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JORNADA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Membres de l'entitat ecologista DEPANA amb la col·laboració d'una trentena d'infants i joves de
l'Agrupament Escolta Xaloc de Tarragona, han participat en la segona jornada d'eradicació de la planta
invasora Carpobrotus edulis a les dunes de la Platja Llarga. En aquesta jornada s'han recollit una 15 de sacs
de residus vegetals d'aquesta espècie. 

Amb aquesta actuació DEPANA vol evitar la degradació de les dunes i que aquesta planta invasora no arribi
als ecosistemes presents de l'espai natural de la punta de la Móra. L'activitat té el suport de l'Ajuntament de
Tarragona i també de l'Obra Social de Caixa Sabadell, a través del Projecte Mirades de restauració i
recuperació d'espais del litoral de Catalunya. 

En la primera jornada d'eradicació d'aquesta planta invasora a la Platja Llarga hi van participar una 15 de
voluntaris i es van extreure un total de 29 bosses de residus vegetals d'aquesta espècie.

PROJECTE MIRADES a la Platja Llarga de Tarragona 
DEPANA desenvolupa, a través del projecte Mirades  que té el suport de l'Obra Social de Caixa Sabadell, un
conjunt d'activitats per a la restauració i recuperació d'espais degradats del litoral de Catalunya. A
Tarragona, s'està reforçant la tasca d'eradicació de Carpobrotus edulis i restauració a les dunes de la Platja
Llarga.

En la primera fase de la implementació d'aquest projecte  estan previstes actuacions per a eradicar la planta
coneguda popularment com Ungla de gat o bàlsam (Carpobrotus edulis) dels sistemes dunars propers a
l'espai natural de la punta de la Móra. Aquesta activitat inclou campanyes de sensibilització i conscienciació
social, així com l'organització de tallers formatius in situ, dirigits a la ciutadania en general, en els quals es
difon la problemàtica de l'espècie invasora, així com les mesures de control previstes i unes petites
instruccions per dur a terme l'extracció. 

Les actuacions programades al llarg del 2009 inclouen diferents plans d'intervenció i actuació per tal de
regenerar la flora autòctona i vetllar pel bon estat dels ecosistemes dunars. En aquest sentit, DEPANA
destaca les accions previstes de vigilància davant la possible reaparició de taques de Carpobrotus edulis en
expansió, el control de poblacions perquè no guanyin nous territoris, l'eliminació de les comunitats presents i
la replantació, en un futur, de plançons de vegetació dunar autòctona i de gran valor com el lliri de mar, el
borró, etc.

DEPANA durà a terme, durant la primavera i l'estiu, diferents jornades de control del Carpobrotus edulis
obertes a tota la ciutadania a fi d'implicar a la societat civil en la gestió dels espais naturals i sensibilitzar
sobre la necessitat de preservar el patrimoni natural dels factors que amenacen la seva conservació. 

LES ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES I LA SEVA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL
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Les espècies exòtiques invasores poden causar greus alteracions en la biodiversitat dels ecosistemes
naturals on s'introdueixen, ja que interactuen amb la resta d'espècies autòctones presents. Aquest fenomen
és una de les principals causes de desaparició d'espècies en l'actualitat, juntament amb la pèrdua d'hàbitats
naturals, per la qual cosa es fa necessària la intervenció per eradicar les espècies invasores i limitar-ne la
seva expansió.

El Carpobrotus edulis
El bàlsam o ungla de gat (Carpobrotus edulis), és originària de Sud Àfrica i s'ha desenvolupat amb gran
profusió a tota la zona del litoral mediterrani, essent utilitzada, fonamentalment en jardineria gràcies a la seva
velocitat per cobrir el substrat i la poca exigència d'aigua per la seva subsistència. 

Es tracta d'una planta que estén les seves llargues ramificacions cobertes de fulles per terra com si es
tractés d'una catifa, arribant a cobrir superfícies extenses en substrats de litoral rocós o en els sorrals o
dunes. Es reconeix per les seves fulles carnoses de secció triangular, oposades i amb una forma que pot
recordar a un plàtan petit, d'altra banda les seves flors són grans i de colors vistosos (groguencs o rosats).
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