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Onze platges del Baix Camp reben
el distintiu de qualitat Bandera
Blava
A les comarques tarragonines en són 40

Una imatge d'arxiu de la platja de Cristall | Reusdigital.cat

Catalunya comptarà aquest estiu de amb 119 banderes blaves que reconeixen
internacionalment la qualitat de les platges i els ports esportius, tal i com ha anunciat aquest
dimarts l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac). El jurat internacional Bandera
Blava 2021 ha distingit 97 platges, 31 a la demarcació Barcelona, 29 a Tarragona, 26 a Girona, i
11 a les Terres de l'Ebre. Aquesta xifra suposa dues platges més que l'any anterior.

Pel que fa als ports esportius, se n'han distingit 22, un menys que l'any passat. Del total, vuit se
situen a Girona, vuit a Barcelona, quatre a Tarragona i dos a les Terres de l'Ebre. Tots els ports
que s'han presentat per obtenir el guardó l'han obtingut.

La zona del Camp de Tarragona i el Baix Penedès concentra, doncs, 29 platges amb bandera
blava (11 al Baix Camp). Es tracta de les platges Cunit-Llevant i Cunit-Ponent (Cunit); Segur de
Calafell, L'Estany-Mas Mel i Calafell (Calafell); Roda de Berà (Llarga) i Costa Daurada (Roda de
Berà); Els Muntanyans, Barri Marítim i La Paella (Torredembarra); Altafulla; Tamarit, La Móra,
Savinosa i L'Arrabassada (Tarragona); La Pineda (Vila-seca); Llevant i Capellans (Salou);
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Vilafortuny, La Llosa, Cavet i Prat d'en Forés-Regueral (Cambrils); Pixerota, Cristall, Cala
Vienesos-dels Espenyals (o Penyals) i Casa dels Lladres (Mont-roig del Camp), i La Punta del
riu, L'Arenal i Vandellós i Torn (Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant).

Ports amb bandera blava

Pel que fa als ports esportius amb bandera blava, a diferència de l'any passat Port Olímpic i
Marina Palamós no s'han presentat, i L'Estartit ha presentat nova candidatura que no presentava
des del 2015. Pels que fa al Camp de Tarragona i el Baix Penedès, són el Port de Segur de
Calafell, N. Cambrils, N. Salou i D. L'Hospitalet de l'Infant.

De les Terres de l'Ebre han rebut la distinció N. L'Ametlla de Mar i N. L'Ampolla.
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