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Banderes Negres 2021 – Catalunya

Banderes Negres Girona
Bandera Negra per contaminació. Presència de l'alga invasora Caulerpa
cylindracea a la Costa Brava.

Localització: Cala Galladera, Cap de Creus, Port de la Selva, Girona.

Motiu: A l'octubre de 2019 es va fer públic que el grup de suport marí dels Agents
Rurals  havia  detectat  la  presència  de  l'alga  invasora  d'origen  australià  Caulerpa
cylindracea a la proximitat de la Cala Galladera, en la zona nord del Parc Natural del
Cap de Creus, un punt molt freqüentat per embarcacions de fondeig amb àncora. Per
a evitar la propagació d'aquesta alga mitjançant les àncores de les embarcacions, es
va delimitar la zona afectada amb boies, i es va regular la pesca i el fondeig. També
s'ha iniciat una campanya d'informació per controlar la seva extensió.

Antecedents: Caulerpa cylindracea és una alga d'origen australià que es va detectar
a la costa catalana ja l'any 2008, quan va aparèixer a la costa del Garraf. Es considera
nociva per als ecosistemes mediterranis perquè és de ràpid creixement i desbanca les
espècies locals de  Posidònia oceanica o gorgònies, reduint així la biodiversitat dels
fons costaners on s'estén. En 1984, l'entrada d'una alga similar,  Caulerpa taxifolia
(possiblement des del Museu Oceanogràfic de Mònaco), va marcar un dels moments
d'aparició  d'algues  al·lòctones  al  Mediterrani,  causants  de  desequilibris  en  els
ecosistemes marins.

Context: Encara que Caulerpa taxifolia està inclosa en el llistat de les cent espècies
amb major potencial  invasor del  Mediterrani,  segons la Unió Internacional  per a la
Conservació  de  la  Naturalesa  (UICN),  es  considera  que  el  potencial  invasor  de  la
Caulerpa  cylindracea és  encara  superior.  Aquest  tipus  d'algues  s'estén  fàcilment
perquè  poden  reproduir-se  a  partir  de  petits  fragments  capaços  d'adherir-se  a
diferents tipus de substrats, tant roques i pedres com a substrats arenosos. Per això,
les àncores de les embarcacions poden resultar un vehicle de transmissió molt eficaç,
ja que arrenquen fragments que seran traslladats a altres punts de fondeig en els
trajectes de les embarcacions del litoral. Per aquest motiu, de moment s'estan duent a
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terme mesures preventives, com evitar el fondeig d'embarcacions en els llocs on s'ha
detectat.

Resum: L'objectiu d'aquesta bandera negra és conscienciar sobre el perill d'extensió
d'aquesta mena d'algues. L'activitat humana ha estat clau en l'aparició d'aquest perill
per a la biodiversitat del nostre litoral, però es tracta més d'un accident que d'una
negligència; un accident, això sí, esperable a causa de la globalització i a insuficients
mesures per prevenir que això succeeixi. La Cala Galladera continua sent una part
preciosa de la Costa Brava, però en aquesta ocasió, la bandera negra pretén ajudar a
la conscienciació de les persones que gaudeixen de les seves aigües, per evitar que
continuï estenent-se i participar en la detecció de possibles punts afectats.

Solucions o propostes de millora: Intentar eliminar l'alga de manera manual de
moment no ha resultat  eficient,  perquè fàcilment  queden fragments que tornen a
créixer amb rapidesa. No obstant això, hi ha recorregut per trobar com combatre-la.
Per aquest motiu, confiem que existeixin diversos projectes de recerca per determinar
quina estratègia seguir. Mentrestant, és important que les persones que es trobin prop
de les boies que identifiquen la zona afectada actuïn correctament.

Caulerpa cylindracea obtinguda després d’un mostreig bucejant. Foto: Javier Díaz.

Proliferació de Caulerpa cylindracea a fons marins del Mediterrani espanyol. Foto: Pablo Sánchez.
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Bandera Negra per mala gestió. Urbanització del litoral a Begur.

Localització: Platja de “Sa Riera”, Begur, Girona.

Motiu: Construcció d'una urbanització de com a mínim 52 habitatges prop de la platja
de Sa Riera, en el municipi de Begur.

Antecedents: Des de fa uns anys, els moviments ecologistes de Girona combaten a
contrarellotge per l'acceleració de projectes d'urbanització en paratges naturals de la
Costa  Brava.  Aquesta  lluita  ha  estat  plasmada  en  forma  d'una  bandera  negra
generalitzada per a tota la costa brava en els dos últims informes.

Context:  El projecte d'urbanització amb el  publicitari  nom de “Jardins de Sa Riera
Living” ha estat impugnat per la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de
Begur  i  Ecologistes  en  Acció,  a  causa  de  la  classificació  dels  terrenys  com  a
urbanitzables quan tenien una naturalesa forestal i pel fet que els terrenys mancaven
de serveis urbanístics ni estaven consolidats per alguna edificació.

Resum: Actualment s'estan construint 52 habitatges prop de la platja de Sa Riera, en
el municipi de Begur. La plataforma “Sos Aiguafreda - Salvem la costa de Begur” ha
intentat evitar aquesta urbanització per considerar que la classificació com a sòl urbà
és incorrecta per tractar-se d'una zona forestal -l'última zona de bosc pròxima a la
platja-, per presentar un fort pendent -superiors al 20%-, perquè la zona no tenia els
serveis  urbanístics  bàsics  ni  estaven  consolidats  per  alguna  edificació,  perquè  el
projecte  no  presentava  un  estudi  d'impacte  ambiental,  i  perquè  l'impacte  en  el
paisatge està sent desastrós.

Malgrat  la  denúncia  i  d'altres  irregularitats  relacionades  amb  el  projecte,  la
urbanització continua construint-se. Això succeeix també en altres punts de la Costa
Brava, que, gràcies a la lluita dels moviments ecologistes, ha experimentat un fre. Els
dos últims anys s'havia dedicat la bandera negra a la totalitat de la Costa Brava per
aquesta amenaça. La bandera d'enguany s'ha focalitzat en un punt, però sense voler
perdre la mirada en altres punts afectats per la destrucció del litoral per a segones
residències  turístiques.  Animem  a  la  col·laboració  de  la  ciutadania  en  aquests
moviments  ecologistes,  ja  sigui  en  la  participació  directa,  ja  sigui  en  el
microfinançament de les despeses judicials.
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Construcció de la urbanització propera a la platja de Sa Riera. Foto: Plataforma Salvem la costa de Begur.

Banderes Negres Barcelona
Bandera Negra per contaminació. Repetits abocaments d'aigües fecals a 
l'Olla del Rei.

Localització: Municipi de Castelldefels. Barcelona.

Motiu: Des de fa més de quatre anys, la plataforma “Salvem l’Olla del Rei” reivindica
la protecció d'aquesta llacuna i dels seus espais limítrofs. El 25 de juny de 2020, es va
convocar  una  marxa  per  denunciar  els  repetits  episodis  de  contaminació  per
abocaments d'aigües fecals que sofreix l'espai.  En la marxa es van usar banderes
negres amb al·lusió directa a aquest informe.

Antecedents: La llacuna de l’Olla del Rei és la millor conservada i més important de
Castelldefels, i així i tot, està catalogada com a urbanitzable (2.500 hectàrees de les
3.500 de la seva extensió). A l'amenaça de la seva destrucció se li sumen els repetits
episodis d'abocaments d'aigües fecals a causa de trencaments del col·lector, que es
troba en mal estat, i que ha provocat la mortaldat massiva d'espècies piscícoles, entre
elles, anguiles, així com efectes devastadors en les comunitats subaquàtiques.

Context: L'Olla del Rei està situada al delta del Llobregat. Encara que la llacuna està
protegida, no ho estan els terrenys que l'envolten. La plataforma “Salvem l’Olla del
Rei”  reivindica  la  protecció  d'aquests  terrenys  i  que  es  garanteixin  les  inversions
adequades  per  a  assegurar  la  qualitat  de  les  aigües  en  la  zona  i  evitar  nous
abocaments.

Resum: Els serveis mediambientals de la llacuna de l'Olla del Rei van més enllà de la
protecció de la biodiversitat (valor que en si mateix és ja molt important): tot l'espai
natural ajuda a la infiltració de l'aigua a les capes freàtiques, evitant així inundacions
en els barris urbanitzats que l’envolten de Marisol, Can Bou i Gran Via Mar. A més, per
la  seva  ubicació  i  les  seves  característiques  singulars,  és  un  enclavament  molt
adequat per realitzar activitats d'educació ambiental que promoguin la importància de
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les zones de marenys i prats inundables, així com gaudir de la naturalesa. Respecte a
la biodiversitat, la llacuna conté un gran nombre d'espècies i també forma part del
corredor biològic entre la franja litoral i la serra del Garraf.

No obstant  això,  les Administracions  no han reconegut els valors  de l'Olla del  Rei
íntegrament i mantenen l'amenaça d'urbanitzar gran part de la vegetació que envolta
la llacuna. Per part seva, la plataforma “Salvem l’Olla del Rei” ha aconseguit algunes
victòries evitant algunes construccions.
D'altra  banda,  les  infraestructures  de  recollida  d'aigües  pluvials  i  fecals  són
insuficients, i el mal estat dels col·lectors provoca sovint l'entrada d'aigües fecals en la
llacuna,  sent  causa  de  la  mortaldat  massiva  d'espècies  piscícoles  i  comunitats
subaquàtiques. En aquest sentit, les reivindicacions de la plataforma recullen també
l'augment d'inversions per al manteniment i millora de les infraestructures, que no
sols afecten el bon estat de la llacuna, sinó al sistema de recollida i depuració d'aigües
de tota la comarca del Baix Llobregat.

Solucions o propostes de millora:  Requalificació de les zones urbanitzables per
protegir  íntegrament  l'espai.  Aplicar  les  inversions  adequades  per  evitar  la
contaminació d'aigües fecals en la llacuna.

  

Llacuna «Olla del Rei». Foto: Jaume Grau

Bandera Negra per mala gestió. Ampliació del port de Barcelona.

Localització: Municipi de Barcelona: port de Barcelona.

Motiu:  La  Plataforma  ZeroPort  reclama  en  el  seu  manifest  la  retirada  dels  plans
d'ampliació del port per motius de sostenibilitat i reducció de la contaminació. També
demana la reducció de les rutes marítimes de transport. La falta d'atenció a aquestes
reivindicacions  per part  del  Port  de Barcelona,  fins i  tot  després que les diferents
Administracions hagin declarat l'Emergència Climàtica, fa que el port de Barcelona es
mereixi aquesta bandera negra.



Banderes Negres Catalunya 2021 – Ecologistes en Acció
6

Antecedents: El transport marítim juntament amb l'aviació és un dels dos sectors a
escala mundial amb més emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) que han anat
augmentant  any  rere  any.  A  més,  a  causa  de  les  ingents  quantitats  de  residus  i
partícules contaminants generats en l'activitat del Port de Barcelona s'està afectant
negativament la salut i el benestar de les poblacions veïnes.

Context: Estem en plena crisi climàtica i ecològica; les Administracions comencen a
actuar declarant l'Emergència Climàtica per promoure actuacions que permetin reduir
les  emissions  de  GEI.  En  contradicció  a  aquest  escenari,  Port  de  Barcelona  està
acordant i projectant noves ampliacions que permetran incrementar la seva capacitat i
també  les  seves  emissions.  Fins  ara,  l'excusa  de  ser  considerada  infraestructura
“bàsica” ha donat carta blanca per actuar en contra de la protecció del medi ambient.

Resum: Els projectes de consolidació i ampliació de l'activitat i les infraestructures del
Port de Barcelona són incompatibles amb la crisi ecològica global que vivim, amb la
disponibilitat  limitada  de  recursos  energètics  i  materials,  i  amb  els  diferents
compromisos  i  acords  de  reducció  d'emissions  de  GEI.  Hauríem  de  complir  els
objectius  de  reducció  d'emissions  de  GEI  que  estableix  la  Unió  Europea  i  la  Llei
catalana de canvi climàtic, que fixen una reducció d'emissions d'aquests gasos per a
l'any 2030 del 40% respecte a l'any base (1990). És imprescindible que el port faci
l'esforç de reduir els impactes que genera.

Solucions  o  propostes  de  millora:  Ens  sumem  a  les  reivindicacions  de  la
plataforma ZeroPort  respecte al port.  En primer lloc, la retirada immediata i  sense
condicions dels plans d'ampliació del port, presents i futurs, així com de les noves
infraestructures viàries previstes per absorbir aquests augments d'activitat. En segon
lloc, la definició immediata de plans de reducció de rutes de transport marítim, per
disminuir  els  nivells  de  contaminació  atmosfèrica  per  complir  amb  els  objectius
climàtics en 2030; l'eliminació dels privilegis fiscals i dels subsidis de l'activitat del
port. Finalment, millorar la protecció ambiental dels espais pròxims al port amb alt
valor  ambiental  com  l'antic  llit  del  riu  Llobregat  i  el  seu  àmbit  marí,  incloent  la
reparació  dels  danys  ambientals  i  socials  causats  pel  port  i  infraestructures
vinculades.

  

Fotografia: protesta en el port organitzada por la plataforma ZeroPort. Foto: Ecologistes en Acció
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Banderes Negres Tarragona
Bandera  Negra  per  contaminació.  Projecte  de  construcció  d'un  hotel
davant de la platja de la Savinosa de Tarragona.

Localització: Preventori de la Savinosa, municipi de Tarragona, Costa Daurada.

Motiu:  Acord  de  la  Diputació  de  Tarragona,  titular  dels  terrenys  que  ocupa  el
Preventori,  amb el  suport  d'un acord  del  ple  de l'Ajuntament de Tarragona,  de la
construcció d'un hotel de luxe en la ubicació del Preventori.

Antecedents: Entre les platges de la Savinosa i de la Rabassada de Tarragona hi ha
un antic preventori (institució per a la prevenció del desenvolupament i propagació de
malalties) antituberculós infantil  que va estar en funcionament des de 1929 fins a
1967, conegut com “El Preventori”. Des de fa dècades l'edifici es troba en estat ruïnós.

Context:  En  2019,  la  Diputació  de  Tarragona  va  sol·licitar  a  l'Ajuntament  de
Tarragona la modificació del “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal” (POUM) de 2013
per a ampliar els edificis i els seus usos, en l'acord dels quals estava la construcció de
l'hotel. Al novembre de 2020, la plataforma “SOS-Costa Daurada”, que agrupa una
desena de grups ecologistes, va reunir unes 300 persones per a formar una cadena
humana en oposició al projecte de construcció de l'hotel de luxe en el Preventori. A
canvi, van reivindicar els usos socials i mediambientals de l'espai per a la preservació
de la biodiversitat del lloc, i fins i tot el valor històric del preventori infantil.

Resum: En 2019 la Diputació de Tarragona, titular dels terrenys de l'antic preventori
antituberculós infantil,  va sol·licitar  a l'Ajuntament de Tarragona la modificació  del
POUM de  2013  per  ampliar  els  edificis  i  els  usos  del  Preventori.  Entre  els  plans
d'ampliació destacava la construcció d'un hotel de luxe. Per part seva, la plataforma
“SOS-Costa Daurada” va dur a terme una acció entre les platges de la Rabassada i la
Savinosa per a oposar-se a la construcció de l'hotel. En aquesta acció es van agrupar
300 persones i  es va reivindicar la promoció d'una proposta ciutadana de caràcter
públic i social que preservi la biodiversitat del lloc.

Solucions o propostes de millora: Repensar el projecte per generar un espai d'ús
exclusivament social que doni valor a l'entorn natural en el qual es troba.
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Cadena humana en oposició al projecte de l’hotel al «Preventori». Foto: SOS Costa Daurada.

Bandera Negra per mala gestió. Urbanització de l'últim espai agrícola de 
la zona litoral de Cunit.

Localització: Plana del Castell, Cunit, Costa Daurada.

Motiu: El 7 de febrer de 2020 la “Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès” va
aprovar definitivament el futur “Pla Parcial Urbanístic Sector SUD-2”, també anomenat
“Pla de Cunit 2”, que afecta més de 55.000 m² d'un terreny pla l'ús actual del qual és
agrícola.  Aquest  projecte  d'urbanització  se  suma  al  “Pla  Parcial  Sector  SUD-1”,
pendent també d'urbanització, i al Polígon d'Actuació 20 (PA-20), que es correspon a la
zona d'inundació de la desembocadura de la riera de Cunit.

Antecedents: L'any 2007 es va aprovar el “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal”
(POUM) de Cunit, on es definia la urbanització de Plana del Castell. Semblava que la
crisi econòmica de 2008 havia parat el seu desenvolupament, però a principis de 2019
es va fer una modificació puntual del POUM vinculada al desenvolupament del “Pla de
Cunit 2”.

Context: La Plana del Castell és l'última zona agrícola del litoral de Cunit, un municipi
turístic  el  parc  d'habitatges  del  qual  està  format  en  la  seva majoria  per  segones
residències (55%). Està situada en el costat dret de la riera de Cunit i té una superfície
de més de 170.000 m², a més d'uns 57.000 m² corresponents al PA-20, que estan
partits per la via del tren del litoral. Malgrat el seu ús agrícola, pel fet que el nivell
freàtic és molt superficial, la zona s'inunda fàcilment.

Resum: La Plana del Castell és l'últim espai agrícola de la zona litoral de Cunit. El
POUM d'aquest municipi preveu la urbanització de l'espai. La crisi econòmica de 2008
va  parar  temporalment  l'avanç  del  projecte.  A  principis  de  2019  es  va  fer  una
modificació del POUM vinculada al projecte “Pla Parcial Urbanístic Sector SUD-2”. A
l'abril de 2020 es va aprovar definitivament aquest pla.

Solucions o propostes de millora: Parar un desenvolupament urbanístic aprovat no
és fàcil i segurament és costós. La “Plataforma Cunit Pel Parc Del Castell - Salvem La
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Plana  Del  Castell”  ha  llançat  una  petició  a  la  plataforma  Change.org  perquè  es
paralitzi  aquest  projecte.  Una  proposta  per  a  la  Plana  del  Castell  és  la  conversió
d'aquest espai en un parc urbà.

  

Aiguamolls a la plana del Castell (Cunit). Foto: Clara Bricullé Colomer imatge obtinguda del web de La
Directa, amb licència Creative Commons: https://directa.cat/el-penedes-amenacat-per-un-model-

economic-i-urbanistic-imposat/
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