INFORME XARXA TELEMÀTICA TEMPORADA DE BANY 2018.
L’Ajuntament de Roda de Berà ha participat durant la temporada de bany del 2018 a la Xarxa
Telemàtica de Platges, que posa en marxa l’Agència Catalana de l’Aigua (l’ACA), organisme de
la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general,
per tal de compartir la informació diària sobre l’estat de les platges i coordinar les tasques de
gestió de la qualitat de les aigües de bany. Roda de Berà ha participat enviant dades de les
següents platges: platja Llarga, Punta d’en Guineu, Pallisseta i Costa Daurada, amb un total de
320 qüestionaris al llarg del període comprès entre l’ 01/07 al 31/08, que són 62 dies de
campanya.
Amb els qüestionaris es recopila informació sobre la meteorologia, l’estat de la mar, variables
ambientals sobre l’estat de l’aigua, control d’abocaments a mar, i bandera de seguretat a la
platja.
A continuació es presenten els resultats de les variables més representatives al municipi de
Roda de Berà, i la comparativa amb el conjunt de dades obtingudes en tot el litoral català.

1. L’Estat de l’aigua
Els resultats de l’estat de l’aigua al municipi de Roda de Berà han estat els següents:

Llegenda

Com es pot observar al gràfic, en el 87.2% dels qüestionaris, l’estat de les platges s’ha
qualificat de bo i molt bo. Comparant amb els resultats obtinguts a tot el litoral català, en el
93% dels qüestionaris de les platges, l’estat de l’aigua s’ha qualificat de molt bo o bo, i els dies
de baixes qualificacions s’han relacionat majoritàriament amb pluges i dies de mala mar.

2. Transparència de l’aigua
Segons les dades facilitades pels ajuntaments participants a la Xarxa telemàtica, les aigües de
les platges s’han observat majoritàriament, transparents. A continuació es presenta el gràfic
corresponent a les dades obtingudes al nostre municipi.

Llegenda

Pel que fa a la transparència de l’aigua, en el 65.6% dels qüestionaris l’aigua s’ha qualificat de
transparent o molt transparent. En el global de tota la costa catalana, el 89% dels qüestionaris
s’ha indicat que les aigües estan molt transparents o transparents. Les dades d’observació
indiquen que, les platges del litoral de Girona són les que presenten una proporció més
elevada d’aigües transparents, seguides de les de Tarragona i Barcelona. La tipologia de
platges amb aigües més fondes i fons rocallosos, que predomina a la demarcació litoral de
Girona, afavoreix la transparència.

3. Sòlids flotants d’origen humà.
A continuació es mostra el gràfic referent als resultats de sòlids flotants d’origen antropogènic
al municipi de Roda de Berà.

Llegenda

Només s’ha detectat la presència de sòlids flotants antròpics en un 1.25% dels qüestionaris, la
qual cosa significa que en un 98.8% no s’han observat. En quant, al conjunt del litoral català, en
el 94% dels qüestionaris s’ha registrat absència de sòlids flotants.

4. Residus higiènics flotants.
Tot seguit es mostra el gràfic relatiu als residus higiènics flotants detectats a Roda de Berà.

Llegenda

Només es va detectar la presència d’higiènics en dos qüestionaris dels 320 que el nostre
municipi va generar. En tota la costa catalana, el 96% dels qüestionaris van registrar absència
d’higiènics, gairebé el 100% a Girona i el 98% a Tarragona. La freqüència d’observació
d’higiènics a les platges de la demarcació de Tarragona ha estat, com en el cas de les de
Girona, molt baixa i les poques observacions s’han registrat durant els mesos de juliol i agost.

5. Observació d’escumes
La presència d’escumes a les platges és generalment un fenomen provocat per factors naturals
propis de les aigües costaneres. Sovint la seva presència està associada a l’estat de la mar
perquè quan l’onatge remou l’aigua es desprenen els tensioactius de les parets cel·lulars dels
microorganismes que viuen a l’aigua de mar i es generen les escumes naturals.
El següent gràfic presenta els percentatges corresponents a les observacions d’escumes
presents a l’aigua de Roda de Berà.

Llegenda

No es va observar presència d’escumes en el 96% dels qüestionaris, sent present solament en
un 4%. Respecte a tot el litoral català, en el 98% dels qüestionaris es va registrar absència
d’escumes.

6. Presència d’hidrocarburs a l’aigua.
El gràfic següent mostra els percentatges d’hidrocarburs observats a l’aigua a Roda de Berà.

Només es va detectar la presència d’hidrocarburs a l’aigua en un sol qüestionari dels 320
generats al nostre municipi. Habitualment, la presència d’hidrocarburs a les platges del nostre
litoral es dóna molt poques vegades i de forma molt puntual. Les platges més vulnerables a
tenir aquests episodis són, les properes a ports o les més freqüentades per embarcacions
esportives.

