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L’activitat pretén donar a conèixer un dels ecosistemes més 

representatius del nostre litoral que comprèn el final de la Platja Llarga 

i l’inici de l’anomenat “Bosc de la Marquesa”. L’objectiu és despertar 

l’interès per l’estudi de l’entorn, la seva fauna, flora i l’equilibri existent 

en un medi molt delicat, potenciant l’observació i la descripció d’aquest 

espai privilegiat.  

  

  
  

1.-Per arribar al punt de trobada, cal agafar la carretera nacional 340 en 

direcció Barcelona i deturar l’autobús a l’entrada del càmping “Les 

Palmeres”- Restaurant “El Trull”. En aquesta parada trobareu el 

professorat del Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona que us 

acompanyaran en el recorregut.  

  

2.-  L’activitat  comença  a  les 9’30h  i acaba  a les 12.30h, 

aproximadament.  

  

3.- En cas de mal temps, s’haurà de suspendre l’activitat i si aquest és 

dubtós, cal que els alumnes vagin preparats, ja que no hi ha cap indret 

on poder aixoplugar-se.  

  

4.-Al llarg del recorregut no es troba aigua potable, cal doncs portar la 

cantimplora plena de casa.  

  

5.-L’itinerari no contempla cap activitat relacionada amb el bany. Es deix 

a criteri dels professors aquesta possibilitat i sempre sota la vostra 

responsabilitat.  

  

6.-El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona facilitarà el 

material necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat, tret del 

material propi de l’alumne/a (llapis, goma, colors, maquineta...) i el 

quadern de l’ activitat (caldrà imprimir-ne un per cada alumne/a o en tot 
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cas, un quadern per cada dos, descarregant-lo a la  nostra pàgina web: 

Publicacions> Tarragona Marítima> Passejant per vora mar).  

  

7.- Seria convenient com a treball previ i per afavorir la comprensió de 

l’espai estudiat,  fer un repàs de les diferències entre peixos, mol·luscs, 

crustacis i aus, així com dels mecanismes que originen una platja (erosió, 

sedimentació, transport...)  

  

8.- Recorda que et trobes en un espai inclòs en el Pla d’espais d’interès 

natural que ha estat proposat per formar part de la Xarxa Natura 2000 

de la UE. L’espai està gestionat per DEPANA en conveni amb la propietat 

i el Departament d’agricultura, ramaderia i pesca, col·labora en la seva 

conservació. Per tant:  

- Camina pels senders existents.  

- Guarda la brossa per dipositar-la als contenidors exteriors.  

- Procura no trepitjar cap plançó ni arrencar o collir cap planta. - 

Procura no fer soroll. Gaudeix dels sons naturals.  

- Recorda que et trobes dins d’una propietat privada; en conseqüència, 

respecta-la!  

  

                           
      

 L’espai que visitarem correspon al tram final de la PLATJA 

LLARGA i a la zona arbrada coneguda com el BOSC DE LA 

MARQUESA, entre la Punta de la Creueta i la Punta de la Móra, ocupant 

un sector de la franja costanera al nord- norest del municipi de 

Tarragona, orientat al sol de migdia.  

     Aquesta zona comprèn una línia d’escassament 1,8 Km de costa, amb 

dues cales principals (Arbossar i Calabech), que limita una extensió de 

110 Hectàrees, amb un relleu suau, excepte els penya-segats que donen al 

mar. La resta està formada per una pineda i un savinar que ressegueix 

tota la costa de platges i rocam.  

     A l’interior, la via del tren i la carretera nacional 340, trenquen la 

connexió amb altres zones arbrades com la pedrera del Mèdol, delimitant 

així un espai natural únic de gran riquesa ecològica.      A la banda Oest 

del bosc, la Platja Llarga, amb els seus 2,5 Kms, representa un canvi de 
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fesomia comparat amb la banda est rica en vegetació, paisatges de costa 

abrupta, platges i brolla que arriba fins a vora del mar.  

     Malgrat el procés de destrucció provocat per la pressió urbanística i 

turística al llarg de la nostra costa, aquest petit indret ha restat en estat 

natural constituint un paisatge idíl·lic i misteriós que esperem puguin 

gaudir les futures generacions.  

  
  

La part muntanyosa del bosc i el seu entorn està formada per una 

elevació d’uns 30-40 metres per sobre el nivell del mar.  

La roca és una pedra fàcil de treballar, formada per restes de 

closques, conquilles, materials sedimentaris (fòssils). Té un to groguenc 

característic i encara s’utilitza com a substància purificadora de la pell, 

mitjançant empastifament.  

El clima és suau, amb poques precipitacions i amb una temperatura 

mitjana anual de 17 graus. Hi ha alternança entre hores de vent i calma. 

Els vents dominants són: la Marinada (sud- sudoest) que pentina els pins 

de primera línia i el Mestral (Nord-noroest).  

El vent de l’Oest ha creat i manté encara la zona de dunes fixada 

pels pins i les savines.  

L’aigua sol presentar un aspecte transparent amb abundància de 

posidònia (pilotes de mar) i les marees no passen del mig metre. En els 

indrets no cultivats, la vegetació és típicament mediterrània formada per 

llentiscle, margalló, romaní, bruc d’hivern i pinedes de pi blanc i pi 

pinyer. Hi ha també savines i una gran varietat d’espècies vegetals 

medicinals pròpies dels boscos mediterranis.  

En els ambients sorrencs trobem plantes adaptades a les dures 

condicions climàtiques com el borró, el rave de mar i el melgó marí i en 

els roquissars el fonoll marí i l’ensopeguera.  

Pel que fa a la fauna, aquesta està composada de petits mamífers 

com conills, esquirols, ratolins i rat-penats, així com una gran varietat  

d’ocells. El sotabosc alberga invertebrats, amfibis i rèptils.  

La fauna marina té representats més de 40 espècies de mol·luscs i 

crustacis i esporàdicament hi apareix algun dofí, balena o tortuga.  
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Aquesta zona és molt rica en esdeveniments històrics. De la 

presència romana tenim el testimoni de la pedrera que existeix a 

la Punta de la Creueta i d’on s’extreia el material per bastir diversos 

edificis  de la ciutat.  

Ja a l’Edat Mitjana, el Castell de Tamarit, conquerit per Bernard 

Sendred de Gurb abans del 1.049, va ser el punt més avançat de la 

reconquesta de Tarragona i va viure atacs i epidèmies durant segles.   

A inicis del segle XX, va ser adquirit i restaurat per la família nord- 

americana Deering.  

Enmig dels conreus i garrofers trobem les restes del Mas de  

Grimau, construït al voltant del segle XVI i destruït per motiu d’una 

explosió, durant la Guerra Civil, ja que va ser utilitzat com a magatzem 

de municions.  

Durant segles i, segons la tradició, el bosc ha estat punt de trobada 

i amagatall de bruixes i bruixots a la recerca de plantes per elaborar les 

seves pòcimes i guarir malalties.  

Durant els segles XVI i XVII, aquest indret era lloc de 

desembarcament de pirates barbarescs i contrabandistes que aprofitaven 

el refugi natural que ofereixen les cales. Fruit d’aquesta situació va ser 

l’aparició de les torres de vigilància (Torre de la Móra, Torre de Mas d’en 

Grimau) per prevenir els atacs continuats a les poblacions costaneres.  

Cal fer constar que el poble de Tamarit va desaparèixer a mitjans 

del segle XIX, després de patir fortes epidèmies i malalties infeccioses, 

degut a la seva proximitat als aiguamolls del Gaià.  

El nom de Bosc de la Marquesa es deu a la seva antiga propietària, 

la  Sra.  Caridad Barraquer, Marquesa de Barcena, persona que, davant 

les ofertes dels promotors immobiliaris que la pressionaven per comprar 

els terrenys de Mas Grimau, quan li preguntaren si sabia què podia fer 

amb tots els diners que li donarien per la finca, tingué l’encert de 

respondre que el que faria  seria comprar una altra finca igual i, com que 

ja la tenia no li calia vendre-la. En conèixer l’anècdota, l’ús popular del 

nom va començar a estendre’s l’any 1986, a partir dels treballs i estudis 

dels grups ecologistes que tant han treballat per la preservació d’aquest 

espai.  

  

A TARRAGONA  

OBRO ELS ULLS SOBRE EL MAR I ETVEIG TAN CLARA QUE 

ET FLOREIXEN ONADES A LA PELL  
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LES GAVINES, LA LLUNA, ET FAN L’ESCATA,  

TENS PENSAMENTS DE FUM I ANELLS DE PLATA  

QUI HA NASCUT ALS TEUS BRAÇOS NO T’OBLIDA  

DEL TEU CAMÍ DE PEDRA EN TREU LA VIDA  

I CULL EN EL SILENCI, EL TEMPS MÉS BELL  

  

(Olga Xirinacs, maig 1977)  

  

  

1.- Els nius de metralladora de la Guerra Civil (Búnker) 

Construcció de formigó i pedra realitzada durant els anys 1937-1938 

corresponent a una estructura defensiva costanera del bàndol republicà 

de la guerra civil.  

  

2.-La Porrassa o Cova del Rei.  

Es refereix a la cova i monticle on es troben actualment els 

restaurants Iot i Tòful de Mar. És el lloc on el rei Jaume I va pernoctar 

de retorn de la conquesta de Mallorca.  

  

3.- Restes d’una torre de guaita del segle XVI.  

Es troba a l’alçada del càmping de les Palmeres,  més o menys 

davant de la Torre dels Escipions. Es tracta de les restes, semi-ocultes per 

les dunes,  d’un edifici de planta circular que correspon a una antiga torre 

de vigilància costanera del s.XVI.  

  

4.- Vestigis romans.  

En la zona límit entre el bosc de la Marquesa i els terrenys del 

càmping de les Palmeres, existeix un jaciment arqueològic que inclou 

fragments d’un mil·liari romà, corresponents a la senyalització de la Via 

Augusta. Un d’aquests mil·liaris es localitza a l’aparcament del 

restaurant “El Trull”.  

  

5.- Vil·les romanes. En la zona d’accés des de Mas Rabassa  al càmping 

de les Palmeres, en un monticle al costat d’una zona d’aiguamolls, 

sobresurten les restes d’una vil·la romana de la qual hi ha elements 

epigràfics conservats a Mas Rabassa. Testimonis d’una altra vil·la es 

troben davant la Torre dels Escipions on hi ha restes de murs que podrien 

pertànyer a unes termes.  
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6.- La pedrera romana de la Punta de la Creueta Restes d’una pedrera 

romana amb les línies marcades de preparació dels blocs, els talls a la 

roca i els vestigis que identifiquen aquest espai com a pedrera d’on 

s’extragué la pedra per aixecar edificis romans. S’utilitzà en la 

construcció de la Torre dels Escipions.  

  

  

7.- La Torre d’En Grimau.  

Situada al mas del mateix nom. Es tracta d’una fortificació dels 

segles XVI-XVII.  

  

8.- Torre de la Móra.  

Torre de guaita del s. XVI.  

  

9.- Mil·liari romà (pedra vertical que assenyalava les distàncies en les 

vies romanes).  

Trobaràs un mil·liari  a la zona d’aparcament del Restaurant “ El 

Trull”.  

  

Identifica amb un número cada imatge amb les restes arqueològiques 

esmentades.  
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1. Platja de la Móra.  

  
  
Assenyala sobre aquest plànol les platg es del litoral tarragoní:   

  



 

2. Platja dels Capellans.  

3. Platja Llarga.  

4. Platja Arrabassada  

5. Platja Miracle.  

6. Platja Savinosa.  
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• Assenyala amb una línia el recorregut que has fet fins arribar al punt de trobada.  

• Punteja l’espai que visitarem.  

• Després, assenyala aquelles en les quals t’has banyat algún cop.  
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(Punt d’observació1)  

 Una platja es defineix com una acumulació sobre la vora de la mar 

de materials que van des de les sorres fins als blocs, passant per les platges 

de palets. Els materials poden ser d’origen orgànic (restes d’esquelets i 

closques d’animals) o inorgànic (descomposició de les roques).  

La platja canvia constantment de forma, a causa del transport de 

sediments per l’acció de les onades, que actuen perpendicularment a la 

costa; els corrents litorals marins, que es produeixen quan el vent empeny 

les ones obliquament i que provoca un transport de material paral·lel a  

la línia de costa, i l’acció de l’home.  

Les onades causen l’ascensió dels grans de sorra que, després cauen 

lliurement al fons quan l’ona ja no té cap força per mantenir-los en 

suspensió. Cada vegada que un gra de sorra és aixecat, acaba per ocupar 

noves posicions al fons.  

  

  
  

La Platja on iniciem l’activitat ja fou anomenada per Lluís Pons d’Icart (al 

s. XVI) com “El gran arenal”.  

  

1.- Escriu alguns noms de platges que coneguis  del terme de 

Tarragona:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________  
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2.- Quins elements del paisatge actual no hi eren al segle XVI?  

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

3.- Assenyala a la fotografia la zona de marees, la zona humida i la zona 

seca.  

  

4.- Dibuixa sobre la fotografia anterior  una línia perpendicular i una 

altra obliqua.  

  

  

   
                                                      (Punt d’observació 1)  

  

Amb l’ajuda de diferents aparells intenta determinar el conjunt de 

característiques climàtiques i la orientació, que de ben segur marca 

la personalitat d’aquest ecosistema.  

  

1.- Utilitzant la brúixola  escriu que hi veus des de la teva posició:  

    
Al nord hi veig _________________________.   

Al  sud hi veig __________________________.  

A l’est hi veig __________________________.   

A l’oest hi veig _________________________.  

  

2.- Fes servir l’anemòmetre per calcular la velocitat i la direcció  del 

vent .   

Completa les frases següents.  

  

La  velocitat  és  de  ______________________  i  la 

 direcció _________________________.  
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Per tant, aquest vent s’anomena (ull, tens una pista a la portalada)    

____________________________________________.  

  

  

3.- Mesura també el grau d’humitat amb l´higròmetre i marca la 

resposta correcta.  

  

□Menys del 50%                  □Entre el 50% i 70%                □Més del 70%  

  

 4.- Determina la temperatura ambient i la del mar  amb el 

termòmetre.  

La temperatura ambient és de ____________º C  i la del  

mar________________º.  

  

  

  

   
(Punt d’observació 2)  

  

 La sorra està formada per grans procedents de l’erosió de les 

roques. Entre ells, quan les roques són granítiques, hi ha làmines 

de mica brillants. També s’hi troben restes de closques que donen el to 

groc característic.  

            Una duna és una acumulació d’arena per efecte del vent. La sorra 

de les platges està formada per partícules petites i de poc pes que són 

mogudes fàcilment per l’aire, que les arrossega fins que troben un 

obstacle i es va acumulant fins que constitueix una duna. Les dunes són, 

per tant, sistemes  canviants, dinàmics i fràgils.  
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1.-Agafa un grapat de sorra i observa-la amb la lupa:  

  

Tota la sorra de la platja té el mateix gruix?  

 _________________________________________________________ On 

creus que els grans són més gruixuts?   

__________________________________________________________  

Tots els granets tenen el mateix color?  

__________________________________________________________ 

Tenen relació aquests granets amb les roques que hi ha a prop?  

_________________________________________________________  

  

            2.- Agafa un altre grapat de sorra més gruixuda i separa els diferents 

materials que hi trobis (trossets de roca, restes de closques, espícules de 

garota, closques petites... Què hi has localitzat?  

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

  

3.- Classifica aquests elements de més petit a més gran: llim, grava, 

argila, sorra, bloc i còdol.  

_________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________   

  

4.- Escriu algunes utilitats de la sorra:  

__________________________________________________________  
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El conjunt de característiques climàtiques, plenament 

mediterrànies, associades amb la presència d’un terreny calcari, 

determinen unes espècies  vegetals ben adaptades a resistir períodes 

importants de sequera. Malgrat tractar-se d’un medi advers, les platges 

contenen vida vegetal i animal on les plantes han desenvolupat unes 

estratègies molt curioses per sobreviure.  

  

  

1.-Encercla les característiques  que, en condicions normals, creus que es 

donen en aquest indret:  
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       2.- Per superar aquests problemes, quines adaptacions podrem observar  

Completa les següents afirmacions amb aquestes paraules: recobriments 

protectors, profundes, petites, espines, crasses.    

                            

a.-  Per evitar les pèrdues d’aigua, les fulles són______________________  

b.- Per defensar-se dels depredadors, algunes tenen____________________  

c.- Per cercar l’aigua del subsòl  les arrels són_________________________  

d.- Per emmagatzemar aigua, algunes tenen fulles_____________________  

e.- Per protegir- se de la reflexió de la sorra tenen ____________________  

  

  

3.- Aixafa amb els dits una fulla d’ungla de gat. Què succeeix?  

___________________________________________________________  

en les plantes?   
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vius (plantes i animals) vinguin a parar a la platja. Això ens permet 

reconèixer closques calcàries de diferents mol·luscs o identificar 

l’animal del qual formaven part.  

  

1.- Recull restes de la platja i destria una mostra de petxines per iniciar 

la teva col·lecció. Classifica allò que hagis trobat en naturals (fragments 

d’éssers vius, pedres...)  o artificials (resultat de l’acció de l’home), i posa’ls 

en dues bosses diferenciades, després d’anotar les troballes:  

  

  

Naturals  Artificials  

    

    

    

    

  

Moltes petxines presenten un orifici perfectament circular en un  

dels extrems. El responsable d’aquests forats és un  cargol marí de la 

família dels natícids que viu en els fons arenosos. És de costums 

carnívores i s’alimenta de mol·luscs excavadors als qui subjecta amb el 

seu fort peu, mentre perfora la closca segregant un producte químic 

capaç de destruir la cobertura. Mitjançant uns moviments circulars de la 

ràdula (la llengua rasposa), va donant al forat la característica forma  

circular i un cop perforada, introdueix la trompa de l’aparell bucal i 

devora el bivalve.  

  
  

     El moviment de l’aigua del mar fa que algunes restes d’éssers  
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(Punt d’observació 3)   

  

En aquest indret pots observar una pedrera romana de 

fa____________ anys, d’on es varen extreure els blocs per bastir alguns 

dels edificis o monuments de l’època. Observa les marques deixades pels 

picapedres i escolta l’explicació de quina era la tècnica emprada.  

  

1.- Ressegueix a la imatge la forma que 

tindria el carreu.  

2.- Calcula el volum del carreu  

:______X_____X_____X____=____cm3   

  

3.- Quin monument de Tàrraco va utilitzar en la seva construcció pedres 

d’aquesta zona?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
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3.- Assenyala els següents objectes al dibuix anterior:  

  

  

 

  

MAÇA  

 

GALLEDA D’AIGUA  

  

 
CISELL                                               

 

TASCÓ  
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(Punt d’observació 4)  

  

1.- Intenta calcular l’alçada del pi, mitjançant aquesta fórmula H=h· (D/d)  

  

 
  

  

L’alçada és______________________.  

  

  

2.- Assenyala les característiques de cada pi, les semblances i les diferències, 

emplenant el quadre.  
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Característiques  PI PINYER  PI BLANC  

Tronc      
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Capçada      

Branques      

Fruit (pinya)      

Escorça      

Fulles      

  

TREBALLS POSTERIORS  

  

  

ALGUNES EXPERIÈNCIES  
  

1.- Per  capturar un cuc arenícola cal excavar un pou a la  

sorra molt a prop d’on bateguen les onades fins trobar aigua.  

  

2.-Observa la reacció d’unes gotes d’àcid clorhídric sobre la closca d’un musclo.  

  

3.- Per obtenir cristalls de sal, agafa aigua de mar en un pot i aboca’n la 

meitat o un xic més en un plat fons que hauràs de deixar en alguna part 

de l’aula sense tocar-ho. Després d’ aproximadament una setmana  

(depèn de la humitat ambiental), l’aigua s’haurà evaporat i el fons del 

plat estarà recobert de petits cristalls cúbics. Observa’ls amb la lupa o el 

microscopi.  

  

4.- Per comprovar l’existència de fitoplàncton (plàncton vegetal), agafa 

un tub d’assaig i omple’n un terç amb sorra humida agafada de la vora 

de l’aigua. Afegeix una tercera part d’alcohol, tapa’l bé i agita’l. Observa 

quin color agafa l’alcohol.  

  

  

  

  

ALGUNES CURIOSITATS  
  

-Del litoral català, 280 Km són de platges. La Platja Llarga fa 2.700m de  



23  

  

llarg per 45m d’ample.  

  

-Si quan nedes, t’empasses un glop d’aigua de mar, t’empasses, pel cap baix, 

uns 1.000 organismes vius.  

  

-Un cop l’eriçó és a la sorra es va assecant i va perdent les punxes.  

  

-Les estrelles de mar normalment tenen 5 braços, però també hi ha estrelles que 

en tenen més o menys. Tenen la capacitat de regenerar-los.  

  

- El cranc, quan creix, ha d’abandonar la closca i fabricar-ne una altra de 

nova.  

  

- Un litre d’aigua de mar conté 35g de sals marines (clorur, sodi, sulfat, 

magnesi, calci i potassi).  

  

- Si tota la sal que hi ha al mar s’estengués uniformement sobre la terra seca, 

formaria una capa de més de 150m de gruix (equivalent a un edifici de 45 

pisos).  

  

- En els caballets de mar, són els mascles els que es queden embarassats. Les 

femelles es limiten a dipositar els ous en una bossa que té el mascle a  

l’abdomen i és el que fertilitza i pareix les cries.  

  

- El 97% de tota l’aigua del planeta correspon a aigua salada marina.  

  

- L’aigua del mar absorbeix 2.000 milions de tones de diòxid de carboni.  

  

-Milions de tones de brossa són llançades al mar cada any. Només les  

filtracions de les refineries suposen 200.000 tones de petroli  l’any.  

  

- En les aigües marines es troba la muntanya més alta del món. Es tracta del 

volcà Mauna Kea a Hawai que medeix 10.203m, però només 4.213m 

emergeixen del mar.  

  

- Un informe de la Universitat de Toronto (Canadà), explica que el nivell dels 

oceans ha crescut 20cm des de el 1900 i estima que l’escalfament global 

suposarà l’elevació de 60cm més en el futur.  
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