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D’acord amb el contracte menor de serveis SCOE2012000016/X2012000683, presentem les 
observacions corresponents a la visita de camp efectuada a l’àrea protegida de la platja de la 
Pomereda, en la data anteriorment assenyalada. 
 
Les incidències que requereixin d’intervenció, així com les recomanacions de gestió municipal, 
s’acoloreixen amb lletra vermella. 
 
Presentem el mapa de l’àmbit d’estudi, juntament amb la designació de cadascun dels tancats de 
protecció de la platja: 
 

 
 



 
Mobiliari i elements de tancament: 
 
FARISTOLS: 
TS1, TS3  i TN2- Als faristols antics els convindria una repassada de pintura a les vores, així com 
l’eliminació d’un graffiti a TS3. Vegeu les fotos 1 a 3. Caldria repintar-los i eliminar un graffiti. 
Atesa la desactualització i simplicitat dels continguts dels faristols antics, així com la dificultat de 
mantenir-los en un estat òptim de manteniment, suggerim de retirar-los allà on convisquin amb 
els plafons informatius ambientals. 
 
Els plafons informatius ambientals, d’altra banda, es troben en un estat òptim de conservació 
 
 
RETOLACIÓ NORMES CONDUCTA: 
TN3- Falta el rètol normatiu. Vegeu la foto 4. Cal reposar-lo 
TN2- Falta el rètol normatiu a la part N del tancat. Vegeu la foto 5. Cal reposar-lo 
TN1- Falta el rètol normatiu a l’extrem sud del tancat. Vegeu la foto 6. Cal reposar-lo 
 
 
ESTAQUES I CORDA DE TANCAMENT: 
TN3- Si en l’informe anterior ja reportàvem que les estaques es trobaven molt colgades per les 
aportacions de sorra del mar, ara ho estan encara més, de manera que amb prou feines 
sobresurten. Vegeu la foto 7. Caldria reinstal·lar-les 
TN1- Falta un segment de corda al centre del tancat, coincidint, “curiosament”, amb un pas 
“il·legal” de banyistes fressat. Vegeu la foto 8. Cal reposar-lo 
TN1- Una de les estaques s’ha trencat (o ha estat arrencada), així com també la corda, 
evidentment. La mala aparença de tot plegat fa necessari arranjar-ho aviat. Vegeu la foto 6. Cal 
reposar l’estaca així com els segments de corda 
TN1- Falten 3 segments de corda al pas de l’extrem sud del tancat. Essent zona de pas és 
convenient de reposar-los aviat. Vegeu la foto 9. Cal reposar-los aviat 
TS3- A l’extrem N del tancat falta un segment de corda; provisionalment hi ha una cinta dels 
“serveis municipals”. Vegeu la foto 10. Cal reposar-lo 
 
→En general el mobiliari i els elements de tancament es troben en un estat de conservació 
relativament bo, tot i que amb alguns desperfectes, generalment menors, especialment als 
tancats N, tal vegada per la presència dels càmpings i l’ús més intensiu de la platja que 
comporten.  
 



 
Usos públics: 
 
DEIXALLES 
TN2- Sense ser abundants, s’observen algunes deixalles. Vegeu la foto 11. Caldria retirar-les 
TN1- Arreu d’aquest tancat hi ha deixalles que tot i no ser abundoses, sí que enlletgeixen 
notablement l’àmbit protegit. Vegeu les fotos 12 i 13. Caldria retirar-les 
TS1- Hi ha algunes deixalles a l’extrem sud del tancat. Vegeu la foto 14. Caldria retirar-les 
 
Les deixalles no són nombroses, però són especialment presents als tancats nord (fotos 11 a 
14), i són escasses als sud (foto 15). Us cas anàleg s’esdevé amb els segments de corda tallats, 
per exemple. Tot plegat fa pensar que molts d’aquests actes incívics estiguin relacionats amb els 
ocupants dels càmpings (tancats nord), alguns dels quals potser mostren un comportament 
desarrelat i mancat d’informació i/o conscienciació. Caldria valorar la conveniència de minimitzar 
aquesta disfunció (cartells específics? Trítpics explicatius al càmping? Converses amb els 
responsables dels càmpings?) 
 
 
 
ACCESSIBILITAT I ÚS PÚBLIC 
La majoria dels banyistes utilitzen els accessos habilitats a la platja (vegeu la foto 16). 
Tanmateix, en alguns sectors hi ha passos “il·legals”. Vegeu, per exemple, la fotografia 8 o les 
fotos 17 i 18). A tall d’exemple, informem uns turistes francesos a TS1 que havien accedit a la 
roulotte des de la platja pel bell mig de l’àrea protegida que pretenien tornar-hi a passar. Un 
aspecte crític són els tancats excessivament llargs, que obliguen els banyistes a fer marrada; 
aquests punt s’agreuja quan els banyistes porten nens petits. En la poca estona que vam ser-hi 
vam informar 2 senyores que havien travessat l’àrea protegida amb un nen petit, així com una 
mare que va haver de voltar cap a 100 metres per no travessar l’àrea protegida (vegeu la foto 
19).  
 
Creiem que fora bo d’examinar aquests punts de pas il·legal recurrent (són poc nombrosos) i 
veure com se’n pot blindar millor l’accés. Convé estudiar-ho específicament 
 
 
GESTIÓ DE LA PLATJA 
La maquinària continua arranant (vegeu la foto 20), més enllà del que sembla necessari (vegeu 
la foto 21). Aquest aspecte, però, serà objecte de comentari específic a l’apartat següent, 
dedicat al medi natural. De tota manera, pel seu interès tornem a reproduïr el paràgraf referit al 
pas de màquina que vam incloure en l’informe del mes de maig d’enguany: 
 
 

*El pas de la màquina de neteja de la platja (vegeu la foto XX) continua essent, 
amb escreix, el problema de conservació més greu a la Pomereda! Com l’any 
anterior, enguany ha arranat molt i ha continuat castigant bona part de la població 
de la travarada marina (Polygonum maritimum) a TS1 i TS2, atès que aquesta 
espècie viu al front marítim.  
El pas de la màquina, com ja exposàvem en informes anteriors afecta en diversos 
aspectes: 
 



-Perjudica altres espècies que s’hi troben en una situació compromesa (fases 
inicials de la colonització de la platja) 
-Desdibuixa l’establiment de les bandes naturals de vegetació, que es disposarien 
en catena paral·lela a mar  
-Desnaturalitza la platja bo i alterant-ne el paisatge i el transport de la sorra 
 
 
Atès que aquest és un problema recurrent i de gran importància, i atès que la 
conservació no pot estar sotmesa a eventualitats (com ara els criteris aleatoris del 
maquinista o un canvi de personal en el maneig de la màquina), creiem 
imprescindible la instal·lació d’una segona banda d’estaques (sense cordes), més 
properes a mar, que impedeixin de manera permanent el pas de la maquinària o 
l’adopció d’algun altre tipus de mesura més expeditiva. 

 
 
 
 
→Les deixalles no són abundants però sí que són presents especialment als tancats nord. Els 
accessos “il·legals” a la platja es mantenen en el seu ordre de magnitud habitual. L’aspecte més 
litigiós és, amb escreix, el pas de la maquinària de neteja de platja. Tot plegat fa que aquest 
indicador tingui una qualificació negativa. 
 
 



 
Medi natural:  
 
* L’estiu és una època no especialment favorable per a l’anàlisi i l’estudi de la vegetació o de la 
biota de la platja (vegeu, sinó la foto 22), especialment enguany, amb una primavera i estiu 
especialment càlids i secs. En aquest sentit, la visita no ha permès d’aportar informació nova. 
Part de la manca d’informació també és deguda al pas de la maquinària de neteja de la platja 
(vegeu la foto 23). A les platges, i especialment a les incloses en medis naturals fortament 
antropitzats i fragmentats com ara les platges de la costa catalana, gairebé la única via per a 
l’arribada d’espècies colonitzadores és la via marítima, a través dels temporals que entren platja 
endins i dipositen les llavors de les espècies presents a les costes empordaneses, de la 
Provença... Aquestes espècies noves s’estableixen no pas dins l’àrea protegida, on generalment 
no arriben els temporals, sinó a la primera franja de la platja. Si la maquinària ho arrana l’espècie 
desapareix, no cal dir-ho de la platja. Així, no tan sols priva l’expansió de la vegetació de platja, 
sinó també l’establiment de franges diferenciades de vegetació psamòfila i, com hem dit, 
l’arribada d’espècies noves a la platja. També pot suposar l’extinció d’aquelles espècies que 
prefereixen el front dunar més proper a mar o bé aquelles altres escasses. En aquest sentit hem 
de destacar que no hem detectat peus de la travarada marina (Polygonum maritimum)!! Ja 
en l’informe anterior alertàvem del risc que per a aquesta espècie estava suposant el pas de la 
maquinària tan arran dels tancats. Esperem que la no detecció sigui deguda a l’època 
desfavorable per a la vegetació, però caldrà estar amatents la primavera vinent per certificar si 
l’espècie n’ha estat extingida o no. 
 
→Tot i que l’època i les condicions meteorològiques d’enguany no són les més adequades per a 
emetre judicis en aquest sentit, el pas de la maquinària sota les condicions actuals està suposant 
un perjudici molt important a la biota de la platja, de manera que aquest indicador ha d’ésser 
considerat, si més no provisionalment, com a  negatiu 
   



Annex fotogràfic: 
 
MOBILIARI I ELEMENTS DE TANCAMENT: 
 
 

 
Foto 1. Faristol sud a TS1. Li caldria un repàs de pintura a les vores 

 

 
Foto 2. Faristol a TS3. Li caldria un repàs de pintura a les vores i eliminar el graffiti 

 
 

 
Foto 3. Faristol a TN2. Li caldria un repàs de pintura a les vores 



 
 
 

 
Fotos 4 i 5. Suports sense rètols de normes de conducta. A l’esquerra a TN3 i a la dreta a l’extrem N de TN2 

 
 
 
 
 

 
Foto 6. TN1. Suport sense el rètol de normes de conducta. A banda, una estaca arrencada i la corda, també 

 
 
 



 
Foto 7. Estaques cada cop més colgades per les aportacions naturals de sorra a l’extrem N del TN3 
 
 

 
Foto 8. TN1. L’absència d’un segment de corda, al centre del tancat, coincideix amb un pas 

“il·legal” dels banyistes 
 
 



 
Foto 9. TN1. A l’extrem sud maquen 3 segments consecutius de corda.  

 
 

 
Foto 10. Segment de corda pendent de reposició a l’extrem N del TS3 

 



 
USOS PÚBLICS: 
 
 

 
Foto 11. Algunes deixalles enlletgeixen l’interior del TN2 

 
 

 
Fotos 12 i 13. Deixalles al centre (horitzontal) i al sud (vertical) del TN1 

 



 
Foto 14. Deixalles a l’extrem sud del tancat 

 

 
Foto 15. Aspecte dels TS3, a tall d’exemple. Les deixalles hi són molt escasses 

 
 

 
Foto 16. Usuaris accedint a la platja per una de les passeres  

 
 



 
Foto 17. Banyistes travessant pel centre del tancat TS1. Aquest, especialment  

llarg, té més d’un punt de pas il·legal 
 

   
Foto 18. Pas habitual a la platja per part dels residents locals a TS3 

 
 
 

 
Foto 19. Mare i filla que han de fer marrada, a contracor, per no trepitjar l’àrea protegida  

 
 



 
Foto 20. Al TN1, la màquina passa tant arran del tancat que la platja no  

protegida resta erma de vegetació. Els banyistes, en canvi, es troben  
molt lluny de l’àrea batuda per la màquina 

 
 

 
Foto 21. Secció de l’espai entre mar i el camí de la Pomereda al TN1. S’aprecia clarament com 
els banyistes ocupen una part petita de la platja. Imatge presa a dos quarts d’una del migdia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEDI NATURAL: 

 
 

 
Foto 22. Aspecte actual del melgó marí, del tot bronzit per la secada. És previsible  

que rebroti en millorar les condicions de l’hàbitat 
 
 

 
Foto 23. TS3. S’observa clarament la línia recta que deixa el pas de la  
màquina de neteja de la platja, que priva el creixement de la vegetació 

 
 


