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Presentació entitat
Creada l'any 2006, té un doble objectiu, d'una banda realitzar projectes d'investigació a una
escala que sovint és obviada pels grans centres de recerca; i de l'altra, apropar els resultats
científics obtinguts, al públic en general, mitjançant accions divulgatives i projectes educatius.
Qui som?
L'equip humà de S'Agulla està format per biòlegs familiaritzats amb el món de la recerca: des
d'investigadors en actiu i consultors, fins a divulgadors i educadors ambientals freelance. Tots
units per la passió de protegir la natura, a través de la recerca i l'educació ambiental.
Dr.Carlo Tidu: doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Biologia per la
Universitat de Cagliari (Italia). Vinculat al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
realitzant estudis de Gestió Integral de la Costa durant 7 anys. Treballa com a consultor en
estudis d'impacte ambiental sobre el medi marí.
Bussejador 3 FECDAS i NITROX, bussejador professional de petita profunditat (2ª restringida
30m)
Carol Campillo Campbell: llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Máster en tractament d'imatges de satèl·lit per la Universitat de Dundee (Escòcia). Postgrau en
Qualitat i Innovació per la Universitat Oberta de Catalunya. Vinculada al Centre d'Estudis
Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) analitzant imatges de satèl·lit i aplicant Sistemes d'Informació
Geogràfica (SIG) durant 6 anys. Treballa en estudis del fons marí i la seva divulgació.
Guanyadora del premi Cavall Fort 2014 amb 3 articles de divulgació marina: submarinisme, els
cnidaris i els corrents marins, publicats durant el primer semestre 2015 i encara hi continua
col·laborant.
Bussejadora 3 estrelles CMAS. Patrona d'Embarcació d'Esbarjo (PER)
Dr.Joan Mora Crespo: Doctor en Ordenació Territorial i Medi Ambient, Llicenciat en Biologia
per la Universitat de Girona. Vinculat al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
realitzant estudis de Gestió Integral de la Costa durant 5 anys. Consultor en estudis d'impacte
ambiental del medi marí.
Bussejador 3 estrelles FECDAS i NITROX, Patró de Iot
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Què fem?
Tenim dues línies de treball, la recerca amb accions divulgatives dels resultats obtinguts i
l’educació.
RECERCA:
Sota el projecte Els Jardins Submergits de la Selva, des de fa 6 anys estem estudiant la zona de
la capçalera del canyó submarí de Blanes. Zona que es troba entre els 30-70 metres de
profunditat i d’on n’hem fet un mapa d’un àrea de 16 km2 . A més hi hem descobert el bosc de
gorgònies vermelles (un tipus de corall) més altres del Mediterrani. A més sota el projecte
GorGene les hem comparades amb altres poblacions de la costa catalana i publicat a la revista
científica internacional Coral Reefs (2016).
En els últims dos anys S'Agulla ha centrat la seva acció de recerca en localitzar i mapejar els
arts de pesca abandonats, com xarxes palangres, i nanses, que tenen l'efecte d'alterar o
destruir l'hàbitat i de continuar pescant de forma “fantasma.
S’han fet accions divulgatives tan de tipus presencial a través de xerrades, com a nivell de les
xarxes socials amb:
•

un blog que ja té més 70000 visites

•

Facebook exclusiu del projecte Els Jardins Submergits de la Selva amb 312 seguidors

•

Comptes propis de l’associació S’Agulla tant a Facebook com a Twitter.

EDUCACIÓ:
Seguint el moviment iniciat als Estats Units d’ocean literacy (“cultura marina”) S’Agulla durant
el curs 2015-2016 va arrencar el projecte educatiu internacional Oceans. Es tracta d’una
primera aproximació a l’entorn marí de forma vivencial, amb un enfoc multidisciplinar
utilitzant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a mitjà per compartir els
resultats entre els centres participants. Es tracta de donar valor a les dades locals per així
arribar a conceptes globals de funcionament del Planeta i el rol clau de l’oceà en qüestions
com el canvi climàtic.
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Justificació i objectius del projecte
L’any 2011, S’Agulla va començar el projecte "Els Jardins Submergits de la Selva”, centrat en
l'estudi del fons marí de la zona litoral compresa entre Blanes i Tossa de Mar. Durant el
projecte s'han detectat les principals comunitats naturals que caracteritzen la Costa Brava.
Entre aquestes cal destacar, per la seva importància, el coral·ligen que es desenvolupa entre
els 30 i 70 metres de profunditat, especialment important en la proximitat de la capçalera del
canó submarí de Blanes. Aquesta comunitat es considera com un conjunt de biocenosis amb
un altíssim valor ecològic i molt fràgil.
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Colònies de gorgònies vermelles dels Jardins Submergits de la Selva
Juntament amb a les comunitats de coral·ligen dels Jardins Submergits de la Selva, els alguers
de Posidonia oceànica, constitueixen els dos valors ecològics més importants de la zona
litoral de Blanes. A la Punta de Santa Anna trobem una important comunitat de Posidonia, en
clar retrocés com a tot el litoral català.
Posidonia oceanica és una planta marina típica del Mediterrani, que per la seva importància
ecològica es pot comparar als boscos d’alzines de terra ferma. Ja que ofereix aliment i refugi a
moltes espècies d’invertebrats i peixos, a la vegada que te una funció de fixar CO2 i la sorra del
fons marí, esmorteint els efectes dels temporals i del Canvi Climàtic.

Alguer de Posidonia oceanica de Punta Santa Anna
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L’espècie més emblemàtica d'aquests boscos submarins és el mol·lusc gegant Pinna nobilis,
conegut popularment com Nacra.

Nacra (Pinna nobilis) de Punta santa Anna

Aspecte de la nacra des d’dalt
La nacra és un mol·lusc bivalve entre els més grans del món, endèmic de la Mediterrania.
¿Però per què és important la nacra? La presència d'aquesta espècie és fonamental per
augmentar els espais que poden ser colonitzats per altres espècies, fet que porta a un
creixement de la biodiversitat. No obstant això, com moltes altres espècies, també la nacra ha
vist reduïdes les seves poblacions, sobretot per la pèrdua de hàbitat disponible. Cal subratllar
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que fa pocs anys es va ampliar el Port de Blanes, amb un dic d'abric que ha estat construït a
pocs metres de distància del l’alguer de Posidonia oceanica, cosa que ha determinat una
important regressió d’aquest habitat i de les especies que hi viuen.

Blocs de formigó del nou dic del port Blanes a prop del alguer de Posidonia oceanica
Per què necessitem estudiar la nacra?
Des de fa dos anys, moltes poblacions de nacra han patit una important reducció a
conseqüència d'una infecció viral. L'efecte de la infecció ha estat molt important en el
arxipèlag balear, i al sud de la Mediterrània on les nacres pràcticament han desaparegut.

Nacra morta en el alguer de Posidonia oceànica de Punta Santa Anna

Que passa amb les nacres de Blanes?

DINERS al carrer 2018 CUP BLANES
I a Blanes que passa? No ho sabem ... Per la informació que hem recollit directament en el
camp, hem vist que algunes nacres de grans dimensions s'han mort, però també s'ha trobat
algun exemplar viu molt petit. No obstant això aquesta informació no permet conèixer l'estat
de la població que es troba a la zona de punta Santa Anna. Tenint en compte aquestes
consideracions, els objectius del present projecte són:
1) Conèixer l'estat de la població de nacra de l’alguer de Punta Santa Anna mitjançant un
mostreig científicament vàlid.
2) Informar sobre la necessitat de salvaguardar la pradera Posidonia oceànica de Punta Santa
Anna i les especies que la poblen, concretament les nacres. Un dels problemes que han estat
detectats per S'Agulla durant el desenvolupament dels projectes d'investigació sobre el
coral·ligen profund de la capçalera del canó de Blanes, és el gairebé total desconeixement de
l'existència d'aquests valors naturals per part del públic en general i fins i tot dels mateixos
usuaris (pescadors, navegants...). Aquesta situació observada durant l’estudi del canó de
Blanes es repeteix en el cas de la Posidonia oceanica i de la nacra.
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Planificació i organització del projecte
Mostreig
El mostreig es durà terme a la zona de Punta de Santa Anna què és on es localitza el primer
alguer de Posidonia oceanica de la Costa Brava. En aquesta zona es distribuiran 30 punts de
mostreig. Cada punt es marcarà des de l'embarcació de suport amb un GPS per gravar la
posició i posar-la posteriorment en un mapa.

Zona de mostreig de Punta Santa Anna
A cada punt mitjançant una cinta mètrica quatre bussejadors recorreran una circumferència
amb un radi de 6 metres. Des del centre del cercle s’estén una cinta mètrica fins a una longitud
igual al radi escollit (6 metres). Dos bussejadors es situessin entre 0 i 4 metres i dos entre 4 i 6
metres, amb l'objectiu d'explorar una superfície amb la mateixa extensió.

Esquema de mostreig de la població de nacra (Pinna nobilis).
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A cada estació, s'anotarà la posició i la profunditat del centre del cercle. De cada exemplar de
nacra s'ha d'anotar la distància del centre del cercle (m) i la seva orientació en graus (0-360º),
estat (viva, malalta o morta), posició (vertical, estirada), i amplada màxima de la valva (cm).
D'altra banda es realitzarà el càlcul de la densitat mitjana d'individus que s'ha d'expressar en
ind / 100 m2
S'Agulla disposa de l'ús d'embarcació necessària per a la realització del projecte, que es troba
amarrada a les passarel·les de Ports de la Generalitat del port de Blanes.

Embarcació de suport: Maru
Tot el material de submarinisme (vestits, reguladors, instrumentació, etc.) necessari per dur a
terme el projecte és l'equip personal dels integrants de S'Agulla i no suposarà cap cost afegit.
Sensibilitzar sobre la presència dels valors naturals de la zona litoral Blanes. El
desconeixement dels valors naturals, fa que, almenys en part, els usuaris subestimen els
efectes que causen la seva pèrdua. Un dels efectes més importants de la pèrdua de valors
naturals és la pèrdua de biodiversitat, fet que sempre està relacionat amb l'augment de la
pobresa.
Per aquesta raó s’organitzaran varies exposicions fotogràfiques en espais públics com la
Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el objectiu d’explicar de forma visual els valors naturals de
la zona litoral de Blanes, de les amenaces que pateixen què poden portar a la seva desaparició.
L'Associació S'Agulla en els últims anys ha participat en diverses accions de sensibilització com
la recollida de xarxes abandonades o neteges del fons marí acompanyades per la producció i
exposició de material divulgatiu que ha tingut una gran difusió en els mitjans audiovisuals i
xarxes socials. Finalment una important acció de difusió i sensibilització de l'activitat de
S'Agulla se està portant a terme a través del bloc dels Jardins Submergits de la Selva, que
compta amb gairebé 70.000 visites.
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Pressupost projecte
Concepte

Quantitat (euros)

Mostreig de les nacres
Combustible embarcació recolzament bussejadors (30 sortides)

400

Gasos i altres materials per bussos (aire comprimit per 4
bussejadors per 30 sortides)

960

Accions sensibilització
Material exposició fotogràfica

440

Cost total projecte

1800

Recursos propis S’Agulla (30%)

540

Import sol·licitat al projecte Diners al Carrer CUP Blanes (70%)

1260

Cronograma

Tasques

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Preparació
Mostreig
Divulgació resultats

Declaració de compromís de compliment de les condicions expressades per l’otorgament de
la col·laboració econòmica
L’entitat S’Agulla Educació Mediambiental (CIF G17942954) es compromet a complir les
condicions expressades a les Bases Reguladores per la concessió de col·laboracions
econòmiques per a projectes de la convocatòria de Diners al Carrer destinades a entitats
blanenques sense ànim de lucre.
Blanes, 29 juny 2018
Per l’equip de S’Agulla
CARLO TIDU
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