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1 INTRODUCCIÓ 

La zona litoral compresa entre Blanes i Tossa de Mar és considerada emblemàticament com 

l'inici de la Costa Brava, essent el punt de transició entre les llargues platges del Maresme i els 

penya-segats abruptes de l'Empordà. En aquest tram de costa al fons marí s'hi observen les 

principals comunitats naturals que caracteritzen la Costa Brava. Entre aquestes cal destacar, 

per la seva importància, el coral·ligen que s'ha desenvolupat entre els 45 i 70 metres de 

profunditat, que seguint la definició proposada pels experts, és considera com un conjunt de 

biocenosi amb una biodiversitat elevada, pròpies de la zona esciòfila amb organismes animals i 

vegetals caracteritzats per una dinàmica de població molt lenta que donen a aquests sistemes 

un altíssim valor ecològic i alhora una elevada fragilitat. 

Aquesta comunitat natural té una importància cabdal com a zona d'hàbitat preferent d'espècies 

d'alt interès comercial com ara: gall de sant Pere (Zeus faber), dèntol (Dentex dentex), mero 

(Epinephelus marginatus), mòllera roquera (Phycis phycis), llagosta (Palinurus elephas) i 

llamàntol (Homarus gammarus). 

A causa de la seva importància ecològica, la biocenosi del coral·ligen està inclosa en l'hàbitat 

de interès comunitari (EUR27:1170) de la Directiva Hàbitat de la Comunitat Europea. 

El pla “The Action Pla on Coralligenous and Calcareous Bio-Concretions” 

(RAC/SPA.ICRAM\Avenant N3/2008/RAC/SPA), indica entre les accions prioritàries la 

necessitat de dur a terme el cartografiat, a nivell regional i local d'aquesta comunitat, amb 

l'objectiu final de determinar i plantejar mesures de seguiment, conservació i noves activitats 

d'investigació. 

La zona de coral·ligen que se situa entre Blanes i Tossa de Mar és coneguda per l'elevada 

densitat de la gorgònia vermella Paramuricea clavata, espècie, que resulta particularment 

vulnerable als impactes antropogènics donat que presenta les característiques típiques de les 

espècies estructurals d'aquesta biocenosi: baixes taxes de fecunditat i reclutament, creixement 

lent i cicles vitals molt llargs. 

La presència d'aquesta gorgònia ha estat descrita exhaustivament i estudiada en tota la Costa 

Brava nord, on colonitza preferentment les parets verticals dels penya-segats submarins del 

Baix i Alt Empordà, que són alhora els llocs més apreciats pels submarinistes (Illes Medes -

Estartit-, Llafranc, Begur, Tamariu, l'Escala, Roses, Llançà, Cadaqués i Portbou). No obstant 

això, la informació disponible per aquesta espècie estructural del coral·ligen al litoral comprès 

entre Blanes i Tossa de Mar és encara molt escassa i fragmentada, degut a l'elevada 

profunditat a què és troba (entre els 45 i 70 metres) que la fa abastable només als 

escafandristes més experimentats. A més a diferència de les altres àrees on ha estat 

detectada, en aquest tram de costa Paramuricea clavata forma praderies molt denses sobre 

roques planes freqüents al fons marí d'aquesta zona.  
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Una revisió acurada dels estudis publicats sobre la gorgònia vermella Paramuricea clavata, 

indica que la majoria de poblacions analitzades és troben entre els 12 i 40 metres de 

profunditat, tot i que el seu rang de distribució supera els 100 metres de profunditat. L'escassa 

informació és deguda sobretot a la dificultat de realitzar immersions tecnicocientífiques a més 

de 40 metres de profunditat, que requereixen de submarinistes amb una preparació òptima i 

molt experimentats. Aquestes limitacions fan que per exemple no és conegui si l'elevada 

mortalitat que afecta cíclicament aquesta gorgònia a les poblacions més superficials, afecti 

també a les poblacions més profundes (Cerrano et. al., 1999; Harmelin & Garrabou, 2005; 

Linares et al., 2008). 

Per tal de dur a terme unes primeres mesures per a una correcta gestió i conservació dels fons 

marins que alberguen la biocenosis coral·lígena compresos entre Blanes i Tossa de Mar, són 

indispensables un coneixement exacte dels límits de distribució, l'estructura demogràfica 

i l'estat de conservació de les principals especies indicadores de l’estat de l’hàbitat 

(p.e.:Paramuricea clavata).  

La conservació i la gestió dels espais naturals singulars o d'elevat valor ecològic per la 

importància de les espècies que contenen, requereix, com a base per a la seva implantació, el 

coneixement del medi. No obstant, en el cas dels ecosistemes marins, existeixen algunes 

limitacions tècniques (ex: profunditat, estat de la mar, limitació del temps d'immersió, etc.) que 

dificulten la realització d'estudis detallats i exhaustius. Tot i aquestes limitacions, la gestió 

d'aquests espais marins adquireix cada vegada més importància degut a l'augment del nombre 

d'usuaris, que potencialment poden donar lloc a diferents impactes amb un efecte acumulatiu. 

En el cas d’espècies estructurals, com la gorgònia vermella Paramuricea clavata al coral·ligen 

mediterrani, la presència d'impactes derivats d'usos múltiples de la zona costanera poden tenir 

conseqüències inesperades ja que aquesta espècie presenta característiques intrínseques que 

dificulten la seva recuperació quan l’origen de les pertorbacions és l'activitat de l'home. 

1.1 ANTECEDENTS 

La Generalitat de Catalunya (2011) i l’Obra Social “La Caixa” (2013) van concedir a l’entitat a 

S’Agulla Educació Mediambiental unes ajudes, que han permès descriure una de les 

comunitats de gorgònia vermella (Paramuricea clavata) més importants fins ara trobades a la 

Mediterrània. Es tracta d’una espècie clau que estructura l’anomenat coral·ligen; vindrien a ser 

els arbres d’un bosc que conté una gran diversitat d’organismes animals i vegetals. Aquesta 

gorgònia es caracteritza per tenir una vida llarga, un creixement lent i una baixa taxa de 

reproducció, conferint-li un altíssim valor ecològic i una elevada fragilitat. En aquest cas, la 

població estudiada va ser trobada a fondàries excepcionals d’entre 50-70 m a la capçalera del 

canó submarí de Blanes (Costa Brava). Els resultats van posar en evidència que estem davant 

de les gorgònies més grans de la Mediterrània descrites fins ara -de fet es tracta d’organismes 

d’edats superiors als 100 anys.  
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Aquestes comunitats tan poc conegudes de Paramuricea clavata, no només són presents a la 

capçalera del canó de Blanes, sinó que també se’n troben a les capçaleres dels canons de 

Palamós i del Maresme. Malauradament fins ara no han estat estudiades en detall degut a les 

fondàries a les que es troben (superiors als 50 m). 

L'entitat S'Agulla Educació Mediambiental ha dut a terme en dues fases la inspecció de la 

capçalera del canó de Blanes mitjançant el sonar d'escombrat lateral, per un total de 16 km2, 

amb la finalitat de detectar les zones rocoses o d'origen biogènic que potencialment poden 

albergar la biocenosi del coral·ligen. Un cop identificades les zones rocoses, s'ha procedit a la 

distribució dels punts d'interès mitjançant la tècnica d'estratificació random, que posteriorment 

s'han inspeccionat mitjançant immersions amb escafandre autònoma. En cada un dels més de 

88 punts inspeccionat s'ha recorregut un transecte d'uns 100 aproximadament, prenent 

aproximadament una fotografia cada 2 metres. Posteriorment el material fotogràfic s'ha 

analitzat per determinar l'espècie o les espècies dominants i la presència o absència de les 

principals espècies que conformen la biocenosi del coral·ligen. Finalment es determinar la 

presència d'arts de pesca (fils i xarxes enganxades) amb la finalitat de veure l’afectació 

antròpica en el fons marí.  

A part del sonar d'escombrat lateral es disposa d’una batimetria de la zona d’estudi. 

L’estudi geofísic i biològic de la capçalera del Canó de Blanes, portat a terme des de 2011 per 

l’entitat S’Agulla, ha generat un volum important d’informació adquirida, que fa necessària la 

creació d'un entorn SIG per poder analitzar detingudament totes les dades proporcionades tant 

pels mostrejos directes (submarinistes) com pels indirectes (sonar d'escombrat lateral i 

batimetria). D'aquesta manera es pot analitzar i relacionar l'estructura i la distribució espacial 

del coral·ligen de la capçalera del Canó Submarí de Blanes, així com donar a conèixer d'una 

manera visual aquests sistemes, apropant aquest entorn a la població i als administradors 

locals. Aquestes accions de divulgació tenen com a principal objectiu sensibilitzar la població 

local de la necessitat d'una correcta conservació i gestió d'aquests espais singulars amb un 

elevat valor ecològic. 

 

1.2 OBJETIUS 

El primer objectiu del present treball és el bolcat de tota la informació obtinguda per l'entitat 

S'Agulla Educació Mediambiental en un entorn SIG, adquirint així una major descripció del 

territori. 

Aquest entorn SIG estarà compost per una sèrie de capes, les quals estaran lligades a bases 

de dades alfanumèriques que aportin documentació d'interès relacionades amb les capes 

gràfiques, proporcionant d'aquesta manera una visió global de la distribució i estat de 

conservació del coral·ligen de la capçalera del Canó Submarí de Blanes. 
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El segon objectiu del projecte és la creació d'un visor web que mostri tota la informació de la 

zona d'estudi, obtinguda durant els diversos projectes duts a terme per S'Agulla Educació 

Mediambiental. 

Per a assolir els objectius exposats anteriorment es segueixen les següents fites parcials. En el 

seu conjunt permeten l’anàlisi exhaustiu de la biocenosis en la capçalera del Canó Submarí de 

Blanes. 

1. Recopilació de la informació necessària per l'elaboració de l'entorn SIG, per això es 

compta amb la documentació aportada per l'entitat S'Agulla Educació Mediambiental. 

2. Mitjançant la informació aportada pel sonar d'escombrat lateral de la zona, que es 

relacionarà amb la informació procedent de les immersions puntuals s’obté un mapa 

bionòmic de detall de la zona d'estudi. 

3. Presentació dels punts d’immersió en una capa gràfica. Detallant les espècies 

dominants identificades en cada un dels punts. Permetent relacionar gràficament les 

espècies més importants amb les diferents zones geofísiques de l’àmbit d’estudi. 

4. Representació gràfica de la orografia del fons del àmbit d’estudi. Amb l’objectiu 

d’identificar la relació entre les especies dominants de cada punt amb la profunditat.  

5. Per millorar l'acció divulgativa, s’elabora un visor web, el qual permet visualitzar tota la 

informació d’entrada que disposa l'entitat S'Agulla Educació Mediambiental, així com la 

generada en aquest projecte. 

2 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

2.1 RECOPILACIÓ DE DADES 

La informació de partida prové de l’entitat S’Agulla Educació Mediambiental, recopilada des de 

l’any 2011, tant per mostrejos directes, mitjançant immersions en zones rocoses, com 

indirectes, amb l’elaboració de sonar d’escombrat lateral i batimetria.  

La informació de la que es disposa es la següent:  

Dades Format 
Sistema de 

referencia 
Font 

Mosaic sonar escombrat lateral 

(16 km2) 
tif 

WGS84 
S’Agulla 

Punts mostreig (88 punts) Excel WGS84 S’Agulla 
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Dades Format 
Sistema de 

referencia 
Font 

Restes d’arts pesquers Excel WGS84 S’Agulla 

Imatges punts mostreig JPG -- S’Agulla 

Dades batimètriques 

Excel WGS84 S’Agulla 

DWG ED50 S’Agulla 

Lloc d’Importància Comunitària 

(LIC) i Zona d’Especial Protecció 

per les Aus (ZEPA) 

WMS WGS84 

Ministerio de 

Agricultura, 

Alimentación y 

Medio Ambiente 

Ortofotos WMS WGS84 
Instituto Geográfico 

Nacional 

Mapa base WMS WGS84 

Institut Cartogràfic i 

Geològic de 

Catalunya 

2.2 DIGITALITZACIÓ DE LES DADES GRÁFIQUES 

2.2.1 Capa geomorfologia del fons 

Les dades que defineixen aquesta capa provenen de la inspecció de la capçalera del canó de 

Blanes mitjançant sonar d’escombrat lateral, realitzat per l’entitat S’agulla Educació 

Mediambiental. 

De l’anàlisi de les fonografies resultants de l’execució del sonar en la zona d’estudi 

s’identifiquen les zones rocoses, que es el substrat que necessita la Paramuricea clavata per 

desenvolupar-se.  

Basat en la fonografia proporcionada per el programa sonarwiz, i les dades obtingudes del 

mostreig in situ es confecciona un mapa bionòmic.  

2.2.2 Capa estacions de mostreig 

Com a dades de partida tenim una taula amb la nomenclatura, localització i profunditat de 

cada un del punts on s’ha realitzat immersió per la descripció del fons del canó Submarí de 

Blanes, així com les especies identificades en cada un d’ells, establint una dominància entre 

especies.  
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2.2.3 Capa batimetria zona estudi 

Les dades de batimètriques, proporcionades per l’entitat S’agulla Educació Mediambiental, es 

presenten en dos formats, una part en AutoCAD (.dwg) i amb ED50 com a sistema de 

referencia i una altra part en taula d’Excel (versió 1997-2003 - .xls) i amb un sistema de 

coordenades WGS84. La composició dels dos fitxers formaran la capa que contindrà les línies 

batimètriques i les cotes de profunditat de la zona objecte d’estudi. 

2.2.4 Capa restes arts pesqueres 

Les dades que determinen si s’han trobat restes d’arts pesqueres en el fons marí de cada un 

dels punts de mostreig definits anteriorment, es presenta en format taula. Aquesta taula conté 

la nomenclatura, localització i profunditat de cada un del punts on s’ha realitzat immersió 

per la descripció del fons del canó Submarí de Blanes, així com l’absència o presencia de 

restes pesqueres, en aquest últim cas es diferencia amb si es molt o poc present, enumerant-

les amb un 1 o amb un 2, respectivament. 

2.2.5 Capa identificació esponja globosa 

Les dades que determinen la presencia de l’esponja globosa en cada un dels punts mostrejats, 

es presenta en format taula, contenint la nomenclatura, localització i profunditat de cada un 

del punts on s’ha realitzat immersió per la descripció del fons del canó Submarí de Blanes, així 

com l’absència (0) o presencia (1) de l’esponja globosa.  

2.3 CREACIÓ DEL VISOR WEB 

L’objectiu principal per la creació del visor web es millorar l’acció divulgativa, mostrant tota la 

informació recopilada durant l’execució dels diferents projectes portats a terme per l’entitat 

S’agulla Educació Mediambiental en la zona de la capçalera del canó Submarí de Blanes.  

Per assolir els objectius, s’ha realitzat un visor còmode i de fàcil interpretació de manera que 

qualsevol persona pugui interpretar la informació continguda, mitjançant la plataforma 

d’Instamaps. 

Instamaps és una eina de disseny de mapes senzilla, que permet a l’usuari escollir i 

personalitzar el seu estil, a més de posicionar els seus punts d’interès i dibuixar les línies o 

polígons necessaris, tot afegint la informació associada. Una vegada triat l’estil del mapa, 

l’usuari hi pot bolcar la seva pròpia informació o bé la procedent de bases de dades accessibles 

online, publicar-lo a Internet i compartir-lo a les seves xarxes socials, així com convidar a altres 

usuaris a fer-hi aportacions. 

En el visor web s’han inclòs la següent informació: 

� Dades de naturalesa del fons del àmbit en estudi. 

� Dades de les cotes batimètriques en la zona d’estudi. 
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� Punts on s’han portat a terme les immersions que permeten caracteritzar la zona 

d’estudi.  

� Punts de mostreig amb la seva descripció, és a dir, quant es clica sobre el punt es 

visualitza la informació associada a cada estació, mostrant el nom de punt, la fotografia 

i el nom de l’espècie dominant, la profunditat de mostreig i un enllaç amb la pagina web 

de l’entitat S’Agulla Educació Mediambiental.  

� Dades de restes d’arts pesqueres detectades en els punts d’immersió.  

� Servei Web de Mapes (WMS) que conté els Llocs d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’ 

Especial Protecció per les Aus (ZEPA) que proporciona el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

3 RESULTATS 

3.1 DIGITALITZACIÓ DE LES DADES GRÁFIQUES 

La digitalització de les dades gràfiques a permès la creació d’una sèrie de capes a partir de les 

quals s’ha realitzat un mapa. 

Aquest plànols permeten l’anàlisi de les dades individualment i en conjunt, podent inferir en 

l’existència o no de relació entre cada un dels paràmetres estudiats. 

A partir de l’anàlisi dels plànols es conclou que no existeix una relació clara entre la 

geomorfologia del fons i les especies dominants, considerant que una mateixa espècie 

dominant s’ha trobat en diversos tipus de fons. En algunes especies dominants si que existeix 

una lleugera relació amb la batimetria, s’observa per exemple que la espècie Eunicella 

singularis en el punts mostrejats es desenvolupa entre els 51 i 58 metres de profunditat o 

que la Paramuricea clavata es desenvolupa entre els 50 i 59 metres i la Paramuricea 

clavata groga entre els 51 i 61 metres.  
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Tal com s’aprecia en les figures següents no existeix una relació entre la profunditat i la 

troballa de restes d’arts pesquers, però si que s’observa una relació molt clara entre la 

existència de restes d’arts pesquers en els fons marí dels punts mostrejats i la proximitat al 

port de Blanes, situat al sud-oest de la zona d’estudi. 

  

En la imatge es relacionen la identificació de l’esponja globosa amb les cotes 

batimètriques i la naturalesa del fons, 

amb la finalitat d’analitzar si aquesta 

espècie es desenvolupa en algun rang 

de profunditat específic o sobre algun 

substrat concret. Si observem el plànol, 

apreciem que es desenvolupa entre 

els 31 i els 61 metres, per tant, és un 

rang molt ampli per poder treure una 

conclusió, al contrari succeeix amb la 

naturalesa del fons, on s’aprecia que la 

major part dels punts on s’identifica 

aquest tipus d’esponja presenta una tipus de fons detrític costaner amb maërl. 

En el plànol es relaciona els punts de mostreig amb la naturalesa del fons, així com les 

figures de protecció (LIC i ZEPA) existents 

en la zona d’estudi, amb la finalitat de poder 

valorar la inclusió del canó submarí de Blanes 

en algun tipus de figura de protecció, 

considerant la diversitat i singularitat del canó.  
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3.2 VISOR WEB 

A continuació es presenta una imatge del visor amb les dades descrites en el apartat 2.3, per 

una visió més exhaustiva acudir a la URL posterior.  

 

4 CONCLUSIONS 

Pel que fa al procés metodològic i les seves possibilitats analítiques, els Sistemes d’Informació 

Geogràfica permeten sintetitzar una elevada quantitat d’informació i distribuir-la espacialment, 

facilitant l’anàlisi i l’extracció de conclusions. 

Malgrat que el projecte no permet extreure unes conclusions clares, degut als pocs punts 

caracteritzats i la gran extensió de la zona d’estudi, la creació d’un entorn SIG ens permet 

reunir, visualitzar i analitzar tota la informació adquirida per l’entitat S’Agulla Educació 

Mediambiental en els estudis realitzats des de l’any 2005.  

Pel que fa l’objectiu de crear un visor web, aquest suposa la possibilitat de publicar i mostrar la 

informació generada durant els diversos projectes duts a terme per S'Agulla Educació 

Mediambiental, de manera que pugui ser consultat per qualsevol persona que estigui 

interessada, d’una forma senzilla i de fàcil accés, coneixent d’una manera visual l’estructura 

coral·lígena del Canó Submarí de Blanes, sent el primer pas per la sensibilització de la població 

local de la necessitat d’una correcta conservació i gestió d’aquest espais singulars amb un 

elevat valor ecològic.  

 


