- OBJECTIUS I INDICADORS 2016 OBJECTIU 1: Difusió del Patrimoni Natural i Cultural (2000 usuaris que reben aquesta informació)
1.1. Millora del coneixement global (cultural i ambiental) del litoral.
- Han estat elaborades rutes amb material de suport. S’han integrat algunes rutes en parades especifiques del
trenet turístic, que al 2016 va tenir un únic circuit.
- Any 2016: iniciació elaboració del tòtem, disseny del díptic, continguts d’àudio guia, col·locació d’àudio al
trenet
- Al 2017: iniciació elaboració de documentació de l’opuscle i creació del format web
1.2 Creació de “storytelling” per tal de poder publicar a xarxes socials i web i donar a conèixer diferents àmbits
del municipi de Salou (incloent platges)
- Elaboració de les dues primeres “storytelling”: Cala Font i Platja Capellans
1.3. Elaboració de procediment per recollir les aportacions de millora per part de guinguetes
1.4. Elaboració d’una nova Carta de Serveis que defineixi millor la realitat turística i ambiental de les platges de
Salou.
- Pendent per a l’any 2017
1.5. Generació de la nova web municipal, amb dotació de majors continguts i importància a l’apartat de platges
- Pendent per l’any 2017
Anàlisis: Assoliment de l’objectiu, atès que les actuacions associades a les rutes ja es troben interioritzades al
trenet (i per tant amb una àmplia cobertura d’usuaris)
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OBJECTIU 2: Recuperació natural de diverses zones del litoral (superfície de 2500 m )
2.1. Naturalització amb lliris de mar a platja llarga. Extracció de llavors a la zona del far (superfície de 400 m2)
-realitzada durant temporada de bany
2.2. Demolició d’edificació il•legal (enderroc de restaurant a Cala Font) i posteriors tasques de recuperació
natura, (naturalització Sup. 400 m2l)
A data de 2016 hi ha un informe que paralitza la intervenció i pendent de tramitació.
Actuacions:
- retirada de restes d’obra
- guarda de pedra de l’època
- neteja en detall per tal d’aflorar la duna fòssil que hi ha al rocall
- emplenat de sorra per tal de guanyar espai de platja

2.3.- Conducció i millora de la sortida de pluvials del C/ Rembrandt, (Sup. 200 m2)
Actuació que permetrà reduir l’arrossegament de sorra i entollaments d’aigua dolça, mitjançant la col·locació
d’escullera a banda i banda de la sortida
2.4. Diverses activitats puntuals a diferents àmbits de platges relatives a la protecció de la flora (Sup. 500 m2)
1) Desbrossament de males herbes del Pas de la Mala Dona, per tal de permetre i afavorir el creixement
d’espècies a protegir.
2) Agafar llavors de lliri de mar del Far i replantar-los a d’altres zones i sorrals per tal de poder afavorir
l’estabilització de l’espècie.
3) Recuperació i gestió de l’espai on s’ha trobat l’espècie en risc d’extinció “silene ramosissima”. Ha estat
detectada una zona de creixement a la zona Cap Salou proper a platja i caldrà realitzar desbrossament de la
zona per tal que pugui créixer en condicions favorables. Es preveu fer un seguiment per part dels botànics
descobridors. Recuperacions realitzades per expert botànic de la Generalitat.
2.5. Protecció de la flora marina (algues) i de l’entorn marí. (1000 m2)
Identificació de documentació gràfica “Algues” ubicada a turisme per tal que els usuaris identifiquin que no són
residus i què són necessaris per al correcte desenvolupament de l’entorn marí.
Gestió d’Algues a la zona posterior de platges. Fixació de sorra i possible creació de dunes. Estendre la praxis
fins ara feta a la Platja Llarga a la resta de platges de Salou.
2.6. Formació de la policia local en relació a la protecció del dàtil de mar, tot evitant furts.
Àmbit de Cala Crancs fins al Reguerot del Clavegar (zona far).
Elaboració de fitxa de protecció
2.7. Clean Up Europe: recollida de residus marins per part del paddle surf/submarinisme.
Realització de 3 o 4 recollides de residus al llit marí (submarinisme i paddle surf)
2.8. Recollida de residus per part de grups de l’Escola Elisabeth. Zona de rocalls de la Platja de Salou.
2.9. Protecció i seguiment de l’evolució dels biòtops existents i futurs.
Anàlisi per part de SEMAC de com han anat els biòtops instaurats la temporada anterior.
Sol·licitar la instal·lació d’algun biòtop addicional per part de SEMAC i/o REPSOL
Anàlisi: Les fites es troben en la seva majoria realitzades, per la qual cosa s’entén que s’ha assolit allò marcat
a l’objectiu. A totes les zones on es plantejaven accions hi ha hagut incidència.
OBJECTIU 3: Accions Educatives Ambientals (200 ciutadans)
3.1. Realització de tallers de reciclatge (150 usuaris)
Tallers realitzats, a l’espera de rebre dades
3.2. Realització de caracteritzacions d’envasos i rebuig a guinguetes (50 usuaris)
Objectiu: d’aprofitar aquests resultats per explicar a les guinguetes quina ha de ser la correcta gestió,
sensibilitzar i optimitzar la recollida selectiva. No realitzat.

3.3. Col•locació de cartells a contenidors de recollida selectiva identificant el % impropis recollits
(sensibilització)
No realitzat, possible realització per l’any 2017
Anàlisi: Pendent de resolució complerta, algunes d’aquestes accions es derivaran a l’any 2017.

INDICADORS
Els valors dels principals indicadors de seguiment han estat:

CONCEPTE
Ocupació a platja (segons pernoctacions)
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Consum aigua m
Generació residus sorra (Tn)
Generació residus papereres (Tn)
Paper a platges (Tn)
Vidre a platges (Tn)
Plàstic Platges (Tn)
Soroll
Enquesta – ordenació de platja
Enquesta – integració guinguetes
Enquesta – qualitat de la sorra
Enquesta – neteja de sorra
Enquesta – netedat aigües

ANY 2015
6.932.035
21.117
449.420
182.640
5.670
30.600
39.760
Compliment
límits
97,1 %
97,5 %
8,6 sobre 10
8,6 sobre 10

ANY 2016
7.558.545
20.625
377.660
137.920
6.636
42.150
41.220
Compliment
límits
95,7 %
95,7
8,4 sobre 10
8,4 sobre 10
7 sobre 10

VARIACIÓ
Increment 9 %
Disminució 2,3 %
Disminució 15,9 %
Disminució 24,5 %
Increment 34,1 %
Increment 75,5 %
Increment 7,3 %
Disminució 1,4 %
Disminució 1,8 %
Disminució 2,3 %
Disminució 2,3 %

