Organitza

Activitat per conèixer
el projecte d’abalisament
ecològic de platges
mitjançant biòtops artificials
17 de juliol de 2017

Organitzada
per Repsol i el Col·legi
de Periodistes

Objectiu
Donar a conèixer el projecte de les boies ecològiques amb
què es realitza l’abalisament marítim de les platges per
determinar la zona reservada al bany. Es tracta de biòtops
artificials que, pel seu disseny i materials, atreuen la flora i
fauna marines i formen un escull.
Actualment i gràcies a la col·laboració de Repsol, hi ha
implantats més d’un centenar de biòtops a tota la costa
del litoral de Tarragona. A més, a Altafulla hi ha un parc de
biòtops que ocupa una extensió d’uns 200 metres quadrats
i que està format per més de mitja dotzena de biòtops
ubicats a uns 5,5 metres de profunditat dins la zona de
bany, i a uns 200 metres de la costa.

Inclou
Sessió teòrica amb conceptes bàsics
Equip de busseig complet
Instructors qualificats
Viatge en catamarà de busseig
Assegurança per a cada participant
Refrigeri amb begudes i snacks

Programa

L’activitat

09:00 Trobada al Centre de Submarinisme M.

La immersió d’iniciació al submarinisme, popularment
coneguda com “bateig de mar”, “try scuba diving” o
“discover scuba diving”, ofereix la possibilitat de mantenir
un primer contacte amb el medi subaquàtic. Es tracta
d’una immersió en aigües obertes a una profunditat
màxima de 8 m, durant la qual els participants estan
acompanyats en tot moment per un instructor personal.

09:10 Equipament amb el material de busseig i

La durada de l’activitat és d’unes 3 hores aproximadament,
durant les quals els participants coneixeran les
característiques del fons marí de Torredembarra, així com
la seva flora i fauna. També aprendran els coneixements
i tècniques bàsiques per poder realitzar l’activitat d’una
manera còmoda i segura des d’una embarcació preparada
i equipada per a la pràctica d’aquest esport. L’únic requisit
previ per a la pràctica d’aquesta immersió és saber nedar.

Rota Diving (Moll de la Gasolinera s/n. Port de
Torredembarra)
primeres indicacions

10:00 Sortida amb l’embarcació cap al parc de

biòtops

10.05 Viatge i classe teòrica prèvia a la immersió
a 10.30
10.35 Adaptació al medi subaquàtic en superfície
a 10.50 i pràctica d’exercicis de seguretat previs a la

immersió

11.00 Immersió al Parc de Biòtops
a 13.30
13.45 Tornada al Port de Torredembarra
14.30 Dinar informal

Inscripcions
Els interessats es poden inscriure enviant un correu a:
xavier.arnavat@servexternos.repsol.com
secretaria-tarragona@periodistes.cat
Aquesta inscripció està subjecta a un nombre limitat
de places.

