
67

Les tortugues marines 
a la costa torrenca.

Gabriel Comes i Ramon Ferré
Introducció.

Les tortugues marines (Chelonioidea) són animals rèptils de sang freda. 
L’origen de totes les tortugues és terrestre, però en un moment donat 

de la seva evolució, algunes espècies van canviar d’hàbitat: d’un medi 
terrestre van passar a un aquàtic. La prova està en què les tortugues marines 
surten del seu medi habitual i deixen els seus ous a la sorra. L’adaptació al 
medi marítim de les tortugues ha estat extraordinari, en especial, els seus 
membres que han perdut els dits i les ungles i s’han convertit en perfectes 
aletes natatòries. Així, doncs, existeixen tortugues terrestres, tortugues 
d’aigua dolça i tortugues marines. 

De tortugues marines a la Torre sempre n’hi havia hagut. Una mar rica 
i prolífica en vida, forçosament disposava, dalt de les cadenes tròfiques, 
d’abundants animals depredadors de mida més gran o més petita. L’exemple 
de la foca de la Mediterrània (Monachus monachus) no n’era una excepció. 
De fet, la Torre és l’únic municipi de Catalunya amb dues cites provades 
de la seva existència1. I tota aquesta riquesa provenia, en bona part, per 
uns “alguers” de posidònia que cobrien el fons marí des de peu de platja 
fins entre 10 i 50 m de fondària. Aquestes praderies submarines proveïen 
d’aliment a animals marins i costaners com les tortugues.

A la Mediterrània, i per extensió a la Torre, de possibles tortugues marines 
n’hi ha tres per bé que dues d’elles (la verda i la llaüt) són extremadament 
cares de veure. La tercera, la tortuga babaua, és de totes, la més nombrosa, 
la més petita i, sembla ser, que és l’única que s’hi reprodueix d’una manera 
regular a la Mediterrània.

 1RUIZ-OLMO, J. & AGUILAR, A. (1995) Els grans mamífers de Catalunya i Andorra. Ed Oryx.
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La tortuga babaua (Caretta Caretta).

Aquesta tortuga es localitza pràcticament als mars i oceans més allunyats 
dels cercles polars. Les plataformes continentals són les àrees més visitades 
per aquesta espècie, per bé que els nounats cerquen protecció a mar obert. A 
les platges només s’hi acosten, dècades després d’haver nascut, les femelles 
que hi volen fresar. Viuen a l’Atlàntic sobretot a zones d’Amèrica del Nord 
i el Golf de Mèxic, el Pacífic, l’Índic i el Mediterrani. 

A continuació, de forma sintètica, descriurem les seves principals 
característiques:

Closca: formada per cinc parells de plaques costals i centrals. És de color 
marró rogenc amb taques clares. El color del plastró (part ventral de 
la closca) és groguenc amb taques ataronjades.

Pes: pot arribar a pesar 120 Kg.
Cap: no retràctil. Força llarg (un 28% de la longitud de la closca), ample 

i amb un fort bec corni del qual cal evitar mossegades.
Mida: quan arriben a adultes ronden entre els 90 i els 110 cm (molt 

similars als, entre 90 i 140cm, de la tortuga verda i molt allunyats dels 
180-200 cm de la llaüt).

Imatge d’una tortuga babaua nedant al “Museo Alborania. Aula del mar” de Málaga. Foto G. Comes. 
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Fresa entre juny i juliol les femelles excaven un clot a la sorra on diposita 
fins a 100 o 120 ous per posta. Un dels fets més extraordinaris 
d’aquesta espècie és que ho fan a la platja on varen néixer entre 25 i 
40 anys abans. A intervals d’unes dues setmanes, la femella realitza 
entre 4 i 9 postes. Passaran entre 2 i 3 anys abans no tornin a pondre.

Període d’incubació de 50 a 80 dies. Els nounats fan de 4 a 5cm i pesen 
vora 20gr. El sexe ve determinat per la temperatura que tenen al niu 
quan encara són ous. D’aquesta manera, per sota de 29ºC són mascles 
i per sobre, femelles. Per damunt de 35ºC i per sota de 23ºC moren. 

Per estar en perill d’extinció gaudeixen dels nivells més elevats de protecció 
legal a nivell nacional i internacional. La causa de la davallada de la 
seva població són la contaminació marina, la pesca accidental i la 
desnaturalització de platges.

El plàstic en l’actualitat és un dels enemics importants de les tortugues ja 
que aquest material és molt abundós, per desgràcia, dins la mar. Les tortugues 
si mengen trossos de plàstic (confonent-los amb la seva presa preferida, 
la medusa), o moren per asfíxia o queden malaltes al provocar bloqueig 
intestinal i desnutrició. També trossos de plàstic poden quedar embolicats a 
la tortuga impedint-li nedar. El CRAM aquest any 2018, per culpa del plàstic 
ja ha realitzat més de quaranta intervencions. El passat 5 de març de 2019, 

2 ÁLVAREZ DE QUEVEDO, I. (2016) Interacció entre les tortugues marines i la pesca professional 
al mar Mediterrani occidental, i els seus efectes en l ’ecosistema. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona.
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Tortuga morta amb el cap envoltat de plàstic. Foto Maria Romero.

vogadors de Baix a Mar 
varen trobar a l'entrada 
del Port Torredembarra 
justament una tortuga 
babaua ofegada en plàstic 
com es pot observar a la 
fotografia. Per altra banda, 
una tesi doctoral recent2 
ha descobert que al nostre 
litoral, el paper de la 
pesca d’arrossegament a 
la plataforma continental 
és molt superior al de la 

pesca de palangre a diferència del que altres estudis i informacions havien 
divulgat fins el 2016. D’aquesta manera es demostraria que una veda hivernal, 
especialment al voltant del Delta de l’Ebre, evitaria molta mortaldat.
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La maduresa sexual arriba entre els 15 i els 30 anys d’edat, aparellant-se 
entre els mesos de març i juny. La cua dels mascles acostuma a ser de 
mides més grans per incloure el seu aparell reproductor.

Són omnívores, tenen dieta variada formada per bivalves (petxines), 
gasteròpodes (cargols marins, barretets…), crustacis (crancs, gambes, 
glans de mar…), peixos, coralls, meduses, cogombres de mar, estrelles 
de mar, eriçons, cucs, esponges, algues i plantes marines.

La relació dels pescadors de Torredembarra amb les 
tortugues en èpoques reculades.

La relació de les tortugues babaues i els pescadors torrencs, a l’igual que 
els altres pescadors de tota la costa, en el passat, no ha estat gens bona. 

Els pescadors de Torredembarra mai han desenvolupat arts per capturar 
tortugues ni aquest ha estat mai l’objectiu de la seva pesca, però sí que, 
ocasionalment, de forma fortuïta, alguna tortuga ha quedat armellada en 
una xarxa o enganxada en un ham d’un palangre. Quedaven enganxades, 
sobretot, quan els pescadors calaven unes nanses de fora i als galls de 
senyalització hi afegien uns palangres amb un cable i un ham escat amb un 
verat per capturar solraigs i camarins, i les tortugues picaven. 

Llavors sí que els pescadors no tenien cap consideració envers de la 
pobra tortuga i no l’alliberaven. És veritat que les tortugues no s’han venut 
mai al “Pes” per a obtenir guanys, però han estat apreciades pels pescadors 
per dos motius:
a) Com a “souvenir”. 

Per obtenir la closca que resulta molt bonica i espectacular, per penjar-
la en algun lloc de la casa com a element decoratiu o per regalar-la a un 
establiment (bar, restaurant) o a un amic. 
b) Per obtenir un bon ranxo.

La carn de la tortuga resulta força saborosa i el brou que se n'obté és 
molt alimentós. De fet, des de temps molt reculats, la tortuga sempre ha 
estat valorada en el camp de la gastronomia i en el de l’alimentació al tenir 
una carn molt saborosa i proporcionar nutrients de gran valor biològic. I 
això, els cartoixans, bé que ho sabien a jutjar pels escrits que seguidament 
comentarem. En la cartoixa de Mallorca, podem llegir en un text divulgatiu 
sobre el menjador dels monjos, el fragment següent:

“Los cartejos comían solos, en su celda. Su dieta estaba constituída 
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Manuel de “cal Menut” amb una tortuga babaua a les seves mans. Any 1948. Foto cedida per la família Gatell-
Vilalta.

Un pescador exposa una tortuga sobre la coberta d’un bot de llum junt a petxines i caragols molt vistosos. Any 1956?. 
Postal cedida per Josep Pujol i Mª José Alsina.

Gabriel Comes i Ramon Ferré
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fundamentalmente por vegetales, lacticinios y pescado; un poco de pan y 
vino mezclado con agua; nunca comían carne. En caso de enfermedad, 
podían tomar sopa de tortuga, rica en proteínas. La comida era servida 
a través de ventanastro, desde el corredor. Practicaban largos ayunos 
durante el año, en cuyas ocasiones solo tomaban una comida al día. Gracias 
a este severo y sano régimen alimenticio es proverbial la longevidad de los 
monjes cartujanos”.
I en un llibre sobre la cuina de la cartoixa de Scala Dei, es troba la 

recepta següent3: 
"Fideus Ab Caldo De Tortuga".

Pren fideus bons y nets y posa’ls a coura ab caldo de tortugas; y, aseborit de 
sal, posar-hi los fideus, en bullir, ab un tros de sucre o mel; y quant serán 
mig cuyts, vajen fora de la olla, y allí se acaben de estovar remenant-los 2 
ó 3 vegades.”
Els pescadors de la Torre també apreciaven molt els ranxos amb carn 

de tortuga si estava molt ben cuinada. Un vell pescador que n’havia menjat 
ens conta que la seva carn era molt gustosa, però que per cuinar-la calia 
treure-li la sang en viu: si ja estava morta ja no valia res. Tampoc valia res la 
seva carn si a l’hora de netejar-la es deixava algun filet de grassa (partícules 
de la vesícula biliar que per poca que en quedés donava un sabor agre al 
plat) que s’havia d’anar traient amb un ganivet de mica en mica amb molta 
paciència, encara que el resultat, m’explica, valia la pena. També recorda 
que de sopa de tortuga a la Torre no se’n menjava, encara que ell un dia 
ho va provar i la jutja com a molt gustosa. Per cert, diu que segons li varen 
explicar, també s’havia d’anar molt en compte amb la grassa de la tortuga 
que podia malmetre el plat quan es feia una sopa de tortuga, però que al 
bullir la seva carn, la grassa surava i es podia treure fàcilment. El que era 
habitual era cuinar-la amb una picada amb patates.4 

Avui en dia, per sort, està prohibit pescar-les i menjar-les, encara que 
Merchan, escriu en un llibre que es va publicar l’any 1992 i, per tant, no 
fa tant de temps d’això, que era molt rendible pescar-les i vendre-les a 
restaurants, sobretot catalans, de prestigi: “Los restaurantes catalanes que sirven 
 3 “Llibre de cuina de Scala Dei”. Facsímil del llibre de JOSEP IGLÉSIES. Edició de Mariona 
Quadrada. El Mèdol Cuina. 1996.(p.38).
4 Al llibre “Ranxets. La cuina a Torredembarra". Surten unes referències de com es cuinava la tortuga 
a Torredembarra. (p.6).
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Font: Xarxa de Rescat de Fauna Marina. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

estos platos (es refereix a la carn de tortuga i a la sopa de tortuga)5 son lugares de alto 
prestigio donde solo se ofrecen estos productos ilegales a los más distinguidos clientes de 
confianza (ante el miedo de que un extraño los denuncie y lleve el negocio a la quiebra). 
Resulta por lo visto, rentable, arriesgarse de este modo, sobre todo teniendo en cuenta 
que un solo comensal paga de 30.000 a 40.000 pesetas por el plato de tortuga” 6

Esperem i desitgem que aquesta pràctica, actualment, ja no es doni ja 
que cal saber que les tortugues estan en perill d’extinció i cal protegir-les 
abans no sigui massa tard.

6  

Gabriel Comes i Ramon Ferré

Varaments tortuga babaua
Torredembarra.

5 Nota: L’aclariment entre parèntesi és nostre.
6 MERCHAN, MANUEL (1992): El maravilloso mundo de las tortugas. Ediciones antiqvaria.
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La relació amb aquestes tortugues actual i futura.

Les evidències enregistrades de nidificacions que s’han anat prodigant 
de la Mediterrània oriental cap a l’occidental conviden a l’optimisme 

quant a l’acollida de nous nius a Catalunya i, ensems, a la Torre. De fet, 
la tortuga babaua, sempre ha continuat arribant a la Torre. Prova evident 
d’això és que entre els anys 1999 i el 2018 la Generalitat de Catalunya ha 
enregistrat l’arribada de 21 exemplars, 4 d’ells vius (el 18 d’agost i el 4 de 
setembre de l’any 1999, el 3 de setembre de l’any 2016 i el 9 de maig de 
l’any 2014). Al final de l'article, aportem un llistat exhaustiu. 

El registre realitzat des de l’any 1999 és força irregular, havent força anys 
seguits sense registre arreu de Catalunya. Fet que fa pensar en un nombre 
força més elevat que l’enregistrat. La distribució per mesos evidencia una 
presència estable durant els mesos en què aquests animals no hivernen al 
fons marí: entre els mesos d’abril i octubre.

La descoberta de dos nius a Tarragona i dos més a Cambrils en 
dates recents (2014 i 2018 respectivament) fa preveure un augment de 
les possibilitats que aquests esdeveniments puguin donar-se en dates 
relativament properes, a les platges torrenques. A més, el fet que en el mateix 
període, en aquells dos municipis (amb longitud de platges força més grans), 
el nombre d’exemplars varats sigui força menor que a Torredembarra (21) 
(Tarragona 13 i Cambrils 15), contribueix a aquesta previsió.

En aquest sentit, a Torredembarra el GEPEC-Ecologistes de 
Catalunya ha coordinat publicacions, formacions i voluntariat en prevenció 
d’aquesta possibilitat. El protocol bàsic davant d’un avarament de 
tortugues i altres animals marins com dofins morts, ferits o vius consisteix 
en aconseguir allunyar les persones curioses perquè ningú les molesti i en 
trucar immediatament al telèfon útil per a la resta d’emergències policials, 
sanitàries o d’incendis: 112. Un pic activat el protocol, la Xarxa de Rescat 
de Fauna Marina de la Generalitat s’activa i actua al respecte posant-se en 
contacte amb la persona que ha realitzat l’avís.
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Una de les tortuguetes babaues (5-7 cm) 
rescatades el 16 de setembre de 2018 a 
la platja de Vila Fortuny (Cambrils). 
Autor: Maria Rosa Morera-GEPEC.

Annex.
Avaraments de tortuga babaua.

Aquests han estat tutelats per la Generalitat però realitzats pel CRAM 
entre els anys 1999 i 2006. Degut probablement a deficiències en 

aquest aspecte i altres, la Generalitat enretira al CRAM el monopoli del 
rescat de grans animals vertebrats marins i, a partir de l’any 2012, en el que 
es coneix com a Xarxa de Rescat de Fauna Marina, el Cos d’Agents Rurals 
de la Generalitat, juntament amb els ajuntaments costaners hi prenen 
rellevància i formació gràcies al suport de l’entitat SUBMON. D’aquesta 
manera, els enregistraments de dades es reprenen l’any 2012 fins al moment 
de redactar el present article (desembre de 2018). Malauradament, almenys 
els avaraments de 6 dels 19 anys no han quedat enregistrats, perdent 
informació valuosa per a la conservació de l’espècie al Principat.

Les dades facilitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya dels 21 avaraments són els següents:

17 de juny del 1999 sense informació
10 d ’agost del 1999 sense informació
18 d ’agost del 1999 VIVA
4 de setembre del 1999 VIVA
3 de novembre del 1999 morta
4 de novembre del 2000 morta
12 de juliol del 2001 morta
23 de juliol del 2001 morta
7 de juliol del 2002 morta
7 de setembre del 2003 morta
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23 d ’abril del 2006 morta
22 de juny del 2006 morta
4 de maig del 2012 morta
4 de maig del 2012 morta
9 de maig del 2014 VIVA
25 d ’abril del 2015 morta
3 d ’octubre del 2015 morta
3 de setembre del 2016 VIVA
13 d ’octubre del 2017 morta
8 de setembre del 2018 morta


