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IMPACTE AMBIENTAL DE L'EXT·RACCIÓ
DE SORRA A LA MAR DE-~VILANOVA

En aquesta secció d'Ecologia presentem dos articles complementaris sobre el
fet, gravíssim, que ha representat per a la pesca i els fons marins de la nostra
costa I'extracció massiva de sorra per a regenerar platges al sud de Vilanova.
Aquests articles són deguts a Josep M. Jansá i Gemma Roset, dos biólegs vila-
novins vinculats al Museu del Mar.

El fet que davant de Sitges i Vallcarca, en una área que els pescadors de Vila-
nova coneixen per «Mar de Vilanova», s'hagi procedit a una extracció massiva de
sorra del fans d'aquest Mar, va provocar una forta protesta de pescadors, eco 10-
gistes i ajuntaments de les poblacions afectades. La sorra, com se sap, va utilitzar-

se per a regenerar o ampliar les platges d'altres poblacions turístiques com Cube-
lIes, Cunit, Calafell, Comarruga, etc, I'alteració de les quals, a causa d~.ls espigons
i deis ports esportius, ha fet disminuir I'aportació de sorra a aquestesplatges.

El vaixell que draga l'arena, a través de bombeig per tuberies, va operar a Ca-
. la Morisca, cap a lIevant de la platja de Vallcarca; davant de l'Aiguadolc, port de

Sitges, i davant del Vinyet i el Terramar, de Sitges.

El vaixell treballa i extreu l'arena i altres materials a una profunditat d'entre
6 i 10 braces, que en metres suposa de 9 fins a 16. Deixa un forat d'unes tres
braces de profunditat, uns 5 metres aproximadament. Les característiques del fans
on opera poden definir-se com a fans d'arena, fans d'algues (que és la planta Posi-
dónia oceanlcaj i de fans construits per una barreja deis dos anteriors.

Així, dones, el vaixell, en la seva extracció, carrega la sorra i també les algues
-la Posid6nia- i algunes pedres. A partir de les 6 o 8 braces és on habita la Posi-
dónia, tan característica de la zona pesquera anomenada «El Brut», i que tan bene-
ficiosa és per a les captures de Vilanova.

Ecologia pesquera
Els fets mencionats són font de preocupació per part deis pescadors, perqué aquesta
extracció perturba ~'ecosistema pesquer, destrueix el fans -un medi marí molt

important-, provoca turbuléncies a les aigües i arrosega arts de pesca, com les «nan-
ses», amb el consegüent perjudici per a les embarcacions que pesquen en aques-
tes zones. El dany o impacte directe es produeix qua n s'ataca el 561 marí, que és
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í'habítat de molts organismes (els bentónics i d'altres), com els moluscs, crustacis,
anélids, esponges, ascídies i algues. El fans és on s'alirnenten molts peixos que són

d'interés comercial i que són capturats pels pescadors. D'altres peixos es repro-
dueixen al fans deis prats de la planta Posidónia oceanica. Al fans hi ha lIocs d'al-
gues que constitueixen la base de la cadena trófica de l'ecosisterna marí, irnpor-
tant en el manteniment d'una població de peixos.

Si es destrueix el fans tindrem que, per una part, els peixos i organisrnes del fans
hauran d'emigrar i per un temps desapareixaran. La pesca, com és de suposar,
disminuirá d'una forma global, i en aquell punt concret no es pescara gairebé res.

En remoure el fans es creen turbulencies rnés o menys grans i extenses, depén
del tipus d'arena i de la dinámica de les corrents d'aigua. Disminuirá la fotosíntesis

de les algues i de la Posidónia, i es creara menys aliments per als peixos. La nutrí-
ció i la productivitat també disminuiran. Tot queda afectat en funció de la zona (ex-
tensió) implicada. Encara que fos una zona de poca diversitat biológica -fet que no
és el cas de que parlern- cal respectar el fans marí de cara a una futura comunitat

que s'hi assenti, només així es preserva a la lIarga la pesca al Mar de Vilanova.

L'extracció es realitza a poca profunditat per evitar problemes tecnics i on hi
ha més espessor d'arena per tal de rendabilitzar el procés. Aquests Ilocs no sern-
pre colncideixen amb una baixa densitat biológica i en lIocs on no es pesqui, sinó
que a vegades passa tot el contrario Es draga en lIocs d'important diversitat bioló-
gica i, per tant, d'interés pesquer. Ningú no pot demostrar que I'impacte és nul
o que sigui petit. Si ellloc d'extracció és pla i hi ha poc corrent, lentament s'hi anira
dipositant arena de l'entorn i omplirá el forat. Peró fins i tot així no es regenera

el fans al cap d'alguns mesas o anys.

Peró si hi ha certa pendent o la corrent subterránea és suficientment intensa,
lIavors es produeix erosió de I'entorn de la zona d'extracció. Hi ha una arrossega-

ment de material del fans, destruint el substrat on s'assenten molts organismes.
El forat esdevé un abocador d'arena i sediments deis voltants. Així, l'irnpacte és
més extens, pero. també pot arribar-se a regenerar. El dany és funció directa del
volum d'arena extret, de la diversitat biológica i de la dinámica del mar.
«El Brut» o «L'Alguer»,

¡
A l'area próxima a l'extraccló d'arena del Mar de Vilanova existeix un fans ano-

menat «El Brut», ccfmpost per una prada de Posidónia, planta anomenada «alga»
o «alguer», que no és altra cosa que una fanerógama d'organització semblant a les

plantes terrestres amb flers i fruits. Té una organització superior a les algues, amb
arrels subterranies, flors-i fruits. El tall s'anomena rizoma, perque va creixent lon-
gitudinalrnent. Del rizoma surten per una part les arrels que subjecten i alimenten
la planta al fons·marí. I per al~ra part produeix les fulles en forma de cintes. Cada

any, per la tardar, cauen les fulles velles que són reemplacades a la 'primavera i
estiu següents. Les velles van a les.platges o es destrueixen i van a parar al sedi-
ment marí. A vegades formen unes.estructures en forma de bola que apareixen
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a les nostres platges, amb acumulacions de fúDes mortes, pero normalment no apa-
reixen els «gallots», que són trossos de rizomá 'amb algunes fulles velles i amb arrels.
Quan vegern gallots vius a les platges, aixó significa que s'han arrencat de fons ,

a través d'algun artilugi, en aquest cas degut a I~xtracció de sorra.

Per que és important respectar I'«alguer" o «brut»?
De fet, existeix una prohibició explícitá de pesca r,«Sl I arrastre» en el «Brut»,

perqué el «rastrillo» utilitzat pot arrencar plantes de Posidónia. Aquesta planta crea
un ambient propici al fons marí per diversos motius. ;

Primer, perqué, en ser una planta, realitza la funció fotosintetica sintetitzant

hidrats de carbó i proteines. Elimina oxigen, tan vital per a la vida del fons. Absor-
beix CO2 o anhídrid carbónic produint per doble motiu una descontaminació. L'oxi-
gen oxida la materia orgánica que aportem al mar en els desaigües residuals. Les
fulles són la plataforma de minúsculs organismes que mengen les seves fulles o

respiren el seu oxigen. D'altres organismes es camuflen entre les seves fulles da-
vant la presencia de depredadors.

La segona raó és perque les seves arrels fixen el sol arenós i eviten l'erosió
i la destrucció del fons marí.

Díbuíx de Cemma Roset í Juan, detallant les parts de
la Posídónía
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I en tercer 1I0c, perque
creen l'habitat de reproducció

de moltes especies d'interés
pesquer i comercial. Alguns

peixos posen els ous entre les
plantes del fons o bé les seves

larves s'hi alimenten.
Igualment trobem peixos

adults que resideixen a
I'alguer.

La Posidonia, en definiti-
va, crea un fluxe de nutrients
des del substracte fins a la su-
perficie o les aigües de pesca

i també produeix un fluxe vi-
tal d'oxigen.

Especies afectades
Tenint en compte les des-

cripcions deis propis pesca-
dors sobre la situació del vai-
xell que ha extret la sorra, i en
base a I'observació sobre les
cartes marines, podem argu-



mentar que part de I'extracció s'ha efectuat en la zona limitant o dintre mateix del
«Brut», i les especies que poden haver estat afectades, a banda de la mateixa Posi-
dónia -els «gallots» de la qual s'han vist junt a la sorra dipositada a les platges
que es volen regenerar- son o poden ser les següents: peix d'escata, moll blanc,
sípies, mabres, moll vermell, pops roquers, escórpores, Ilobarros i lisses. Pero, ba-

o sicament, si hem de citar dues especies molt implicades en aquest tema són el «sal-
monete» (moll vermell) i el cargol punxenc -«Bolinus Brandaris»- que ültimarnent

s'havia reprodult molt i havia suposat un bon negoci per a la pesca.

CONCLUSIONS
1.- S'han observat «gatlots. a la sorra extreta del Mar de Vilanova. Aixó implica

necessariarnent que s'ha danyat el fons d'aquest Mar.

2.- La pesca de «Bolinus Brandaris» o «Murex Brandaris» (cañadilla) a les arees
afectades ha disminutt molt, i gairebé s'ha anul.lat en punts propers a
I'extracció.

3.- S'ha d'evitar una extracció massiva de sorra del fons.

4.- La recuperació del fons del mar sera variable en el temps, segons la quanti-
tat d'arena extreta, pero és possible.

5.- És convenient fer un seguiment del volum de pesca de la zona implicada i
estudiar el fons deis Ilocs de I'extracció actual.

6.- Els Ilocs d'extracció són zones de pesca i amb una població o ecosistema bio-
lógic important.

JOSEP M. JANSA MARTí
Bióleg
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