INFORME DE LA VISITA A LA PLATJA DE LA POMEREDA

Data de la visita: 31 de juliol de 2014
Autor: Cèsar Gutiérrez i Perearnau

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:
TS1- Un segment de corda a terra a la part sud del tancat. Vegeu la foto 1. Caldria recol·locar-lo
TS1- Destaquem la col·locació dels nous panells i continguts. Vegeu la foto 2
TN1- Just per sobre del rec que desemboca a mar hi ha un segment de corda tallat. Vegeu la
foto 3. Caldria recol·locar-lo
TN2- Un segment té la corda fora de lloc. Vegeu la foto 4 Caldria recol·locar-la
TN3- Com ja es va exposar en l’informe anterior, els temporals dipositen sorra especialment a
l’extrem nord d’aquest tancat, de manera que també en colguen parcialment les estaques.
Vegeu la foto 5. Caldria reinstal·lar-les
→En general el mobiliari i els elements de tancament es troben en un estat de conservació molt
bo, essent-ne pocs els desperfectes. Vegeu les fotos 6 i 7
Usos públics:
*Les deixalles són poc nombroses (vegeu la foto 8) i es troben de manera molt dispersa i
localitzada, en algun cas empeses pel vent i retingudes per algunes mates (vegeu la foto 9).
*Un aspecte que continua sense solucionar-se és el pas d’alguns dels banyistes per dins de
l’àrea protegida. Vegeu la foto 10. Tot i que aquesta incidència afecta tota l’àrea protegida, els
tancats petits la pateixen ben poc, atès que cal caminar poc fins els acessos regulats a la platja,
mentre que els tancats llargs (per exemple TS1) en són més perjudicats. Caldria valorar si

escurçar aquests tancats bo i habilitant nous accessos/valorar la conveniència de dificultar el pas
per la reraplatja (col·locació, per exemple, de més pedres d’escullera)/modificar les ordenances
municipals per a prohibir-ho i indicar-ho convenientment...
* Els gossos continuen essent un problema per a la conservació de la platja atès que hi circulen
lliurement (els amos els deixen córrer. Vegeu la foto 4): excrements que enlletgeixen i
nitrogenen la platja, malmeten les postes del corriol camanegre... Caldria obligar a dur-los
convenientment lligats
*El pas de la màquina de neteja de la platja continua essent, amb escreix, el problema de
conservació més greu a la Pomereda! Enguany ha arranat més que l’any anterior (vegeu, per
exemple, la foto 11), de manera que ha malmès bona part de la població de la travarada marina
(Polygonum maritimum) a TS1 i TS2, que aquests darrers anys havia, treballosament,
reconquerit la platja a partir dels temporals de 2003. Afecta altres espècies que s’hi troben en
una situació compromesa (fases inicials de la colonització de la platja; vegeu la foto 12), i
desdibuixa l’establiment de les bandes naturals de vegetació (vegeu la foto 14) així com
desnaturalitza la platja i impedeix l’establiment de les espècies colonitzadores que transporten
els temporals.
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.
→Tot i que les deixalles són poques, els altres aspectes relacionats amb l’ús públic no
evolucionen positivament, especialment pel que fa a la maquinària de neteja de la platja. Així,
aquest indicador ha d’ésser considerat globalment com a força negatiu.

Medi natural:
*Essent època estival la vegetació psamòfila no es troba en el seu millor estat (no hi ha floració, i
algunes de les espècies, fins i tot, es troben ja desaparegudes fins l’hivern/primavera vinents), de
manera que l’avaluació haurà de ser feta per al 2015. Amb tot, sí que pot destacar-se, com ja ha
estat exposat a l’apartat d’usos públics, que el fet que la maquinària de neteja hagi arranat més
ha suposat un impacte important per a la vegetació i els hàbitats (vegeu les fotos 11 i 12); com
apuntàvem anteriorment, ha malmès la població important de travarada marina (Polygonum
maritimum) que s’havia establert, duta pels temporals de 2003, al front situat davant dels tancats
sud (TS1 i 2). En relació al pas de la màquina cal destacar el paper protector que ha fet el jull de
platja, de port més gran. Aquesta espècie va colonitzant progressivament l’hàbitat i és un
indicador clar del procés de naturalització progressiu (vegeu la foto 15)
*D’altra banda, també com a conseqüència del procés positiu de naturalització de la platja, a
molts sectors s’estan perfilant clarament 2 bandes de vegetació natural, establertes de manera
transversal a mar (vegeu la foto 14). És previsible que si la maquinària de neteja de la platja hi
passés de manera més controlada arribarien a establir-se fins a 4 bandes, amb la millora
substancial del paisatge i de la naturalitat i riquesa de la platja.
→L’evolució dels valors naturals és positiva, tot i que el pas de la maquinària més a prop dels
tancats en relació als anys anteriors ha representat un impacte substancial com per considerar
aquest indicador com a estable o poc negatiu

Annex fotogràfic:
Mobiliari i elements de tancament:

Foto 1. Segment de corda segat a l’inici del TS1

Foto 2. Nous panells amb nous continguts. TS1

Foto 3: Segment de corda tallat al tancat TN1

Foto 4: En una de les estaques, poc abans de la passera, la corda no passa pel forat. TN2. S’hi observa un
gos deslligat, un dels problemes importants per a la conservació dels ocells més valuosos a la platja
(terrerola i corriol camanegra)

Foto 5: A l’extrem nord del TN3, els temporals han colgat les estaques

Fotos 6 i 7: Aspectes il·lustratiu dels tancats nord, amb un estat de conservació
del mobiliari i dels elements de tancament molt bo

Usos públics:

Foto 8: A primer terme, mata de fonoll marí, i a segon terme, la gramínia jull de platja. Com es pot
observar la naturalitat de l’espai és alta, i l’impacte de les deixalles és nul, localment baix a tot estirar

Foto 9: Alguna deixalla empesa pel vent. La ocurrència d’aquest impacte és,
hores d’ara, molt baixa tot i ser en època d’ús intensiu de la platja

Foto 10: Banyista creuant pel bell mig del tancat TS1

Foto 11: Aquest rodal de vegetació psamòfila, dominat pel jull de platja, s’ha salvat pel fet que les gramínies
eren un obstacle massa important al pas de la màquina de neteja de la platja. S’hi observa prou bé la
superfície d’ocupació de vegetació (i les espècies que hi eren presents) que s’ha perdut pel fet d’ampliar
l’àrea afectada pel pas de la màquina.

Foto 12: L’únic rodal, o gairebé, del melgó de mar (Medicago marina) a la platja de Malgrat
es troba situat fora del tancat. Si la màquina de neteja arrana més el farà desaparèixer

Foto 13: Vista transversal de la platja a la 1 del migdia. S’observa la franja estreta que ocupen els
banyistes, alhora que l’amplada importantíssima que és “rampinada” sense necessitat, amb el cost
econòmic i de recursos que això representa i amb la destrucció de la vegetació i dels hàbitats
naturals que representa

Medi natural:

Foto 14: Amb el pas del temps s’estableixen clarament, si més no, dues bandes de vegetació.
L’absència del pas de la màquinaria per la platja permetria que se n’establissin probablement fins
a 4, i milloraria els valors paisatgístics i naturals de la platja

Foto 15: Vista transversal enfront dels TS. Les mates destacades del jull de platja colonitzen
progressivament la platja i donen fe a cop d’ull del procés continuat de naturalització de la platja

