INFORME DE LA VISITA A LA PLATJA DE LA POMEREDA
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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. A primer de juny ja es va lliurar l’informe
corresponent a la primera visita a la platja, abans de l’inici de la temporada de bany.
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:
Tot el mobiliari i els elements es troben en molt bon estat (vegeu, per exemple, la foto 1); totes
les incidències ressenyades a l’informe del mes de juny han estat arranjades (bona feina!). Cap
segment de corda és a terra, i només cal consignar que a una de les papereres s’hi ha fet un
graffiti (vegeu la foto 3) mentre que el faristol nord dels tancats sud (TS3) requeriria d’una capa
de pintura al perímetre (vegeu la foto 2).
Usos públics:
És destacable com en els tancats nord la màquina de neteja de la platja ha passat ran de les
estaques, de manera que hi ha eliminat completament tota la regeneració espontània de la
vegetació entre el tancat i el mar! (vegeu la foto 4). Caldria revisar el protocol per tal que no torni
a passar!!.
Tant als tancats sud com als nord, empeses pel vent o llançades per brètols o incívics, hi ha
deixalles que tot i no ser molt abundants, sí que criden l’atenció per la seva presència regular, ací
i allà (vegeu les fotos 5 a 8). Caldria esmençar entre mig i un jornal, aproximadament, per a
retirar-los manualment. Així mateix, fora bo d’incorporar aquesta neteja, per sistema, un cop a
mig estiu, si més no.

Com és habitual, hi ha certs punts on l‘accés a la platja des de la carretera bo i passant pel bell
mig de l’àrea protegida és molt fàcil (vegeu la fotografia 9). En molts dels casos deu ser per
desconeixement, com ha estat el cas d’una mare i les filles, les quals hi passaven sense haverse’n adonat; un cop informades ràpidament van disculpar-se i van utilitzar les passeres d’accés.
Fora bo d’estudiar la possibilitat de prendre mesures per minimitzar aquest tipus d’incidència.
Medi natural:
La notícia més destacada, negativament, en aquest àmbit ha estat la destrucció de tota la
vegetació compresa entre els tancats nord i el mar per part de la maquinària de neteja de la
platja, que ha arranat fins les estaques (vegeu l’apartat usos públics i la foto 4)
D’altra banda, la visita s’ha dut a terme abans de les pluges de la darreria d’estiu, de manera que
la vegetació es presenta ben bronzida (vegeu les fotos 10 i 11). Pràcticament la única mata
florida observada ha estat la psamòfila reintoduïda Echinophora spinosa (vegeu la foto 12).
D’aquesta espècie n’ha estat observat un peu fill dels individus reintroduïts, que ha crescut fora
de l’àrea protegida (davant del rètol de la Henkel, i a uns 15 metres més enllà de la corda). Tot i
ser de mida petita, en el moment de la visita era florida (vegeu la foto 13).
Finalment, s’ha trobat ben desenvolupada la barrella punxosa (Salsola kali; vegeu la foto 14)
que no és pas rara als tancats nord mentre que és molt rara (o inexistent) als tancats sud.
Valoració general/conclusions: Com en el cas de la visita del juny, l’estat de conservació del
mobiliari és excel·lent; els desperfectes observats són mínims i fàcilment solucionables.
Hi ha deixalles dins i fora del tancat, de manera que creiem aconsellable, per a anys següents,
de fer-ne una recollida selectiva manual a mig estiu.
Pel que fa al medi natural, la vegetació era ben bronzida en el moment de la visita, tot i que
s’observa alguna espècie d’interès que té una evolució positiva. Amb tot, ha de ressenyar-se
com a molt negativa la destrucció de la vegetació de fora els tancats nord per part de la
maquinària de neteja de la platja.

ANNEX FOTOGRÀFIC
Mobiliari i elements de tancament:

Foto 1. Les travesses malmeses de les passeres han estat substituïdes diligentment,
bo i fent bona la tasca de manteniment del mobiliari

Foto 2. El faristol situat a TS3 necessitaria una repassada de pintura al perímetre

Foto 3. A banda del faristol la única incidència destacable pel que fa al mobiliari
és aquesta pintada en una paperera

Usos públics:

Foto 4. És molt visible com als tancats nord la màquina de neteja de la platja ha arranat fins les estaques
tot malmetent completament el procés de regeneració de la vegetació entre el tancat i el mar

Foto 5. Deixalles entre la vegetació

Foto 6. Deixalles entre la vegetació al TS2

Foto 7. Deixalles

Foto 8. Deixalles

Foto 9. Un dels diversos passos “il·legals” dels banyistes

Medi natural

Foto 10. La vegetació es presenta bronzida per la secada estival Foto 11. El violer marí amb prou feines
conserva el verd. Compareu-ho amb la
portada de l’informe de juny

Foto 12. Echinophora spinosa florida dins els tancats. Una de les poques espècies en flor a la platja

Foto 13. Peu jove, tot i que florit i fructificat, d’Echinophora spinosa que ha aconseguit
colonitzar l’espai no protegit de la platja

Foto 14. Essent una espècie de desenvolupament tardo-estival, la
barrella punxosa (Salsola kali) era en plena ufana (mata de color verd clar) en el moment de la visita

