
Platja Llarga constitueix un espai d’unes 10
hectàrees situat a l’extrem sud del terme
municipal de Vilanova i la Geltrú.

Forma part d’una antiga zona d’aiguamolls i
dunes litorals presents a la zona del delta del
riu Foix coneguda amb el nom de “El Prat”.

Aquest espai és l’última zona natural que
resta de l’antic delta del riu i és amb la platja
dels Muntanyans de Torredembara l’únic espai
litoral d’aquestes característiques al llarg de
la costa entre el Delta de l‘Ebre i el Delta del
Llobregat.

Avui, l’espai de Platja Llarga es troba en procés

de recuperació i restauració naturalística.

P E T I TA  H I S T Ò R I A

Figures de protecció:
Pla especial de restauració i
protecció com a zona humida i
sorral costaner del Sector Platja
Llarga de Vilanova i la Geltrú (19
de maig de 2004).

Espai natural de l’Inventari de
zones humides de Catalunya.

Normes d’ús de l’espai
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Tota la platja
és zona de
nidificació

Jugant el gos
malmet les dunes
la flora i els nius

Respecteu
les plantes

Gracies per
endur-vos les

deixalles

Transiteu arran de
l’aigua per no

trepitjar les dunes

Amics de Platja Llarga

Amb el suport de:

Més informació:
“La Caseta”
d’informació a Platja Llarga,
(passat el pont del Prat de Vilanova
a mà esquerre).

CRIA. Centre de Recursos i Informació
Ambiental. C/ Bonaire núm 1.
Vilanova i la Geltrú. Tel. 938169004.
cria@vilanova.cat

i

Utilitzeu els
contenidors de

l’inici de la platja

No és permès
acampar

No és permès
fer foc

Espai protegit
PLATJA LLARGA
de Vilanova i la Geltrú

Regidoria de Participació i Medi Ambient
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Platja Llarga és un dels últims espais de la línia de la costa
sense urbanitzar, en el qual es conserven encara ecosistemes
dunars i de zones humides tot i la pressió que l’espai ha
experimentat al llarg de la seva història.

Aquest espai es troba ubicat en un entorn molt urbanitzat
(urbanització Racó de Santa Llúcia, urbanització Prat de
Vilanova, línia fèrria, etc.), tot i que encara existeixen alguns
espais agrícoles adjacents a Platja Llarga com són:
la Millera, el Prat de l’Escarrer i l’extrem occidental de
l’Ortoll.

Per a la conservació de Platja Llarga i per tal de reduir

l’efecte barrera de les infraestructures presents a la

zona, és important la protecció dels espais adjacents.

V A L O R S  N A T U R A L S U N  E S P A I  R I C  E N  B I O D I V E R S I T A T

Flora:
La vegetació de Platja Llarga es troba
constituïda per diverses comunitats vegetals
de duna i reraduna, entre les quals hi ha
presents importants salicorniars i canyissars.

Algunes de les espècies més destacades són
el tamariu (Tamarix gallica), el jull de platja
(Agropyrum juceiforme) i el borró (Ammophila
arenaria).

Fauna:
Tot i la pressió antròpica que aquest espai
natural pateix, s’han detectat a la zona un
total de 80 espècies diferents d’aus, de les
quals per a la seva conservació destaquen:
la baldriga balear (Puffinus mauretanicus),
el corb marí emplomallat
(Phalacrocorax aristotelis),
el flamenc comú (Phoenicopterus roseus),

el repicatalons (Emberiza schoeniclus)
o el boscaler comú (Locustella luscinioides).

Platja Llarga és utilitzada per bona part
d’aquestes aus com a zona de descans i
alimentació.
Destaca també el corriol camanegre
(Charadrius alexandrinus), un ràpid i vital
ocell que viu a prop de la platja.

També s’ha detectat la presència d’algunes
espècies de micromamífers com són:
el talpó comú
(Microtus duodecimcostatus),
la musaranya comuna
(Crocidura russula).
el ratolí mediterrani
(Mus spretus).
I de rèptils com la serp verda
(Malpolon monspessulanum).

Platja Llarga, és un

espai únic i ric en

biodiversitat.

Un espai que entre

tots i totes podem

protegir i preservar.


