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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1995
Nombre d'associats: 225
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
DEPANA-Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural,
GEPEC-Ecologistes de Catalunya.
Àmbit geogràfic d'actuació: local (de barri o poble),
comarcal i estatal

Objectius:
- Fomentar la utilització de la reserva marina Masia
Blanca de Coma-ruga únicament per repoblar la flora
i la fauna del litoral i aconseguir que es prohibeixi la
pesca dins la zona d'amortiment i que es posin quatre
boies per marcar els límits de la reserva.
- Continuar la tasca de divulgació i conscienciació a
través dels nostres documentals dels fons marins dels
mars i els oceans, emesos pel Consorci de Televisions
de Catalunya.

Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Medi marí i submarí

Memòria d'activitats de l'any 2002
- Promoció i divulgació de l'entorn marí mitjançant
audiovisuals a la seu de Sotavent (carrer Josep M.
Clarà cantonada M. Català de Sant Salvador). Aquests
àudiovisuals donen a conèixer, des del més petit al
més gran, les espècies animals i vegetals de la zona,
tot explicant la morfologia de cada espècie i la seva
funció en l'ecosistema.- Dia Ecològic del Mar, el 4
d´agost. Consisteix a fer, conjuntament amb el Club
Nàutic de Coma-ruga, una neteja marina, que es porta a
terme en tres nivells: neteja del fons marí, portat a
terme pels submarinistes de Sotavent conjuntament
amb altres submarinistes de totes les autonomies, que
son convidats per Sotavent; neteja de la superfície,
portada a terme pels vaixells dels socis del Club Nàutic
de Coma-ruga i pels voluntaris que la realitzen des de
la platja tot fent snorkel; neteja de les platges,
realitzada pels amics i col·laboradors d'ambdues

entitats.- L'onze de setembre, Diada Nacional de
Catalunya, es participa amb l'Ajuntament del
Vendrell en l'ofrena floral a la tomba del mestre Pau
Casals.- Sotavent, en una estreta col·laboració amb el
DepartaSotavent. Associació Submarinista del Vendrell
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, fa possible la protecció dels
camps de poseidonia o fanerògames marines,
protegides per la Unió Europea des de 1994, i
col·labora a fer-ne el seguiment.- Divulgació i
conscienciació als més joves, en col·legis i instituts,
mitjançant audiovisuals.- Cursets de submarinisme a
tots els nivells i durant tot l´any.- Conferències del
medi submarí, a qualsevol entitat que ho sol·liciti, tan
d'àmbit comarcal com provincial, de qualsevol punt
del litoral català.- Exhibició de les fotografies i exposició
de petxines i cargols del nostre litoral en la Fira
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d'Entimostra, els dies 18, 19 i 20 d´octubre. Això
afavoreix àmpliament el coneixement de l'entorn marí.Col·locació del pessebre al llac de Coma-ruga. Cada
any, el dia 15 de desembre, es realitza la col·locació
del pessebre, i el dia 3 de febrer (la Candelera) la seva
corresponent retirada.
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