
ANNEXOS



FOTOGRAFIES DE LES PLATGES

BLANES



Fotografia de la platja de s´Avanell. Les dues últimes van ser agafades junt al riu Tordera.

 



Fotografia agafada just a la desembocadura del riu Tordera



BLANES

Fotografia de la Platja de Blanes

Fotografia de la sorra de la platja i s´observa també el pendent pronunciat de entrada al mar



CALA SANT FRANCESC

Fotografia de la Cala de Sant Francesc a les afores de Blanes

 



  PLATJA DE TREUMAL                                  

Fotografies de la Platja de Treumal

    



PLATJA DE SANTA CRISTINA

Fotografia de la platja de Santa Cristina

Fotografia més en detall de la sorra i el pendent de la platja



PLATJA BOADELLA

Fotografia de la platja de Boadella



PLATJA DE FENALS

Fotografia de la Platja de Fenals, la segona més gran que es troba a Lloret de Mar.
 



PLATJA DE LLORET DE MAR 

Fotografia de la Platja de Lloret de Mar.
               



Fotografia més en detall de la sorra de la Lloret de Mar i del pendent d´entrada al mar



PLATJA DE CANYELLES

Fotografia de la platja de Canyelles



Fotografia en detall de la sorra de la Platja de Canyelles i del pendent de entrada al mar



PLATJA DE TAMARIU

Fotografies de la platja de Tamariu. Es pot observar el pendent de entrada al mar (moderat-força pronunciat)



PLATJA DE LLORELL

Fotografia de la platja Llorell, on es troba la roca al mig que separa la platja en dues.

PLATJA DES CODOLAR

Fotografia de la platja d´es Codolar



Fotografia del tipus de sorra i del pendent d´entrada al mar de la platja d´es Codolar.



PLATJA DE LA TOSSA DE MAR 

Fotografia de la Platja de la Tossa de Mar.

 



 
PLATJA DE LA MAR MENUDA

 

Fotografia amb més detall del tipus de sorra i del pendent de inclinació de la platja



CALA POLA

Fotografia de la cala Pola

                                                          Fotografies on es mostra el tipus de sorra i la pendent de entrada al mar de la cala Pola



CALA GUIVEROLA

Fotografia de la cala Guiverola

Fotografies de la sorra i del pendent de la cala Guiverola



  


