l’Haliptilum virgatum, que és la comunitat que 

dominava l’escullera sud del Port Marina, de gran extensió lineal en relació al conjunt 

de l’àrea. 

 

L’àrea que comprèn l’espigó de Palamós i els espigons de Sant Antoni de Calonge (àrea 

3) presentava una qualitat de l’aigua molt inferior a les àrees 4 i 1, amb un índex EQR 

moderat. La raó principal del baix índex de qualitat obtingut era probablement l’efecte 

erosionant de la sorra en suspensió, i, en conseqüència, la comunitat més abundant a 

l’àrea era la de Corallina elongata, que com s’ha dit anteriorment, és resistent a 

l’abrasió mecànica (Boudouresque, 1985). Altres factors que van poder influir en el 

baix coeficient són també l’impacte humà degut al fàcil accés de l’àrea i la gran 

distància a la que està situada aquesta respecte a zones amb poblacions arbòries de 

Cystoseira, el que dificulta la seva colonització. Pel que fa a l’erosió, des de la 

construcció del moll nou del Port vell de Palamós, a principis del S. XX, la badia de 

Palamós i Sant Antoni de Calonge presenta un fort desplaçament de la sorra, que s’ha 

intentat i s’intenta encara evitar mitjançant la construcció dels espigons. Malgrat tot, 

aquest desplaçament continua, accentuat per la manca de fanerògames marines 

(fixadores de sediment) a gran part de la badia, de manera que la sorra queda suspesa 

a causa de l’hidrodinamisme i erosiona les comunitats presents als espigons, impedint 

el desenvolupament de comunitats ben estructurades. Així, en aquesta àrea, 

Cystoseria mediterranea només és present al primer espigó recte de Sant Antoni de 

Calonge (sector 6), que, juntament amb el segon espigó recte (sector 7) obté un índex 

per sector de bo (Taula 5, Fig. 42).  

 

Finalment, l’àrea que presentava un pitjor estat ecològic (EQR = pobre) era la 

corresponent al Port vell de Palamós (àrea 2), on la comunitat més abundant era els 

Cianobacteris i Derbesia tenuissima. Aquest resultat era esperable perquè es tracta 

d’una àrea amb un elevat impacte de les activitats de l’home, a causa de l’abundància 

de vaixells (de pesca, d’esbarjo, de carga, creuers,...) i de les conseqüències d’aquesta 
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abundància a nivell de contaminació de l’aigua (residus sòlids, pintura antifouling dels 

vaixells, vessament de carburants, olis...). 

 

A la zona estudiada, no hi havia cap àrea que presentés un EQR  dolent. 

 

 

Evolució de l’estat ecològic de la zona estudiada 
 

Com s’ha comentat a la Introducció, aquest treball es va basar en un estudi previ 

realitzat per Ballesteros et al. (2007), en el que es va fer una avaluació de la qualitat de 

l’aigua de la totalitat de la costa catalana. Malgrat tot, com en el present estudi es va 

estudiar un zona de longitud molt més reduïda, es van fer certes modificacions en el 

mètode. Així, Ballesteros et al. (2007) degut a la magnitud del treball que van realitzar, 

van avaluar trams de costa d’una llargada mínima de 50 m, mentre que en aquest 

treball, la longitud dels trams va ser delimitada per la comunitat dominant en el tram. 

El resultat va ser que alguns trams eren llargs, principalment sobre substrat artificial 

(fins a 529 m dins el Port de Palamós), mentre d’altres eren extremadament curts (fins 

a 1 m en llocs batuts de substrat natural), amb una mitjana de 21,14 m. L’enfoc que es 

va utilitzar en aquest treball va permetre obtenir resultats més precisos que els 

obtinguts per Ballesteros et al. (2007).  

 

A més, en l’estudi de Ballesteros et al. (2007) les zones alterades per l’acció de l’home 

(ports i espigons) no van ser avaluades, mentre que sí que ho van ser en el present 

estudi, on representen el 31,00% de la totalitat de la zona estudiada. 

 

Els resultats obtinguts en l’estudi de Ballesteros et al. (2007) mostren que la majoria de 

la costa catalana avaluada (cal recordar que van excloure els ports i els espigons de 

platja) presenta un estat ecològic moderat, excepte la zona nord de Catalunya, que 

inclou la zona estudiada en el present treball, que presentava un estat ecològic molt bo 

(Fig. 44). Comparant aquests resultats amb els obtinguts en el present treball per a les 

zones de substrat rocós natural, es veu que, efectivament, la qualitat de l’aigua  de la 

zona 4 (compresa entre el Racó de les Dones i la Punta de Cala Rovira), no ha variat en 
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el període avaluat (2007-2015), i segueix presentant un índex EQR molt bo. Per contra, 

la qualitat de l’aigua de la zona 1 (compresa entre el Port Marina i el Port vell de 

Palamós) ha presentat un lleuger deteriorament en aquest període de temps, perquè 

ha passat de presentar un índex EQR molt bo, a bo. 

 

Fig. 44. Mapa que mostra els resultats obtinguts en l’estudi de Ballesteros on s’ha enquadrat la zona que 
s’ha estudiat en el present treball. 

 

La costa estudiada en relació a altres llocs de la Mediterrània avaluats anteriorment 

 

L’estat ecològic de la zona estudiada és similar o lleugerament inferior a l’observat 

anteriorment per a gran part de la Costa Brava, però superior al observat a la resta de 

la costa catalana, que només obté valors de bo o moderat, o fins i tot pobre a les àrees 

properes a la ciutat de Barcelona (Fig. 44, Ballesteros et al., 2007). A la Mediterrània 

s’han realitzat estudis similars utilitzant el CARLIT en altres indrets, com ara el mar 

d’Alboran (Bermejo et al., 2013) i les costes occidental i sud d’Itàlia (Rende et al., 

2011). Les zones avaluades en aquests darrers treballs són molt àmplies però els 

resultats les qualifiquen bàsicament com a zones amb molt bon estat o amb bon estat 

de conservació. Aquests valors tant alts, són comparables als obtinguts a la costa Brava 

per Ballesteros et al. (2007), i als obtinguts en el present treball per a la costa 

compresa entre el Port Marina de Palamós i la Punta de Cala Rovira de Platja d’Aro. 
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Conclusions i propostes de gestió 
 

A continuació es presenten les principals conclusions d’aquest treball i les propostes 

per a millorar la qualitat de l’aigua de la zona. 

 

 A nivell geomorfològic, a la zona compresa entre el Racó de les Dones i la Punta 

de Cala Rovira existeixen nombroses platges fòssils que, degut a la seva 

singularitat com a formacions geològiques residuals caldria que fossin 

considerades per a ser protegides. 

 

 A la zona estudiada es distingeixen quatre àrees segons l’índex de qualitat de 

l’aigua que presenten: la zona entre el Port Marina i el Port vell de Palamós, amb 

un estat ecològic bo, la zona del Port de Palamós amb un estat pobre, la zona 

dels espigons de Palamós i Sant Antoni de Calonge, amb un estat moderat, i la 

zona entre el Racó de les Dones i la Punta de Cala Rovira, amb estat molt bo. 

 

 Els resultats obtinguts van mostrar que les àrees amb substrat natural rocós eren 

les millor conservades, presentaven una més gran varietat de comunitats i una 

millor qualitat de l’aigua (EQR = molt bo o bo). Per contra, les zones amb pitjor 

estat ecològic i, per tant, amb una diversitat de comunitats menor, eren aquelles 

que, d’una manera o altra, estaven alterades per les activitats de l’home (EQR = 

moderat o pobre). 

 

 A la zona estudiada, les principals activitats de l’home que han afectat al 

desenvolupament de les comunitats i, per tant, que han influït en els valors 

inferiors de l’índex de qualitat de l’aigua obtinguts en les àrees 2 i 3, han estat, 

probablement: 

- La construcció d’infraestructures (el Moll nou de Palamós, el Port 

Marina, el Port vell de Palamós, i els espigons de Palamós i Sant Antoni 

de Calonge), perquè han alterat la lliure circulació de sediments en 

l’aigua i han, probablement, destruït les comunitats de fanerògames 

marines de gran part de la badia de Palamós i Sant Antoni de Calonge. 
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- L’impacte dels ports de la zona, causat per l’abundància de vaixells 

(pesca, esbarjo, de carga i creuers), i per l’abocament de residus sòlids i 

diverses substàncies químiques (pintures anitfouling, carburants, olis,...) 

al mar, perquè aquests factors malmenen o impedeixen el 

desenvolupament de les comunitats. 

- L’aportació excessiva de nutrients per part de les rieres de la zona 

(Monells, Aubi i Calonge). Aquests nutrients provenen dels fertilitzants 

de les terres de conreu, i en arribar al mar eutrofitzen les aigües marines 

afavorint el desenvolupament de comunitats tionitròfiles. Les rieres 

també poden vessar al mar alguns productes químics tòxics, com 

herbicides o pesticides, que també afecten al desenvolupament de les 

comunitats. 

- La pressió del turisme, que es tradueix en un augment dels residus 

sòlids al mar, i també en una major quantitat d’aigües residuals que són 

tractades a la depuradora de Palamós, la qual, després d’un tractament 

primari i secundari, acaba abocant encara una quantitat important de 

nitrogen i fòsfor a la propera platja de Castell (Palamós). L’abocament  

d’aquests nutrients al mar afavoreix l’eutrofització de l’aigua i afavoreix 

també el desenvolupament de comunitats tionitròfiles. 

 

 Per a la millora de la qualitat de l’aigua de la costa estudiada es proposa intentar 

aconseguir que, al menys totes les zones situades fora del port, presentin un 

estat ecològic molt bo, i que les zones portuàries i els espigons de la badia 

millorin significativament. Per això, es plantegen les següents mesures de gestió: 

- Evitar l’abocament de residus i realitzar una campanya per a netejar el 

fons marí, a banda de la neteja de platges i aigua ja establerta als 

municipis afectats. 

- Assegurar la depuració de totes les aigües residuals abans d'abocar-les 

al mar. 

- Evitar l’abocament de substàncies contaminants al mar. 

- Assegurar el compliment de les normes de seguretat i contaminació dels 

vaixells.  
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- Promoure les lleis que regulin la quantitat i el tipus d'abocaments de 

residus al mar i donar suport a iniciatives ecologistes que lluitin contra la 

contaminació del medi. 

- Difondre informació als usuaris sobre la importància de mantenir un bon 

estat de conservació del medi natural. 

 

 Els resultats obtinguts recolzen la capacitat del CARLIT per avaluar la qualitat de 

les aigües de les zones de substrat rocós natural, ja que els resultats obtinguts 

estan relacionats amb les condicions a les quals estan exposades les espècies en 

cadascun dels sectors. També s’ha comprovat que el mètode és viable per a 

l’avaluació de les comunitats que creixen sobre substrat artificial, la qual cosa no 

havia estat contemplada pel CARLIT. 
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Glossari  

 

Aigües eutròfiques: aigües enriquides en nutrients. Pot semblar que és bo per a les 

aigües però si hi ha excés de nutrients creixen gran varietat d’organismes que moren i, 

conseqüentment, es podreixen i fan disminuir la qualitat de l’aigua.  

Arborescent: que forma ramificacions anàlogues a les branques d’un arbre. 

Base discoide: en forma de disc.  

Beina: coberta protectora. 

Bentos: conjunt d’organismes que viuen als fons aquàtics.  

Betònica: relatiu al bentos.  

Bioconcreció: acumulació d’algun tipus de matèria sobre una massa rocosa. 

Cauloide: part del tal·lus d’una alga semblant a una tija i amb funció de suport i, a 

vegades, de conducció. 

Cornisa: part rocosa d’una muntanya o d’una costa abrupta que sobresurt a causa 

d’una capa dura que recobreix les que són immediatament inferiors.  

Disc basal: òrgan en forma de disc que permet la subjecció d’alguns organismes al 

substrat. 

Epífita: Planta que viu sobre d’una altra que li serveix de suport sense que li serveixi 

d’aliment. 

Epilític: organisme que viu adherit a les roques o a les pedres. 

Erecte: dret, en posició vertical.  

Esquama: peça aplanada, sovint de color viu, situada al revers del tal·lus. 

Éssers bioindicadors: espècie o grup d’espècies que reflecteixen fàcilment l’estat biòtic 

o abiòtic del medi, l’impacte produït sobre un hàbitat, comunitat o ecosistema. Poden 

ser organismes tan variats com bacteris, protozous, líquens, insectes, aus o mamífers, 

dels que es fa un seguiment. 

Estoló: porció postrada del tal·lus, de la que poden generar-se eixos o làmines erectes. 

Fanerògames: plantes amb flor que habiten sobre fons tous com ara fang, encara que 

també es poden trobar en zones rocoses. Es caracteritzen perquè ocupen grans 

extensions formant prats marins o boscos marins amb una gran densitat d’individus. 

Fotòfil: que viu en condicions d’elevada lluminositat.  

Gorgònies: també conegudes com a ventall de mar, és un ordre de cnidaris colonials 
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que es troben en tots els oceans del món. 

Grup ecològic: grup d’espècies d’una regió que tenen característiques semblants. 

Hidrologia: Ciència que tracta de les aigües terrestres, continentals i marines i de les 

seves propietats i aplicacions. 

Hidrològic: relatiu o pertanyent a la hidrologia. 

Infralitoral (pis): nivell que s’estén des del límit inferior del pis mediolitoral fins el lloc 

on desapareixen les aigües fòtiques i les fanerògames marines (entre 25 i 45 m en el 

Mediterrani).  

Macroalga: alga multicel·lular que es diferencia de la resta d’algues microscòpiques 

per la seva mida. 

Mapa bionòmic: mapa que descriu les comunitats d’éssers vius d’una zona 

determinada. 

Mediolitoral (pis): nivell que inclou l’espai vertical comprès entre les alçades mitges de 

la baixamar i la plenamar, la seva amplitud depèn de l’onatge. 

Pintures antifouling: producte que s’utilitza en els vaixells per a protegir-los 

d’organismes vius existents al mar que s’adhereixen a la superfície que es troba 

directament en contacte amb l’aigua.  

Plagiòclasi: sèrie de tectosilicats triclínics sòdics i càlcics pertanyents als feldspats, que 

formen part de la sèrie albita-anortita. 

Platja fòssil: formacions geològiques de sorra cimentada de gran valor que es troben al 

litoral. 

Pseudofilamentós: format per una línia d’organismes unicel·lulars que es mantenen 

units per una beina gelatinosa.  

Recer: Lloc a cobert del vent, de les injúries del temps.  

Rizoma: en algunes fanerògames, tija subterrània, habitualment horitzontal però que 

també pot ser vertical. 

Sifó: cèl·lula plurinucleada allargada i, en ocasions, ramificada característica de les 

algues verdes sifonals. 

Sifonat: proveït d’un o varis sifons.  

Tal·lus: aparell vegetatiu d’organització relativament simple, pluricel·lular, amb parts 

poc o molt diferenciades morfològicament i funcionalment, propi de la majoria de les 

algues pluricel·lulars i dels fongs.  

Termòfila: que viu en zones càlides i no tolera bé el fred.  

Tionitròfila: que tolera la contaminació. 
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Zona fòtica: zona en la qual penetra la llum del sol. 

Zona somera: casi per sobre o molt proper a la superfície. 
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Grau de satisfacció 

 

Aquest treball m’ha obert els ulls davant la immensitat de projectes que es podrien dur 

a terme per a controlar la destrucció que pateix, en aquests moments, el nostre entorn 

i el gran perill que constituïm els humans per a la natura. 

Un cop finalitzat l’estudi puc afirmar que no em penedeixo d’haver escollit aquest 

tema perquè m’ha interessat des d’un principi i no se m’ha fet pesat. 

El que m’ha agradat més van ser els dies de mostreig, que malgrat el cansament causat 

per l’esforç de recórrer la costa remant en hores de sol i, a vegades, afegint l’efecte de 

les onades i del vent, van ser dies molt profitosos en els quals vaig adquirir molts 

coneixements que han estat indispensables alhora de realitzar aquest treball.  

Els dies de mostreig em van permetre conèixer més a fons la zona costanera del poble 

on visc. Em sento afortunada de viure en aquesta zona per la gran varietat de cales 

meravelloses, moltes de les quals no havia tingut la oportunitat de visitar mai. 

Realment els dies de mostreig van ser molt cansats però la bellesa de totes aquelles 

cales i els éssers vius que les habitaven compensaven els moments d’esgotament i em 

motivaven a continuar. 

El moment més satisfactori va ser quan vaig calcular els índexs del CARLIT, ja que va 

ser molt impressionant com, a partir d’una sèrie de nombres atribuïts a les comunitats 

es pogués calcular l’estat ecològic i que, a més, els resultats obtinguts fossin els 

esperats. De manera que aquest estudi només confirma el que ja es pot deduir 

simplement amb l’observació del medi.  

Aquest treball ha sigut molt enriquidor ja que he adquirit moltíssims coneixements 

relacionats amb el tema tractat, però a més, he pogut aconseguir un dels objectius 

principals, experimentar què comporta realitzar un estudi de caire científic. 
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