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L’entorn Natural de Tamarit

La platja de Tamarit està catalogada 
en bona part, com àrea d’influència de 
l’espai natural de la desembocadura 
del Gaià. Presenta tènues formacions 
dunars, dunes joves d’aspecte suau i 
amb poca densitat de vegetació.L’actual 
programa de conservació, vol mirar de 
canviar aquesta tendència per millorar 
la qualitat d’aquest hàbitat. Per aquest 
motiu, us demanem que ens ajudeu a 
preservar aquest fràgil ecosistema, res-
pectant les zones delimitades.

D’entre les diferents espècies de plantes 
que viuen a la sorra de la platja de Tama-
rit, cal destacar el limoneastre, el violer 
marí, l’orquídia de flor d’abella i una bona 
representació del jull de platja. A la pla-
tja de Tamarit hi desemboca el riu Gaià. 
Aquest entorn natural està inclòs dins 

del Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 
328/1992 de 14 de desembre) considerat 
dins de la xarxa relictual de zones humi-
des de la Catalunya meridional.

A l’Hort de la Sínia, Parc Agroecolò-
gic del Baix Gaià, hi trobareu el punt 
d’informació de l’espai natural, on s’hi 
desenvolupa un programa d’educació 
ambiental i d’informació als visitants de 
la desembocadura del Gaià.

Visita guiada i itinerari

Des del Club Marítim d’Altafulla, comen-
cem a caminar direcció a Tamarit i ens 
troben a mà dreta canyissars i jonque-
des dels antics aiguamolls del Gaià i po-
dem observar els camps de secà on s’hi 
planten cereals.

Des del “bunquer” de la roca de Gaià, po-
drem comtemplar la plana de Tamarit 
amb la platja a primer terme i la mun-
tanya de Sant Joan de fons. 

 Seguim caminant pel sender de la platja 
i la vegetació dunar ens acompanya fins 
a trobar la desembocadura del riu Gaià. 
Aquesta zona humida del litoral conser-
va destacables valors naturals i paisat-
gístics. A continuació seguim pel sender 
del marge dret del riu i ens endinsem 
a la pineda on podem observar alguns 
ocells propis dels ambients forestals 
com el tudó i el blauet, i amb una mica 
de sort, potser veurem algun esquirol. 
Els tamarius ens acompanyen a la pri-
mera part del camí fins a trobar-nos els 
primers arbres, els freixes de fulla petita.

Amagats entre el canyís proper a l’aigua, 
hi viuen els cabussets, l’ànec coll verd, 

les gallinetes d’aigua i a la primavera hi 
podrem escoltar les granotes verdes. 

Aquest sender també ens ofereix la pos-
sibilitat de sentir l’olor de la menta borda, 
mentre escoltem el cant persistent del 
rossinyol bord. Al final de l’itinerari adap-
tat, hi trobem el plànol interpretatiu amb 
la llegenda dels elements més destaca-
bles i el plafó de la fauna de la Reserva. Ja 
som a l’Hort de la Sínia, centre d’educació 
ambiental i punt d’informació de l’espai 
natural on descobrirem els diferents cen-
tres d’interès d’aquesta finca agroecolò-
gica: hortets didàctics, jardí dels sentits 
de plantes aromàtiques i medicinals, de-
puradora biològica, apiari divulgatiu, racó 
solar, sínia i molí de vent, compostadors, 
tanca verda amb plantes autòctones, ar-
bres fruiters de varietats locals, granja 
amb animals de races autòctones, centre 
de divulgació de les tortugues, etc.
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