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Introducció 
 
Som un grup de nois i noies que ens hem apuntat a les Estades Marines de Xatrac 
amb la col·laboració de Vies Braves amb la intenció de conèixer el mar. Hem 
decidit aportar el nostre granet de sorra realitzant un estudi científic de recerca 
sobre la qualitat de l’aigua de la costa en aquesta bonica ciutat, Tossa de Mar. 
 
 

Objectius 
 

1. Mesurar la qualitat de l’aigua utilitzant tècniques de mesura com el mètode 
Carlit, que consisteix en la presència o absència de algues bioindicadores 
de la qualitat de l’aigua en la zona de mediolitoral de Tossa, allà on arriba 
l'aigua només amb les onades i les marees, en altres paraules, la zona que 
no està constantment submergida.  
 

2. Avaluar la millora o pitjora en la qualitat de l’aigua en la Via Brava. 
Respecte a mesures de anys anteriors. 
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Hipòtesi 
 
La nostra hipòtesi és que a les Vies Braves l’aigua és de una major qualitat que 
en altres zones, i que aquesta millora amb el temps  
 

Metodologia 
 
Per assolir els nostres objectius hem decidit que el mètode més efectiu seria el 
mètode CARLIT, que consisteix en buscar algues conegudes com bioindicadores 
de la qualitat o la contaminació dels mars. Aquestes algues usualment es troben 
a la superfície o molt a prop d’aquesta ja que sinó serien past dels eriçons. 
Els bioindicadors poden ser molt exigents, que necessiten bona qualitat de l’aigua per 
viure, o poc exigents, quan no necessiten aquesta qualitat i toleren la contaminació. 
La investigació es va executar en tres platges en diversos dies consecutius. Cada dia es 
va realitzar un snorkel per recopilar dades en una pissarreta en una platja diferent de Tossa 
(ANNEX). 
   

 
Fig.1. Ulva sp. 
 
L’Ulva sp. es l’alga menys exigent que és pot trobar als llocs on l’aigua no és de 
bona qualitat per la presència de contaminació orgànica que es troba quan hi ha 
molta concentració de banyistes i a la sortida del clavegueram (Fig. 1). 
 
Lythophyllum sp. apareix en zones on l’aigua és de una qualitat estable de 
qualitat Inter mitja (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Lythophyllum sp.  
 
Corallina sp. és l’alga que es pot trobar en zones on l’aigua és de qualitat mitja-
alta (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Corallina sp. 
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Cystoseira sp. és l’alga que necessita la millor qualitat de l'aigua per sobreviure, 
ja que és molt exigent (Fig. 4). 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Cystoseira sp. 

El procés ha estat el següent: 

Observar la presència de les macroalgues bioindicadores a tota la costa de Tossa 

de Mar, desde la zona del castell fins a la Mar Menuda, apuntar el que trobem 

en una pissarreta sumergible pintant les diferents zones de la costa amb el tipus 

d’alga que hi ha. Cada alga representa un color (taula 1). 

 
 
Taula 1.  
Codi cromàtic de les algues bioindicadores del mediolitoral de Tossa de Mar. 
 

ALGUES  COLOR  

Ulva sp. Vermell 

Lythophyllum sp. Taronja 

Coralina sp. 
Mytilus sp. 

Groc 

Cystoseira sp. Verd 

 

Materials: 

- Pissarreta sumergible + llapis 
- Llapis de colors (negre, vermell, taronja, groc i verd) 
- Càmera sumergible 
- Pot per les mostres 
- Equip de snorkeling 

Finalment hem passat la informació a l’ordinador, mitjançant Google Earth, 

creant així una imatge aèria de Tossa de Mar amb les diferents zones amb 

algues. 

Resultats 
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Després d’observar gran part de la costa de Tossa creiem que l’aigua en la zona 
delimitada de bany està força contaminada mentre que zones rocoses, sense 
platja o més llunyanes de la platja tenen una qualitat d’aigua millor, en particular 
la Via Brava (Fig. 5). 
També podem dir que en la zona lateral de la Via Brava, és a dir els connectors 
amb les platges, hi ha hagut una millora considerable tenint en compte els 
resultats mesurats en el 2018 (Fig. 6). 
 

 
Fig. 5. Cartografia de la Qualitat de l’aigua del mediolitoral de Tossa de Mar 
segon el mètode Carlit de l’any 2019. 
 
 

 
Fig. 6. Cartografia de la Qualitat de l’aigua del mediolitoral de Tossa de Mar 
segon el mètode Carlit de l’any 2018. 
 

Conclusió 
 
Hem observat que l’aigua de Tossa, en general, és d’una qualitat Inter mitja-alta 
i millora amb els anys sobretot a la zona de la Via Brava. Tot i així, creiem que si 
seguim fent aquest esforç per conservar el medi marí i impulsar l’ús de la Via 
Brava arribarà un dia en el que l’aigua de Tossa sigui tan neta com hauria d'haver 
estat sempre. 
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ANNEX 
 
Diari d’aventura 
 
 

Platja 1; 
 
A la platja del castell hem anat avui dia 20 de Juliol del 2019 rere fer una 
investigació utilitzant un mètode que ha resultat ser molt productiu , el mètode 
Carlit , hem assolit el nostre objectiu que era: aconseguir mostres i aplicar el 
mètode Carlit. en aquesta platja hem calculat que la qualitat de l’aigua ronda el 
75% de qualitat degut a que apareixen varius indicadors però no apareixia el 
indicador més important la Cistoseira. 
 

Platja 2 
 
En aquesta platja vam visitar la platja anomenada mar menuda on el nostre 
objectiu va ser la recol·lecció d’algues les quals després ens van servir per a 
identificar-les i classificar-les així doncs realitzant el mètode Carlit vàrem 
classificar la zona com a contaminada notablement, es a dir, que tenia un rati de 
contaminació de aproximadament 50%. 
 
 

Platja 3 
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Hem visitat la platja gran de Tossa es a dir la platja d’en mig, hem aconseguit fer 
un estudi més complet de la costa utilitzant el mètode Carlit, hem tingut una gran 
sorpresa degut a que com esperaven tenir resultats semblants a les altres platges 
se’m tingut de diferents ja que hem trobat Cistoseira la qual es la indicadora de 
l’aigua de bona qualitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


