INFORME DE LA PRIMERA VISITA ANUAL A LA PLATJA DE LA POMEREDA

Data de la visita: 19 de maig de 2015
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, TS3 i TN2- Tant als faristols antics sud com nord els convindria una repassada de pintura a
les vores. Vegeu les fotos 1 a 3. Caldria repintar-los
TS1, TS2 i TS3- A tots els tancats sud les estaques i les cordes es troben en un estat de
conservació perfecte. Tan sols cal ressenyar 2 segments de corda desapareguts a l’extrem nord
de TS3. Vegeu la foto 4. Caldria reposar-los
TN1- A l’accés sud hi ha 3 segments de corda desapareguts. Vegeu la foto 5. Caldria reposarlos
TN1- A les vores de la riera sud hi ha 2 segments de corda desapareguts. Vegeu la foto 6.
Caldria reposar-los
TN1- Al centre del tancat hi falta un segment de corda, i a l’extrem nord del tancat hi ha un tram
de corda desempalmat. Vegeu les fotos 7 i 8. Caldria reposar-los
TN2- A la senyalització vertical normativa de l’extrem nord hi falta el panell. Vegeu la foto 9.
Caldria reposar-lo
TN3- A la senyalització vertical normativa de l’extrem sud hi falta el panell. Vegeu la foto 10.
Caldria reposar-lo
TN3- La sedimentació dels temporals ha fet que les estaques de l’extren nord quedin colgades i
la corda ran de la sorra. Vegeu les fotos 11 i 12. Caldria recol·locar-les
→En general el mobiliari i els elements de tancament es troben en un estat de conservació bo,
tot i que amb alguns desperfectes menors, especialment als tancats N.

Usos públics:
TS1- A l’extrem sud del tancat hi ha algunes deixalles. Vegeu la foto 13. Caldria retirar-les
TS2- Tot i que poc abundants, a fora tancat trobem algunes deixalles. Caldria retirar-les
TS3- A fora tancat, entre les mates de jull del centre del tancat hi ha deixalles. Vegeu la foto 14.
Caldria retirar-les
TN1- A fora tancat hi ha algunes deixalles. Vegeu la foto 15. Caldria retirar-les
TN2- A dins de tancat, arreu hi ha algunes deixalles. Caldria retirar-les

*El pas de la màquina de neteja de la platja (vegeu la foto 16) 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.
→Tot i que les deixalles no són nombroses, 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:
*Val a dir que l’hivern i la primavera han estat molt seques, de manera que la vegetació s’hi
presenta bronzida i en un estat poc favorable a l’estudi.
*Enfront el TS1, fora tancat, hi hem trobat la gramínia Vulpia membranacea, prova de l’expansió
progressiva de l’espècie i de la naturalització de la platja (vegeu les fotos 17 i 18). També
segueix una evolució positiva la població de la campaneta de mar (Calystegia soldanella), la qual
sembla en expansió enfront la nau Boehringer (enfront el tancat TS2). Vegeu la foto 19. D’altra
banda, però, la travarada marina (Polygonum maritimum) ha retrocedit, tot i que no ho atribuïm a
causes naturals sinó al fet que l’espècie prefereix els fronts de vegetació més propers a mar i
que, per tant, es veuen més perjudicats pel pas de la maquinària de neteja de la platja.
*Al TS3 (extrem S) s’observen 3 exemplars joves d’Echinophora spinosa fora del tancat, fruit de
l’expansió a partir de les reintroduccions fetes a dins l’àrea protegida. Més al nord, també dins el
TS3, aquesta mateixa espècie té un rodal de gairebé 30 exemplars, dins el tancat; també aquest
segon rodal es troba en expansió demogràfica, tot i que ocupant encara una superfície reduïda
(un únic peu fora del tancat). Vegeu la foto 20.

*També es troba en expansió, tot i que lenta, Scrophularia canina, la qual ja és present a TS3
(fora tancat). Vegeu la foto 21.
*A l’espai lliure comprès entre els TS i TN hi hem observat un corriol (ocell del gènere
Charadrius) que podria correspondre al corriol petit, no pas al corriol camanegre. L’individu
mostrava un comportament propi de cria; en el cas de confirmar-se’n la nidificació correspondria
a un hàbitat atípic per a l’espècie. Vegeu la foto 22.
*Enguany s’ha produït una migració important de la papallona del card (Cynthia cardui) vers el
nord. S’ha observat la utilització de la platja com a àrea de repòs de diversos exemplars. Vegeu
la foto 23.
→L’evolució dels valors naturals és positiva per a certes espècies, tot i que el pas de la
maquinària més a prop dels tancats en relació als anys anteriors ha representat un impacte prou
substancial com per aturar amb contundència una part del procés de naturalització de la platja.
Això ens fa considerar aquest indicador com a estable o poc negatiu

Annex fotogràfic:
Mobiliari i elements de tancament:

Foto 1. Faristols a l’extrem sud de TS1. Al faristol simple li caldria una mà de pintura

Foto 2. Faristol a l’extrem nord del TS3

Foto 3. Faristols als TN. Convindria una mà de pintura faristol simple

Foto 4. Al centre de la imatge s’observen els dos trams sense corda,
ja prop de l’extrem nord del TS3

Foto 5. A tocar de la passera de TN1 hi ha 3 segments de corda desapareguts

Foto 6. Al TN1, molt a prop de la riera sud, hi ha 2 segments de corda desapareguts

Foto 7. Al centre del tancat TN1 falta un segment de corda

Foto 8. A l’extrem nord del TN1 hi ha un tram de corda desempalmat

Foto 9. Senyalització vertical sense el panell normatiu a TN2

Foto 10. Senyalització vertical sense el panell normatiu a TN3

Fotos 11 i 12. Les estaques de l’extrem nord del tancat TN3 es troben molt colgades per la sorra
així com una de les estaques arrencades
Usos públics:

Foto 13. Deixalles a l’extrem sud de TS1

Foto 14. Algunes deixalles, entre les mates de jull de platja, a TS3

Foto 15. Fora del tancat TN1 hi ha deixalles escampades

Foto 16. Als tancats nord, per exemple, la maquinària de neteja de platja arrana
tant que no permet, gairebé, l’existència de vegetació fora del tancat

Medi natural:

Fotos 17 i 18. La gramínia Vulpia membranacea, que rossega, colonitza el front de fora el TN1.
Al centre de la imatge de la dreta s’observa el color ros d’aquesta espècie

Fotos 19 i 20. A l’esquerra, un dels exemplars de campaneta de mar en flor, fora tancat TS2. A la
dreta, dos peus d’Echinophora spinosa, a la part inferior de la imatge, colonitzant el fora tancat

Foto 21. Matada de Scrophularia canina a TS3, fora tancat. El procés
de colonització d’aquesta espècie és també lent però inexorable

Foto 22. Exemplar de corriol (gènere Charadrius) entre els tancats sud i nord.
El comportament fa pensar que tal vegada pugui estar-hi nidificant

Foto 23. En el moment de la visita diversos exemplars de la papallona migradora del card
(Cynthia cardui) han estat vistos utilitzant la platja com a punt de repòs en la ruta migradora

