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RESTAURACIÓ DE L’HÀBITAT DUNAR A LA PLATJA DE GAVÀ 
 

 

A. Presentació 
Durant anys, els pobles de la costa del Delta del Llobregat han viscut d’esquenes al mar, potser 

amb  l’excepció de Castelldefels que, sent una ciutat  turística del model “sol  i platja”, sí  li ha 

prestat més atenció, però sempre sota l’òptica de la platja com a recurs econòmic. 

 

Ni  la costa pròpiament dita ni el mar adjacent no han  rebut gens d’atenció de  les autoritats 

(locals, autonòmiques, estatal) ni tampoc de la ciutadania en general. 

 

Això  està  començant  a  canviar.  Des  de  fa  uns  anys,  està  creixent  la  consciència  de  la 

importància dels mars  i oceans, de  la seva  riquesa biològica  i en  recursos per a  les societats 

humanes, així com de la seva vulnerabilitat als impactes als que els sotmetem (contaminants, 

sobrepesca, canvi climàtic, etc.). 

 

Des del naixement del Grup Ecologista Les Agulles – Ecologistes en Acció del Baix Llobregat‐

Garraf (2008) l’interès per la costa ha estat present entre les nostres prioritats. 

 

El juny de 2010, una estudiant de màster brasilera (Cristina de Araujo) es va dirigir a nosaltres 

en el marc d’una tesina sobre  les dunes de Gavà. En aquesta tesina,  la Cristina avaluava tant 

l’estat de conservació de les dunes com el nivell de coneixement i consciència dels usuaris de 

la platja, així com les possibilitats de millorar tots dos aspectes. En la nostra conversa amb ella, 

va aparèixer la reflexió sobre la presència d’espècies exòtiques invasores entre aquests dunes, 

i el risc que representen. D’una manera quasi espontània, va sorgir la possibilitat d’actuar per 

tal d’evitar, o al menys frenar, aquest impacte en un indret que no només té una importància i 

riquesa  biològica  destacada  sinó  que  també  ofereix  la  possibilitat  de  formar  i  educar  la 

població  en  la  conservació  dels  hàbitats  i  les  espècies.  És,  doncs,  una  oportunitat  per  a 

canalitzar el possible interès social per la natura amb la conservació d’un hàbitat concret. 

 

Durant la reunió mantinguda amb el Regidor de Medi Ambient de Gavà, Javier Garcia Galcerán, 

el juliol de 2010, es va constatar la possibilitat que l’Ajuntament de Gavà col∙laborés en l’acció 

proporcionant  les  eines  o  el  suport  logístic  necessari.  La  forma  d’actuació  escollida  és 

mitjançant una jornada de voluntariat, organitzada i coordinada per Les Agulles i amb el suport 

de l’Ajuntament. 

 

Així doncs, coincidint amb la presència a Gavà de l’exposició “Bio‐dependents” d’Ecologistes en 

Acció  i  les  jornades sobre  la biodiversitat organitzades pel propi Ajuntament al novembre de 

2010, s’inicia la redacció d’aquest projecte d’actuació de voluntariat. 
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B. Descripció del problema 
La costa del Delta del Llobregat està formada per una plana al∙luvial procedent dels sediments 

arrossegats pel riu al llarg dels segles, i va créixer sobretot en el darrer mil∙leni. 

 

Tot el  front  litoral és una  llarga platja de  sorra, que  s’estén des del peu de  la muntanya de 

Montjuic i fins a les abruptes Costes del Garraf. Aquesta costa ha estat sotmesa, com tots els 

ambients litorals, a unes alteracions importants fruit bàsicament dels elements meteorològics 

juntament amb el mar. La dinàmica costanera principal en aquest punt del litoral correspon a 

corrents marines de direcció predominant NE‐SW, que van redistribuint els sediments al  llarg 

de  la costa central. A més,  l’aportació històrica de sediments arrossegats pel riu Llobregat ha 

alimentat les platges i costes amb sorres i argiles. 

 

Però  la  transformació  del  litoral mediterrani  a  tot  l’Estat,  i  a  la  costa  catalana  de  forma 

singular,  ha  estat  d’una  enorme  intensitat.  Una  proporció molt  gran  de  la  costa  ha  estat 

urbanitzada,  un  gran  nombre  d’hàbitats  han  estat  fragmentats  i  degradats,  la  construcció  i 

ampliació  de  ports  esportius  i  de  mercaderies  ha  alterat  profundament  les  dinàmiques 

costaneres,  i  l’arribada  d’espècies  exòtiques  invasives  provoca  una  afectació  directa  a  la 

biodiversitat  local.  Veure  l’informe  Banderes  Negres  d’Ecologistes  en  Acció  per  a  més 

informació de com s’està destruint la costa:  

http://www.ecologistasenaccion.org/article18005.html 

 

Al Delta del Llobregat s’hi venen a sumar gairebé tots els  impactes possibles que pot patir  la 

costa: 

‐ Grans infraestructures d’abast estatal i internacional: aeroport i port 

‐ Vies de comunicació fèrria i per carretera:  3 vies de tren, 4 autopistes o autovies 

‐ Urbanització (habitatge i industrial) directa de gran part del Delta 

‐ Desviament del tram final del riu Llobregat 

‐ Pèrdua generalitzada d’hàbitats, especialment els d’aiguamoll (maresmes) 

‐ Contaminació  de  les  aigües  continentals  (riu,  rieres,  corredores  i  canals  de  rec)  i 

marines (abocaments d’aigües fecals i industrials a mar). 

‐ Contaminació atmosfèrica als pitjors nivells d’Europa 

‐ Presència d’espècies exòtiques invasives 

 

El procés d’urbanització del Delta va començar fa  ja dècades,  i s’ha  intensificat els darrers 20 

anys. El  front  litoral de Castelldefels va  ser el primer en  ser urbanitzat massivament,  i hi va 

seguir  el  de  Gavà  en  anys més  recents.  A  Viladecans  i  El  Prat  no  s’hi  ha  transformat  tant 

dràsticament  la  costa,  en  el  cas  del  Prat  “gràcies”  a  la  presència  de  l’aeroport  i,  abans, 

d’instal∙lacions militars. 

 

El barri marítim de Gavà, Gavà‐Mar, va ser construït bàsicament entre finals dels anys 80 i els 

90  del  segle  XX,  i  la  construcció  s’ha  realitzat  sobretot  a  llevant  de  la  C‐31,  autovia  de 

Castelldefels.  Les  pinedes  litorals  de  pi  pinyer  Pinus  pinea  i  pi  blanc  Pinus  halepensis, 

predominants a  la zona, van desaparèixer en  la seva major part conforme es va construir el 

barri en diferents  fases. La darrera de  les  fases construïda  fins ara, anomenada Central‐Mar 
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(1998‐2000), va incloure el tram central del passeig marítim de la ciutat, i en el projecte es va 

contemplar  la  recuperació de  les dunes  litorals naturals. Es  van  regenerar  les dunes  i es  va 

plantar vegetació natural d’aquest ambient. També es van  instal∙lar passeres per accedir a  la 

platja,  i un  estret  vial de  llambordes,  sinuós, que  recorre  les dunes pel  seu  interior, més o 

menys en paral∙lel  al mar. Recentment  (2010)  s’ha  finalitzat  també el nou  tram del Passeig 

Marítim que enllaça el sector central amb el final del C. Calafell ja a prop del terme municipal 

de  Castelldefels.  En  el  nou  tram,  la  intervenció  urbanística  també  ha  permès  recuperar  la 

vegetació dunar originària de la zona en una actuació d’alt valor natural. 

 

En aquests moments, però, al tram de Central‐Mar del Passeig Marítim i tal i com ha posat de 

manifest  la  tesina  de  Cristina  de  Araujo,  i  les  observacions  del  propi  Grup  Ecologista  Les 

Agulles, el conjunt de sistema dunar ha experimentat una sèrie de canvis que poden amenaçar 

la seva integritat.  

 

D’una banda, en desaparèixer la senyalització i les cintes de protecció perimetral, hi ha zones 

on  s’està produint una entrada de públic  sobretot en època d’estiu que és quan hi ha més 

freqüentació  de  la  zona.  L’efecte  del  trepitg  de  les  persones,    juntament  amb  la  presència 

d’animals  domèstics  com  els  gossos,  estan  erosionant  alguns  sectors  de  l’ecosistema, 

provocant danys  tant a la fauna com a la flora. 

 

De  l’altra banda, tal  i com s’ha esmentat més amunt, s’ha detectat  la presència a  la zona de 

fins a 6 espècies de plantes superiors exòtiques i invasores: 

 

 Carpobrotus acinaciformis 

 Cortaderia selloana 

 Agave americana 

 Arctotheca calendula  

  Aster  squamatus 

 Oenothera biennis 

 

De  totes sis,  la més preocupant és  la gramínia gegant Cortaderia selloana, que ha colonitzat 

d’una  forma molt  important  la  zona de bauada entre  la duna primària del  front  litoral  i  les 

dunes secundàries de més a l’interior.  

 

Constatem,  a més,  el  profund  desconeixement  dels  usuaris  de  la  zona  costanera  del  valor 

d’aquest ecosistema, així com de  la seva vulnerabilitat, tant per part de  la població  local com 

per part dels visitants ocasionals. 

 

C. Objectius generals 
Aquest  projecte  té  tres  objectius  principals.  Per  una  banda,  l’eliminació  de  les  plantes 

invasores permetrà que la vegetació típica de l’ambient dunar del litoral de Gavà es recuperi, i 

per una altra banda, volem donar a conèixer el valor d’aquest ecosistema entre  la població,  i 

implicar‐la en  la seva gestió  i conservació. El tercer objectiu és obtenir  informació orientativa 

sobre  el  millor  procediment  a  seguir  per  rehabilitar  les  dunes  litorals,  que  pogués  ser 

extrapolable a altres localitzacions amb problemàtiques similars.  
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D. Material  i  mètodes:  Problemàtica  de  cada  espècie 

invasora i solució adoptada 
 

Cortaderia selloana 

Descripció: El nom comú d’aquesta espècie és plomall de  la Pampa, degut a  la  forma de  la 

seva  inflorescència,  i al seu origen, sud‐americà. Es va començar a estendre degut al seu ús 

com a planta ornamental. Aquesta gramínia consta d’un rizoma, del que creixen les fulles, que 

són llargues, de fins a 2 metres, linears, i d’un color verd glauc. Estan molt lignificades, això i el 

fet que presentin el marge  serrat produeix que  siguin altament  tallants, d’aquí el  seu nom 

científic.  A  principis  de  tardor  creix  una  tija  on  es  desenvolupa  la  inflorescència.  L’alçada 

d’aquesta tija més la inflorescència pot superar els  3 metres. La Cortaderia és dioica, això vol 

dir que existeixen plantes masculines i individus femenins. Les inflorescències femenines són 

més vistoses, d’un color que pot variar del blanc al  rosat. Cada  inflorescència  femenina pot 

produir  fis a 100.000  llavors. Aquestes  llavors estan adaptades a  la dispersió ammòfila, pel 

vent, per aquest motiu són molt petites i presenten una sèrie de pilositats que afavoreixen la 

seva dispersió, poden arribar a recórrer fins a 30 km. 

 

El plomall pot viure a molts ambients diferents, però acostuma a estar a llocs ben assolellats i 

a prop de  cursos d’aigua. Tolera molt bé  l’ambient marí. No és molt exigent en quant a  la 

qualitat  del  sòl,  i  pot  colonitzar  ambients molt  alterats  i  amb  una  concentració  baixa  de 

nutrients sense problemes. Per aquest motiu desplaça a altres espècies a l’hora de colonitzar 

àrees pertorbades, com marges de camins, talussos d’autopistes, etc. 

 

És molt  important no confondre aquesta espècie amb Saccharum ravennae, una planta molt 

semblant a  la Cortaderia, però autòctona. L’arribada del plomall de  la Pampa ha  fet que  la 

població d’aquesta interessant espècie s’hagi reduït significativament, com a conseqüència de 

la competència pels nutrients  i  l’espai. Per diferenciar‐les cal  fixar‐se, entre altres caracters, 

en les fulles, que no són tan tallants i presenten una franja blanca al centre. 

 

Abundància a la zona: Molt abundant 

Mesura  d’eradicació  proposta:  L’eliminació  d’aquesta  espècie  és  complicada  per  diferents 

motius: 

 Elevada producció de llavors 

 Presència de rizomes a partir dels quals la planta pot rebrotar 

 Fulles altament tallants 

 

D’acord amb la bibliografia consultada (El carrizo de la Pampa, Guía pràctica para su control), i 

l’expertesa  aportada  per  persones  que  ja  hi  han  treballat  (veure  apartat  d’agraïments), 

proposem seguir tres protocols d’actuació diferents. D’aquesta manera podrem esbrinar quin 

és el mètode que  s’ajusta més a  les  característiques del  cas de  l’expansió de  la Cortaderia 

selloana a les dunes de Gavà. 

 

Els  tres protocols que proposem comencen amb  l’extracció mecànica de  la part aèria de  la 
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planta. Aquesta extracció es realitzarà de la següent forma: 

‐ Es  cobriran  les  inflorescències  amb  una  bossa  de  plàstic,  que  es  tancarà  per  tal 

d’evitar la propagació de les llavors en el transcurs de la jornada de treball. Tot i que a 

la  primavera,  que  és  l’època  a  la  que  proposem  dur  a  terme  l’acció,  no  trobarem 

inflorescències noves, i les inflorescències de l’any anterior ja estan molt degradades, 

no podem assegurar que no quedi cap  llavor que pugui germinar. Per aquest motiu 

ens assegurarem de no actuar com  a possible agent dispersor. 

‐ Es tallaran les tiges amb una desbrossadora.  

‐ Tot el material tallat es dipositarà a contenidors pel seu posterior tractament. 

 

Per  l’eliminació de  la part  subterrània  inicialment  es  va pensar en  l’extracció mecànica del 

rizoma,  però  el moviment  de  la  sorra  podria  estimular  la  germinació  de  llavors  d’espècies 

oportunistes,  i podria afectar a  les arrels dels  individus de Saccharum  ravennae, que  sovint 

trobem que es desenvolupen al costat dels individus de Cortaderia. Per tant, aquesta opció va 

ser  desestimada.  Proposem,  segons  tota  la  informació  consultada,  aplicar  un  dels  tres 

protocols següents: 

 

A) S’aplicarà a la superfície tallada de la tija una solució d’hipoclorit sòdic (llegiu). És molt 

important aplicar  l’hipoclorit just després d’haver tallat  la tija, per d’aquesta manera 

facilitar  que  sigui  absorbit  pel  sistema  vascular  de  la  planta,  i  arribi  al  rizoma.  Per 

determinar quina és la concentració d’hipoclorit sòdic més adient es faran 3 proves: 

         A1) A alguns individus s’aplicarà una dissolució al 50%,  

         A2) a uns altres del 20%  

         A3) i als darrers del 10%.  

D’aquesta manera  podrem  saber  si  amb  una  concentració  baixa  d’hipoclorit  ja  és 

suficient per eliminar la part subterrània de la planta, de cara a futurs projectes. 

B) A alguns individus aplicarem un herbicida de contacte, per comparar els resultats amb 

l’experiment  anterior.  L’aplicació  d’herbicida  (com  el  glifosat),  s’esmenta  a  la 

bibliografia consultada en algunes actuacions, però si el resultat de  la seva aplicació 

no presenta diferències significatives amb l’aplicació d’hipoclorit, ens decantarem per 

l’ús d’aquest últim, per diferents motius. Primer, que  l’hàbitat de  treball,  les dunes 

litorals, presenten un  substrat  sorrenc en el qual   qualsevol aplicació de productes 

químics pot tenir una important infiltració en el subsòl, i per tant acabar afectant una 

àmplia  zona al voltant dels  sectors  infestat de Cortaderia, amb un efecte  indesitjat 

sobre altres espècies herbàcies. Segon, per seva toxicitat potencial per a altres éssers 

vius, no exactament pel principi actiu (N‐fosfonometilglicina, que interfereix una ruta 

metabòlica  exclusiva  de  cèl∙lules  vegetals)  com  pels  altres  components  de  les 

formulacions comercials. I en tercer lloc pel seu preu. 

El  procediment  per  l’aplicació  de  l’herbicida  és  el  mateix  que  el  comentat 

anteriorment per  l’aplicació de  l’hipoclorit sòdic.   En els dos casos es tindrà especial 

atenció en no contaminar el medi, per tal de no afectar a la resta de vegetació dunar. 

C) En el cas d’algun  individu aïllat, situat proper al Passeig Marítim, després de tallar  la 

tija procedirem a l’eliminació mecànica del rizoma. En aquest cas, com la zona ja està 

ocupada  per  espècies  ruderals,  és  de  suposar  que  la  zona  on  s’ha  dut  a  terme  el 

moviment  de  sorra  serà  ràpidament  colonitzada  per  aquestes  espècies.  Serà  una 
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manera de veure si el fet de remoure el substrat realment influeix en la germinació de 

les  llavors d’aquestes  especies,  i d’observar quines  són  les  espècies pioneres  en  la 

colonització d’aquest espai. 

 

S’han de tenir les següents precaucions: 

 Treballar amb material de seguretat i protecció, com guants i ulleres 

 Dur a terme  l’acció   a  la primavera, quan només quedaran  inflorescències velles  i  la 

probabilitat de que en moure‐les estiguem afavorint  la dispersió de  les  llavors  serà 

mínima. 

 Si s’observa que encara queden inflorescències en bon estat, s’haurien de cobrir amb 

una bossa de plàstic per evitar la propagació de les llavors. 

 A l’àrea de treball no pot quedar cap resta d’inflorescència o de rizoma, per evitar el 

rebrot. 

 Es recomana que posterior a  l’eliminació de  la Cortaderia es realitzi una replantació 

amb  espècies  autòctones,  per  tal  que  puguin  colonitzar  el  terreny  abans  que  el 

plomall pugui tornar a establir‐se. 

 També es  recomana  fer un seguiment periòdic de  l’àrea per  tal de  localitzar el més 

aviat possible els rebrots dels rizomes que van quedar enterrats, i poder‐los eliminar 

fàcilment. Aquests rizomes progressivament aniran perdent la capacitat de rebrotar. 

 

 

 

 

Carpobrotus acinaciformis 

Descripció: Aquesta  espècie  és  originària  de  Sud‐àfrica.    El  seu  ràpid  creixement  i  el  color 

vistós de  les flors va fer que fos molt emprada a  jardineria. De fet, és molt comú veure‐la a 

parcs  i  jardins de qualsevol ciutat. És una planta crassa, presenta  les tiges, de base  llenyosa, 

que  creixen  prostrades  al  terra,  ocupant  una  elevada  superfície  del  terreny.  Les  fulles,  de 

secció triangular, són suculentes, acumulen molta aigua. Les dues espècies es diferencien per 

la mida de les fulles, de fins a 8 cm en C. acinaciformis, i de més de 8 cm a C. edulis. A més, la 

primera  espècie  presenta  unes  fulles  més  amples,  amb  la  secció  de  forma  de  triangle 

isòsceles, mentre que la segona es tractaria d’un triangle equilàter. Una altra diferència entre 

les dues espècies és el color de les flors. Aquestes presenten un elevat nombre de pètals, de 

color groc a C. edulis, i rosa‐púrpura a C. acinaciformis. Els fruits són carnosos, recorden a una 

figa,  i dins contenen un elevat nombre de  llavors que poden  resistir diversos anys  fins que 

germinen. Aquests  fruits  són  l’aliment de multitud d’organismes, com gavines  i  rosegadors, 

que  contribueixen  a  la  seva  dispersió.  Aquests  fruits,  així  com  les  fulles,  tenen  propietats 

medicinals. 

 

Es desenvolupa a zones temperades, ben assolellades. Tolera ambients pobres en nutrients, 

així com també salins. De fet, pot acumular sals a les seves fulles, alterant d’aquesta manera 

el pH del medi. El  seu creixement en horitzontal,  formant “catifes”, produeix que  sigui una 

espècie molt  competitiva  en quan    captació de  llum  i de nutrients. A més,  té  capacitat de 

reproduir‐se  de  forma  vegetativa,  a  través  d’esqueixos.  Com  podem  veure,  es  tracta  d’un 
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gènere que desplaça de manera important a les espècies pròpies dels nostres ecosistemes 

Abundància a la zona: Poc abundant, present sobretot al sector nord‐est, al voltant dels 

jardins de les urbanitzacions, d’on sembla haver‐se escapat per colonitzar les dunes. 

Mesura  d’eradicació  proposta:  L’eliminació  de  Carpobrotus  és  relativament  senzilla. 

Proposem una actuació manual, es aquest cas no és necessari  l’ús de maquinària pesada ni 

herbicides per assolir uns òptims  resultats. Només  té un  inconvenient, donat que  les  fulles 

poden  acumular  gran  quantitat  d’aigua,  les  plantes  arrencades  poden  tenir  un  pes 

considerable.  Tot  i  això,  es  recomana  no  deixar  cap  fragment  de  Carpobrotus  a  l’àrea  de 

treball ja que presenten una elevada capacitat de rebrot durant un temps força llarg. Com en 

el cas anterior un seguiment periòdic és  recomanable. Es provarà a  replantar alguna de  les 

zones  netejades  amb  vegetació  autòctona,  encara  que  l’opinió  d’experts  en  la  matèria 

adverteix  que  durant  un  llarg  temps  posterior  a  l’eliminació  d’una  zona  colonitzada  per 

Carpobrotus,  altres  espècies  tenen  seriosos  problemes  per  a  desenvolupar‐se  i,  per  tant, 

s’espera un baix èxit en  la replantació. De tota manera és recomanable no deixar el terreny 

sense repoblar, ja que l’efecte de l’erosió pot produir la pèrdua dels sediments que formen la 

duna. 

 

 

Agave americana 

Descripció: L’atzavara és originària del continent americà. Se li ha donat multitud d’usos, des 

de fer servir la fibra de les fulles per elaborar teixits, fins a elaborar licors com el pulque o el 

tequila. Aquesta planta és acaule, les fulles, llargues i carnoses, surten directament de la base. 

Presenten  espines  als marges,  fet  que  fa  que  el  seu maneig  sigui  complicat.  Presenta  un 

fenomen conegut com a monocarpisme, només  floreix una vegada a  la vida,  i després mor. 

Aquesta floració consisteix en el desenvolupament d’una tija de fins a 8 o 10 metres d’alçada, 

a  la  part  superior  de  la  qual  trobem  unes  ramificacions  on  creixen  les  flors, de  color  groc 

verdós. Els  ratpenats  són els encarregats de dur  a  terme  la pol∙linització. A part d’aquesta 

reproducció sexual, també trobem la rebrotació d’arrel. 

 

Abundància a la zona: Un peu  la zona nord‐est 

Mesura  d’eradicació  proposta:  A  la  zona  de  treball  només  s’han  trobat  alguns  individus, 

recomanem l’extracció manual. 

 

 

Arctotheca calendula  

Descripció:  Les  grans  i  vistoses  flors  grogues  de  la  calèndula  la  fan  gairebé  inconfusible. 

Aquesta  planta  composta  prové  de  Sud‐àfrica.  Presenta  unes  fulles  grans  i  partides. Molt 

emprada  amb  finalitats  ornamentals,  s’ha  estès  fàcilment  a  ambients  sorrencs  i  secs, 

desplaçant a espècies autòctones. 

 

Abundància a la zona: Indeterminada 

Mesura  d’eradicació  proposta:  Eliminació manual  a  la  primavera.  Aquesta  planta  floreix  a 

l’estiu, així que és millor actuar abans que produeixi llavors per tal d’evitar la propagació.  
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Aster  squamatus 

Descripció: Planta herbàcia molt freqüent a ambients alterats i ruderals, la tija de la qual pot 

arribar a fer un metre d’alçada. És molt característic el fet que la meitat superior es troba molt 

ramificada.  Fulles  de  contorn  llis,  i  glabres  (sense  pilositat).  Les  inflorescències  són molt 

petites, i apareixen a partir de finals d’estiu. Espècie introduïda d’Amèrica. 

 

Abundància a la zona: Indeterminada 

Mesura d’eradicació proposta: Eliminació manual a la primavera.  

 

 

Oenothera biennis 

Descripció: Planta bianual, d’aquí el seu nom, originària de Sud‐amèrica. La seva alçada oscil∙la 

entre 0’5 i 1 metre. Les fulles, de fins a 20 cm de longitud, són lanceolades, i es presenten el 

primer  any  formant una  roseta basal.  El  segon  any  es distribueixen  formant una  espiral  al 

voltant de la tija. Presenta unes flors grogues, de fins a 4 cm de diàmetre, que s’obren a partir 

de  la  tarda,  per  això  també  se  la  coneix  com  prímula  del  capvespre.  De  les  seves  llavors 

s’extreu un oli ric en àcids grassos, l’oli d’onagra. 

 

Abundància a la zona: Té una presència important al sector sudoest de la zona de treball, amb 

un recobriment alt, en algunes zones. 

Mesura  d’eradicació  proposta:  Eliminació manual. Aquesta  espècie  produeix  una  quantitat 

elevada de llavors, per tant cobrirem les flors amb una bosseta de plàstic, igual que en el cas 

de l’eliminació de la Cortaderia. D’aquesta manera evitarem la dispersió de les llavors. 

 

 

     
Carpobrotus acinamiformis  Cortaderia selloana  Agave americana 

 
Arctotheca calendula  Aster squamatus  Oenothera biennis 
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E. Protocol d’actuació  
 

El projecte de restauració de  les dunes es durà a terme en tres sessions  (veure cronograma, 

Annex I), i es desenvoluparà íntegrament a la urbanització de Gavà Mar.  

 

La intervenció que es desenvoluparà inclou l’eliminació el més exhaustiva possible de totes les 

espècies  invasores d’acord  amb  la metodologia descrita, excepte en el  cas de  la Cortaderia 

selloana. 

 

Es  tindrà  especial  cura  en  evitar  la  dispersió  accidental  de  llavors  o  propàguls.  Per  això 

s’empraran uns “monos” de treball específics, que seran utilitzats únicament en les sessions de 

voluntariat  i  seran posteriorment  tractats per  tal d’evitar que mantinguin  llavors  viables.  El 

calçat  també és  font de propagació de  llavors. Al  final de cada sessió de  treball, es  farà una 

neteja mitjançant ruixat amb aigua del calçat tipus bota emprat pels voluntaris. 

 

Sessió 1:  

La primera  jornada  començarà amb una  sessió  teòrica, on un biòleg explicarà als voluntaris 

assistents  les característiques de  l’ecosistema dunar,  la  importància de  la  seva conservació  i 

què podem fer per evitar la seva desaparició. Parlarem de l’amenaça de les espècies invasores, 

i  quines  són  les  principals  espècies  que  durant  la  jornada  eliminarem  de  la  zona.  Aquesta 

sessió es preveu que tingui una hora de durada. Es durà a terme al Centre Cívic de Gavà Mar, 

marcat amb un punt vermell al mapa que presentem a continuació. 

 

 
 

Després ens traslladarem a la platja, a la zona marcada al mapa amb color violeta. En aquesta 

primera  sessió  ens  centrarem  en  l’eliminació  de  les  espècies més  abundants  i  visibles  en 

aquesta època, que són el Carpobrotus i la Cortaderia. Els voluntaris es dividiran en grups: 

 

Grup  1:  S’encarregarà  de  l’eliminació  de  Cortaderia  selloana.  Primer  s’eliminaran 

d’arrel les plantes que no estiguin molt desenvolupades. Per eliminar els individus més 

desenvolupats,  es  seguirà  el  següent  protocol:  amb  bosses  de  plàstic  cobriran  els 

plomalls  que  es  conservin  de  la  temporada  reproductora  anterior.  Es  tancaran  les 

bosses per  tal d’evitar  la propagació de  llavors. Amb una desbrossadora es  tallarà  la 

part aèria de la planta. 
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Tot el material vegetal es recollirà en els contenidors que hi ubiqui l’Ajuntament, per al 

seu posterior tractament. 

Posteriorment,  segons  el  sector  dunar  de  que  es  tracti,  s’aplicarà  un  dels  dos 

productes comentats a l’apartat de descripció d’espècies. (Veure mapa) 

 

Grup  2:  Aquest  grup  s’ocuparà  de  Carpobrotus.  S’arrencaran  tots  els  individus.  Es 

tindrà especial atenció de no deixar cap fragment a l’àrea de treball, per evitar rebrots. 

 

A més, durant  tota  la  jornada hi haurà al menys una persona  informant a  la ciutadania que 

passi pel Passeig Marítim sobre l’actuació. 

 

 

Sessió 2:  

En  cas  de  la  participació  de  voluntaris  que  no  haguessin  assistit  a  la  formació  prèvia  de  la 

primera sessió, es faria un recordatori.  

A aquesta segona sessió els voluntaris també formaran dos grups: 

Grup  1:  Es  continuarà  amb  l’extracció  de  la  Cortaderia,  que,  com  ja  hem  comentat 

abans, és molt abundant. Es seguirà el mateix protocol que a la sessió anterior. Es farà 

un seguiment de la zona per evitar rebrots dels individus tractats anteriorment. 

Grup  2:  Aquest  grup  s’encarregarà  de  repassar  la  zona  on  es  va  extreure  el 

Carpobrotus,  i  de  l’extracció  de  la  resta  d’espècies  invasores,  segons  els mètodes 

descrits. Algunes de les espècies herbàcies de menor port en aquest moment, i segons 

les  condicions ambientals, és possible que no hagin germinat o que es  trobin en un 

estadi poc desenvolupat. Això pot dificultar la seva identificació i extracció. 

 

Seguirà havent‐hi una persona informadora durant tota la jornada. 

 

Sessió 3:  

La tercera sessió serà idèntica a la segona. En el cas del grup 2, ens centrarem en l’eliminació 

d’aquelles  plantes  que  en  la  sessió  2  no  van  poder  ser  identificades  pel  seu  poc 

desenvolupament.  

 

Seguiment 

Durant els mesos posteriors a  l’execució del projecte, un grup de voluntaris de  Les Agulles‐

Ecologistes en Acció del Baix Llobregat visitarà la zona per tal de fer un control de la població 

de les espècies invasores, i eliminar els possibles rebrots.  

 

Participació social: Voluntariat i Educació ambiental 

Es  dissenyarà  un  cartell  específic  per  a  fer  difusió  del  projecte  i  de  les  tres  jornades  de 

voluntariat,  convocant  a  la  població  a  sumar‐se  a  l’acció.  Hi  haurà  un  correu  electrònic 

específic, a més d’un blog a internet, per a informar de l’acció i de les formes de col∙laborar‐hi. 

 

També es dissenyarà un  fullet  informatiu que  servirà per a distribuir  tant als habitatges del 

barri com a les persones que passin pel passeig marítim durant les tres jornades de voluntariat. 

El fullet contindrà una explicació de  la  importància ecològica de  l’hàbitat dunar,  la necessitat 
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d’actuació per a conservar‐lo així com un breu  resum de  l’actuació desenvolupada pel Grup 

Ecologista Les Agulles en col∙laboració amb l’Ajuntament de Gavà. Es farà especial èmfasi en la 

implicació de la població local en la conservació, respecte i valorització de l’ecosistema. 

 

Coordinació i seguretat 

Cada  grup  anirà  acompanyat d’un  responsable d’Ecologistes en Acció, que  s’encarregarà de 

resoldre dubtes  i  supervisar que  les espècies extretes  són  les  indicades.  Tots els  voluntaris, 

especialment  aquells  que  utilitzin  les  desbrossadores,  seran  equipats  amb  material  de 

protecció, com ulleres i guants. 

 

Materials 

El material necessari per a dur a terme aquesta acció és el següent: 

 Desbrossadores 

 Bosses de plàstic 

 Rastrells 

 Guants 

 Ulleres de protecció 

 Monos de treball 

 Mànega d’aigua per a la neteja de les botes. 

 Hipoclorit sòdic 

 Herbicida de contacte (glifosat) 

 

 

F. Resultats esperats 
En finalitzar aquest projecte esperem que a  la zona escollida la població de plantes invasores 

s’hagi reduït significativament.  

 

Mitjançant  aquest experiment haurem determinat quin és el millor mètode per  l’eradicació 

d’aquesta espècie, i aquest serà el mètode a seguir en futurs projectes de restauració de dunes 

litorals duts a  terme per Les Agulles‐ Ecologistes en Acció del Baix Llobregat.   També es pot 

aportar un valuós coneixement per a actuacions d’eliminació de  l’espècie a altres  indrets del 

Delta del Llobregat, que presenten una elevada infestació. 

 

En funció dels resultats obtinguts, es veurà si és útil fer futures actuacions per mirar d’eradicar 

les espècies invasores de les dunes de Gavà, o bé cal desenvolupar altres metodologies. 

 

Finalment,  esperem  que  tots  els  voluntaris  que  hagin  assistit  a  les  jornades  es  sentin 

compromesos amb la conservació de les dunes, i que d’aquesta manera actuïn com agents de 

difusió d’aquesta informació i aquest compromís entre els veïns de Gavà. 

 

Crèdits 

Muñoz Puigvert, Lorena. Llicenciada en Biologia. 

Grau López, Jaume. Llicenciat en Biologia. 

 



13 

 

Bibliografia 

 Domènech i Masons, Roser. Tesi doctoral Cortaderia Selloana invasion in the 

mediterranean region: invasiveness and ecosystem invasibility. UAB 2006. 

 Herrera Gallastegui, Mercedes y Campos Prieto, Juan Antonio. El carrizo de la Pampa 

(Cortaderia selloana), Guía pràctica para su control. Departamento de Biología Vegetal 

y Ecología, Universidad del País Vasco, e Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia. 

 López, Juan Carlos. Les plantes de la platja de Castelldefels, Ajuntament de 

Castelldefels, 2010. 

 

Agraïments 

A Maria  Cristina  de  Araujo,  per  la  seva  tesina  sobre  les  dunes,  per  l’entrevista  que  vam 

mantenir i l’ajuda posterior. 

A Ramon Vallejo, Carme Bladé  i Eulàlia Velasco, de  la Universitat de Barcelona, departament 

de  Biologia  Vegetal,  i  al  Dr.  Joan  Pino, Professor  Agregat  d'Ecologia. CREAF‐UAB.  pels  seus 

consells i idees. 

A Juan Carlos López, consells, diferents campanyes a Castelldefels, paciència... 

A  Javier García Galcerán,  regidor de Medi Ambient de  l’Ajuntament de Gavà per donar‐nos 

totes les facilitats possibles per a desenvolupar el projecte. 

A Juan Busqué Marcos, Centro de Investigación y Formación Agrarias. Consejería de Desarrollo 

Rural,  Ganadería,  Pesca  y  Biodiversidad.  Gobierno  de  Cantabria,  per  la  seva  orientació  al 

començament del projecte. 

A Eva Navarrete, tècnica de  l’Ajuntament de Castelldefels, per facilitar‐nos un exemplar de  la 

publicació “Les plantes de  la platja de Castelldefels”, de Juan Carlos López, que ens ha servit 

per a conèixer millor la vegetació dunar. 

A Nicolás Espinós (Parc Natural de l’Alt Pirineu), Joan Mestre (Parc Natural dels Ports) i Esther 

Truyol  (Parc  Natural  de  Cap  de  Creus),  per  les  seves  aportacions  i  coneixements  sobre  C. 

selloana i Carpobrotus sp. 
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Annex III: Reportatge fotogràfic 

 
 Atzavara (Agave americana), amb Carpobrotus acinaciformis a l’extrem nordest del sector 

 

 
Carpobrotus acinaciformis 



15 

 

 
Plomalls de Cortaderia selloana a la reraduna 

 

 
 Saccharum ravennae entre el passeig i el camí entre les dunes 
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Més plomalls de Cortaderia selloana, amb un exemplar de Saccharum ravennae en primer pla 

 
La reraduna principal, amb presència de Cortaderia selloana, prop de la zona central del sector  

 

 

 


