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9. RESULTATS DE L’ANÀLISI AMBIENTAL DE MENORCA

,

En aquest apartat es presenten els resultats de l’anàlisi ambiental de Menorca,
que s’han obtingut en la primera fase del projecte general i es divideix en tres
subapartats: 9.1. Resultats dels indicadors prova-pilot, 9.2. Relació entre indicadors i 9.3.
Resultat de l’estat actual de les platges en funció dels indicadors.

9.1 RESULTATS DELS INDICADORS PROVA-PILOT
En aquest apartat es mostren els resultats de l’aplicació dels indicadors provapilot de les catorze platges del S-O de Menorca analitzades al 2006.
Es presenten els resultats individuals de l’aplicació de deu dels catorze
indicadors descrits a l’apartat 7.2.Fitxes metodològiques dels diferents indicadors, a la Taula
9.1.
Taula 9.1. Indicadors implantats el 2006 a les platges de Menorca.
Número

Nom de l’indicador

1

Nombre i tipologia d’accessos sistema platja

2

Capacitat de l’aparcament

3

Índex de valoració de les mesures de conservació del sistema natural

4
5

Índex de valoració dels serveis de platja presents al subsistema sorra i
dunar
Índex de valoració dels impactes estacionals

6

Superfície subsistema sorra per usuari

7

Densitat d’embarcacions dins el subsistema aigua

8

Tipus de protecció de l’espai

9

Índex d’impacte visual d’infrastructures

10

Distintiu de qualitat de flora terrestre

11

Distintiu de qualitat de flora marina

12

Estructura de la vegetació del subsistema sorra i dunar

13

Qualitat sanitària de les aigües de bany

14

Papereres i/o contenidors dins el subsistema sorra i dunar

Indicadors
aplicats

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Font: Elaboració pròpia

Els indicadors 7, 10, 11 i 12 no s’han pogut implementar al període de temps
contemporani a la confecció d’aquest projecte, degut a la no disponibilitat de dades
que s’estan complementant en altres projectes en curs a càrrec del CIMe i de
l’OBSAM.
Cada fitxa de resultats de cada indicador es presenta subdividida en dos
apartats:
-

Apartat 1. Resultats i anàlisis dels resultats on es troben els valors de cada indicador
per a les platges estudiades el 2006.
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Apartat 2. Evolució en el temps on es mostra la representació gràfica dels resultats
de cada un dels indicadors, diferenciats per cada una de les tres tipologies de
platja, al llarg del temps. Per als indicadors 6 i 13, que el treball de recerca va
permetre recollir dades anteriors al 2006, s’observa l’evolució de l’indicador al
llarg del temps. Per tots els altres, només es mostren les dades del 2006, i per tant
actualment no es pot observar, encara una evolució.
En aquest gràfic s’haurien d’implementar les futures dades anuals.

A continuació, es mostren els resultats de cada un dels IPAPM’pp aplicats a les
platges del sud-oest de Menorca, utilitzant la fitxa 3.2, determinada a l’apartat 3.
Metodologia.
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INDICADOR 1: NOMBRE I TIPOLOGIA D’ACCESSOS SUBSISTEMA
SORRA
1. Resultats i anàlisi dels resultats 2006

NOM DE LA PLATJA

Tipologia
de platja

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista
Es Talaier
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada
TOTAL

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C

Nº accessos
rodats

Nº accessos
peatonals

1
1
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
0
1
13
Font: Elaboració pròpia

Nº accessos
minusvàlids

4
6
9
4
8
3
2
3
3
2
4
3
3
3
57

TOTAL

Taula 9.1.1.1 : Representació dels resultats numèrics de l’any 2006 de l’indicador Nombre d’accessos.

7
7
10
6
12
4
3
3
4
3
5
4
3
4

2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Gràfic 9.1.1.1: Nombre dels tres tipus d’accés (rodat, a peu i per a minusvàlids) a les diferents platges
estudiades. Any 2006
14

Nombre d'
accessos
a peu
Nombre d'
accessos
rodats

10

Nombre d'
accessos
per a minusvàlids

8
6
4
2

Escorxada
(C)

Trebalúger
(C)

Mitjana (B)

Macarella (B)

Macarelleta
(B)

Turqueta (B)

Es Talaier (B)

Bellavista (B)

Es Banyul (B)

Galdana (A)

Xoriguer (A)

Bosch (A)

Blanca (A)

0
Degollador
(A)

Nombre d'accessos

12

Platges

Font: Elaboració pròpia
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RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
A continuació s’analitzen els resultats obtinguts a l’any 2006 diferenciant-los per a les
tres tipologies existents de platges a Menorca.
RESULTAT PLATGES TIPUS A
Accessos per a minusvàlids
Pel que fa al nombre d’accessos per a minusvàlids, en trobem a tres de les cinc platges
estudiades, amb una quantitat de dos accessos a dos platges i un a l’altre. No obstant a la
presència d’aquests tipus d’accés, l’estat de les passarel·les és precari, sobretot a Cala
Galdana.
A totes les platges de tipus A hi hauria d’haver, com a mínim, un accés per a minusvàlids.
No obstant, el nombre d’accessos estarà en funció de la llargada de la platja, considerant un
valor acceptable el d’un accés per a minusvàlid cada 200 metres. Amb aquest valor,
juntament amb les llargades de cada una de les cales ens permet avaluar l’estat de les platges
de tipus A:
Cala Degollador
Aquesta cala té una llargada de 31 metres i actualment disposa de 2 passarel·les per
a minusvàlids.
Estat: Acceptable
Cala Blanca
Aquesta cala té una llargada de 44 metres i actualment no disposa de cap
passarel·la per a minusvàlids.
Estat: No acceptable.
Cala’n Bosch
Aquesta cala té una llargada de 113 metres i actualment no disposa de cap
passarel·la per a minusvàlids.
Estat: No acceptable.
Son Xoriguer
Aquesta cala té una llargada de 140 metres i actualment disposa d’una passarel·la
per a minusvàlids.
Estat: Acceptable.
Cala Galdana
Aquesta cala té una llargada de 495 metres i actualment disposa de dos passarel·les
per a minusvàlids.
Estat: Acceptable.
Accessos peatonals
A les platges de tipus A, són on trobem un nombre més elevat d’accessos peatonals.
Alguns d’aquests accessos han estat construïts per facilitar l’accés als diferents usuaris de la
platja, però molts altres són conseqüència dels propis usuaris que creen els seus propis
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camins. Aquest fet es plasma a les platges de Cala’n Bosch i Son Xoriguer, on el sistema
dunar presenta una alta xarxa de camins.
El valor acceptable d’aquest tipus d’accés és 3, no obstant, per platges de tipus A es
podran considerar valors superiors a 3 acceptables, sempre hi quan siguin accessos des de
serveis de restauració, serveis públics, etc. No es consideren acceptables, els accessos creats
espontàniament degut a comportaments poc responsables dels usuaris.
Cala Degollador

Actualment presenta 4 accessos peatonals, que tot i que és superior al valor
definit com a acceptable, tenint en compte les característiques de la platja i la
seva localització, és un valor acceptable.
Estat: Acceptable

Cala Blanca

Presenta 6 accessos peatonals, dels quals un presenta característiques no
acceptables, ja que permet que els usuaris de la platja passin per sobre el
sistema dunar, creant una densa xarxa de camins que degrada aquest
sistema.
Estat: No acceptable

Cala’n Bosch
Aquesta cala presenta 9 accessos peatonals. Es considera una situació inacceptable,
perquè molt d’aquests accessos han estat produïts per usuaris amb comportaments
poc respectuosos sobre el medi ambient, ja que el sistema dunar presenta una
elevada densitat de petits camins.
Estat: No acceptable
Son Xoriguer
Aquesta cala presenta, actualment, 4 accessos peatonals.
Estat: Acceptable
Cala Galdana
Presenta 8 accessos peatonals, valor superior al valor 3 que s’havia establert com a
acceptable, no obstant és un valor que no es considera alarmant per les elevades
característiques urbanes que presenta la cala.
Estat: Acceptable.
Accessos rodats
En aquest tipus de platges, trobem que la mitjana del nombre d’accessos rodats és d’1’2
accessos per platja.
A totes les platges estudiades trobem un accés que facilita que un cotxe es pugui
acostar al subsistema sorra si es necessita.
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RESULTAT PLATGES TIPUS B
Accessos per a minusvàlids
A cap de les platges de tipus B trobem accessos per a minusvàlids, per tant ens trobem
en una situació acceptable1.
Accessos peatonals
El valor mitjà de nombre d’accessos peatonals a les platges de tipus B és de 2’85, és a
dir que és un valor que acceptable.
No obstant a la mitjana acceptable observada, hi ha una sola cala que presenta un valor
superior al valor acceptable de 3. Aquesta cala és Macarella, la qual presenta un total de 4
accessos diferents. Això és degut a la presència d’un aparcament privat i un públic els quals
obliguen que la gent que ve amb cotxe vingui des de dos punts diferents.
Accessos rodats
Totes les platges de tipus B, en excepció d’Es Talaier, presenten un accés rodat. Aquest
fet, sota les premisses acceptables definides presenten un valor no acceptable. Pel que fa al
nombre d’accessos rodats en trobem a totes les platges de tipus B, excepte a Es Talaier.
RESULTAT PLATJA TIPUS C
Accessos per a minusvàlids
De les dos platges de tipus C estudiades, cap de les dos presenta passarel·les per a
minusvàlids, per tant les dos es troben en una situació acceptable.
Accessos peatonals
Trebalúger i Cala Escorxada presenten el valor acceptable definit pel que fa als accessos
peatonals, sent aquest 3.
Accessos rodats
Pel que fa als accessos rodats, només en trobem a Cala escorxada, provenint aquest
accés d’un camí privat i per tant el flux de cotxes és petit. No obstant, és una situació no
acceptable degut a la proximitat del camí sobre el sistema dunar, amb la presència de
l’espècia vegetal Otanthus maritimus, singular per la seva raresa.

ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR

1 Aquesta dada haurà se ser revisada en el futur, ja que l’absència de pasarel·les per a minusvàlids a les
platges de tipus B s’ha considerat que ha de ser 0, però s’ha de tenir de considerar que només s’han
tingut en compte paràmetres ambientals, deixant de banda els socials.
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A partir dels resultats obtinguts a l’any 2006 i dels valors màxims admissibles per
aquest indicador es determina l’estat actual de les platges estudi, diferenciant-ne, en aquest
indicador agregat tres estats diferents:
Estat bo (+ + +), quan la valoració individual de cada una de les variables és igual o
inferior al valor acceptable de referència.
+++

Bon estat

Estat intermig (+ + -), quan la valoració individual de dos de les tres variables és
positiva, és a dir quan el valor és igual o inferior al valor acceptable de referència, i la
valoració individual de la tercera variable és negativa , és a dir quan el valor és
superior al valor acceptable de referència.
++-

Estat intermig

Mal estat (+ - - ó - - -), quan només una de les valoracions és positiva, és a dir quan el
valor és igual o inferior al valor acceptable de referència, i les altres negatives, valor
superior al valor acceptable de referència, o bé quan la valoració individual de les
tres variables és negativa.
+--

Mal estat

---

Mal estat

NOM DE LA PLATJA

Tipologia
de platja

Nº accessos
rodats

Nº accessos
peatonals

Nº accessos
minusvàlids

VALORACI
Ó

Taula 9.1.1.2: Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons criteris acceptables
definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista
Es Talaier
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+++
+-+-+++
+++
+++++++
+++++++++++
++-

+ valor igual o inferior al valor acceptable de referència
- valor superior al valor de referència

2. Evolució en el temps
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Gràfic 9.1.1.2: Evolució del nombre d’accessos segons tipologia per a les platges de tipus A estudiades.
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Font: Elaboració pròpia

Gràfic 9.1.1.3: Evolució del nombre d’accessos segons tipologia per a les platges de tipus B estudiades.
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Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 9.1.1.4: Evolució del nombre d’accessos segons tipologia per a les platges de tipus C estudiades.
7

nombre d'accessos

6

Nombre d'
accessos
per a minusvàlids

5
4

Nombre d'
accessos
rodats

3

Nombre d'
accessos a
peu

2
1
0
2006
1

any

Font: Elaboració pròpia

Absència d’anàlisi degut a la presència de només dades del 2006, és a dir, la dada
inicial, que impossibilita poder fer un anàlisi de la evolució d’aquest indicador per cada una
de les tres tipologies de platja, a més d’absència de dades anteriors al 2006. L’anàlisi
s’iniciarà quan tinguem les dades d’anys posteriors al 2006.
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INDICADOR 2: CAPACITAT DE L’APARCAMENT

1. Resultats i anàlisis dels resultats 2006
A la Taula 9.1.2.1. es troben els resultats de la relació entre la superfície del subsistema
sorra i la superfície d’aparcament de les platges analitzades l’Octubre de 2006.
Taula 9.1.2.1 : Resultats de la relació entre la superfície de l’aparcament i la superfície del subsistema
sorra de les platges del S-E de Menorca analitzades l’any 2006.

NOM de la PLATJA

Tipologia de
platja

Superfície
subsistema
sorra (m2)

Relació entre la
Superfície
superfície de sorra
aparcament (m2)
i la superfície
d’aparcament

Cala Degollador

A

1487

-1

-

Cala Blanca

A

2384

-

-

Cala'
n Bosch

A

5663

-

-

Son Xoriguer

A

3318

-

-

Cala Galdana

A

13900

-

-

Son Saura - Es Banyul

B

2970

4800

1.6

Son Saura – Bellavista

B

7800

4800

0.6

Es Talaier

B

756

*

*2

Cala'
n Turqueta

B

1286

2400

1.9

Cala Macarelleta

B

1285

3200

2.5

Cala Macarella

B

3655

3200

0.9

Cala Mitjana

B

2648

2500

0.9

Trebalúger

C

2178

*

*

Cala Escorxada

C

*
*
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’OBSAM.

No es té valor de les platges de tipus A (Degollador, Blanca, Bosch, Son Xoriguer i
Galdana), ja que estan ubicades en nuclis urbans i no tenen aparcament específics per a les
platges. En cas de tenir-ne, la capacitat de càrrega del subsistema sorra no estaria
directament relacionada amb la superfície de l’aparcament. La procedència dels usuaris pot
ser a peu, des d’hotels o habitatges circumdants a la platja.
Tampoc s’ha pogut calcular la ratio per a les platges tipus C, ja que no disposen
d’aparcament i es creu adequat que es mantingui així en el futur.

1
2

(-) No es disposa de dades.
* No es pot calcular la ratio ja que aquestes platges no disposen d’aparcament.
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La relació s’obté a partir del càlcul següent:

 m 2 ap. 

relació = 

m
2
sorra.


RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
RESULTAT PLATGES TIPUS B
Només es pot implantar aquest indicador per a les platges tipus B. Totes les platges
presenten valors superiors a 0.6, excepte Bellavista que presenta aquest valor.
Macarelleta, Turqueta i Es Banyul presenten una ratio de 2.5, 1.9 i 1.6, respectivament.
Són les platges amb una relació superfície aparcament/superfície sorra més elevada.
Macarella i Mitjana presenten una relació de 0.9 ambdues.
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ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR

Tipologia de
platja

VALORACIÓ

Taula 9.1.2.2 : Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons els valors
acceptables definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.
Relació
Relació
Densitat
entre la
mínima
Superficie
Superficie de càrrega
superficie de
acceptable
NOM de la
subsistema
aparcaòptima
l’aparcament
PLATJA
entre sup.
(m2 /
sorra (m2)
ment (m2)
i la
d’aparcapersones)
superficie
ment i sorra
sorra
A
Cala
1487
-3
5
2
-

Degollador
Cala Blanca
Cala'
n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura Es Banyul
Son Saura –
Bellavista
Es Talaier
Cala'
n
Turqueta
Cala
Macarelleta
Cala
Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala
Escorxada

A

2384

-

5

2

-

-

A

5663

-

5

2

-

-

A

3318

-

5

2

-

-

A

13900

-

5

2

-

-

2970

4800

15

0.6

1.6

-

7800

4800

15

0.6

0.6

+

756

0

15

0.6

-

1286

2400

15

0.6

1.9

-

1285

3200

15

0.6

2.5

-

3655

3200

15

0.6

0.9

-

B

2648

2500

15

0.6

0.9

-

C

2178

0

15

0.6

-

-

no dada

0

15

-

-

B
B
B
B
B
B

C

0.6

-

Font: Elaboració pròpia a partir de la base dades OBSAM
+ valor igual o inferior al valor de referència
- valor superior al valor de referència

Mitjançant els valors acceptables calculats a la fitxa metodològica de l’indicador, es pot
determinar si els valors obtinguts el 2006 són acceptables o no acceptables.
A la Taula 9.1.2.2 s’observen els resultats obtinguts el 2006 i la seva relació respecte els
valors acceptables per a cada platja.
La platja de Bellavista és l’única que assoleix el valor acceptable. Tota la resta de
platges amb aparcament no assoleixen els valors mínims acceptables.

3

No es disposa de dades.
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2. Evolució en el temps
Evolució platges de tipus B
Gràfic 9.1.2.1.: Evolució de la capacitat de l’aparcament per a les platges tipus B4.

Mitjana d'
impactes puntuals

3

2

Bellavista
Es Talaier
Turqueta
Macarelleta
Macarella
Mitjana

1

0
2006

Any
Font: Elaboració pròpia a partir de la base dades OBSAM

Respecte la tendència desitjada de les platges tipus B, aquestes haurien d’assolir el
valor acceptable de 0.6, referit a la relació entre la superfície de l’aparcament i la superfície
del subsistema sorra. Això vol dir que han d’experimentar una disminució del seu valor.
Son Saura assoleix el valor acceptable de 0.6, la seva tendència desitjada seria de
manteniment.
La tendència desitjada de la resta de platges és de disminució fins a assolir el valor
mínim acceptable de 0.6. És a dir, aquestes platges han de reduir la superfície destinada als
aparcaments.

4

En aquest gràfic es troben les dades disponibles de les platges tipus B.
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INDICADOR 3: ÍNDEX DE VALORACIÓ DE LES MESURES DE
CONSERVACIÓ DEL SISTEMA NATURAL
1. Resultats i anàlisi dels resultats 2006

Barreres
Amarraments
d’interferènci
fixes
a eòlica

TOTAL

Taula 9.1.3.1 : Representació dels resultats numèrics de l’any 2006 de l’indicador Mesures de
Conservació del Sistema Natural
Tipologia
de platja

Cordó
dissuasiu

Passarel·les

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala'
n Bosch
Son Xoriguer
Son Saura - Es Banyul

A
A
A
A
B

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

Son Saura – Bellavista
Es Talaier
Cala'
n Turqueta

B
B
B

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Cala Macarelleta

B

0

0

0

0

0

Cala Macarella

B

0

0

0

0

0

Cala Galdana

A

0

0

0

0

0

Cala Mitjana

B

1

1

0

0

2

Trebalúger
Cala Escorxada

C
C

0
0
0

0
0
0

0
0
3

NOM DE LA PLATJA
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Gràfic 9.1.3.1: Nombre de mesures de conservació per cales a l’any
2006
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RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
A continuació s’analitzen els resultats obtinguts a l’any 2006 diferenciant-los per a les
tres tipologies existents de platges a Menorca.
RESULTAT PLATGES TIPUS A
S’han estudiat quatre platges amb aquesta tipologia, de les quals, només una presenta
algun tipus de mesura de conservació, sent aquesta Cala Degollador que presenta una
passarel·la, que voreja el torrent que desemboca en aquesta cala. Aquesta passarel·la
protegeix la cala de les possibles riades que puguin baixar en èpoques de pluges.
Cala Degollador
Platja urbana, la qual només presenta una passarel·la. Les seves característiques i la
seva localització fa que no necessiti, ara per ara, cap mesura de conservació.
Estat: Acceptable
Cala Blanca
No presenta cap tipus de mesura de conservació. No obstant, aquesta cala presenta
problemes sobre el sistema dunar degut a una densitat elevada de camins sobre aquest.
Estat: No acceptable
Cala’n Bosch
No presenta cap tipus de mesura de conservació. No obstant, aquesta cala presenta
problemes sobre el sistema dunar degut a una densitat elevada de camins sobre aquest.
Estat: No acceptable
Son Xoriguer
No presenta cap tipus de mesura de conservació. No obstant, aquesta cala presenta
problemes sobre el sistema dunar degut a una densitat elevada de camins sobre aquest.
Estat: No acceptable
Cala Galdana
Platja urbana, la qual només presenta una passarel·la. Les seves característiques i la
seva localització fa que no necessiti, ara per ara, cap mesura de conservació.
Estat: Acceptable
RESULTAT PLATGES TIPUS B
De les set platges de tipus B estudiades, només una presenta mesures de conservació.
Aquesta platja és Cala Mitjana, on hi ha presència de cordó dissuasiu que rodeja una part del
subsistema dunar i una passarel·la en forma d’escala que uneix el camí procedent de la zona
d’aparcament amb el subsistema sorra.
Son Saura – Es Banyul
No presenta mesures de conservació. No obstant, aquesta cala presenta un subsistema
dunar amb una elevada densitat de camins per sobre d’aquest.
Estat: No acceptable
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Son Saura – Bellavista
No presenta mesures de conservació. No obstant, aquesta cala presenta un subsistema
dunar amb una elevada densitat de camins per sobre d’aquest.
Estat: No acceptable
Es Talaier

No presenta mesures de conservació. Les seves característiques i la seva localització

fa que no necessiti, ara per ara, cap mesura de conservació.
Estat: Acceptable

Cala’n Turqueta
No presenta mesures de conservació. Les seves característiques i la seva localització fa
que no necessiti, ara per ara, cap mesura de conservació.
Estat: Acceptable
Cala Macarelleta
No presenta mesures de conservació. No obstant, presenta problemes d’erosió a l’últim
tram de l’accés peatonal procedent de cala Macarella, i per tant necessitaria una
passarel·la en forma d’escala.
Estat: No acceptable
Cala Macarella
No presenta mesures de conservació. Les seves característiques i la seva localització fa
que no necessiti, ara per ara, cap mesura de conservació.
Estat: Acceptable
Cala Mitjana
Presenta dues mesures de conservació: presència de cordó dissuasiu i passarel·les. Les
seves característiques i la seva localització fa que no necessiti, ara per ara, cap mesura
de conservació.
Estat: Acceptable
RESULTAT PLATGES TIPUS C
A cap de les platges de tipus C estudiades, hi trobem mesures de conservació.
Trebalúger
No presenta mesures de conservació. Les seves característiques i la seva localització fa
que no necessiti, ara per ara, cap mesura de conservació.
Estat: Acceptable
Cala Escorxada
No presenta mesures de conservació. No obstant, presenta problemes sobre els
subsistema dunar degut a que el vehicle del vigilant dels propietaris de la finca
s’aproxima molt aquest afectant la seva vegetació.
Estat: No acceptable

2 6 3

BLOC-IV

9.Resultats, conclusions i propostes de millora

NOTES COMPLEMENTÀRIES
A cap de les catorze platges hi trobem presència de barreres d’interferència eòlica,
això s’explica per la seva localització geogràfica, ja que les platges estudiades, pertanyen al
sud-oest de Menorca, i les condicions climàtiques d’aquesta part de l’illa es caracteritzen per
un vent que bufa fluix i poc, i per tant fa gairebé inviable la presència d’aquestes mesures.
Pel que fa als amarraments fixes, no se’n han detectat a cap de les catorze platges.
Aquesta mesura permetria que les embarcacions poguessin amarrar-se prop de la cala sense
fer malbé el fons marí, i per tant no malmetre la posidònia oceànica, les quals tenen un paper
clau dins la dinàmica litoral de la zona: per una banda presenten una elevada producció
primària i proporcionen refugi i aliment a moltes espècies animals i per altre protegeixen la
zona litoral de l’erosió gràcies al seu sistema d’arrels i rizomes subterranis a la vegada que
les seves fulles afavoreixen la retenció de sediments.
ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR

NOM DE LA PLATJA

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista
Es Talaier
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada
Font: Elaboració pròpia

Tipologia de
platja

VALORACIÓ

Taula 9.1.3.2: Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons criteris
sostenibles definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.
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2. Evolució en el temps
Gràfic 9.1.3.2: Evolució del nombre de mesures de conservació per a les platges de tipus A
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Gràfic 9.1.3.3: Evolució del nombre de mesures de conservació per a les platges de tipus B
5

Nombre de cales estudiades

Cordó dissuassiu
Passarel·les

4

Amarraments fixes
Barreres d'interferència eòlica

3

2

1

0
2006

any

Font: Elaboració pròpia

2 6 5

BLOC-IV

9.Resultats, conclusions i propostes de millora

nombre de cales estudiades

Gràfic 9.1.3.4: Evolució del nombre de mesures de conservació per a les platges de tipus C
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L’any 2006, de les catorze platges estudiades, diferenciades per els diferents tipus de
tipologia, només dos platges presenten passarel·les i una cordó dissuasiu. Aquest indicador
presenta absència d’anàlisi degut a la presència de només dades del 2006, és a dir, la dada
inicial, que impossibilita poder fer un anàlisi de la evolució d’aquest indicador, a més
d’absència de dades anteriors al 2006. L’anàlisi s’iniciarà quan tinguem les dades d’anys
posteriors al 2006.
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INDICADOR 4: ÍNDEX DE VALORACIÓ DELS SERVEIS DE
PLATJA PRESENTS AL SUBSISTEMA SORRA I DUNAR
1. Resultats i anàlisis dels resultats 2006
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Recordar: 1= presència del servei
0= absència del servei
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Taula 9.1.4.1: Representació dels resultats numèrics de l’any 2006 de l’indicador Serveis de platja.1
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Gràfic 9.1.4.1: Nombre de serveis de platja presents a cadascuna de les platges estudiades. Any 2006
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RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
A continuació s’analitzen els resultats obtinguts a l’any 2006 diferenciant-los per a les
tres tipologies existents de platges a Menorca.
RESULTAT PLATGES TIPUS A

L e s p la tg e s d e tip u s A s ó n e l tip u s d e p la tg e s o n e s tro b e n m é s q u a n tita t d e s e rv e is d e
p l a t j a . Òbviament, això és el que s’esperava trobar abans d’analitzar les dades de camp, ja

que al ser platges urbanes i de fàcil accés les quals tenen alts nivells de freqüentació, la
demanda de serveis de platja per satisfer les necessitats dels usuaris és més elevada (Roig,
F.X. i Juaneda, J. 2002).

La mitjana de serveis que presenten les platges de tipus A estudiades, són de deu
serveis per platja. Tal i com es determina a la fitxa metodològica d’aquest indicador que es
troba a l’apartat 7.1 d’aquest projecte, els valors acceptables per aquesta tipologia és de
catorze. Aquest valor correspon al màxim de serveis que pot presentar una platja
actualment, ja que es considera que aquesta tipologia ha de fer front a una elevada demanda
de serveis degut a la seva elevada freqüentació per part d’usuaris, i és preferible una elevada
concentració de serveis en platges urbanes que no pas en les altres.
No obstant, que el valor acceptables sigui 14, no significa que les platges que tinguin
un valor inferior a aquest hagin d’augmentar el seu nombre de serveis. El valors acceptables
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es refereixen a màxims admissibles, per tant, concloem que les platges de tipus A es troben
en una situació acceptables si a serveis en referim.
RESULTAT PLATGES TIPUS B
A les platges de tipus B, s’espera trobar una quantitat més petita de serveis en
comparació a les platges de tipus A. S’ha establert que el valor acceptables de serveis per a
les platges de tipus B sigui de 3, considerant només els serveis de vigilància i/o punts de
S.O.S, el servei de lavabos públics i el servei de balissament. La mitjana de serveis que
presenten les platges de tipus B és de 5 serveis per platja, un valor superior al valor
acceptables, és a dir del màxim admissible.
Observant els resultats de la taula 9.1.4.1, cinc de les set platges presenten servei de
papereres i/o contenidors sobre el subsistema dunar o subsistema sorra. Aquest servei s’ha
considerat que per aquest tipus de platja no és acceptables, ja que es considera que la seva
localització no és l’adequada. Que aquest servei es localitzi sobre d’aquests dos subsistemes
significa que el servei de recollida ha de fer un recorregut logístic no sostenible, per la
necessitat de desviar-se platja per platja per dur a terme la seva tasca. La localització idònia
és a l’entrada dels camins que duen a terme a les diferents platges, és a dir al costat de les
carreteres principals.
A partir d’aquesta informació, podem passar a analitzar l’estat de cada una de les platges de
tipus B:
Son Saura – Es Banyul
Aquesta cala presenta un total de set tipus de serveis diferenciats, sent aquests un
servei de snack-bar, lavabos públics, serveis de vigilància, papereres i contenidors,
àrees de pic-nic, balissament i punts d’atracament i vista d’embarcacions
turístiques.
Estat: No acceptable, per tant la tendència ha de ser de disminució.
Son Saura – Bellavista
Aquesta cala presenta cinc serveis de platja: serveis de vigilància, presència de
papereres, balissament, canal de balissament i punts d’atracament i visita
d’embarcacions turístiques.
Estat: No acceptable, per tant la tendència ha de ser de disminució.
Es Talaier
Actualment aquesta cala presenta tres serveis de platja diferents: papereres,
balissament i punts d’atracament i visita d’embarcacions turístiques.
Estat: No acceptable, per tant la tendència ha de ser de disminució.
Cala’n Turqueta
Presenta cinc serveis de platja diferents, sent aquests presència de lavabos públics,
presència de papereres i contenidors, presència de balissament i canal de
balissament i presència de punts d’atracament i visita d’embarcacions turístiques.
Estat: No acceptable, per tant la tendència ha de ser de disminució.
Cala Macarelleta
Presenta 2 serveis de platja: balissament i presència de punts d’atracament i visita
d’embarcacions turístiques.
Estat: Acceptable.
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Cala Macarella
Aquesta cala presenta un total de vuit serveis de platja, sent aquests servei de
restauració, presència de dutxes i rentapeus (situades dins del bar-restaurant, però
públiques), serveis de vigilància i/o punts de S.O.S, presència de papereres i/o
contenidors, presència de balissament, presència de canal de balissament i visita
d’embarcacions turístiques.
Els resultats d’aquesta podrien evidenciar una transformació en la seva catalogació,
on inicialment presentava característiques típiques de platja de tipus B, i que a
mesura que passa el temps, la cala es transforma i evoluciona, adquirint cada
vegada més serveis i per tant assemblant-se més a cales de tipus A.
Estat: No acceptable, per tant la tendència ha de ser de disminució.
Cala Mitjana
Aquesta cala té quatre serveis de platja, presència de lavabos públics, presència
d’un punt de S.O.S (presència d’una farmaciola i un flotador salvavides), zona de
pic-nic i visita d’embarcacions turístiques.
Estat: No acceptable, per tant la tendència ha de ser de disminució.

RESULTAT PLATGES TIPUS C
De les dos platges estudiades de tipus C, Cala Escorxada i Trebalúger, només han
presentat un servei, sent aquest la presència de punts d’atracament per a embarcacions
turístiques que porten turistes per a que visitin les platges verges de l’illa.
El valor acceptables per aquest tipus de platges és zero, per tant aquestes platges no
han de presentar cap servei.
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RESULTATS PER SERVEIS
Gràfic 9.1.4.2. Nombre total de cada un dels serveis de platja de les catorze platges d’estudi. Any 2006.
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El Gràfic 9.1.4.2, ens mostra el nombre de cada un dels catorze serveis estudiats que
trobem a cada una de les tres tipologies de platja. A continuació es fa un anàlisi dels serveis
que més es troben a les diferents platges.
El servei que trobem a més quantitat de platges, concretament a 10 platges, és el de
balissament, que és un conjunt de boies que es posen a la superfície de l’aigua per marcar
una limitació per tal d’evitar que les embarcacions s’aproximin al subsistema sorra i
produeixin perills als banyistes. Aquest servei el trobem tant a platges de tipus A (el trobem
en el 100% de les platges de tipus A) com en platges de tipus B (el trobem en el 71% de les
platges de tipus B).
Seguit d’aquest servei, trobem la presència de papereres i/o contenidors, la presència
d’equipaments de salvament i/o punts de S.O.S i la presència de lavabos públics, els quals
els trobem a 9 de les 14 platges estudiades. Aquests serveis es troben en un 100% a les
platges de tipus A i en un 57% a les platges de tipus B.
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El canal de balissament, que és el servei que presenten algunes de les platges
estudiades per facilitar l’apropament de les embarcacions al subsitema sorra, el trobem en el
100% de les platges de tipus A, i en el 57% de les platges de tipus B.
El següent servei que trobem, és la presència de punts d’atracament i visita
d’embarcacions turístiques, el qual només es troba a les platges de tipus B i a una de les
platges C. Aquests serveis s’ofereixen des de les cales més urbanes i des del port de
Ciutadella, on inviten als visitants de l’illa a descobrir les zones més paradisíaques i verges
de la illa, portant-los amb embarcacions a les platges de tipus B i a les platges de tipus C, tot
vorejant l’espectacular costa menorquina. És per aquest motiu, que aquest servei, el trobem
en el 86% de les platges de tipus B, i en el 50% de les platges de tipus C estudiades, tenint en
compte que aquesta última dada pot portar confusió, ja que només s’han estudiat dos cales
de tipus C i per tant, potser el 50% no és representatiu.
Un altre servei que només es troba a les platges A i B, són les àrees de pic-nic i la
presència de dutxes i/o rentapeus, els quals els trobem a 5 del total de platges estudiades. El
60% de les platges de tipus A i el 28% de les platges de tipus B presenten àrees de picnic i el
80% de les platges A juntament amb el 14% de les platges B presenten dutxes i/o rentapeus.
Equipaments desmuntables, lloguer d’hamaques i/o parasols, lloguer de velomars,
windsurfs, kayacs i/o similars i punts d’informació només es troben a platges de tipus A,
concretament en el 100% de les platges de tipus A estudiades.
Els serveis de restauració els trobem amb un percentatge del 40% a les platges
catalogades com a A i amb un 28% a les platges catalogades com a B.
L’últim servei estudiat és la presència d’instal·lacions nautico-esportives les quals les
trobem a dos de les cinc platges de tipus A.
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ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR

Tipologia
de platja

NOM DE LA PLATJA

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista
Es Talaier
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada

A

B

C

VALORACIÓ

Taula 9.1.4.2: Representació de l’estat de les diferents platges estudiades
segons criteris acceptables definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.
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+
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2. Evolució en el temps
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Font: Elaboració pròpia
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Les dades que es mostren en el Gràfic 9.1.4.3, són les mitjanes del nombre de serveis
per cada tipologia de platja estudiades a l’any 2006. En aquest cas hi ha absència d’anàlisi
de la evolució degut a la presència de només dades del 2006, és a dir, la dada inicial, que
impossibilita poder fer un anàlisi de la evolució d’aquest indicador, a més d’absència de
dades anteriors al 2006. L’anàlisi s’iniciarà quan tinguem les dades d’anys posteriors al
2006.
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INDICADOR 5: ÍNDEX DE VALORACIÓ DELS IMPACTES
ESTACIONALS
1. Resultats i anàlisis dels resultats 2006
A la Taula 9.1.5.1. es troben els resultats de la valoració dels diferents impactes estacionals
de les platges analitzades l’Octubre de 2006.
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Taula 9.1.5.1.: Resultats dels impactes estacionals de les platges del S-E de Menorca analitzades l’any
2006. Font: Elaboració pròpia
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A continuació es pot apreciar la representació gràfica dels resultats de l’indicador de
valoració d’impactes estacionals per a cada platja de les catorze analitzades l’Octubre de
2006.
Gràfic 9.1.5.1.: Valoració dels impactes estacionals a cada platja analitzada del sud-est de Menorca l’any
2006.
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Font: Elaboració pròpia

RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
RESULTAT PLATGES TIPUS A
Respecte la valoració dels impactes estacionals segons la tipologia de les platges, les
platges de tipus A, presenten un interval de valors entre 13 i 46.
El baix valor de Galdana i Degollador, ambdues platges tipus A, no es tradueix a que
aquestes platges hagin experimentat impacte baix per part de l’home. Aquest indicador no
és interpretable per si sol, sinó pel conjunt de la bateria dels 15 indicadors. A més, com a
valoració d’impactes estacionals, aquestes platges no presenten impactes estacionals en
alguns casos perquè tenen impactes irreversibles, durant tot l’any.
RESULTAT PLATGES TIPUS B
Les platges de tipus B, presenten valors entre 20 i 67.
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RESULTAT PLATGES TIPUS C
Les platges tipus C són les que experimenten impactes estacionals més acusats, amb
valors compresos entre 37 i 67.
Aquest indicador 5. Índex de valoració dels impactes estacionals, per a aquestes platges de
tipus C presenta gran importància. La mesura i aplicació d’aquest indicador pot ser útil per
a la gestió d’aquestes platges durant el període de temporada alta.
Aspectes generals:
Trebalúger i Cala Mitjana són les platges que presenten els valors més elevats d’aquest
indicador, 67 sobre 236. Seguidament es pot apreciar a Macarelleta un valor de 64 i
Macarella amb 52. A continuació, Son Xoriguer ocuparia la cinquena posició amb un valor
de 46, seguida de Cala’n Bosch, amb 44, i Es Banyul i Bellavista, totes dues amb un valor
corresponent a 41.
Sota el valor de 40 es troben Cala Escorxada, Cala’n Turqueta i Cala Blanca, amb els
corresponents valors de 37, 32 i 31.
Les platges que experimenten menors valors d’impactes estacionals són Cala Galdana,
amb un valor de 20 i Cala Degollador i Es Talaier, ambdues amb 13.
Cal destacar el baix valor de Galdana i Degollador.
RESULTAT PER IMPACTES
Impacte puntual d’acampades:
Presenta el màxim valor de 3 a Cala Macarelleta, seguit de Cala Mitjana i Cala
Trebalúger amb un valor de 2.
Cala Macarella presenta una ponderació de 1 sobre 4 valors possibles. La resta de
platges presenten un valor de 0.
Trànsit de persones sobre la vegetació dunar:
Les platges amb un valor més elevat d’aquest impacte de 3, són Son Xoriguer, Son
Saura-Es Banyul i Son Saura Bellavista.
La resta de platges presenten valors de 2 i 1 excepte Cala Galdana i Cala Degollador.
En aquestes dues platges no s’ha valorat aquest impacte ja que no presenten vegetació
dunar.
Cala Galdana i Cala Degollador presenten infrastructures molt pròximes al subsistema
sorra i una conseqüent pavimentació del subsistema dunar i la seva vegetació.
Trànsit de vehicles sobre els subsistemes dunar i sorra:
Es presenten valors que oscil·len entre el 0 i 1, destacant el valor màxim de 2 a Cala
Macarella i Cala Macarelleta.
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Aquest impacte no s’ha valorat a Cala Galdana ja que no es pot considerar puntual.
Aquesta platja presenta un vial pavimentat per on tenen accés restringit vehicles del servei
de Creu Roja, dels restaurant i de l’hotel adjacents al subsistema sorra.
Embarcacions properes a la zona de batuda de l’onatge:
Només s’aprecien embarcacions properes a la zona de batuda de l’onatge a les platges
de tipus C analitzades: Trebalúger i Escorxada amb una ponderació de 2 sobre 4.
Aquest impacte presenta una relació directa amb la presencia o absència de
balissament. El balissament impedeix que les embarcacions traspassin aquesta franja i
s’apropin a la zona emergida, aquest pot ser el motiu que les platges de tipus A presentin
un baix valor per a aquest impacte.
Extracció d’àrids:
Les platges analitzades no presenten cap activitat d’extracció d’àrids dins els seus
respectius sistemes platges.
Presència de residus sòlids:
En relació a aquest impacte puntual de presència de residus sòlids als subsistemes
dunar i sorra, es pot afirmar que la majoria de platges estudiades presenten residus sòlids
en nivells apreciables (valoració 1 i 2). En canvi, a Cada Degollador, Cala Galdana, Cala
Macarelleta i Cala Mitjana, no s’observen residus sòlids (valoració 0).
Contaminació per partícules sobre els arbres com a conseqüència dels vehicles
motoritzats:
Aquest impacte té especial rellevància a Cala’n Turqueta i Cala Mitjana, amb els
màxims valors de 2.
A Cala Macarella es presenta un valor significatiu d’1, mentre que a la resta de cales no
s’observa aquest impacte.
Aquest impacte presenta els valors més elevats a les platges dotades d’aparcaments
dintre del subsistema Buffer.
Ús intensiu recreatiu:
Cala Galdana és la platja que experimenta un ús intensiu recreatiu més elevat amb el
màxim valor possible, 4.
Cala Blanca i Cala’n Bosch presenten valors de 2, ambdues seguides amb valors d’1:
Cala Degollador, Son Xoriguer, Cala’n Turqueta, Cala Mitjana i Trebalúger.
Les restants platges no presenten un impacte significatiu d’ús intensiu recreatiu als
subsistemes dunar i sorra.
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Aspectes generals:
En general, els valors dels impactes són baixos, i oscil·len de 0 a 2. Cal destacar, però
alguns valors d’impactes més elevats presents en algunes platges:
Es troba un valor de 4, respecte l’ús intensiu recreatiu a Cala Galdana.
També s’obtenen valors de 3, en una escala de 0 a 4, en les platges de Son Xoriguer, Es
Banyul i Bellavista respecte el trànsit de persones sobre la vegetació dunar.
Un últim valor a destacar és el valor de 3 a Macarelleta referit a l’impacte de les
acampades. Aquest valor té especial importància ja que l’impacte d’acampades és el que té
major pes (pes de 10).
ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR

NOM DE LA PLATJA

Tipologia
de platja

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
A
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista
Es Talaier
B
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
C
Cala Escorxada
Font: Elaboració pròpia

VALORACIÓ

Taula 9.1.5.2.: Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons criteris
acceptables definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.

+
+
+
+
+
+
+
-

+ valor igual o inferior al valor de referència
- valor superior al valor de referència

A la Taula 9.1.5.2 s’observen els resultats obtinguts el 2006 i la seva relació respecte els
valors acceptables per a cada platja. S’ha classificat cada platja respecte el valor acceptable
del grup al qual pertany, és a dir, platja de tipus A, B o C.
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S’observa que totes les platges de tipus A tenen valors que no sobrepassen el llindar
acceptable de 67. En canvi les platges tipus C, totes sobrepassen el valor màxim acceptable
de 5.
Respecte les platges tipus B, Es Talaier i Cala’n Turqueta presenten una valoració
d’impactes estacionals acceptable, per sota de 40. No és de la mateixa manera les altres
platges tipus B, les quals presenten valors acceptables.

2. Evolució en el temps
Gràfic 9.1.5.2.: Evolució dels impactes puntuals: representació dels valors màxims d’impactes
estacionals per platges analitzades del S-E de Menorca segons la seva tipologia l’any 2006.
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Font: Elaboració pròpia

Només es disposa de les dades de l’any 2006. Per tal de veure l’evolució d’aquest
indicador s’ha de disposar de dades d’anys posteriors.
Respecte l’anàlisi de 2006, les platges que presenten un valor més elevat d’impactes
puntuals són les de tipus C amb un valor màxim de 67, seguides de les platges de tipus B
amb un valor màxim de 64 i per últim les platges tipus A, amb un valor màxim de 46.
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INDICADOR 6: SUPERFÍCIE SUBSISTEMA SORRA
PER USUARI
1. Resultats i anàlisi dels resultats 2006

NOM de la
PLATJA

Tipologia de
platja

Taula 9.1.6.1: Representació dels resultats numèrics de l’any 2006 de l’indicador Superfície subsistema
sorra per usuari.
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1286

86
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4,0
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6,0
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15
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Font: Elaboració pròpia
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RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
A continuació s’analitzen els resultats obtinguts a l’any 2006 diferenciant-los per a les
tres tipologies existents de platges a Menorca.
RESULTAT PLATGES TIPUS A
Tal i com mostra la taula 9.1.6.1, de les cinc platges de tipus A, només una presenta
problemes d’elevada densitat d’usuari respecte la capacitat de càrrega òptima per aquest
tipus de sistemes a l’any 2006. Aquesta cala és la de Son Xoriguer amb un 203% de la
capacitat de càrrega.
Pel que fa a les altres cales de tipus A, Cala Degollador i Cala Blanca presenten un
percentatge de capacitat de càrrega entorn al 70%, és a dir, que aquestes cales presenten
superfícies de subistemes sorra per usuari per sota els nivells màxims admissibles. Igual
passa a Cala Galdana i Cala’n Bosch, que presenten 65% i 34%, respectivament de capacitat
de càrrega, el que significa que aquestes cales reben menys usuaris del que realment el
sistema pot suportar, i que per tant aquestes cales es troben dins el rang de valors
acceptables i sostenibles.
RESULTAT PLATGES TIPUS B
A diferència del que passa a les platges de tipus A, les B presenten més problemes,
degut a l’elevada freqüentació d’usuaris. De les set platges estudiades, cinc presenten
superfícies de sorra per usuari superiors a les càrregues òptimes, sent aquestes Es Talaier,
Cala’n Turqueta, Cala Macarelleta, Cala Macarella i Cala Mitjana. Les que no presenten
aquest tipus de problema són Son Saura-Es Banyul i Son Saura-Bellavista.
La platja que té un percentatge de capacitat de càrrega més elevat, és Cala’n Turqueta,
amb un valor 372%. Després trobem Mitjana, Macarelleta, Macarella i Es Talaier amb uns
valors de 291%, 267%, 250% i 230% respectivament. Totes aquestes platges superen els
màxims tolerables, segons els criteris de Roig, 2003..
Les úniques platges que estan per sota els nivells òptims, són, com ja hem dit, Son
Saura-Bellavista i Son Saura-Es Banyul amb uns valors de 91% i 59% respectivament.
Aquests valors reflecteixen que aquestes cales, pel que fa a dades del 2006, no pateixen
sobrefreqüentació d’usuaris.
RESULTAT PLATGES TIPUS C
Les platges de tipus C, al ser platges verges amb difícil accés, fa que actualment no es
puguin fer recomptes d’usuaris per a cada una d’elles, i per tant impossibilita fer el càlcul de
la superfície de subsistema sorra per usuari. Actualment, només es tenen dades de
Trebalúger, sent les dades del 2006 les primeres que es tenen. A l’any 2006, Trebalúger ha
presentat problemes de sobrefreqüentació, amb un valor de 290%, valor que s’aproxima a
triplicar el valor màxim admissible.
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Taula 9.1.6.2: Representació de les dades disponibles referents a recomptes de persones. Anys 2000, 2001, 2002 i 2006.
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2. Evolució en el temps
EVOLUCIÓ PLATGES TIPUS A
Gràfic 9.1.6.1: Evolució del percentatge de capacitat de càrrega a les platges de tipus A
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Font: Elaboració pròpia

Aquest gràfic és el resultat del tractament de les dades antecedents disponibles fins al
moment referent a recomptes de platges de tipus A.
De les cinc platges estudiades de tipus A, Cala Galdana és la única platja que té més
dades antecedents, sent aquesta la que presenta una tendència més clara de disminució de
densitat d’usuaris.
Cala Blanca i Cala’n Bosch, comparant dades del 2002 i del 2006, tenen una tendència
en augment del nombre d’usuaris, no obstant, aquests valors es troben per sota la densitat de
càrrega òptima, és a dir que tenen valors inferiors al 100% (corresponent als 5m2/usuaris
òptims), el que situa en nivells acceptables d’usuaris en aquests dos sistemes.
Absència d’anàlisi a les cales de Son Xoriguer i Cala Degollador, degut a la presència
de només dades del 2006, és a dir, la dada inicial, que impossibilita poder fer un anàlisi de la
evolució d’aquest indicador en aquestes dues platges.
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EVOLUCIÓ PLATGES DE TIPUS B
Gràfic 9.1.6.2: Evolució del percentatge de capacitat de càrrega a les platges de tipus B
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Font: Elaboració pròpia

Aquest gràfic és el resultat del tractament de les dades antecedents disponibles fins al
moment referent a recomptes de platges de tipus B.
Tal i com es pot observar, casi totes les platges de tipus B estudiades, tenen dades
antecedents des del 2000. A continuació s’enumeraran les tendències de cada una de les
platges estudiades:
Son Saura-Es Banyul
La tendència dels darrers anys ha estat de clara disminució, passant de valors molt
superiors als òptims (756%) a valors de inferiors i acceptables (59%).
Son Saura-Bellavista
La tendència dels darrers anys ha estat, globalment de disminució, encara que de les
dues darreres dades disponibles, és a dir les del 2002 i les del 2006, mostren un petit
augment. No obstant a aquest augment, aquesta cala es situa per sota dels valors
màxims acceptables, situant-se en la darrera dada a un 91% de la capacitat de càrrega
del sistema.
Es Talaier
Només es tenen dades de 2002 i de 2006, presentant valors que sobresaturen el sistema
en els dos anys.
Cala’n Turqueta
La tendència és de disminució, encara que no s’ha aconseguit està per sota els valors
acceptables de superfície subsistema sorra per usuari.

2 8 5

BLOC-IV

9.Resultats, conclusions i propostes de millora

Cala Macarelleta
La tendència dels dos últims anys de mesura és de disminució. No obstant, els valors es
troben per sobre els valors acceptables de capacitat de càrrega.
Cala Macarella
La tendència és de manteniment, ja que en sis anys, el percentatge de capacitat de
càrrega ha variat molt poc, situant-se aquests, per sobre els valors acceptables.
EVOLUCIÓ PLATGES DE TIPUS C
Gràfic 9.1.6.3: Evolució del percentatge de capacitat de càrrega a les platges de tipus C

percentatge capacitat de càrrega

350%
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Font: Elaboració pròpia

Absència d’anàlisi a les platges de tipus C degut a la presència de només dades del
2006, és a dir, la dada inicial, que impossibilita poder fer un anàlisi de la evolució d’aquest
indicador, a més d’absència de dades anteriors al 2006. L’anàlisi s’iniciarà quan tinguem les
dades d’anys posteriors al 2006.
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INDICADOR 8: TIPUS DE PROTECCIÓ DE
L’ESPAI
1. Resultats i anàlisis dels resultats 2006
A la Taula 9.1.8.1 es troben els resultats dels diferents tipus de protecció del territori de on es
troben les platges analitzades l’Octubre de 2006.
Taula 9.1.8.1.: Resultats del tipus d’espai protegit a les platges del S-E de Menorca analitzades l’any
2006.

NOM PLATJA

VALOR 0
VALOR 1
VALOR 2
VALOR 3
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’OBSAM

-2 8 7 1
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Cala'
n Turqueta

Es Talaier

Son Saura – Bellavista
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Son Xoriguer

Cala'
n Bosch
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PROTECCIÓ

Cala Degollador

Tipus A
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Al Gràfic 9.1.8.1. es pot apreciar la representació gràfica de l’indicador de tipus de protecció
de l’espai per a cada platja de les catorze analitzades l’Octubre de 2006.
Gràfic 9.1.8.1.: representació gràfica dels resultats del tipus de protecció de les platges del S-E de
Menorca analitzades l’any 2006.
3

Tipus s de protecciõ

2

1

Escorxada (C)

Trebalúger (C)

Mitjana (B)

Macarella (B)

Macarelleta (B)

Turqueta (B)

Es Talaier (B)

Bellavista (B)

Es Banyul (B)

Galdana (A)

Xoriguer (A)

Bosch (A)

Blanca (B)

Degollador (A)

0

Platges segons tipologia

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’OBSAM

RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
RESULTAT PLATGES TIPUS A
Es pot observar que les platges tipus A: Cala Degollador, Cala Blanca, Cala’n Bosch i
Cala Galdana presenten un tipus de protecció 0. Son Xoriguer, en canvi presenta un valor
de protecció
RESULTAT PLATGES TIPUS B i C
Les platges tipus B i C: Es Banyul, Bellavista, Es Talaier, Turqueta, Macarelleta,
Macarella, Mitjana, Trebalúger i Cala Escorxada tenen protecció amb valor 2.
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ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR

NOM de la PLATJA

Valor
acceptable de
grau de
protecció

Tipologia
de platja

Valor de grau
de protecció
actual

VALORACIÓ

Taula 9.1.8.2. : Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons els valors
acceptables definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.

Cala Degollador
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0
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+
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0

2

+

Cala Galdana

0

0

+

Son Saura – Es Banyul

2

2

+

Son Saura - Bellavista

2

2

+

Es Talaier

2

2

+

2

2

+

Cala Macarelleta

2

2

+

Cala Macarella

2

2

+

Cala Mitjana

2

2

+

3

2

-

Cala’n Bosch

Cala’n Turqueta

Trebalúger

A

B

C

Cala Escorxada

3
2
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’OBSAM

-

+ valor igual o inferior al valor de referència
- valor superior al valor de referència

A partir dels valors acceptables calculats a la fitxa metodològica de l’indicador, es pot
determinar si els valors obtinguts el 2006 són acceptables o no acceptables.
A la fitxa metodològica també es descriu la tendència desitjada de l’indicador al llarg
del temps. Si s’observen les dades de la Taula 9.1.8.2., les platges de Trebalúger i Cala
Escorxada, que són les dues platges de tipus C, són les úniques que no assoleixen els valors
acceptables. Aquestes presenten un grau de protecció 2 i el seu valor acceptable és 3.
La resta de platges assoleixen els valors acceptables.
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2. Evolució en el temps
Gràfic 9.1.8.2.: Evolució dels impactes puntuals: representació dels valors de protecció de l’espai de
les platges analitzades del S-E de Menorca segons la seva tipologia l’any 2006.

Mitjana d'
impactes puntuals

4

3

Platges tipus A
2

Platges tipus B
Platges tipus C

1

0
2006

Any
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’OBSAM

Hi ha una absència d’anàlisi de l’evolució degut a la disponibilitat de dades inicials
únicament. Només es disposa de les dades de l’any 2006. Per tal de veure l’evolució
d’aquest indicador s’ha de disposar de dades d’anys posteriors.
Respecte l’anàlisi de 2006, les platges que presenten un valor més elevat de protecció
són les de tipus B i C amb un valor màxim de 2, seguides de les platges de tipus A amb un
valor 0, excepte Son Xoriguer, que també presenta un valor de 2.
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INDICADOR 9: Í NDE X D’ IM P ACT E V IS U AL
D’ INF RAS T RU CT U RE S
1. Resultats i anàlisi dels resultats 2006
Taula 9.1.9.1 (I) : Representació dels resultats numèrics de l’indicador Impacte visual d’infrastructures
de l’any 2006. Font: Elaboració pròpia.
NOM de la PLATJA

Tipologia
de la
platja
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Taula 9.1.9.1 (II) : Representació dels resultats numèrics de l’indicador Impacte visual d’infrastructures
de l’any 2006
Tipologia
de la
platja

NOM de la PLATJA

Tipus d’infrastructures
Residencials i/o
hoteleres
X
Y

Senzilles

Trebalúger

0

Z
X 1
Y 5
Z 2

C
Cala Escorxada

-

8

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 9.1.9.1: Grau d’infrastructures observables des del punt mig de cada una de les platges d’estudi
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Font: Elaboració pròpia

RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
A continuació s’analitzen els resultats obtinguts a l’any 2006 diferenciant-los per a les
tres tipologies existents de platges a Menorca.
PLATGES TIPUS A
Tal i com es defineix a la fitxa metodològica d’aquest indicador, el valor sostenible, és a
dir el valor màxim admissible és 13. Aquest valor, força elevat tenint en compte que el valor
màxim d’aquest indicador és 15, s’explica acceptant que les platges de tipus A, per pròpia
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definició per part del Consell Insular, són platges urbanes i que per tant es trobaran
pròximes o dins de nuclis de població i conseqüentment presentaran un elevat nombre
d’infrastructures que seran perceptibles des del subsistema sorra.
De les cinc platges de tipus A que formen part de l’estudi, totes es troben dins els
valors acceptables pel que fa a l’impacte visual d’infrastructures, exceptuant Cala Galdana
que supera aquest valor en una unitat. Per tant, Cala Galdana es troba en una situació no
sostenible.
La tendència desitjada per aquestes platges és que no augmentin les infrastructures i
per tant que hi hagi un manteniment del grau d’impacte visual.

RESULTAT PLATGES TIPUS B
Per a les platges de tipus B, s’ha definit com a valor sostenible 3, acceptant que aquestes
platges poden presentar petites infrastructures sempre que aquestes estiguin ben integrades
en el paisatge menorquí i a l’entorn de la platja.
De les set platges de tipus B que han format de la prova pilot de Menorca, dos d’elles
presenten problemes amb el grau d’infrastructures que es perceben des del subsistema sorra.
Aquestes dues cales són Son Saura – Es Banyul i Cala Macarella. Aquestes dues platges, el
que tenen en comú a diferència de les altre cinc, és que presenten un servei de restauració
sobre el subsistema dunar. Aquest fet, fa que el grau d’impacte visual augmenti
considerablement en comparació a les altres, ja que Es Banyul i Macarella presenten valors
de 7 i 8 respectivament a diferència de Bellavista, Es Talaier, Turqueta, Mitjana i Macarelleta
que presenten valors 0, 1, 1, 2 i 3 respectivament.
RESULTAT PLATGES TIPUS C
A les platges de tipus C, només es tolerarà presència de passarel·les, escales i/o
barreres de pedra i per altre banda, búnquers i/o construccions tradicionals integrades en el
paisatge, ja que aquestes últimes infrastructures, perceptibles per part dels usuaris, formen
part de la identitat i del passat històric de l’illa, i per tant la seva presència no es pot
considerar com a no sostenible.
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ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR
A partir dels resultats obtinguts a l’any 2006 i dels valors màxims admissibles per
aquest indicador es determina l’estat actual de les platges estudi:

NOM DE LA PLATJA

Tipologia
de platja

Cala Degollador
A
Cala Blanca
A
Cala’n Bosch
A
Son Xoriguer
A
Cala Galdana
A
Son Saura – Es Banyul
B
Son Saura – Bellavista
B
Es Talaier
B
Cala’n Turqueta
B
Cala Macarelleta
B
Cala Macarella
B
Cala Mitjana
B
Trebalúger
C
Cala Escorxada
C
Font: Elaboració pròpia

VALORACIÓ

Taula 9.1.9.2: Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons criteris sostenibles
definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+ valor igual o inferior al valor acceptable de referència
- valor superior al valor de referència
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2. Evolució en el temps
Gràfic 9.1.9.2: Evolució de la mitjana del grau d’infrastructures segons tipologia de platges
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Font: Elaboració pròpia

Absència d’anàlisi degut a la presència d’una sola dada, és a dir, la dada inicial, que
impossibilita poder fer un anàlisi de la evolució d’aquest indicador. L’anàlisi s’iniciarà quan
tinguem les dades d’anys posteriors al 2006.
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INDICADOR 13: QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE
BANY
1. Resultat i anàlisis dels resultats 2006
Taula 9.1.13.1 : Resultats de la qualitat sanitària de les aigües de bany, referents a un període quinzenal
de les platges del S-E de Menorca analitzades l’any 20061.

NOM PLATJA

AIGÜES 2
Excel·lent

-2

-

-

-

Trebalúger

Cala Mitjana
-

Cala Escorxada

Tipus C

Cala Macarella

Cala Macarelleta

Cala'
n Turqueta

Es Talaier

Son Saura - Es Banyul
Son Saura – Bellavista

Cala Galdana

Tipus B

Son Xoriguer

Cala'
n Bosch

Cala Blanca

TIPUS D’AIGUA

Cala Degollador

Tipus A

-

-

AIGÜES 1
Apta
AIGÜES 0
No apta
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Conselleria de Salut i Consum. Govern Balear. Centre Insular de
Menorca.

A la Taula 9.1.13.1 es troben els resultats de la qualitat de les aigües de les platges
analitzades l’Octubre de 2006. Cal destacar que no totes les platges analitzades en aquest
projecte presenten punts de mostreig de l’aigua.
Les platges de tipus B i C no són analitzades per la Conselleria de Salut i Consum del
Govern Balear, a excepció de Son Saura, on, al Manual de Protección de la Salud (document
descrit a la bibliografia i a la fitxa metodològica de l’indicador) es determina que hi ha un
punt de mostreig al mig de la platja, de manera bastant indeterminada. Per aquest motiu
s’ha cregut convenient agrupar Son Saura – Es Banyul i Son Saura – Bellavista, ja que són
dues platges adjacents.

1 Aquests resultats és un exemple, ja que l’indicador és anual, s’ha de realitzar la mitjana de les mesures
preses anualment, segons la normativa en aquesta fitxa de resultats, es presenten les dades referents a
una única quinzena.
2 Aquestes platges no presenten punts de mostreig de l’aigua.
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RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
Evolució platges de tipus A

Qualitat sanitària de les aigües de bany (tipus d'
aigua)

Gràfic 9.1.13.1.: Evolució de la qualitat sanitària de les platges tipus A
2

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala'n Bosch

1

Son Xoriguer
Cala Galdana

0
1999

2000

2001
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Anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Conselleria de Salut i Consum. Govern Balear. Centre Insular de
Menorca.

El Gràfic 9.1.13.1 és el resultat del tractament de les dades antecedents disponibles
referent a els mostrejos d’aigua per tal d’establir la qualitat sanitària de les aigües de bany a
les platges de tipus A.
Per tal de classificar la qualitat de les aigües de bany en aigües tipus 2 (qualitat
excel·lent), aigües tipus 1 (aptes) o aigües tipus 0 (no aptes) segons els criteris citats a la fitxa
metodològica de l’indicador3, s’han d’analitzar els paràmetres descrits per la normativa. En
Classificació de les aigües:
AIGÜES 2 : són aigües aptes per al bany, de molt bona qualitat (excel·lents).
Compleixen simultàniament les següents condicions:
a) Al menys el 95% dels mostrejos no sobrepassen els valors imperatius dels paràmetres següents: col·liforms
totals, col·liforms fecals, salmonel·la, enterovirus, pH, color , olis minerals, substàncies tensioactives,
fenols i transparència.
b) Al menys el 80% dels mostrejos no sobrepassen els valors guia dels paràmetres: col·liforms totals i
col·liforms fecals.
c) Al menys el 90% dels mostrejos no sobrepassen els valors guia dels paràmetres: estreptococs fecals,
transparència, oxigen dissolt i matèries flotants.
AIGÜES 1 : són aigües aptes per al bany, de bona qualitat (aptes).
Són aquelles en les que es compleix la condició a) de les aigües 2, però en les que no es compleixen les
condicions b) i/o c) de les aigües 2.
AIGÜES 0 : són aigües no aptes per al bany (no aptes).
Són aquelles en les que no es compleix la condició a) de les aigües 2.
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aquest anàlisi, cal destacar que les dades disponibles per la Conselleria de Salut i Consum
del Govern Balear només contemplen l’anàlisi de col·liforms totals, col·liforms fecals,
estreptococs fecals, transparència i matèries flotants – d’aquests dos últims paràmetres
també - .
Taula 9.1.13.2. Paràmetres analitzats a les dades anuals disponibles

PARÀMETRES ANALITZATS
col·liforms totals
col·liforms fecals
estreptococs fecals
Transparència*
matèries flotants*
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Conselleria de Salut i Consum. Govern Balear. Centre Insular de
Menorca.
*Mancança de dades en alguns anys.

De les cinc platges estudiades de tipus A, durant aquests anys, totes les platges compleixen
durant tots els anys les condicions a) i b) simultàniament4.
Respecte la condició c), no es presenten un valors referents als valors guia dels diferents
paràmetres, sinó que es qualifiquen amb l’adjectiu “normal” o “anormal”.
RESULTAT PLATGES TIPUS A
- Platja Gran del Degollador:
Aquesta platja presenta valors que compleixen les condicions a) i b) durant tots els
anys, però respecte la condició c), no es pot afirmar el seu compliment. La normativa cita que
al menys el 90% dels mostrejos no han de sobrepassar els valors guia dels paràmetres:
estreptococs fecals, transparència, oxigen dissolt i matèries flotants.
El valor guia dels estreptococs fecals és de 100 col/100 ml5, la qual cosa es compleix tots
els anys.
El valor guia de transparència és de 2 (E) i les dades referides a aquest paràmetre es
troben amb el nom de “normal” tots els anys, excepte el 1999, el qual no disposa de dades
d’aquest paràmetre, tan sols d’un mostreig amb el nom d’ “anormal”. És per aquest motiu



partir dels anàlisis dels paràmetres de col·liforms totals i col·liforms fecals, ja que la resta de
paràmetres o bé no s’analitzen per la Conselleria o no publiquen les dades.
alors guia es troben citats a l’annex de la fitxa metodològica de l’indicador.
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que l’any 1999 la qualitat d’aquesta platja es classifica com apta, tot i que el paràmetre de
matèries flotants es troba amb el nom de “normal” durant aquest mateix any.
La resta d’anys, la platja contempla valors “normals” per a la transparència i les
matèries flotants. És per això, que a partir de les dades que es disposen es classifiquen com a
aigües excel·lent.
En principi compleix les tres condicions, tot i no tenir les dades d’oxigen dissolt (amb
un valor guia de 80-120 % de saturació d’oxigen, que no s’hauria de sobrepassar).
El paràmetre d’oxigen dissolt no es troba analitzat en cap any i per a cap platja, és per
aquest motiu que no es tornarà a descriure en cap anàlisi individual. Aquesta informació,
però, cal tenir en compte.
La seva evolució és d’augment el 2000 i de manteniment fins el 2003.
- Cala Blanca, Cala’n Bosch i Son Xoriguer:
Aquestes platges es troben en situacions idèntiques. Les tres platges compleixen les
condicions a) i b), sempre a partir de les dades de què es disposen. Totes tres es troben en la
mateixa situació en la condició c), també: per als paràmetres de transparència i matèries
flotants presenten valors de “normal” tots els anys.
No es disposa de dades del paràmetre de transparència el 1999 ni matèries flotants el
2002. En concordança amb la resta de paràmetres, s’ha classificat les aigües com excel·lents
per a tots els anys.
La seva evolució és de manteniment per els 4 anys.
- Cala Galdana:
Aquesta platja es troba en el mateix cas que les platges anteriors, amb la diferència que
presenta dues úniques dades del paràmetre de transparència catalogat d’“anormal” el 1999.
És per aquest motiu que no és pot afirmar una qualitat sanitària de l’aigua de bany
excel·lent per a aquest any. D’aquesta manera el 1999 es classifica com aigua de tipus 1, és a
dir, apta.
La seva evolució és d’augment el 2000 i de manteniment fins el 2003.
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Evolució platges de tipus B6
Gràfic 9.1.13.2: Evolució de la qualitat sanitària de les platges tipus B
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d'aigua)

Qualitat sanitària de les aigües de bany (tipus

Son Saura

Son Saura
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Conselleria de Salut i Consum. Govern Balear. Centre Insular de
Menorca.

El Gràfic anterior és el resultat del tractament de les dades antecedents disponibles
referent a els mostrejos d’aigua per tal d’establir la qualitat sanitària de les aigües de bany a
les platges de tipus B.
RESULTAT PLATGES TIPUS B
Només es disposa de dades de la platja de Son Saura, ja que les altres platges no tenen
cap punt de mostreig de les seves aigües.
- Son Saura:
De la mateixa manera que a les platges analitzades de tipus A, manquen els valors de
transparència del 1999 i de matèries flotants el 2002.
Tota la resta de mostres dels altres anys, aquests paràmetres presenten el valor de
“normal”. És per aquest motiu que, ja que es compleixen les condicions a) i b) per a la resta
de mostrejos de tots 4 anys, s’ha catalogat d’aigua excel·lent pel que fa a la qualitat sanitària
de bany.

6

Només hi ha un punt de mostreig, només una platja de tipus B.
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Evolució platges de tipus C
RESULTAT PLATGES TIPUS C
Hi ha una absència d’anàlisi a les platges de tipus C degut a l’absència de punts de mostrejos
en aquestes platges.
ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR

NOM DE LA PLATJA

Tipologia
de platja

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista

A

VALORACIÓ

Taula 9.1.13.3.: Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons criteris
acceptables definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.

+
+
+
+
+
+

Es Talaier
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada

B

C

-7
-

Font: Elaboració pròpia
+ valor igual o superior al valor de referència
- valor inferior al valor de referència

A la Taula 9.1.13.3. s’observen els resultats obtinguts de les dades disponibles de les
platges mostrejades de l’any 1999 a l’any 2003 i la seva relació amb els valors mínims
acceptables per a cada tipus de platja.

7

Aquestes platges no presenten punt de mostreig a l’aigua.
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2. Evolució en el temps

Qualitat sanitària de les aigües de bany (tipus d'
aigua)

Gràfic 9.1.13.3: Evolució de la qualitat sanitària de les aigües de bany. Dades dels anys 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 i una mostra del 20068.

2

1
Platges tipus A
Platges tipus B

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Conselleria de Salut i Consum. Govern Balear. Centre Insular de
Menorca.

Hi ha una absència d’anàlisi de l’evolució de les platges de tipus C degut a la no
disponibilitat de dades, ja que no presenten punts de mostreig.
Tampoc no es disposen de dades suficients dels anys 2004 i 2005 per poder fer una
classificació de la qualitat sanitària de les aigües de bany de cap platja estudiada.
S’observa un manteniment de la qualitat excel·lent, tant per les platges de tipus A, les
quals totes presenten punts de mostreig, com per les platges de tipus B. De tipus B, només
hi ha punts de mostreig d’aigua a Son Saura, és per aquest motiu que no es considera prou
representatiu com per englobar totes les platges tipus B, però és l’única que s’analitza
l’aigua.

Dada no representativa, només és una quinzena, calen les dades de tot l’any 2006, no disponibles
actualment.
8
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INDICADOR 14: P AP E RE RE S I/ O CONT E NIDORS S OB RE E L
S U B S IS T E M A S ORRA I DU NAR
1. Resultats i anàlisi dels resultats 2006

NOM DE LA PLATJA
Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista
Es Talaier
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada
TOTAL

Tipologia
Nº papereres
de platja

Nº
contenidors

2
2
A
3
3
28
1
1
2
B
3
0
3
0
0
C
0
48
Font: Elaboració pròpia

0
4
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

TOTAL

Taula 9.1.14.1 : Representació dels resultats numèrics de l’any 2006 de l’indicador Nombre d’accessos.

2
6
3
3
38
1
1
2
3
0
3
0
0
0

40
35
30
25

Nombre de
papereres

20
15

Nombre de
contenidors

10
5

Font: Elaboració pròpia

-3 0 5 1

Escorxada

Trebalúger

Mitjana

Macarella

Macarelleta

Turqueta

Es Talaier

Bellavista

Es Banyul

Galdana

Xoriguer

Bosch

Blanca

0
Degollador

nº de papereres i contenidors

Gràfic 9.1.14.1: Nombre de contenidors i papereres a les diferents platges estudiades. Any 2006

platges
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RESULTAT PER TIPOLOGIA DE PLATGES
A continuació s’analitzen els resultats obtinguts a l’any 2006 diferenciant-los per a les
tres tipologies existents de platges a Menorca.
RESULTAT PLATGES TIPUS A
Contenidors
Les platges de tipus A que es troben en una situació no acceptable són Cala Blanca i
Cala Galdana, ja que presenten contenidors sobre el subsistema dunar i sobre el subsistema
sorra degut a la presència d’un elevat nombre de restaurants que voregen la platja.
Papereres
Les platges de tipus A que es troben en una situació no acceptable són Cala’n Bosch i
Cala Galdana, les quals presenten un nombre més elevat de papereres en comparació al
valor de referència.
RESULTAT PLATGES TIPUS B
Contenidors
A cap de les platges estudiades hi trobem presència de contenidors sobre el subsistema
dunar i sobre el subsistema sorra.
Papereres
A diferència de l’absència de contenidors sobre aquests dos subsistemes, la presència
de papereres en aquest tipus de platges és freqüent. De les set platges de tipus B estudiades,
només dos no presenten aquest servei. Tal i com s’ha definit a la fitxa metodològica, les
platges de tipus B, no haurien de presentar cap tipus de papereres i/o contenidors, ja que
aquest servei s’hauria d’ubicar al principi del camí per tal d’optimitzar la recolllida i
minimitzar els impactes que aquest mobiliari pot provocar sobre la vegetació dunar i sobre
l’entorn de la platja. En aquest tipus de platja s’ha de defensar l’entorn i conscienciar a
l’usuari de la importància de recollir els seus residus un cop abandonen aquest sistema.
RESULTAT PLATJA TIPUS C
Contenidors i papereres
Totes les platges de tipus C estudiades es troben dins els valors acceptables, ja que cap
de les platges estudiades presenten papereres i/o contenidors.
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ESTAT DE LES PLATGES PER L’INDICADOR
A partir dels resultats obtinguts a l’any 2006 i dels valors màxims admissibles per
aquest indicador es determina l’estat actual de les platges estudi, diferenciant-ne, en aquest
indicador agregat tres estats diferents:
Estat bo (+ +), quan la valoració individual de cada una de les variables és igual o
inferior al valor sostenible de referència.
++

Bon estat

Estat intermig (+ -), quan la valoració individual d’una de les dues variables és
positiva, és a dir quan el valor és igual o inferior al valor sostenible de referència, i la
valoració individual de l’altre variable és negativa , és a dir quan el valor és superior
al valor sostenible de referència.
+ -

Estat intermig

Mal estat ( - -), quan la valoració individual de cada una de les variables és superior
al valor sostenible de referència.
--

Mal estat

NOM DE LA PLATJA

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala’n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura – Es Banyul
Son Saura – Bellavista
Es Talaier
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada

Tipologia
de platja

Nº
contenidors

Nº papereres

VALORACIÓ

Taula 9.1.14.2: Representació de l’estat de les diferents platges estudiades segons criteris acceptables
definits a la seva fitxa metodològica a l’any 2006.

+
+
+
+
+
+
+

++
++++
- + + + + ++
+ ++
++
++

+
A
+
+
+
+
+
B
+
+
+
+
+
C
+
Font: Elaboració pròpia

+ valor igual o inferior al valor acceptable de referència
- valor superior al valor acceptable de referència
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2. Evolució en el temps
Gràfic 9.1.14.2: Evolució del nombre de contenidors segons tipologia per a les platges estudiades.
16
nº de contenidors

14
12
10

Platges de tipus A

8

Platges de tipus B

6

Platges de tipus C

4
2
0
2006
anys

Font: Elaboració pròpia
Gràfic 9.1.14.3: Evolució del nombre de papereres segons tipologia per a les platges estudiades.
40

nº de papereres

35
30
25

Platges de tipus A

20

Platges de tipus B

15

Platges de tipus C

10
5
0
2006
anys

Font: Elaboració pròpia

Absència d’anàlisi degut a la presència de només dades del 2006, és a dir, la dada
inicial, que impossibilita poder fer un anàlisi de la evolució d’aquest indicador per cada una
de les tres tipologies de platja, a més d’absència de dades anteriors al 2006. L’anàlisi
s’iniciarà quan tinguem les dades d’anys posteriors al 2006.
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9.2 RELACIÓ ENTRE INDICADORS
En aquest apartat s’analitzaran les relacions causa-efecte que presenten els
indicadors entre ells de forma interdisciplinària, és a dir, lligant aspectes de caire
socioeconòmic, ecològic i sanitari.
Tal i com s’observa a la taula 9.2, que es troba a continuació, es pot observar que
els indicadors que formen part dels IPAPM’pp, estan altament relacionats entre ells.
Diferenciant els camps de cada un dels IPAPM’pp, el 16% de les relacions existents són
resultat de les relacions que estableixen els indicadors que formen part del camp
socioeconòmic. El 12%, degudes a les relacions entre indicadors que es troben dins del
camp socioeconòmic i ecològic. El 5% de les relacions, degudes al creuament
d’indicadors que pertanyen al camp socioeconòmic i al camp sanitari. Amb un
percentatge del 1%, trobem les relacions que s’estableixen entre el camp ecològic i
ecològic i entre el camp sanitari i sanitari.
Taula 9.2. Relacions entre els IPAPM’pp
ECOLÒGICS

SOCIOECONÒMICS

INDICADOR

1

2

SOCIOECONÒMICS

1

3

4

x

x
x

2
3

x

4

x

x
x

x

9

10

x

x

x

x

x

x

x

7

8

x

x

x
x

x

x

7

6

x

5
6

5

x
x
x

11

SANITARIS

12

13

14

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

8
x

9
11

x

x

12

x

x

x

x

x

x

ECOLÒGICS

x

10

SANITARIS

x

x

13

x

x

14

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Font: elaboració pròpia

1 2 3

x
x
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9.3 RESULTAT DE L’ESTAT ACTUAL DE LES PLATGES EN
FUNCIÓ DELS INDICADORS
A la taula 9.3, que s’exposa a continuació, es mostren els resultats obtinguts, de
forma sintètica, en l’aplicació de cada un dels indicadors que formen part dels
IPAPM’pp i per cada una de les platges estudiades, per a l’any 2006.
El format d’aquesta taula ens permet obtenir dos tipus d’informació. En primer lloc, si
observem les dades horitzontalment, ens dona informació de l’estat de cada una de les
platges segons els resultats de cada un dels indicadors, i per altre banda, si observem
els resultats verticalment, el resultat de cada un dels indicadors pel conjunt de les
platges estudiades.

Indicador 13

Indicador 14

Indicador 12

Indicador 11

Indicador 10

ND ND ND

+

+-

+
+
+
+
+
-

ND ND ND ND +ND ND ND ND +-

Indicador 9
+

Indicador 8

+-

Indicador 7

+

Indicador 6

ND ND ND

Indicador 5

-

Indicador 4

++
++++
--

Indicador 3

ND ND ND

+
+
+
+
+

Indicador 2

Cala Degollador
Cala Blanca
Cala'
n Bosch
Son Xoriguer
Cala Galdana
Son Saura - Es
Banyul
Son Saura Bellavista
Es Talaier
Cala'
n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Macarella
Cala Mitjana
Trebalúger
Cala Escorxada

Indicador 1

NOM PLATJA

Tipus de platja

Taula 9.3. Resultats de l’estat actual de les platges a l’any 2006

NA

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

ND
ND
ND
ND
ND

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

ND ND ND

NA

+
+

-

-

-

-

+ ND +

++- +

-

-

-

+ ND +

+
+
-

+
+

+
+
- ND

+++
+-A +-+++
+++
++-

B +++
+++++++++++
C
++-

NA
NA
NA

NA

NA
NA

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

+
+
+
+
+
-

ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND

ND ND ND ND ++
ND ND ND ND +ND ND ND ND ++
ND ND ND ND ++
ND ND ND ND ++

Font: elaboració pròpia

+
ND
NA







valors dins dels valors acceptables
valors fora dels valors acceptables
No Dada
No Aplicables

Els resultats de cada un dels indicadors estan en funció dels valors acceptables
establerts en cada una de les fitxes metodològiques de cada un dels IPAPM’pp. Pels
indicadors agregats (indicador 1 i indicador 14), s’ha valorat cada una de les variables
que formen l’indicador independentment, és per això que a les caselles corresponents al

1)2
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resultat d’aquests indicadors, trobem més d’un signe, que representen el resultat per a
cada una de les variables que en formen part.
Anàlisi segons platges
Analitzant els resultats per tipus de platges, sense tenir en compte els resultats
valorats amb ND o NA, observem que les platges de tipus A són les platges que es
troben en millor estat, amb el 78% de les variables dels indicadors catalogades amb el
signe positiu, és a dir amb valors que es troben dins dels valors acceptables
determinats. Seguit de les platges de tipus A, trobem les platges de tipus B i les de
tipus C, amb el 54% i el 52% de les variables dels indicadors analitzades amb valors
acceptables respectivament.
A la taula 9.3., es pot observar el percentatge de variables dels indicadors que es
troben dins els valors acceptables (+) i el percentatges de les variables que no es troben
dins els valors acceptables (-). Aquesta informació ens permet veure, segons els
IPAPM’pp, les platges que es troben amb millor estat.
Taula 9.4. Percentatge de les variables dels IPAPM’pp que es troben dins el rang acceptable
(+) i percentatge de variables que es troben dins el rang no acceptables (-), segons els valor
determinats en cada una de les fixes metodològques.

% d’indicadors
valorats ( + )

Platja

A

B

C

Cala Degollador
Son Xoriguer
Blanca
Bosch
Es Talaier
Son Saura-Bellavista
Cala’n Turqueta
Cala Macarelleta
Cala Mitjana
Son Saura-Es Banyul
Cala Macarella
Trebalúger
Cala Escorxada

100%
83%
67%
67%
73%
62%
58%
58%
50%
46%
33%
55%
50%

Font: elaboració pròpia

Anàlisi per indicadors
L’indicador que presenta valors no acceptables a més platges és l’indicador 3.
Índex de valoració de les mesures de conservació del sistema natural, seguit del 6. Superfície
subsistema sorra per usuari.
Els indicadors que presenten a més platges valors acceptables són l’indicador 1.
Nombre i tipologia d’accessos sistema platja i l’indicador 9. Índex d’impacte visual
d’infrastructures.
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10. CONCLUSIONS GENERALS

.

En aquest apartat es presenten les conclusions que s’han obtingut en la primera
fase del projecte general d’indicadors per tot el sistema de platges de l’Illa de Menorca.
Aquestes conclusions es divideixen en dos subapartats: a l’apartat 10.1 trobem les
conclusions generals i a l’apartat 10.2 es trobem les conclusions referents a l’estat de les
platges estudiades.

10.1. CONCLUSIONS GENERALS
Cerca bibliogràfica


No s’observen metodologies, a nivell estatal o a nivell balear, què integrin
indicadors socio-ambientals que s’utilitzin per analitzar la pressió antròpica de
les platges.


Com a resultat de la recerca documental s’han detectat a l’entorn de mig
centenar de preindicadors socioeconòmics, ecològics i sanitaris específics
referents a anàlisi de platges i potencialment aplicables a l’Illa de Menorca.
Taula 10.1.Pre-indicadors socioeconòmics (I)
Nº
CAMP indicador
1

Indicador
Densitat de la xarxa
viària

Variable
Percentatge de superficie de xarxa viària respecte la suprfície
d'
un buffer de 500 metres
Nombre d'
accessos rodats per accedir a la platja

2

Nombre d'
accessos

Nombre d'
accessos a la platja per els usuaris que van a peu

Socioeconòmic

Nombre d'
accessos per a minusvàlids
3

Densitat vehicles

Densitat de vehicles segons superfície de la platja

4

Utilització del
transport públic
intermunicipal

Mitjana diària del nombre de viatgers anuals del transport
públic intermunicipal

5

Capacitat
d'
aparcament

Nombre de places d'
aparcament de cotxes

6

Bicicletes

Presència d'
aparcaments de bicicletas

7

Valoració de les
mesures de
conservació del
sistema natural

Presència de cordó dissuassiu de pas
Presència de passarel.les
Presència d'
amarraments fixes
Presència de barreres d'
interferència eòlica
Font: Elaboració pròpia
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Taula 10.1.Pre-indicadors socioeconòmics (II)

CAMP

Nº
indicador

Indicador

Variable
Presència de restaurants
Presència de cabines de telèfon
Presència d'
equipaments desmuntables: quiosc begudes,
gelats
Presència de dutxes i rentapeus
Presència de lavabos públics
Presència de serveis de vigilància/punts S.O.S

8

8

Valoració dels serveis
Presència d’instal·lacions nautico-esportives (escoles de veles
presents a la platja
o similars)
Presència de lloguer de parasols i hamaques
Presència de lloguer de velomars wind-surfs, kayacs i/o
similars
Presència de papereres i contenidors
Presència de lloguer de bicicletes
Presència d'
àrees de pic-nic
Presència de punts d'
informació
Presència de punts d’atracament i visita d’embarcacions
Valoració dels serveis
turístiques.
presents a la platja
Presència de balissament

Socioeconòmic

Presència de canal de balissament

9

Valoració dels
impactes estacionals

Valoració de les acampades
Trànsit de persones sobre la vegetació dunar
Trànsit de vehicles sobre el subsistema dunar i platja
Embarcacions pròximes a la zona de batuda de l'
onatges
Extracció d'
àrids
Presència de residus sòlids
Contaminació per partícules sobre arbres com a conseqüència
dels cotxes
Ús intensiu recreatiu (jocs a les dunes, banys de fang, dinarots,
etc.)
Nombre d'
incendis
Superfície cremada

10

Incendis

11

Densitat d'
usuaris de
Densitat màxima d'
usuaris de la platja
la platja

12

Densitat
d'
embarcacions

Densitat màxima d’embarcacions

13

Usos del sòl

Percentatge de superfície de sòl urbana, forestal i agrícola en
un buffer de 500 metres

14

Cobertes del sòl

Percentatge de cobertes del sòl (sòl urbà, sòl no urbanitzable,
sòl urbanitzable programat, sòl urbanitzable no programat, sòl
rústic protegit (ANEI, ANIT, Àrea Rural d'
Interès Paisatgístic)
i sòl rústic comú) segons el Pla Territorial Insular

15

Superfície pública i
privada dins el
sistema platja

Percentatge de superfície pública i privada dins el sistema
platja tenint en compte només la Zona de Domini Públic
Marítimo-Terrestre. (ZMT)
Font: Elaboració pròpia
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Taula 10.1.Pre-indicadors socioeconòmics i ecològics (III)

Socioeconòmic

CAMP

Nº
indicador

Variable

16

Publicitat de les
platges

Grau de publicitació de les platges (Segons criteri
Roig,200X)

17

Atermanament

Platges fitades segons l'
atermanament (percentatge del total
de la línia de costa corresponent a la platja)

18

Impacte visual
d'
infraestructures

Valoració del grau d'
infraestructures presents a la línia de
terra que envolta la platja

19

Pressupost municipal

Pressupost municipal gestionat per a la gestió i conservació
de platges

20

Regeneració artificial Regeneració artificial de platges
Nombre d'
hotels en un buffer de 500 metres.
Turisme

Turistes que han passat pels hotels en els mesos d'
estiu

23

Pendent de la platja

Pendent mitjà de la platja

24

Erosió

Evolució de la superfície de sòl afectada per erosió

25

Desertificació

Superfície amb risc de desertificació

26

Compactació

Grau de compactació dels accessos a la platja

27

Agricultura ecològics Superfície agrícola integrada o ecològica

28

Cobertura vegetal

21

22

29
Ecològics

Indicador

Capacitat total de turistes en hotels en un buffer de 500
metres
Tipus d'
espai natural protegit al qual pertany el sistema
Tipus d'
espai natural platja
protegit
Percentatge de superfície ocupada per hàbitats inclosos en la
Directiva Habitats

Distintiu de qualitat
en flora terrestre

Percentatge de vegetació sobre el sistema platja
Presència d'
espècies psamòfiles protegides (Otanthus
maritima)
Presència d'
espècies psamòfiles amenaçades
Presència d'
espècies psamòfiles endèmiques
Presència d'
espècies rares

30

31

Distintiu de qualitat
en flora marina

Estructura de la
vegetació de platja

Presència de restes de posidònia
Presència de Cystoseira spp.
Absència d'
algues verdes
Presència d'
espècies psamòfiles a la platja alta
Presència de borró (Ammophila arenaria)
Presència de vegetació llanyosa dunar.

32

Densitat d'
espècies
ruderals

Densitat d'
espècies ruderals sobre el sistema platja

33

Nombre d'
espècies
exòtiques

Nombre d'
espècies exòtiques sobre el sistema platja

34

Percentatge
Percentatge d'
espècies psammòfiles respecte el total
d'
espècies psamòfiles d'
espècies del sistema platja
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Taula 10.1.Pre-indicadors sanitaris (IV)

CAMP

Nº
indicador

Indicador

Variable

35

Qualitat aigües de
bany

36

Aigües subterrànies i
Presència d'
aigües subterrànies i intrusió salina
intrusió salina

Qualitat de les aigües de bany segons paràmetres biològics

Freqüència de baixes concentracions d'
O2 en aigües
costaneres i marines
Nutrients en aigües costaneres

37

Eutrofització

38

Règim tèrmic

Temperatura mitjana en l'
àmbit de referència

39

Emissaris marins

Nombre d'
emissaris marins en un buffer de 1000 metres

40

Qualitat sorra

Qualitat de les sorres de la platja segons paràmetres

41

Presència de residus Valoració qualitativa dels residus antròpics en el sistema
sobre el sistema platja platja

42

Producció de residus

Producció diària de deixalles generades a la platja respecte
els usuaris

43

Contenidors

Densitat de contenidors dins el sistema platja

44

Papereres

Densitat de paperers dins el sistema platja

45

Recollida

46

Nivell acústic

Freqüència de recollida de residus
Nivell acústic provocat pel trànsit de cotxes en el pàrking
Nivell acústic provocat pels usuaris a la platja

Fitoplancton, algues en aigües de transició i costaneres
(estan augmentant les condicions d'
eutrofització de mars?)

Sanitàri

Percentatge de saturació d'
O2 dissolt

   



La majoria dels indicadors procedeixen d’estudis a nivell local (Illa de
Menorca), seguit dels regionals (Catalunya, València i altres illes Balears).


Els preindicadors potencials que més s’utilitzen procedeixen del camp
socioeconòmic.
Socioeconòmics (48%) > Ecològics (33%) > Sanitaris (19%)


Dels preindicadors potencials cercats, s’han seleccionat, segons els criteris
d’aplicabilitat temporal, facilitat en l’obtenció de dades, cost-eficient, localització dels
estudis antecedents, comprensible i rigurositat científica, 36 preindicadors,
aplicables a la zona d’estudi: Menorca.
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Selecció dels indicadors prova pilot


Mitjançant el desenvolupament d’uns criteris i determinant els seus pesos s’ha
realitzat una matriu multicriteri, la qual ha permès seleccionar els 14
indicadors amb un índex de pertinença més elevat.


Les principals causes per les quals s’han desestimat preindicadors són
dificultat en l’obtenció de dades, elevat cost i manca d’antecedents a la zona
d’estudi (Illa Menorca).


Selecció dels 14 IPAPM’pp (Indicadors de Pressió Ambiental a les Platges de
Menorca – Prova Pilot).
IPAPM’pp (Indicadors de Pressió Ambiental a les Platges de Menorca – Prova Pilot)


Els IPAPM’pp s’han definit per mitjà de la fitxa 3.1 i s’han caracteritzat els
IPAPM’pp en base a recerca a la recerca prospectiva i en les dades facilitades
per l’OBSAM (Observatori Socioambiental de Menorca).


La fitxa de cada un dels indicadors està formada per setze apartats:
1. Introducció
2. Definició
3. Justificació de la selecció
4. Objectius
5. Unitats
6. Sistema
7. Periodicitat
8. Valors acceptables i tendència desitjada
9. Fonts de dades
10. Metodologia
11. Representació numèrica i gràfica
12. Anàlisis dels resultats
13. Relació amb altres indicadors
14. Paraules claus
15. Documents de referència
16. Notes complementàries



BLOC-IV

10. Conclusions



Els IPAPM’pp s’han classificat en tres camps: socioeconòmic, ecològic i
sanitari.
Taula 10.2. IPAPM’pp
CAMP

Nº
Indicador
1
2

SOCIOECONÒMIC

3
4
5
6
7
8
9

SANITAR
I

ECOLÒGIC

10

Nom de l’indicador
Nombre i tipologia d’accessos sistema platja
Capacitat de l’aparcament
Índex de valoració de les mesures de conservació del sistema natural
Índex de valoració dels serveis de platja presents al subsistema sorra i
dunar
Índex de valoració dels impactes estacionals
Superfície subsitema sorra per usuari
Densitat d’embarcacions dins el subsistema aigua
Tipus de protecció de l’espai
Índex d’impacte visual d’infrastructures
Distintiu de qualitat de flora terrestre

11

Distintiu de qualitat de flora marina

12

Estructura de la vegetació del subsistema sorra i dunar

13

Qualitat sanitària de les aigües de bany

14

Papereres i/o contenidors dins el subsistema sorra
Font: Elaboració pròpia



S’observa una distribució dels IPAPM’pp anàloga dels indicadors potencials,
amb una predominança dels indicadors socioeconòmics.
Socioeconòmics (64%) > Ecològics (22%) > Sanitaris (14%)


Quatre dels IPAPM’pp aplicats en altres estudis han estat reformats i/o
adaptats a la zona d’estudi:



BLOC-IV

10. Conclusions
Taula 10.3. Indicadors reformulats i/o adaptats a la zona d’estudi
Indicadors reformulats i/o adaptats a la zona d’estudi
3. Índex de valoració de les mesures de conservació del sistema natural
4. Índex de valoració dels serveis de platja presents al subsistema sorra
i dunar
5. Índex de valoració dels impactes estacionals



14. Papereres i/o contenidors dins el subsistema sorra
Font: Elaboració pròpia

La reformulació que s’ha dut a terme en els quatre indicadors esmentats, ha
estat l’adaptació d’indicadors cercats a les característiques de l’illa de Menorca.


Cinc dels IPAPM’pp han estat desenvolupats en aquest projecte:
Taula 10.4. Indicadors de nova creació
Indicadors nous
2.

Capacitat de l’aparcament

9.

Índex d’impacte visual d’infrastructures

10. Distintiu de qualitat de flora terrestre
11. Distintiu de qualitat de flora marina
12. Estructura de la vegetació del subsistema sorra i dunar
Font: Elaboració pròpia


La creació d’aquests nous indicadors ha estat motivada per la necessitat de
mesurar els impactes actuals i possibles impactes futurs que poden
experimentar les platges d’una Illa amb valors tan singulars com la Reserva de
la Biosfera de Menorca.
Aplicació IPAPM’pp a les platges del sud-oest de Menorca


S’ha observat una dificultat a l’hora de parametritzar i diferenciar els límits
màxims o mínims acceptables per a cada un dels IPAPM’pp diferenciant-los
per cada una de les tres tipologies de platges existents (A, B i C).


Els indicadors ecològics són els que presenten una major dificultat en la seva
aplicació, al ser complexos i necessitar d’un equip d’experts i especialistes en la
matèria per a l’obtenció i tractament de les dades.


Un grup reduït d’indicadors en el procés d’implantació s’ha detectat que
només són aplicables a una tipologia de platja determinada.
Indicador
2. Capacitat de l’aparcament
14. Papereres i/o contenidors dins el subsistema sorra





Platges
aplicables
B
AiB
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10.2. CONCLUSIONS ESTAT PLATGES
A continuació es mostren les conclusions de l’estat de les platges, diferenciant-les
per les tres tipologies de platges existents a la illa de Menorca.

10.2.1. CONCLUSIONS PLATGES TIPUS A


El 65% dels indicadors socioeconòmics a les platges de tipus A, es troben dins
els límits acceptables definits en cada una de les corresponents fitxes
metodològiques.


Els indicadors socioeconòmics que es troben en una situació més problemàtica
a les platges de tipus A són:
1. Nombre i tipologia d’accessos sobre subsistema sorra
3. Índex de valoració de les mesures de conservació del sistema natural


L’indicador 2. Capacitat de l’aparcament no és aplicable en aquesta tipologia de
platges.


Insuficients dades per concloure una tendència general dels1 indicadors
ecològics en aquesta prova pilot.


El 73% dels indicadors sanitaris es troben dins els límits acceptables definits.


Els indicadors sanitaris que es troben en una situació més problemàtica a les
platges de tipus A són:
14. Papereres i/o contenidors dins el subsistema sorra


El 78% de les variables dels indicadors de les platges de tipus A estan
catalogades amb el signe positiu, és a dir amb valors que es troben dins dels
valors acceptables determinats a la fitxa metodològica de cada indicador.

10.2.2. CONCLUSIONS PLATGES TIPUS B


A diferència de les platges de tipus A, les platges de tipus B presenten una
situació més greu pel què fa a l’estat dels indicadors socioeconòmics i sanitaris.


El 44% dels indicadors socioeconòmics a les platges de tipus B, es troben fora
dels límits acceptables definits en cada una de les corresponents fitxes
metodològiques.

En la fase de treball de camp es va procedir al recull de dades per tal d’aplicar els indicadors
d’aquest camp, però degut als insuficients coneixements, tant teòrics com pràctics, de l’equip de
treball es va decidir obtenir els resultats a partir de tècnics especialitzats que estaven treballant
simultàniament en aquest camp per a la realització d’altres projectes.
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Els indicadors socioeconòmics que es troben en una situació més problemàtica
a les platges de tipus B són:
2. Capacitat de l’aparcament
3. Índex de valoració de les mesures de conservació del sistema natural
4. Índex de valoració dels serveis de platja presents al subsistema sorra i dunar
5. Índex de valoració dels impactes estacionals
6. Superfície subsistema sorra per usuari


Insuficients dades per concloure una tendència general del indicadors
ecològics en aquesta prova pilot.


El 52% dels indicadors sanitaris es troben dins els valors determinats com a
acceptables, destacant que actualment el 24% d’aquests indicadors no s’han
pogut calcular per absència de dades.


El 54% de les variables dels indicadors de les platges de tipus B estan
catalogades amb el signe positiu, és a dir amb valors que es troben dins dels
valors acceptables determinats a la fitxa metodològica de cada indicador.

10.2.3. CONCLUSIONS PLATGES TIPUS C


El 45% dels indicadors socioeconòmics a les platges de tipus C, es troben fora
dels límits acceptables definits en cada una de les corresponents fitxes
metodològiques.


El 14 % dels indicadors socioeconòmics, no s’han pogut calcular ja que les
dades no es troben disponibles. Indicadors socioeconòmics no disponibles:
6. Superfície subsistema sorra per usuari.
7. Densitat d’embarcacions dins el subsistema aigua.


Insuficients dades per concloure una tendència general del
ecològics en aquesta prova pilot.

indicadors



Només es disposen les dades d’un dels indicadors sanitaris per a les platges de
tipus C. Els resultats d’aquest indicador per aquestes platges es troben dins els
límits acceptables definits.


Actualment hi ha absència de dades per calcular l’indicador sanitari:
13. Qualitat sanitària de les aigües de bany

Ja que no presenta punt de mostreig per part de la Conselleria de Salut i
Consum del Govern Balear.


El 52% de les variables dels indicadors de les platges de tipus C estan
catalogades amb el signe positiu, és a dir amb valors que es troben dins dels
valors acceptables determinats a la fitxa metodològica de cada indicador.
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11. PROPOSTES DE MILLORA
11.1 Metodològiques
11.2 IPAPM’pp
11.3 Platges Menorca prova pilot
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11. PROPOSTES DE MILLORA

.

Les propostes de millora que es troben explicades a continuació es troben
agrupades en tres tipus diferents. Algunes de les propostes tenen la finalitat d’ajudar i
aconsellar els estudiant que proseguiran en l’elaboració d’aquest projecte, d’altres
permetran optimitzar el treball fet fins ara, millorant les metodologies dels diferents
indicadors.
Primer, es troben les propostes de millora metodòlogies (apartat 11.1), les quals
fan referència a les possibles millores per el desenvolupament del projecte. En segon
lloc, les propostes de millora específiques de cada un dels IPAPM’pp (apartat 11.2),
focalitzant els paràmetres a revisar i/o a millorar. Per últim, es troben les propostes de
millora per millorar l’estat de les platges estudiades (apartat 11.3).

11.1 METODOLÒGIQUES
Ampliar la cerca bibliografica referent a preindicadors.
Ampliar la documentació teòrica (camp socioeconòmic, ecològic i
sanitari) de cada un dels indicadors (IPAPM’pp) abans de dur a terme el
treball de camp.
Verificar la disponibilitat de dades necessàries per cada un dels
indicadors nous.
Verificar a les altres tres zones de Menorca (sud-est, nord-est i nordoest) el funcionament dels IPAPM’pp, revisant i modificant en cas
necessari els indicadors seleccionats abans de dur a terme el treball de
camp.

11.2 IPAPM’pp
A la taula 11.1 que es troba a continuació s’indiquen les propostes de millora
d’alguns camps específics de les fitxes de cada un dels indicadors estuditacada un dels
IPAPM’pp.

3 2 7
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Taula 11.1. Propostes de millora dels IPAPM’pp

Nº
1

Nombre i tipologia
d’accessos sistema platja

2

Capacitat de l’aparcament

5

Índex de valoració dels
impactes estacionals

7

Densitat d’embarcacions
dins el subsistema aigua
Índex d’impacte visual
d’infrastructures
Distintiu de qualitat de
flora terrestre
Distintiu de qualitat de
flora marina

9
10
11

Propostes de millora

Nom de l’indicador

12

Estructura de la vegetació
del subsistema sorra i
dunar

13

Qualitat sanitària de les
aigües de bany

Revisar els valors acceptables per el nombre
d’accessos per a minusvàlids a les platges de
tipus B.
Tenir en compte el menor impacte que causen els
aparcaments de terra en relació els de formigó.
Habilitar i restaurar els espais corresponents a
antics aparcaments en desús.
Revisar els pesos dels diferents impactes
estacionals conforme s’apliqui l’indicador en el
futur.
Legislació referent a la regulació de les activitats
d’anclatge d’embarcacions.
Revisar la metodologia i els criteris de valoració
de l’indicador.
Un cop obtingudes les dades dels resultats,
possible ajust dels valors de sostenibilitat teòric.
Estudiar l’impacte real de les embarcacions sobre
el subsistema aigua, sobretot en platges tipus C.
Un cop obtingudes les dades dels resultats,
possible ajust dels valors de sostenibilitat teòric.
Un cop obtingudes les dades dels resultats,
possible ajust dels valors de sostenibilitat teòric.
Gestió adecuada per tal de mantenir o millorar la
zonació de la vegetació
- Anàlisi de la qualitat sanitària en les platges
tipus C.
- Anàlisi de tots els paràmetres seguint la
normativa
Font: Elaboració pròpia

11.3 PLATGES MENORCA ZONA PILOT
A continuació, es presenten les propostes de millora per cada una de les platges
estudiades per tal de millorar el seu estat. Les fitxes es troben ordenades segons la seva
localització geogràfica, de les platges que es troben més a l’oest a les platges que es
troben més a l’est:
1. Cala Degollador
3. Cala’n Bosch
5. Son Saura – Es Banyul
7. Es Talaier
9. Cala Macarelleta
11. Cala Galdana
13. Cala Trebalúger

2. Cala Blanca
4. Son Xoriguer
6. Son Saura – Bellavista
8. Cala Turqueta
10. Cala Macarella
12. Cala Mitjana
13. Cala Escorxada

3 2 8
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NOM DE LA PLATJA: CALA DEGOLLADOR

UBICACIÓ EN EL

IMATGE





INDICADOR
12



ACCIÓ

G e s tió a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió
v e g e ta c ió .

3 2 9
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NOM DE LA PLATJA: CALA’N BOSCH

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR
1
3
5
12
Altres accions

ACCIÓ
Proposta d’instal·lació d’una passarel·la per a
minusvàlids.
Proposta d’instal·lació d’un cordó dissuassiu al voltant
del subsistema dunar.
Gestió adequada per tal de reduir l’elevat impacte
estacional d’Ús intensiu recreatiu.

G e s tió a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió
v e g e ta c ió .

d e la

Proposta d’instal·lació aparcaments per a bicicletes.
Proposta de millora de l’accés que uneix una zona
d’aparcament amb el subsistema sorra.

3 3 0
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NOM DE LA PLATJA: SON XORIGUER

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR
3

5

12

ACCIÓ
Proposta d’instal·lació d’un cordó dissuassiu al voltant
del subsistema dunar.

P ro v a p ilo t a m a rra m e n ts fix e s .

Gestió adequada per tal de reduir l’elevat impacte
estacional d’Ús intensiu recreatiu.
Gestió adequada per tal de reduir l’elevat impacte
estacional d’Ús intensiu recreatiu.

G e s tió a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió
v e g e ta c ió .

3 3 1

d e la

BLOC-IV

11. Propostes de millora

NOM DE LA PLATJA: SON SAURA-ES BANYUL

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR

ACCIÓ

1

Prohibir l’accés a la circulació de cotxes.

2

Reduir la superfície de l’aparcament de la platja.

3

Prova pilot d’amarraments fixes.
Eliminació del servei de restauració que es troba
sobre el subsistema dunar o reubicació a sobre la
zona d’aparcament.
Eliminació del servei de papereres i/o contenidors
que es troben sobre el subsistema dunar.
Gestió adecuada per tal de reduir l’elevat impacte
estacional de Trànsit de persones sobre la vegetació
dunar.
Gestió adequada per tal de mantenir la zonació de la
vegetació.

4

5
12

3 3 2
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NOM DE LA PLATJA: SON SAURA-BELLAVISTA

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR
3
4
5
12

ACCIÓ
Proposta d’instal·lació d’un cordó dissuassiu al
voltant del subsistema dunar.
Prova pilot d’amarraments fixes.
Eliminació del servei de papereres i/o contenidors
que es troben sobre el subsistema dunar.
Gestió adequada per tal de reduir l’elevat impacte
estacional de Trànsit de persones sobre la vegetació
dunar.
Gestió adequada per tal de mantenir la zonació de la
vegetació.

3 3 3
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NOM DE LA PLATJA: ES TALAIER

IMATGE



UBICACIÓ EN EL



 

INDICADOR

ACCIÓ

4

Eliminació del servei de papereres i/o contenidors
que es troben sobre el subsistema dunar.

12
13

G e s tió a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió d e la
v e g e ta c ió
P u n t d e m o s tre ig d ’a n à lis i d e la q u a lita t s a n ità ria d e
l’a ig u a

3 3 4
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NOM DE LA PLATJA: CALA TURQUETA

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR
2
4
12
13

ACCIÓ
Reduir la superfície de l’aparcament de la platja.
Restauració de l’antiga zona d’aparcament.
Eliminació del servei de papereres i/o contenidors
que es troben sobre el subsistema dunar.

G e s tió a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió d e la
v e g e ta c ió
P u n t d e m o s tre ig d ’a n à lis i d e la q u a lita t s a n ità ria d e
l’a ig u a

3 3 5
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NOM DE LA PLATJA: CALA MACARELLETA

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR
2

3

12
13

ACCIÓ
Reduir la superfície de l’aparcament de la platja.

P ro v a p ilo t d ’a m a rra m e n ts fix e s .
Instal·lació passarel·la de fusta en forma d’escala a
l’últim tram del camí procedent de Cala Macarella.
Gestió adequada per tal de mantenir la zonació de la
vegetació.

P u n t d e m o s tre ig d ’a n à lis i d e la q u a lita t s a n ità ria d e
l’a ig u a
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NOM DE LA PLATJA: CALA MACARELLA

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR

ACCIÓ

2

Reduir la superfície de l’aparcament de la platja.

3

P ro v a p ilo t d ’a m a rra m e n ts fix e s .

4
5
12
13

Eliminació del servei de papereres i/o contenidors
que es troben sobre el subsistema dunar.
Gestió adequada per tal de reduir l’elevat impacte
estacional d’Acampades que es dona en aquesta platja.

G e s tió a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió d e la
v e g e ta c ió
P u n t d e m o s tre ig d ’a n à lis i d e la q u a lita t s a n ità ria d e
l’a ig u a

3 3 7
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NOM DE LA PLATJA: CALA GALDANA

IMATGE



UBICACIÓ EN EL



INDICADOR
5
12

G e s tió
e s ta c io
G e s tió
v e g e ta



ACCIÓ

a d e q u a d a p e r ta l d e re d u ir l’e le v a t im p a c te
n a l d’Ús intensiu recreatiu.
a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió d e la
c ió

3 3 8
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NOM DE LA PLATJA: CALA MITJANA

IMATGE



UBICACIÓ EN EL





INDICADOR

ACCIÓ

2

Reduir la superfície de l’aparcament de la platja.

3

P ro v a p ilo t d ’a m a rra m e n ts fix e s .

12
13

G e s tió a d e q u a d a p e r ta l d e m a n te n ir la z o n a c ió d e la
v e g e ta c ió
P u n t d e m o s tre ig d ’a n à lis i d e la q u a lita t s a n ità ria d e
l’a ig u a

3 3 9
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NOM DE LA PLATJA: CALA TREBALÚGER
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1

Gestió adequada per tal de mantenir el subsistema
dunar lliure de vehicles.
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12. ACRÒNIMS I ABREVIATURES
A21: Agenda 21
ACCA: Associació Catalana de Ciències Ambientals.
AANP: Àrea Natural d’Especial Interès d’alt nivell de protecció
AEA: Agència Europea Ambiental
AIA: Àrea d’Interès Agrari
ANEI: Àrea Natural d’Especial Interès
APR: Àrea de Prevenció de Riscos
APT: Àrea de Protecció Territorial
ARIP: Àrea Rural d’Interès Paisatgístic
AT: Àrea de Transició
BMS: Butterfly Monitoring Scheme
BOCAIB: Butlletí Oficial de les Illes Balears
BOE: Butlletí Oficial de l’Estat
CA: Comunitat Autònoma
CCAA: Ciències Ambientals
CI: Consell Insular
CIMe: Consell Insular de Menorca
DOCE: Diari Oficial de les Comunitats Europees
FPEIR: Forces Motrius, Pressions, Estat, Impactes, Resposta.
FPER: Forces Motrius, Pressions, Estat, Resposta
GIS: Geografic Information Sistem (SIG en català)
ICLEI: International Council for Local Enviromental Initiatives
ICTA: Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental
IFEN: Institut Francés de Medi Ambient
IME: Institut Menorquí d’Estudis
INE: Institut Nacional d’Estadística
IP: Índex de Pertinença
IPAPM’pp: Indicadors de Pressió Ambiental per a les platges de Menorca- prova pilot
ISQA: Índex Simplificat de Qualitat de les Aigües
LIC: Llocs d’Importància Comunitària
NO: Nord oest
OBSAM: Observatori Socioambiental de Menorca
OCDE: Organització per a la Cooperació per el Desenvolupament Econòmic
PEP: Pla Especial de Protecció
PER: Pressions , Estat, Resposta
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SIG: Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS en anglès)
SRC: Sòl Rústic Comú
SRG: Sòl Rústic de Règim General
SRP: Sòl Rústic Protegit
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
UE: Unió Europea
UTM: Unitat de Tecnologia Marina
ZEC: Zones d’Especial Conservació
ZEPA: Zones d’Especial Protecció per a les Aus
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13. GLOSSARI
A continuació es troben definicions descrites en base a:
“Instiut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana”. Instiut
d’Estudis Catalans, 1995. Enciclopèdia Catalana, S.A.
Abiòtic: Desproveït de vida.
Abundància: Gran quantitat, quantitat més que suficient, d’una cosa.
Acampades: pernoctar al sistema platja amb una tenda de campanya o similar
equipament amb sostre.
Aflorament: Part d’una capa geològica que és observable a la superfície.
Agenda 21: Denominació que es dona al programa d’acció per el desenvolupament
sostenible adoptat en la Cimera de Rio de Janeiro de 1992. Agendes 21 Locals són els
programes o plans estratègics de sostenibilitat adoptats per les autoritats locals.
Aigües de bany: aquelles de caràcter continental, torrents, estancades o embassades, i
aquelles de caràcter marítim, en les que el bany estigui expressament autoritzat o, tot i
no estar prohibit, es practica habitualment per un nombre important de persones.
Albufera: Llacuna litoral formada d’aigua de mar i d’aigua fluvial tancada per un
cordó de platja.
Alguer o Praderies: prada submarina, pòpia d’aigües poc profundes, on predominen
diverses fanerògomes aquàtiques.
Al·lòctona: Dit d’aquell organisme animal o vegetal no originari d’un territori al qual
ha accedit recentment, sovint per acció de l’home.
Antròpic: Relatiu o pertanyent a l’home o a la seva acció.
Aqüífer: Formació geològica en què s’emmagatzema i circula aigua subterrània tot
aprofitant la porositat i la fissuració de la roca que l’acull.
Arc View: Eina SIG més estesa al mon. Té avançades capacitats de visualització,
consulta i anàlisi d’informació geogràfica. També presenta nombroses eines
d’integració de dades des de tot tipus de fonts i eines d’edició.
Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI): aquells espais que pels seus singulars valors
naturals es declaren així en aquesta llei.
Àrea Rural d’Interès Paisatgístic: aquells espais transformats majoritàriament per
activitats tradicionals i que, pels seus especials valors paisatgístics, es declaren així en
aquesta llei.
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Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès: aquells espais destinats a usos i activitats
de naturalesa urbana que suposin una transformació intensa i que es declarin així en
aquesta Llei pels seus singulars valors paisatgístics o per la seva situació.
Arena: Sorra.
Arqueòfit: Vegetal al·lòcton introduït d’ençà de temps molt antics.
Arrel: Part inferior d’una planta fanerògama o d’un pteridòfit, generalment enfonsada
a terra, que creix en sentit oposat al tronc, desproveïda de fulles i òrgans de
reproducció, i que serveix per a fixar la planta al sòl i absorbir l’aigua i altres
substàncies nutrients.
Arxipèlag: Conjunt d’illes més o menys agrupades i, generalment, amb característiques
geogràfiques similars.
Autòctona: Originari del mateix país, lloc o àrea en què viu.
Balanç sedimentari: equilibri entre l’erosió i la sedimentació de materials.
Balissament: conjunt de boies que es posen a la superfície de l’aigua per marcar una
limitació per tal d’evitar que les embarcacions s’apropin al subsistema sorra i
produeixin perills als banyistes.
Barranc: Terme antic que ja apareix documentat a Menorca en el s. XIV, definit com
una depressió profunda produïda per les aigües corrents o de pluja en la terra,
especialment en materials fàcils d’erosionar. Es tracta d’un terme ambivalent o
polisèmic, ja que dóna nom tant al corrent d’aigua com a la forma excavada del llit, la
qual pot variar en funció de diversos factors, tals com la composició del sòl i la força i
permanència de la correntia. El resultat n’és el barranc, caracteritzat per parets verticals
abruptes i generalment de considerable altura, i un fons més o menys pla que es va
eixamplant a mesura que s’acosta a la desembocadura. (ORDINAS, A., 2004).
Barreres d’interferència eòlica: mesura de conservació que afavoreix l’acumulació de
partícules de sorra i permeten la recuperació de les morfologies dunars del sistema.
Bé: qualsevol cosa que pugui tenir valor en ús per els humans, és a dir, que serveixi
directament o indirectament, per a satisfer llurs necessitats.
Berma o banquette de posidònia: acumulació de posidònia en forma de duna de
petites dimensions.
Bioacumulació: Absorció i retenció d’un contaminant per part d’un organisme respcet
al medi en el que viu.
Biocenosis: Conjunt de fauna i flora; tots els organismes que viuen el una localitat.
Biodiversitat: Diversitat de la vida en tots els nivells, des dels més reduïts (variabilitat
genètica) als més elevats (comunitats, ecosistemes) incloent els intermedis (espècie).
Biòtic: Relatiu o pertanyent a la vida o, més pròpiament, al conjunt d’organismes d’un
espai definit.
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Biòtop: Substrat físic en el que viu una biocenosis.
Bivalve: Que té dues valves.
Cala: Entrada que fa la mar en una costa brava i que hom aprofita per treure i avarar
les embarcacions. És una petita vall fluvial o depressió, envaïda parcialment per la mar
per efecte tectònic. És el genèric més estès a totes i cada una de les illes Balears a l’hora
de designar una inflexió d la costa, quasi sempre marcada per la major altura dels
laterals. (ORDINAS, A., 2004).
Calcarenita: Sorra consolidada de gra i ciment calcaris.
Canal de balissament: canal de boies que s’instal·len des del balissament fins al
subsitema sorra per facilitar l’apropament de les embarcacions al subsitema sorra sense
posar en perill als banyistes.
Capacitat de càrrega: nombre màxim de metres quadrats per usuari calculats en el
sistema sorra de la platja, considerant la zona activa (8 metres més pròxims a l’aigua) i
de repòs ( 35 metres més pròxims). / Nombre màxim d’usuaris que pot admetre la
platja calculada a partir de la superfície de platja disponible i les densitats màximes
establertes pel Servei de Platges del Consell Insular de Menorca.
Contenidor: recipient de capacitat i formes diverses, obert o tancat, destinat a contenir
o a transportar escombraries, runa, deixalles, etc.
Coordenada: Qualsevol de dues o més magnituds que determinen la posició d’un
element espacial (un punt, un pla, etc.).
Costa: Terra que voreja el mar.
Clast: Partícula o fragment sedimentari o volcànic de qualsevol mida i origen.
Climàcic: Relatiu o pertanyent a la clímax.
Clímax: Etapa final estable vers la qual tendeixen a evolucionar la vegetació i el sòl
sotmesos a uns determinats factors ambientals, sobretot climàtics.
Compactació: Reducció del gruix d’un dipòsit sedimentari a causa del pes i de la
disminució de la porositat.
Conservació: Acció de conservar.
Conservar: Tenir cura (d’una cosa) impedint que sigui alterada o destruïda.
Cordó dissuassiu de pas: mesura de conservació on es col·loca un cordó per evitar que
la gent circuli per sobre els sistemes dunars i facilita un accés específic per a que la gent
pugui accedir a la platja sense fer malbé l’entorn.
Cosmopolita: Que considera tot el món com a pàtria seva; que viu tan aviat en un país
com en un altre; que es troba a tot arreu del món.
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Demografia: Estudi estadístic de la població.
Depressió: Sector de la superfície de la Terra més baix respecte al nivell de les regions
circumdants, situat generalment a l’interior dels continents o de les àrees marines.
Dinàmica eòlica: acció del vent.
Dolomia: Roca sedimentària d’origen químic que conté més del 50% de carbonat, més
de la meitat del qual és format per dolomita.
Dolomita: Carbonat de calci i magnesi, mineral d’estructura igual a la de la calcita,
amb substitució de la meitat dels àtoms de calci pels de magnesi, que ocorre en cristalls
normalment trigonals o en masses compactes o granulars.
Duna: Muntanyola generalment de sorra, però també d’argila o de neu, amuntegada
pel vent.
Duna morta: Duna fixada.
Duna viva: Duna que encara es troba en moviment.
Emissari marí: Riu que s’origina en sobreeixir una massa d’aigua estancada.
Encavalcament: En geologia, falla que dóna lloc a l’escurçament d’un nivell rocós i que
situa les roques més antigues per sobre de les roques més modernes.
Endemisme: Tàxon vegetal o animal de distribució restringida, els individus del qual
viuen exclusivament dins els límits d’un territori determinat. Fenomen i qualitat dels
organismes endèmics.
Eó: Període de temps immesurable o indefinit. Unitat geocronològica de rang superior
a l’era, i que equival cronostratigràficament a l’eonotema.
Equinoderms: Grup d’animals marins radiats al qual pertanyen les estrelles de mar i
els eriçons de mar.
Equipaments desmuntables: es considera a les infrastructures que s’instal·len
estacionalment.
Era: Unitat geocronològica fonamental que divideix la història de la Terra, de rang
immediatament superior al període i inferior a l’eó, i que equival
cronostratigràficament a l’eratema.
Erosió: desprendiment i transport dels detritus pels agents en moviment que operen
sobre la superficie terrestre.
Espècie: Unitat taxonòmica fonamental en l’estudi de la diversitat dels éssers vius i
base de llur classificació.
Espècies psammòfiles: espècies sorrenques, adaptades a la sorra.
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Estenoic: Dit de l’organisme que viu en condicions molt precises i de variabilitat
restringida i que només pot suportar petites variacions dels factors ecològics.
Eurioic: Dit de l’organisme que pot suportar variacions força grans en els factors físics i
químics del medi.
Eutrofització: Enriquiment nutritiunatural o artificial d’un ecosistema auqu`qtic que
comporta un creixement massiu d’algues.
Falla: Fractura de l’escorça terrestre al llarg de la qual s’ha produït un desplaçament i
que en un terreny sedimentari o metamòrfic interromp una estratificació.
Fanerògama: Que té els òrgans de la reproducció visibles (oposats a criptògam)
Fem: excrement de qualsevol animal.
Fitoplàncton: Plàncton constituït per organismes autotròfics microscòpics, immobils o
flagel·lats.
Foraminífer: Ordre de rizòpodes proveïts d’una closca calcària, que, en molts d’ells,
presenta uns sèrie de forats diminuts, d’on prové llur nom.
Freqüentació: Acció d’anar sovint a un lloc.
Gasteròpodes: Gastròpodes
Gastròpodes: Classe de mol·luscque tenen en el ventre un peu carnós per mitjà del
qual avancen arrossegant-se, generalment proveïts d’una closca univalva.
Geomorfologia: Part de la geodinàmica que s’ocupa de l’estudi de les formes de la
superfície terrestre, de les forces que l’originen i de llur evolució.
Gola de torrent: Passatge d’entrada del torrent.
Grava: Roca sedimentària detrítica les partícules constituents de la qual tenen un
diàmetre superior a dos mil·límetres.
Hortícoles: Relatiu a l’horticultura.
Horticultura: Correu dels horts, art de conrear verdures, llegums, fruita.
Illot: Illa petita i despoblada. (ORDINAS, A., 2004).
Immigració: Acció d’immigrar; l’efecte.
Immigrar: Venir a establir-se en un país que no és el propi.
Indicador: variable que proporciona informació clara i concreta sobre un sistema i cap
a on es dirigeix.
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Influència: Acció d’influir; l’efecte. Capacitat de produir alguns efectes en les idees, en
les actituds o en la conducta d’algú.
Instal·lacions náutico-esportives: es considera instal·lacions que alberguen escoles de
veles, de submarinisme o similars.
Juràssic: Relatiu o pertanyent al període juràssic. Període i sistema de l’era secundària
o mesozoica, comprès entre el triàsic iel cretaci.
Litoral: regió que és a la vora del mar i en rep una forta influència.
Marès: Pedra arenosa de gra i ciment calcari de bon treballar, abundant a Mallorca.
Matèria orgànica: restes vegetals recentment incorporades.
Material mesozoic: Material realtiu o pertanyent al mesozoic.
Material paleògen: Material realtiu o pertanyent al paleògen.
Material paleozoic: Material relatiu o pertanyent al paleozic.
Mesozoic: Segona era del fanerozoic, compresa entre el paleozoic i el cenozoic.
Mesures de conservació: mesures que impedeixen que una cosa s’alteri o es destrueixi.
Mètode: Camí que segueix, manera ordenada de procedir, pe arribar a un fi.
Metodologia: Estudi del mètode.
Migració: Acció de migrar; conjunt d’individus que migren d’una regió a una altra.
Miocè: Relatiu o pertanyent al miocè. Penúltima sèrie i època del terciari, situada entre
l’oligocè i el pliocè, és a dir, entre 25 milions i 5 milions d’anys.
Miocènic: Miocè.
Morfologia: Branca de la biologia que estudia la forma i l’estructura dels éssers vius.
Morfologia dunar: estructura de les dunes.
Nidificar: Niar. Fer el niu; tenir el niu en un lloc.
OBSAM: És un projecte de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) al servei de la Reserva
de Biosfera de Menorca. L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és un
instrument de recollida i d’anàlisi d’informació d’àmbit local.
Nidificar: Niar. Fer el niu; tenir el niu en un lloc.
Optimitzar: Optimar. Dissenyar o modificar (un sistema o un programa informàtic)
per tal d’obtenir-ne la màxima eficiència.
Orientació: posició d’un edifici, persona ,etc. en relació als punts cardinals.
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Orientació geogràfica: orientació general general que presenten les serralades, les
valls, els rius, els vents, etc.
Orogènesi: Procés de formació de les muntanyes. Temps o període durant el qual es
forma una cadena de muntanyes.
Orogènia: Orogènesi.
Paisatge de qualitat: paisatge capaç d’induir sentiments de grat per part de
l’observador.
Paleògen: Subsistema o subperíode inferior del terciari, comprès entre el cretaci i el
neogen, compost de tres sèries o èpoques: paleocè, eocè i oligocè.
Paleozoic: Primera era del fanerozoic, situada entre el precambrià i el mesozoic.
Paral·lelepípede: Prisma de sis cares, totes sis paral·lelograms.
Paral·lelepipèdic: Que té forma de paral·lelepípede.
Paral·lelogram: Quadrilàter que té els costats oposats iguals i paral·lels.
Passarel·les: mesura de conservació que es situa sobre el sistema dunar per facilitar
l’accés i focalitzar els usuaris en un punt. D’aquesta manera s’evita que es creïn
indiscriminadament, diferents vials d’accés.
Passeriformes: Ordre d’ocells terrestres, voladors, amb el bec dret, tarsos curts i prims,
tres dits dirigits endavant i un endarrere, generalment petits, que comprèn setanta-nou
famílies, a les quals pertanyen el 60% dels ocells vivents. Individu d’aquest ordre.
Península: Porció de terra envoltada en gran part d’aigua, que és la prolongació,mar
endins, d’una extensió major de terra.
Penya-segat: Escarpament rocós de pendent fort, en la línia de contacte entre terra i
mar. Cingle.
Planificació: Acció de planificar.
Planificació territorial: Procés de decisió pel qual hom determina les directrius, els
moviments de persones i de mercaderies, els equipaments col·lectius i l’ordenació de
l’habitatge d’una àrea i per a un cicle temporal.
Planificar: Formar el pla o projecte (d’una activitat o d’un conjunt d’activiats).
Plataforma: Superfície plana i horitzontal més elevada que el sòl circumdant, com la
que termina un terraplè, un reducte.
Platja: Riba sedimentària i planera del mar, d’un llac o d’un riu gran, formada
generalment de sorra o de palets.
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Plec: Deformació contínua que resulta de la flexió d’un material rocós en què hi ha una
referència anterior a aquesta deformació, com és la superfície d’un estrat.
Població de dret: Població empadronada als diferents municipis de l’illa a dia primer
de gener de cada any. Les dades, per tant, s’extreuen dels padrons municipals.
Població de fet: Població que trobem en un determinat moment damunt l’illa. El càlcul
es realitza a partir de l’indicador de pressió humana diària (PHD). El PHD calcula la
quantitat de gent que es troba damunt l’illa cada dia de l’any a partir de les dades
d’entrades i sortides de passatgers per ports i aeroports.
Posidonia oceanica: Planta vascular, que viu al marformant praderies submarines que
alberguen una gran riquesa biològica. Aquestes formacions són la millor barrera
natural contra els temporals, ja que atenuen les corrents fortes i retenen la sorra entre
les seves arrels.
Praderia: Gran superfície coberta de prat, ordinàriament natural.
Psammòfil: Dit de l’organisme o de la comunitat biòtica que és propi dels medis
sorrencs o que els prefereix.
Quaternari: Darrer sistema o període de l’escala cronostratigràfica o geocronològica,
per sobre del terciari, amb què forma l’era o eratema anomenada cenozoic, caracteritzat
per la presència de l’home i també, a Europa, per les glaciacions.
Recurs natural: Béns donats per la natura, a través del sòl, el subsòl, les aigües, la
vegetació, la fauna, etc., necessaris per a satisfer necessitats humanes.
Residu: Allò que resta d’un tot desprès de sostreure’n una o més parts.
Rizomes: Tija horitzontal subterrània amb aspecte d’arrel.
Roca: En geologia, qualsevol matèria mineral que forma part de l’escorça terrestre.
Rodofícies: Classe única de rodòfits.
Rodòfits: Grup d’algues generalment marines però amb alguns exemples d’aigua
dolça, com el gèn
Ruderal: Pertanyent als suburbis, als voltants dels habitatges i a altres indrets molt
alterats per l’acció humana o dels animals domèstics.
Silícica: Relatiu o pertanyent al silici.
Sistema dunar: sistema que pertany a les dunes, les quals es defineixen com a
muntanyola de sorra amuntegada pel vent
Sorra: Substància mineral que consisteix en grans petits provinents generalment de la
disgregació de les roques, arena.

3 5 6

BLOC V

13. Glossari

Tanca: Reixa, estacada, bardissa, etc., amb què se circumda un espai de terreny, amb
què es tanca una obertura. Qualsevol tipus de separació de terrenys, d’habitatges o
propietats feta de fusta.
Tàxon: qualsevol entitat taxonòmica reconeguda pels codis internacionals de
nomenclatura botànica, zoològica i bacteriològica.
Tectònica: Relatiu o pertanyent a l’estructura terrestre causada per la tectogènesi.
Branca de la geologia que estudia a gran escala les estructures de la litosfera, llurs
relacions mútues, llur origen i llur evolució.
Temporada de bany: períodes de temps en que es pot preveure una afluència
important
de banyistes i període de control de les aigües de bany. A les Illes Balears
coincideix aproximadament amb l’inici i l’acabament de la temporada turística. Està
establerta del 15 d’abril al 15 d’octubre, és a dir, 6 mesos.
Terciari: Primer sistema o període del cenozoic, situat entre el cretaci i el quaternari.
Torrent: Corrent impetuós d’aigua, esp. el que es forma sobtosament per una forta
ploguda. Barranc, pendís, etc., per on davalla atorrentada l’aigua de pluja, sovint
completament eixut o amb molt poca aigua.
Trànsit de persones sobre la vegetació dunar: camins habilitats pel pas de persones
sobre els sistema dunar i la serva vegetació.
Turisme: Conjunt d’activitats, de tècniques i de serveis relacionat amb el transport i
l’acolliment dels turistes.
Ús intensiu recreatiu: pràctica d’activitats d’oci als subsistemes dunar i sorra.
Activitats esportives al subsistema dunar, com voleibol, tennis platja, futbol; banys de
fang al subsistema dunar; dinars ocasionals al subsistema dunar en absència de taules
de pic-nic habilitades.
Vall: Depressió allargada i relativament ampla, definida per la convergència de dos
vessants i que és recorreguda, o ha estat recorreguda, per un curs d’aigua o una
glacera.
Valva: Qualsevol de les dues peces que constitueixen la closca dels mol·luscs bivalves,
dels braquiòpodes, etc.
Vegetació helòfita: vegetació adaptada a les zones humides.
Visibilitat: territori que es pot apreciar des d’un punt o zona determinada (conca
visual).
Xenòlit: Fragment d’una roca inclòs dins una roca volcànica o plutònica.
Zonació: estructura característica de la vegetació de la platja des de la zona més
propera a l’aigua fins la més allunyada.
Zones de bany: indrets en que es troben les aigües de bany.
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Taula 15.1. Programació detallada del desenvolupament del projecte





Propostes de millora
Redacció de la programació
Redacció del pressupost
Redacció de l’article
Glossari, acrònims
Bibliografia, annexos
Documents de presentació

9-19

3-9

1-2

Febrer
27-31

20-26

14-19

Gener
1-13

16-31

Desembre
1-15

29-30

1-16

Formació del grup
Fase de documentació
Redacció dels objectius
Documentació i logística del treball
de camp
Treball de prospecció a Menorca
Redacció de la metodologia del
projecte
Redacció d’antecedents
Anàlisi de les dades obtingudes a
Menorca
Definició dels IPAPM’pp
Desenvolupament de l’esquema de
les fitxes metodològiques
Tractament de les dades obtingudes
a Menorca
Desenvolupament de metodologies
específiques dels IPAPM’pp
Elaboració de les fitxes
metodològiques dels IPAPM’pp
Elaboració de les fitxes dels
resultats dels IPAPM’pp
Redacció dels resultats i conclusions

17-28

Novembre
27-31

14-26

8-13

1-7

Octubre
18-30

12-17

Setembre
4-11
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Taula 16.1. Pressupost previst del projecte
QUANTITAT

PREU UNITARI (€/unitat)

TOTAL (€)

RECURSOS HUMANS
Salari individual
x2

860 hores
1720 hores

6,44 €/h
6,44 €/h

5538,4 €
11076,8 €

TOTAL RECURSOS HUMANS

16615,2 €

RECURSOS MATERIALS
Impressió projecte
Cartutx tinta blanc i negre
Cartutx tinta color
Fotocòpia del projecte en blanc i negre
CDs
Enquadernacions

700 unitats
2 unitats
1 unitats
700 unitats
5 unitats
4 unitats

0,009 €/còpia
3 €/cartutx
4,5 €/cartutx
0,03 €/còpia
0,6 €/disquet
2,5 €/unitat

TOTAL RECURSOS MATERIALS

6,3 €
6€
4,5 €
21 €
3€
10 €
50,8 €

DESPLAÇAMENTS
Bitllet passatger anada i tornada amb avió
Bitllet passatger + vehicle anada i tornada amb vaixell
Allotjament
Dietes
Gasolina

1 bitllet
1 bitllet
1 mes
60 àpats

123,37 €
382,1 €
300 €/mes
5 €/àpats

TOTAL DESPLAÇAMENTS

123,37 €
382,1 €
300 €
300 €
105 €
1210,47 €

RECURSOS DE FUNCIONAMENT
Despeses d'infrastructures (Lloguer de local, calefacció, amortització material, etc. (15% de l'import total))
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMENT

TOTAL
Font: Elaboració pròpia

2689,09 €
2689,09 €

Subtotal

20565,56 €

IVA (16%)

3290,48 €

23856,04 €

