
La primera part del treball està dedicada
a l'estudi de l'ecosistema de la zona i a
les tortugues marines amb l'objectiu de
conèixer millor els factors biòtics i
abiòtics que caracteritzen la zona i de
tenir una idea de totes les espècies de
tortugues marines que habiten els
oceans.

Un cop contextualitzat el tema, la part
pràctica s'estructura en tres blocs: la
comparació entre les condicions de la
zona amb les necessitats de l'animal,
l'anàlisi estadístic de la base de dades
del CRAM (dades sobre els ingressos de
pacients) i l'anàlisi del contingut
estomacal de les pacients del CRAM. 
La finalitat de la part pràctica era
respondre a les hipòtesis plantejades i
acabar contestant a les preguntes de:
estan preparades les platges per al
constant augment de tortugues babaues al
nostre litoral? Quines són les principals
amenaces d'aquest animal? 
El procés de recerca d'informació s'ha
ampliat amb l'entrevista a dos pescadors
del Port de Torredembarra, un instructor
de submarinisme de la zona i a una
professional del CRAM. Això va permetre
contrastar les conclusions extretes a
partir de les pràctiques realitzades amb
els coneixements d'experts en aquest
àmbit i en la zona.  A més a més, per
conèixer millor la zona d'estudi, s'han
realitzat immersions de submarinisme
(imatges al treball). 

PRESÈNCIA DE LA TORTUGA BABAUA A LES COSTES
DE TARRAGONA

Aquest treball té com a principal objectiu conèixer la
situació de la tortuga babaua (condicions de l'entorn i les
princials amenaces) al litoral tarragoní, específicament a
la costa de Creixell, Torredembarra i Altafulla. Per dur a
terme aquest treball s'ha comptat amb l'assessorament
de la fundació CRAM. La idea final de l'estudi és a partir
de les conclusions extretes, fer una campanya de
sensibilització amb la finalitat de visibilitzar les
problemàtiques que pateix aquesta espècie protegida. 
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PROCÉS D'ELABORACIÓ

La zona d'estudi és apta per a la
presència de la tortuga babaua.
Està en molt bon estat de conservació
però és millorable.
Als mesos d'estiu, l'augment de la
població pot suposar un problema per
a les nidificacions de l'animal i també
per l'augment de residus que acaben al
mar.
Les principals amenaces per la tortuga
babaua a Tarragona són la pesca
d'arrossegament i la contaminació
marina.
La urbanització a primera línia de mar,
en zones de posta, té una gran
repercussió en les nidificacions
d'aquests animals, així com la
il·luminació de passeigs marítims i ports
esportius.
L'activitat humana és per tant la
principal amenaça.

Les principals conclusions a les quals s'ha
arribat en aquest treball són:

CONCLUSIONS

IDEA INICIAL

El treball té la finalitat de conscienciar a la
població sobre la situació que pateix la
tortuga babaua al litoral català i en concret
a la zona del Baix Gaià,  la campanya de
sensibilització ambiental consisteix en el
disseny i la col·locació d’uns cartells
informatius a punts concrets de les platges
del municipi de Creixell per informar sobre
la presència de l'animal
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