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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: 
 
TS1- Del rètol “Àrea protegida” de més amunt de la Henkel se n’ha arrencat el plafó i només 
resta dret el suport . Vegeu la foto 1. Caldria recol·locar-lo 
TS1- A la part més propera la poble del TS1, un segment de corda és a terra. Vegeu la foto 2. 
Caldria recol·locar-lo (ja inclòs a l’informe de juliol d’enguany!) 
TS1- Al faristol antic li caldria una repassada de pintura a la vora. Vegeu la foto 3. Caldria 
repintar-lo. El nou faristol, però, es troba en un estat òptim 
 
TS3- Al faristol antic li caldria una repassada de pintura a la vora. Vegeu la foto 4. Caldria 
repintar-lo 
TS3- A l’extrem nord del tancat falta un segment de corda i l’adjacent és a terra (ho han fermat 
amb una brida). Vegeu la foto 5. Caldria recol·locar-los 
TS3- Al centre del tancat un segment de corda és a terra (han tractat de fermar-ho amb una 
brida). Vegeu la foto 6. Caldria recol·locar-lo 
 
TN1- A l’extrem sud del tancat falten dos segments de corda. Vegeu la foto 7. Caldria reposar-
los (ja inclòs a l’informe de juliol d’enguany!) 
TN1- Al centre del tancat  hi ha un segment de corda. Vegeu la foto 8. Caldria reposar-lo 
TN1- A l’extrem nord del tancat hi ha dos segments consecutius de corda a terra, segats pel 
cargol. Vegeu la foto 9. Caldria recol·locar-los 



 
TN2- Al baranat de fusta interior (ran de la carretera de la Pomereda) li manca un puntal. Vegeu 
la foto 10. Caldria reposar-lo 
TN2- Al faristol antic li caldria una repassada de pintura a la vora. Vegeu la foto 11. Caldria 
repintar-lo 
TN2- El panell del rètol d’àrea protegida ha estat arrencat i resta el suport dret. Vegeu la foto 12. 
Caldria reposar-lo 
TN2- Al baranat de fusta interior (ran de la carretera de la Pomereda) li manca un segment. 
Vegeu la foto 13. Caldria reposar-lo 
 
TN3- El panell del rètol d’àrea protegida ha estat arrencat i resta el suport dret. Vegeu la foto 14. 
Caldria reposar-lo 
TN3- Les estaques de l’extrem nord del tancat han quedat a un pam d’alçada per la sorra 
aportada pels temporals. Vegeu la foto 5 de l’informe corresponent al juliol d’enguany. 
Caldria recol·locar-les 
 
Sector no ptotegit entre TN i TS- El baranat de fusta es troba sensiblement malmès en un. 
Vegeu la foto 15. Caldria arranjar-ho 
 
→No són pas pocs els elements de tancament i el mobiliari que cal reposar. El nivell de 
desperfecte sembla superior al d’altres estius  
 
 
Usos públics: 
 
TS1- A l’extrem nord del tancat hi ha un petit abocament de runa que enlletgeix especialment 
l’àrea protegida. Vegeu la foto 16. Caldria retirar-lo. 
TS1- A la part interior de l’àrea protegida, prop de la carretera de la Pomereda i davant la Henkel 
hi ha un petit grup de deixalles. Vegeu la foto 17. Caldria retirar-lo. 
TS2- Entre les mates de davant la Boehringer, dins l’àrea protegida, hi ha unes quantes deixalles 
que haurien de ser retirades. Vegeu la foto 18. Caldria retirar-les. 
 
 
TN1, TN2 i TN3- Dins el tancat hi ha una certa quantitat de deixalles esparses, la majoria de les 
quals han estat transportades pels cops de mar (que en aquest sector arriben fins l’interior de 
l’àmbit protegit). Tot i que no són molt abundants, enlletgeixen notablement l’espai, de manera 
que creiem necessari retirar, manualment, aquelles que siguin inorgàniques. Vegeu la foto 19. 
 
 
*En l’informe corresponent al juliol ja es feia palès el problema dels gossos a la platja. Presentem 
les fotografies 20 i 21, preses entre els tancats TN2 i TN3, que evidencien l’abundància 
d’excrements de gos en aquest sector i fan palès com nitrifiquen el medi i pertorben l’hàbitat (a 
banda de foragitar-ne els ocells amenaçats). Caldria regular-ne l’accés o les condicions 
d’utilització a la platja. 
 
*També en l’informe corresponent a la visita anterior ressenyàvem el perjudici del pas de la 
maquinària de neteja de la platja. Presentem les fotos 22 i 23, que exemplifiquen l’afectació 
sobre la flora d’interès de conservació. Proposem dues mesures: com a més econòmica i 
alternativa al tancament “tradicional”, la instal·lació d’unes poques balises que orientin el 
maquinista i delimitin l’àrea que es vol protegir. D’altra banda, una alternativa més contundent 



seria l’alliberament experimental d’un tros de platja del pas de la màquina. Al cap d’un any se’n 
podrien avaluar els resultats, tant des del punt de vista biològic com dels usos públics.  
 
*Deixem constància també de l’activitat dels qui fan vol amb aparells lleugers sobre la platja. 
Caldria disposar de més dades i d’una observació més perllongada per valorar llur afectació 
sobre l’espai protegit. Vegeu la foto 24. 
 
→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:  
 
*L’estepicursora Echinophora spinosa ha fructificat abundosament. Esperem que tingui una 
descendència abundosa. Vegeu la foto 25.  
 
*Al tancat TS2 hi estan creixent pins joves. Caldrà estar amatents a llur evolució al llarg dels 
anys. Vegeu la foto 26. 
 
*Com ja ha estat exposat a l’apartat referent als usos públics (vegeu la foto 23), al TS3 hi ha un 
rodal de 7 o 8 violers marins, alhora hi ha un segon rodal adjacent de 4 peus, i un altre de 2... 
Això és una prova clara de l’evolució positiva d’aquesta espècie... tot i que fora de l’àrea 
protegida. Aquesta dada referma la necessitat d’estendre la protecció –encara que sigui 
indirecta– més enllà de l’àrea delimitada per estaques i cordes. 
 
*Tan sols en els tancats sud, en el moment de la visita hi ha estat trobades 8 espècies de 
ropalòcers (papallones diürnes): Pieris brassicae, Pararge aegeria, Pontia daplidice (vegeu-la a 
la fotografia de portada), Colias crocea, Pieris cf. rapae, Pieris napi, un licènid no identificat i un 
ninfàlid no identificat. Tot i l’època desfavorable (l’octubre ha fet bonança) i que les platges són 
pobres en ropalòcers, aquesta dada és rellevant i fa pensar que seria interessant encetar-hi un 
itinerari de la xarxa de seguiment de papallones diürnes (www.catalanbms.org), basat en el 
voluntariat. Aquest podria contribuïr molt positivament al coneixement i a la potenciació de la 
conservació d’aquest espai natural. 
 
  
→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. Del rètol només resta dret el suport, al centre de la imatge (TS1) 

 
 

 
Foto 2. Segment de corda caigut a l’extrem sud de TS1 

 
 



 
Foto 3. El faristol del TS1 necessita una repassada de pintura a les vores 

 
 

 
Foto 4. El faristol del TS3 necessita una repassada de pintura a les vores 

 
 

 
Foto 5. A l’extrem nord de TS3 falta un segment de corda i el consecutiu és a terra 

 
 



 
Foto 6. Al centre del TS3 un segment de corda és a terra 

 
 
 

 
Foto 7. A l’extrem sud (TN1) del tancat hi manquen dos segments de corda 

 
 

 
Foto 8. Al centre del tancat (TN1) un segment de corda s’ha desenganxat 



 
Foto 9. A l’extrem nord del tancat (TN1) hi ha dos segments consecutius de corda a terra (segats 

pel cargol) 
 

 

 
Foto 10. Ran de la carretera de la Pomereda i al TN1, al baranat de fusta li manca un dels puntals 
 
 
 

 
Foto 11. Al faristol antic al tancat TN2 li caldria una repassada de pintura 



 
 

 
Fotos 12 i 14. El plafons “d’àrea protegida” han desaparegut dels suports (TN2, esquerra; TN3, dreta) 

 
 
 

 
Foto 13. Al sector interior del TN2 (ran de carretera) hi manca un segment del baranat 

 
 



 
Foto 15. Tram del barant malmès entre els TN i els TS 

 
Usos públics: 
 
 

 
Foto 16: A l’extrem nord del TS1 hi ha un petit abocament de runa 

 
 

 
Foto 17: A la part interior de l’àrea protegida, prop de la carretera i davant la Henkel, hi ha un petit rodal 

de deixalles (vegeu el centre de la imatge) 



 
 

 
Foto 18: Davant de Boehringer hi ha diverses deixalles entre les mates 

 

 
Foto 19: Als tancats TN1, TN2 i TN3, particularment dins l’àrea protegida, hi ha una certa quantitat de 

deixalles, moltes de les quals han estat transportades pels cops de mar 
 
 

 



 
Fotos 20 i 21: A primer terme i a darrer terme, excrements de gos prop de la passera entre TN2 i TN3. A la 

imatge de la dreta s’observa la presència impròpia d’una gran quantitat de blets (Chenopodium album), 
vegetació ruderal conseqüència dels excrements de gos 

 
 

 
Foto 22: Als tancats nord la màquina de neteja arrana especialment de manera que anorrea la vegetació fora 

tancats. Vista de TN1 
 



 
Foto 23: La majoria de les  mates que s’observen corresponen a un rodal de l’interessant violer marí 

(Matthiola sinuata). A la meitat superior dreta no s’hi observa vegetació a causa del pas de la màquina. En 
aquest cas uns pocs centímetres de diferència han suposat la conservació, aleatòria, del rodal 

 
 

 
Foto 24: Uns quants esportistes provinents de Bèlgica practicant el vol sobre la platja de la Pomereda 
 
Medi natural: 

 

 
Foto 25: Mates d’Echinophora spinosa, d’un verd clar, en fruit 



 

  
Foto 26: A primer terme, pi jove dins el tancat (TS2). A segon terme i també al centre de la fotografia, s’hi 

aprecia un segon pi. Encara fora d’imatge n’hi ha algun altre. 


