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Introducció:
L’abalisament de les platges

Tradicionalment, l’abalisament marítim de les platges (delimitació de la zona reservada al 
bany)  s’ha fet amb un sistema de boies de plàstic que suren al mar i que estan subjectes 
al fons marí per dos morts (blocs de ciment d’uns 90 quilos de pes). Són boies temporals, 
que es posen i es treuen cada temporada. 

Davant el progressiu deteriorament del fons marí de la costa catalana, i amb el suport 
de Repsol –que n’és el patrocinador-, l’expert en aquariofília marina i pioner en el cultiu de 
roca viva, Miquel Rota, ha desenvolupat unes innovadores boies ecològiques, úniques 
al món. Es tracta de biòtops artificials que, pel seu disseny i materials, atrauen la flora i la 
fauna marines tot formant un escull. 

A diferència de les boies convencionals, els biòtops artificials s’instal·len de forma permanent 
al fons del mar, i incorporen un sistema de boia intermèdia que no malmet el fons marí. 

De la primera prova pilot, 
a l’estiu de 2014
L’any 2012, l’Ajuntament de Torredembarra va realitzar una primera prova pilot. En concret, 
va encarregar a Rota la instal·lació de 9 boies ecològiques a les seves platges per delimitar 
la zona de bany. Els biòtops artificials van alternar-se amb el sistema de boies convencio-
nals. 

L’estiu següent, i davant l’èxit de la prova, l’Ajuntament de Torredembarra va encarregar la 
instal·lació de 9 biòtops més. Els ajuntaments de l’Ametlla de Mar i d’Altafulla van afegir-se 
al projecte, i també van instal·lar 4 biòtops a les seves platges.

Aquest estiu, un total de quatre poblacions catalanes –totes elles de Tarragona- han apostat 
per aquest sistema d’abalisament ecològic de les seves platges i la col·locació de biòtops 
s’ha de realitzar a Torredembarra (6), Altafulla (6), l’Ametlla de Mar (4) i Salou (4).

Fora de Catalunya, l’Ajuntament de Màlaga ha encarregat la instal·lació de 5 boies ecològi-
ques a les seves platges. 
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Com són els biòtops artificials?
Els biòtops artificials són grans peces d’obra i de pedra de forma cònica que, pel seu dis-
seny i materials, atrauen la flora i la fauna marines tot formant un escull. 

Mesuren entre 1,30 i 2,00 metres d’alçada, per 1,50 metres d’amplada, i el seu pes 
oscil·la entre els 800 i els 1.600 quilos. Estan fets d’un ciment de PH neutre específic per al 
mar, que se sol utilitzar en obres submarines, i de carbonat de calci. 

Tenen formes i mides diferents, en funció de la fondària del punt on volen col·locar-
se, i inclouen multitud de cavitats, grans i petites, que es converteixen en metres 
d’habitabilitat per a les espècies existents, les quals hi troben protecció i refugi en mo-
ments de temporals. 

Diferències amb les boies convencionals
A diferència de les boies convencionals, que tenen com a base blocs rectangulars de formigó 
que es treuen i es posen cada temporada, els biòtops artificials s’instal·len de manera 
permanent. 

Quan acaba la temporada d’estiu, es retira la cadena superior i la boia de plàstic que sura 
a l’aigua. El biòtop i tota la vida marina que s’hi ha generat es deixa al fons marí fins l’estiu 
següent, quan uns submarinistes localitzaran per GPS la posició exacte del biòtop per 
col·locar-hi novament una boia. 

Els biòtops, a més, incorporen un innovador sistema de boia intermèdia que fa que la 
cadena sobrant de la boia que sura quedi en suspensió i no es malmeti el fons marí quan 
hi ha temporal o onatge fort. 
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Activitats d’educació ambiental
Amb l’objectiu d’acostar l’hàbitat natural marí i fer-lo més proper, s’ofereixen diferents 
tipus d’activitats d’educació ambiental relacionades amb les boies ecològiques per a per-
sones (infants, joves i grans) que vulguin conèixer de prop el seu funcionament.

Les activitats, que s’adapten a les edats i característiques de cada grup, tenen una durada 
de 2 hores i mitja aproximadament i consisteixen en una petita formació teòrica del sis-
tema d’abalisament ecològic i una sessió pràctica a través de l’snorkeling per veure 
de prop la regeneració del fons marí a què contribueixen les boies ecològiques. 

Biòtop Antina, el gran projecte
La idea de les boies ecològiques ideades pel pioner en el cultiu de roca viva Miquel Rota 
neix a partir del seu projecte per a la construcció del Biòtop Antina, una muntanya subma-
rina de 18 metres d’alçada per 80 metres de diàmetre feta amb roques de carbonat de 
calci d’origen coralí a ubicar al conjunt natural marí del litoral de Torredembarra.

El projecte del Biòtop es troba a hores d’ara en la seva fase final, en espera que el Govern hi 
doni el seu vistiplau definitiu. Des d’un inici, l’Ajuntament de Torredembarra ha donat el seu 
suport perquè es pugui desenvolupar aquest projecte, que vol ser un referent mundial des 
del punt de vista ambiental i ecològic, alhora que vol servir com a reclam turístic 
per a la zona i pels amants del busseig. 


