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Resum 
 

El present treball ofereix un estudi sobre el procés de naturalització a l’Albufera de Mallorca a 

partir d’un examen de l’evolució que han experimentat les veles, un tipus de parcel·lació 

esdevinguda a la zona humida. Per estudiar aquesta naturalització s’han fet servir dels Sistemes 

d’Informació Geogràfica i la Teledetecció per tal d’estudiar els canvis esdevinguts entre 1986 i 

2016.  Els principals resultats obtinguts de la digitalització sobre la zona d’estudi i de l’extracció 

de diferents mapes de vegetació ha estat una minva del nombre de veles i l’augment de vegetació 

i de làmines d’aigua en determinats indrets. Tota aquesta naturalització es pot explicar sobretot 

per la pèrdua de superfície dedicada al conreu de l’arròs i l’abandonament dels canals, siquions i 

síquies que suposen l’acumulació de sediment. 
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1. Introducció 
 

El següent escrit té com a objectiu estudiar el procés de naturalització existent a l’Albufera de 

Mallorca, situada al nord-est de l’illa de Mallorca. Aquesta naturalització s’ha abordat des de 

l’anàlisi d’un tipus de parcel·lació anomenat vela. Segons Ordinas (2001) una vela es una porció 

de terreny, generalment inferior a un quartó, guanyada a l’albufera mitjançant l’excavació de 

siquions o carreres i incorporant la terra d’aquests sobre el terreny que es vol conrar. D’aquesta 

manera, es sobrepassa l’altura de les terres primes i s’aconsegueix un sistema òptim de conreu de 

forma que la capa freàtica es troba entre 0,5 i 1 m de profunditat. 

Ara ja fa 30 anys de la declaració del l’Albufera de Mallorca com a Parc Natural la qual 

a dia d’avui ocupa 1.646,481 hectàrees en la que hi integra una gran biodiversitat, amb més de 

3000 espècies. L’estudi sobre la gran riquesa  biològica i ambiental que ofereix l’albufera és un 

tema bastant comú dintre de la comunitat acadèmica, però l’estudi sobre l’estructura agrària al 

llarg dels segles ha estat objecte d’aquest anàlisi de forma minoritària. L’estructura agrària, així 

com una societat en general, està sotmesa a canvis i, de no ser així estaríem parlant d’una societat 

irreal, anhistòrica  (Moll i Suau, 1979). És per això, que la particularitat d’aquest treball es oferir 

una visió més local a la pèrdua d’una de les tècniques de conreu usades en el segle passat i que a 

dia d’avui encara se’n poden visualitzar, tot i que no estiguin explotades. 

La longitud d’una vela sovint ve influenciada per la disposició del terreny, ja siguin per 

la presència de torrents o camins i la forma allargada resulta beneficiosa per a la labor del pagès. 

Hi ha certs autors com François Dosse (1987) que defineixen aquestes parcel·les com a laniéres 

referint-se a la diferenciació existent entre el camp allargat i els quadrats compactes que ofereix 

el paisatge rural. Amb això, s’han establert una sèrie d’objectius principals i uns altres de 

secundaris per a formular el present estudi. Principalment, el que pretén aquest treball és obtenir 

resposta sobre si l’albufera es troba davant un procés de naturalització i analitzar les possibles 

causes. Així, un altre objectiu és el de traçar l’àrea d’estudi en la que treballar per dur-hi a terme 

l’anàlisi al llarg del període d’estudi establert (1986-2016). Amb aquesta línia, un altre objectiu 

és intentar definir què és realment una vela, per a què serveixen i des de quan es remunten. En 

segona mesura i, per a resoldre els objectius principals es pretén confeccionar, fent ús de les eines 

de teledetecció, una sèrie de mapes així com també anàlisi estadístic que expliqui de forma 

quantitativa el canvi que s’hagi pogut donar a la zona d’estudi traçada. 

Aleshores, el perquè s’està decidit decantar-se per aquest estudi ha estat per la pèrdua de 

conscienciació i de tradició de cara al coneixement de la cultura agrària de l’illa de Mallorca que 

                                                           
1 Tot i que està prevista una ampliació de 418 ha més. Aquesta ampliació inclourà canyissars, marjals i 

sèquies. 
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de cada vegada s’està obviant més. Un altre motiu que explica el perquè d’aquest treball és per 

l’impuls que es vol donar a la geografia agrícola com a estudi d’un ecosistema. Es tracta d’una 

branca de la geografia molt poc desenvolupada des el punt de vist teòric que considera 

l’agricultura a més de la relació amb el medi físic que l’envolta una part vitalment integrada en 

ell (García, 1974). Per tant, l’estudi del procés de cultiu arrosser a l’Albufera així com l’evolució 

que a presenciat al llarg dels anys resulta interessant per a conèixer el canvis que s’hagin pogut 

experimentar dintre de la zona humida més emblemàtica i més rica en biodiversitat de les Illes 

Balears. Quan es plantejà el present treball es partí de la hipòtesi inicial que reflectia que la pèrdua 

dels conreus dedicats a l’arròs i que feien ús de la tècnica agrícola de les veles era evident. Arrel 

de l’observació a primera vista es contemplà  una desaparició parcial a gran escala dels conreus 

de la zona confrontant i de dins l’albufera. Així s’han trobat d’algunes referències respecte el 

tema però cap que reflecteixi un estudi minuciós per aquesta pèrdua. 

Existeixen tota una sèrie de documents que expliquen la pèrdua de marjalers i que, en 

conseqüència se n’esdevé una reducció de les produccions agràries. Es tracta d’estudis com els 

de Marginalia (Obrador, 1987), Producció i crisi arrossera de Sa Pobla i Muro (Duran, 1978) o 

Estudi ecològic de l’albufera de Mallorca (Mayol, J. i Barceló, B. coords. 1980) que parlen sobre 

la pèrdua dels sistemes estructurals agraris dintre de l’àmbit espacial del nord-est de l’illa. 

Per altra banda, s’ha trobat una mancança pel que fa a la comptabilització i la 

profundització que corrobori aquesta pèrdua de la tècnica a nivell local en el present. La majoria 

de informació trobada tracta sobre una cronologia bastant antiquada de manera que reflecteix 

l’auge de les extensions cultivades a partir de 1900, però sense fer èmfasi a la pràctica de les veles 

dintre de l’albufera. Per tant aquest treball aporta una visualització objectiva i quantitativa per 

estudiar el procés de naturalització de les veles dintre de l’Albufera de Mallorca. A més a més, 

l’ús de les tècniques de la teledetecció serveixen per argumentar el canvi experimentat entre 1986 

i 2016. 

A més a més, la majoria d’estudis existents sobre l’albufera sovint ofereixen una 

descripció detallada de les comunitats de flora i fauna i no un cap referència sobre els valors 

culturals i patrimonials que també l’integren. D’aquesta manera, s’ha elegit la zona d’estudi 

després de l’obtenció dels resultats fruit de la diferenciació entre els dos anys estudiats de forma 

que s’engloba la zona més perifèrica del nord del cor de l’albufera. D’acord amb això la 

digitalització de les veles es pot englobar en dues zones diferenciades dintre de l’albufera. Per 

una part, els terrenys que segueixen el canal fluvial de Siruana localitzada a la part de més al sud 

i, per altra part, la zona perpendicular existent entre el canal des Senyal i la finca des Colombars, 

situat a la franja nord.  
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2. Estat de la qüestió 

2.1. Contextualització 
 

Quan es parla d’una vela és necessari entendre que en el seu traçat hi formen part una sèrie de 

factors que expliquen el perquè de la seva morfologia. La funcionalitat bàsica d’una vela 

consisteix en la disposició rectangular d’una extensió de terra acumulada sobre el nivell del sòl 

de manera que al llarg del perímetre de la vela hi transcorre un flux d’aigua que li aporta la humitat 

necessària per al conreu de l’arròs. Segons la FAO2 el motiu es deu a les necessitats específiques 

que té l’arròs de tenir un terreny humit, no està sotmès erosió del sòl i tenir els nutrients necessaris 

per al desenvolupament dels seus sistemes radicals. Tal i com diu Salvà (1973) els factors 

topogràfics del territori així com l’altitud i la pendent expliquen la morfologia d’una parcel·la, 

trobant grans parcel·les a àrees més muntanyoses i parcel·les més petites a planícies. 

Segons Tortell (2018) una vela es pot definir com una gaia o tros de terra llarguer i 

d’angles desiguals. Fa referència a sa Pobla dient que el terme de vela inclou el concepte de rota 

murer. En un sentit general aquesta tècnica de cultiu és el nom general que reben les explotacions 

d’arròs de Muro i de Sa Pobla segurament a causa de les formes irregulars que presenten, encara 

que no sigui l’únic lloc en el que s’hi sembrava arròs. Els terrenys dedicats a aquest tipus de 

tractament de la terra s’han vist condicionades per l’establiment d’un sistema de canalitzacions i 

síquies per tal de donar aigua als cultius. A l’annex de figures s’adjunta una vela funcional (figura 

1) que es visualitzà a la carretera Ma-3433 que va de Sa Pobla al Port d’Alcúdia. En la imatge 

s’aprecia aquesta morfologia llarguera i aixecada sobre el nivell del sòl en els límits perimetrals 

de la qual discorre un petit canal d’aigua que permet que la terra estigui sempre amb una humitat 

determinada.  

Fruit d’això, dintre de l’Albufera la distribució de les veles es correspon a la determinació 

que s’ha donat dels topònims de la zona. Es tracta de que les veles es varen anar venent a mitges 

quarterades fruit de la desaparició del latifundisme i l’arribada del minifundisme, de manera que 

els pagesos decidiren començar a dedicar-se a la sembra de l’arròs de forma autònoma i en 

explotacions molt menors. D’aquí, s’han establert una sèrie de topònims que descriuen certs 

valors històrics i patrimonials que, no només són presents a l’Albufera sinó que s’han trobat 

referències de veles a Sant Joan, a Santanyí, Puigpunyent, Calvià i Andratx (Aguiló, 2002). A 

més a més, Lillo (1993) estableix una descripció detallada sobre els topònims que fan referència 

a les veles dintre de l’Albufera i que venen definits a la següent taula. 

 

                                                           
2 Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació. 
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Topònims sobre les veles a 

l'Albufera 
Descripció 

 

Pas d'en Nana 

Pas que hi havia travessant la Síquia dels Polls, venint 

del Pont de Son Carbonell. Era un pas molt important 

per la gent que treballava en les veles de tota la marjal 

murera per tal de poder transportar les collites pel camí 

dels Polls 

 

es Patrimoni 

Tros gran de l'Albufera situat a l'extrem més al ponent 

a les proximitats de Can Blau. El seu nom es deu a que 

en el passat passà per mà del Patrimoni Reial. Referent 

a les veles s'ha de dir que aquesta zona no fou afectada 

per la dessecació i que passà a ser propietat de petits 

marjalers que transformaren la zona d'estanys en veles 

de conreu. 

 

Síquia Purgant 

El nom descriu una sèrie se síquies associades 

majoritàriament a zones d'antic conreu arrosser. Gràcies 

a aquestes síquies l'aigua podia arribar dins les veles de 

conreu i, un cop havien regat la terra podia sortir. 

 

Malecó d'en Quequet 

Fa referència al Malecó del Torrent de Muro i que pren 

el nom de les veles de Can Quequet que es troben vora 

el camí des Forcadet. 

 

Pas d'en Ribera 

Un dels passos que travessen la Síquia dels Polls en el 

que a través d'ells podien passar els “buferers” que 

conraven les veles de dalt, per tal de treure les collites. 

Taula 1: toponímia referent a les veles dintre de l'Albufera. Font: Francesc Lillo Colomar (1993) 

La morfologia resultant del procés de declaració de l’Albufera com a Parc Natural des de 

1988 segueix el mateix procés que han experimentat determinats nuclis de població i que han 

desencadenat la delimitació de petites parcel·les de cultiu. Si es visualitza la figura 2 de l’annex 

de figures es veu que al llarg dels límits fronterers de l’albufera i, sobretot al sector nord i oest 

esta disposada una xarxa de cultius que va més enllà de la pròpia zona humida arribant als nuclis 

periurbans dels municipis de Sa Pobla i Muro. 

2.2. Antecedents 
 

Al llarg de la història de Mallorca l’Albufera d’Alcúdia ha passat per moltes mans de manera que 

s’han intentat desenvolupar tota una sèrie de projectes de laboriositat agrària els quals uns 

tingueren èxit, altres només durant un temps i d’altres gens. El cas és que d’estudis i 

esdeveniments n’existeixen molts però són poc coneguts. Fins al 1847 l’Albufera més o manco 

s’havia mantingut intacta i ja s’hi havien començat a conrar les primeres veles robades al canyet 

(Lillo, 1993). La primera referència en quant al mapeig de l’albufera la trobem al segle XVIII 

quan el Cardenal Despuig traçà l’albufera de manera que el definia com un ambient sense cap 
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tipus d’incidència ni pertorbació humana. Es tractava d’una llacuna separada del mar per una 

barra arenosa en el que s’intuïen dues grans masses d’aigua connectades (Martínez-Taberner, 

Mayol, Ruiz-Pérez, 1995). La dessecació exitosa del prat de Sant Jordi fou el punt d’inflexió que 

incità a altres per intentar desenvolupar el mateix a l’Albufera. 

Cal entendre també que la presència d’aquestes formes rectangulars a l’illa de Mallorca 

no és un fet exclusiu de l’Albufera sinó que s’han detectat veles a l’àrea de regadiu del paratge de 

‘Ses Veles’ existent entre el nucli d’Andratx i el port d’Andratx. D’aquesta manera, el sistema de 

conreu propi de les veles és una tècnica que s’ha instaurat entre la comunitat pagesa mallorquina 

propera als nuclis poblacionals confrontants. 

La majoria de projectes que s’intentaren instaurar parlen sobre les beneficis que tindria la 

dessecació de la zona per a que s’establís com a una àrea de cultiu de gran producció i de gran 

qualitat, al tractar-se de zones molt fèrtils. Per a això cal remuntar-se a 1799 quan un francès 

anomenat Alexandre Cauterac d’Ornezau presentà a la Societat Econòmica d’Amics del País3 un 

projecte per dessecar 3000 quarterades de l’Albufera per a sembrar vinya, ametllers i patata 

mitjançant l’establiment d’una xarxa de canals i síquies (Duran, 1978).  

A partir d’aquí l’enginyer Antonio López el 1847 duu a terme una recopilació de dades 

per explicar els beneficis que tindria la dessecació de l’albufera i fins i tot s’arriba a traçar un 

mapa en relació a com quedaria aquesta àrea dessecada. Posteriorment, un altre projecte que 

s’intentà sense èxit fou quan l’anglès John Frederick Bateman importà una nova manera d’assecar 

l’Albufera establint una sèrie de camins, síquies, canals i, sobretot la conducció de l’aigua de la 

font de Son Sant Joan que enrevoltà la zona humida i aconseguí solucionar els problemes 

d’infiltració d’aigua salada (Bonnín, 2015). Aquest projecte, emperò no plantejava conrar arròs, 

sinó cotó, remolatxa o blat i que també fracassà degut a les contínues inundacions ocasionades. 

Finalment, l’antecedent que explica el perquè esdevén el conreu de l’arròs en aquesta regió és deu 

al senyor Joaquim Gual de Torrella qui suggerí que s’estudiés la fertilitat de la finca des Colombar 

per al conreu arrosser obtenint uns resultats excel·lents (Servera, Vadell, 2011). D’aquesta 

manera, va ser a partir de 1900 quan es comença a desenvolupar tot el procés de sembra d’arròs 

per gran part de l’albufera però que entrà en crisi més endavant. Aquest període de crisi es pot 

englobar des de dos punts de vista: des del latifundisme i des del minifundisme. 

                                                           
3Es tracta d’un grup de diversos col·lectius (nobles, militars, alts funcionaris, membres del clero i 

professionals liberals) substituïren la Confraria de Sant Jordi, associació que agrupava la noblesa de l’illa 

durant l’època del reformisme borbònic i per recomanació del monarca Carles III. El seu objectiu era el de 

promocionar l’agricultura, la indústria i el comerç de forma que alguns dels projectes que dugué a terme 

foren el foment del cultiu del cotó, la vinya o el blat de moro, el foments de l’educació i la formació de 

diverses branques o la defensa del patrimoni artístic. (Blanes, I., Le-Senne, A., i Anguera, J. M., 1983) 
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3. Metodologia 
 

El procediment que s’ha seguit alhora de realitzar aquest estudi ha implicat la posada de manifest 

de la tècnica purament geogràfica de la teledetecció. En un primer moment s’obtingueren les 

respectives imatges satèl·lit de 1986 i de 2016 a través de USGS4-EarthExplorer on s’intentà que 

per a cada any escollit la data mensual d’obtenció de la imatge estigués el més aprop possible. 

D’aquesta manera, s’ha treballat amb imatges satèl·lit capturades el 17 i el 20 de Febrer, 

respectivament, període estacional de la tardor. 

Degut a que la disponibilitat d’imatges satèl·lit és poca sumat a que les imatges es 

capturaren amb sensors diferents sorgeix la necessitat d’establir un procés de normalització 

derivat de que cada sensor posseeix unes característiques particulars (Tristan et al., 2008). És per 

això que les imatges obtingudes s’han hagut de tractar i seguint uns protocols de correcció el quals 

són iguals per a cada imatge però que s’apliquen de forma diferent. Es tracta de que des dels inicis 

dels llançaments de satèl·lits a l’espai s’ha anat millorant els distints sensors de tal manera que 

les correccions de les imatges obtingudes per diferents satèl·lits s’ha de tractar de forma diferent 

(Chandler, G. et al, 2009). 

El Landsat 8 és el satèl·lit més recent i consta de dos sensors d’observació terrestre, l’OLI 

(Operational Land Imager) i el TIRS (Thermal Infrared Sensor) els quals proporcionen imatges 

de la superfície terrestre incloent regions costeres, gel polar, illes i zones continentals, sempre i 

quan la incidència dels núvols no ho impedeixi. El Landsat 5, corresponent a la imatge de 1986, 

utilitza el sensor TM (Thematic Mapper) que inclou un sistema compost per llums i òptiques 

encarregats de capturar la radiància. Segons l’Institut Nacional d’Estadística i Geografia, la 

particularitat d’aquest sensor és que fa un escombrat multiespectral per tal de tenir millor 

resolució espacial, millor discriminació espectral entre els objectes de la superfície terrestre, 

major fidelitat geomètrica i major precisió radiomètrica respecte l’altre sensor que usa el mateix 

satèl·lit (MSS-Multispectral Scanner System)(INEGI). Amb això, el protocol que s’ha seguit per 

a la correcció radiomètrica ha estat, primer de tot la conversió a reflectivitat els Nivells Digitals 

en el sostre de l’atmosfera (TOA d’ara en endavant). Les imatges proporcionades pels sensors 

donen una sèrie quantificada, escalada i calibrada dels nivells digitals (IGAC, 2013) i necessiten 

ser reescalats a valors de reflectància i/o radiància. 

En segon lloc, al TOA obtingut se li aplica la correcció atmosfèrica per mitjà del mètode 

DarkObject el qual postula que la boira atmosfèrica incrementa les nivells digitals en àrees de les 

                                                           
4 United States Geologial Survey. 
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imatges d’aigua neta, profunda i calmada on les característiques físiques haurien de presentar 

reflectància nul·la (Brizuela et al., 2007). 

Per acabar s’ha aplicat la correcció topogràfica basat en el mètode del cosinus el qual 

assumeix que la superfície terrestre reflexa la incidència de l’energia solar uniformement en totes 

les direccions (D. Lu et al., 2008).  

Una vegada aplicades les correccions pertinents s’han elaborat els mapes referents als 

Índexs de Vegetació Diferencial Normalitzats (NDVI) per a cada any de tal manera que a partir 

d’ells s’ha pogut establir l’evolució de l’albufera segons els fenòmens naturalístics ocorreguts al 

llarg del període de temps de 30 anys. Cal fer èmfasi al fet que degut a que s’està treballant sobre 

una escala d’anàlisi bastant reduït els mapes s’han hagut de modificar per tal que es visualitzin en 

major detall, és a dir, que si abans es parlava d’una resolució espacial de 30x30 s’ha canviat per 

una resolució de 4x4. 

Amb això, després de l’anàlisi dels NDVI corresponents a cada any s’ha determinat una 

resta entre els dos de tal manera que el mapa resultant ha permès determinar quines han estat les 

zones amb major canvi. Així s’ha pogut establir l’àrea d’estudi arrel de l’obtenció de les zones 

amb major nivell de canvi comparant els dos anys i en la que s’hi efectuarà l’anàlisi de la pèrdua 

de les veles. L’elecció de l’àmbit d’estudi ha estat en funció de l’aplicació de les tècniques de 

teledetecció sobre l’albufera de tal manera que a les zones on s’hagin originat major nivell de 

canvis ha estat l’elegida per a iniciar l’estudi en qüestió. 

Per al recompte quantitatiu de les veles s’han delimitat a mà cada una d’elles a partir de 

l’apreciació visual proporcionada per les Ortofotografies de 1989 i 2015, que són les imatges 

aèries més pròximes als anys sobre el que s’ha fet el mapa de vegetació. D’aquesta manera la 

fotointerpretació serveix per argumentar i corroborar el canvi observat a partir de la teledetecció. 

La digitalització de les veles existents sobre l’àrea d’estudi permet obtenir un recompte quantitatiu 

par a cada un dels anys i així poder determinar el nivell de decreixement d’aquest sistema de 

cultiu de l’arròs. Cal dir també que el procés de delimitació de les veles s’ha seguit en funció de 

l’apreciació total o parcial dels contorns i límits que s’han apreciat a partir del que proporciona la 

imatge en qüestió. 

Una vegada s’han obtingut les dades quantitatives s’ha passat a un anàlisi de les 

causalitats i conseqüències que poden recaure sobre aquests canvis en l’entorn agrari que integra 

el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. arrel de la documentació obtinguda així com també de 

la relació amb altres estudis confeccionats sobre altres zones humides i altres entorn agraris s’han 

pogut extreure una sèrie de qüestions que expliquen el perquè de la pèrdua de les veles, amb la 

conseqüent naturalització de les mateixes. Per acabar s’ha extret unes conclusions sobre el que 

s’ha pogut destacar del treball desenvolupat. 



Jordi Gual Santandreu – Treball de Fi de Grau de Geografia 

 

10 
 

4. Anàlisi dels resultats 
 

El primer procés a desenvolupar ha estat la confecció dels mapes de digitalització per a començar 

a treballa amb els resultats de manera que s’han digitalitzat tot el que a simple vista i, fent ús de 

les Ortofotos dels anys 1980 i 2015 simulaven ser veles. Cal saber, emperò que tota la xarxa que 

es visualitza al cor de l’Albufera d’Alcúdia  no s’ha digitalitzat perquè, en primer lloc no 

corresponen veles ja que anteriorment ja s’ha comentat que la morfologia d’una vela esdevé en 

forma rectangular i, en segon lloc perquè la imatge aèria de 1980 ja deixava entreveure que gran 

part de la zona en qüestió ja regia inundada. Per aquest motiu no esdevenien conreus funcionals 

cosa que, pensant i fent referència als antecedents, tot l’interior de l’Albufera en un moment donat 

estava ocupada per extensions de cultiu.  

Després d’efectuar el procés de digitalització de les veles per als anys 1989 i 2016 s’han 

aconseguit una sèrie de resultats que reflecteixen, de forma quantitativa, el procés de canvi que 

ha experimentat la zona més pròxima de l’Albufera. Aquest anàlisi s’ha fet des del punt de vista 

visual entre un any i l’altre, de manera que la funcionalitat o no de les veles no s’ha tingut en 

compte sinó que s’ha analitzat l’aspecte en el que es troben. A continuació es mostra una taula 

que mostra una sèrie de trets que permeten definir les característiques de les veles localitzades. 

L’estudi fer per Barceló sí que reflecteix una comptabilització d’una quarantena de veles en estat 

funcional durant els anys 80. Segons Duran i Jaume (1978) i segons Barceló (1980) cada vela pot 

tenir diferents mides en quant a l’extensió que ocupa però, en terme generals la forma que presenta 

és rectangular, allargada i més o manco estreta. Aquest fet es representa al mapa de digitalització 

de les veles per als dos anys de forma que les veles de major extensió se situen a la part de més al 

nord, disposades de forma molt regular i amb mides molt similars. 

 

Perímetre (metres) 187,37 

Perímetre mínim 45,75 

Perímetre màxim 455,39 

Àrea (metres) 1.266,28 

Àrea mínima 103,34 

Àrea màxima 7.055,93 

Total 1989 607 

Total 2015 243 

Taula 2: característiques de les veles de 

s'Albufera de Mallorca. Font: elaboració 

pròpia a partir de la digitalització. 
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Per a reflectir el punt anterior, la taula mostra el perímetre i l’àrea mitjana de les veles 

comptabilitzades entre els anys estudiats així com també els màxims i mínims de cada un i el 

nombre total per a cada cas. Es pot veure que existeix certa diferència en quant a les mides 

obtingudes, encara que el patró que se segueix, segueix sent rectangular. La suma mitjana dels 

costats resultant de totes les veles comptabilitzades és de 187,37 metres, essent el mínim de 45,75 

metres i el màxim de 455,39 metres. Conseqüentment, l’àrea mínima localitzada és de 103,34 

metres quadrats mentre que la màxima extensió és de 7055,93 metres quadrats. D’aquesta manera, 

mirant el mapa de digitalització (veure figura 3), la vela de menor extensió se situa dintre d’un 

sistema de cultius pròxims al canal Loco, al costat del canal principal de Siruana que desemboca 

a la mar. De l’altra manera, la vela de major extensió es localitza també a la part més pròxima del 

mateix canal que el té la menor mida.  

En total s’han comptabilitzat un total de 607 veles en el cas de 1989 i un total de 243 en 

el cas de 2015. Amb això, el recompte total de 2015 suposa una minva de pràcticament el 60% 

respecte 1989. Tot i això, es pot dir que l’extensió de cultiu d’arròs en l’entorn espacial entre Sa 

Pobla i Muro als inicis de l’explotació arrossera ocupava entorn a 26005 quartons (Duran , 1978). 

Després de l’elaboració dels distints protocols de correcció radiomètrica, atmosfèrica i 

topogràfica s’han pogut confeccionar els dos mapes de vegetació referents a les imatges satèl·lit 

de 1986 i 2016. Els resultats en els dos casos han donat valors iguals o molt pròxims a 1 i a -1, 

els quals no concorden amb el tipus d’espai existent segons Meneses-Tovar (2012) al referir-se al 

mes de Febrer amb els índexs de vegetació com els mesos més secs. En aquest cas ens situem en 

una regió mediterrània dintre de l’hemisferi nord en la que és durant els mesos d’estiu quan es 

donen els períodes de major sequedat. Amb això, la funció NDVI diu que els valors propers a 0 

(per davall de 0,1) corresponen a àrees sense roques, arena o neu i que els valors negatius es 

refereixen a niguls, aigua o neu. La funció també diu que els valors compresos entre 0.2 i 0,3 són 

terrenys amb arbustos i prats mentre que els valors alts indiquen zones de boscos (0,6-0,8). 

En aquest cas, els valors més pròxims a 0 es donen a la part central del mapa (veure figura 

4 i figura 5). Es tracta d’àrees ermes sense cultius i/o amb vegetació molt minuciosa. En el cas de 

l’NDVI de 2016 l’apreciació d’aquestes àrees és més notòria i l’extensió és més gran respecte 

1986 fruit d’aquest procés de naturalització que està presenciant. Per altra banda, els valors per 

davall de 0 a l’àrea que s’està estudiant l’única possibilitat que es dedueix recau a la presència de 

làmines d’aigua existents el llarg de la incursió de l’aigua (Salvà, 1973), ja sigui per inundacions 

del passat, per l’abocament d’aigües provinents de la central de depuració propera o per 

l’acumulació i estancament de les aigües. En aquest cas, en els respectius mapes aquestes zones 

venen representades de color verd, més o menys obscur en funció de la profunditat de la làmina 

                                                           
5 El que equival a 3,057.028 metres quadrats, ja que 1 quartó és l’equivalent a 1.1775 metres quadrats. 



Jordi Gual Santandreu – Treball de Fi de Grau de Geografia 

 

12 
 

d’aigua i, es localitzen sobretot a les zones d’interior de les àrees anteriorment comentades. Es 

tracta de que les làmines d’aigua es troben entre aquestes zones ermes, per la qual cosa es pot dir 

que es tracta de zones on l’aigua està estancada sobre les àrees sense cultivar, cosa que abans sí 

ho estaven. 

Pel que fa als valors més llunyans a 0 sense apropar-se a 1 són les àrees en els que hi són 

presents alguns terrenys arbustius o praderies que, visualment es veuen d’un color marronós clar 

situats a les parts més perifèriques dels respectius mapes i que representa la perifèria a l’albufera, 

amb zones sense cultivar però on la vegetació hi ha crescut en certa mesura. Finalment, pel que 

fa a les àrees amb als valors més popers a 1 es tracta de les zones de major presència de vegetació 

concentrada i vigorosa, la qual es visualitza d’un color marró fosc i que se situen sobretot a les 

parts més de l’interior de la zona humida. 

En qualsevol cas, la diferència entre els dos mapes de vegetació rau en l’augment de 

làmines d’aigua entre un any i l’altre que figura una pèrdua de terreny conrat. En aquest cas per 

a enllaçar els resultats obtinguts després de la digitalització amb els NDVI s’observa que hi ha 

concordança en quan a l’augment de les làmines d’aigua i la pèrdua de nombre de veles. Es tracta 

de que a l’any 2016 les làmines d’aigua són majoritària respecte 1986 augmentant a les zones a 

on anteriorment ja n’hi havia. D’aquestes zones cal destacar la part de més al nord de l’àrea 

d’estudi, que presenta major canvi respecte la resta de manera que en el 2016 les làmines d’aigua 

hi són bastant presents mentre que al 1989 pràcticament no n’hi havia. 

Per altra banda també es pot dir que la presència de vegetació vigorosa i no arbustiva és 

un altre factor que diferencia un any respecte l’altre. A l’any 1986 la vegetació sana es localitzava 

a la part més a l’interior de la zona humida però també a la part més al nord degut a la presència 

boscos de pinar. En el cas de 2016 aquesta part de més al nord s’ha vist reduïda i la presència 

d’aquest bosc ha minvat, representant-se amb menor superfície i amb canvi gradual de color. Per 

altra banda, a la part més a l’oest del mapa s’observa un augment de vegetació sana respecte 1986 

que representa un canvi en quan a l’aprofitament del sòl de forma que si abans estava ocupat pet 

arbusts ara s’hi localitzen extensions de conreu, encara que es troben en zones més enllà dels 

límits de l’Albufera. És una mostra de l’intent per a realçar les estructures agràries però que no es 

dediquen al conreu de l’arròs.  

Una vegada obtinguda la base d’anàlisi per a poder treballar de forma quantitativa sobre 

el tema d’estudi es pot procedir a un anàlisi més fiable i objectiu que proporciona la digitalització. 

Es tracta de que a partir dels dos mapes ràster dels índexs de vegetació es pot extreure un tercer 

mapa restant un amb l’altre per tal de poder veure a on han esdevingut majoritàriament les pèrdues 

vegetatives. En primer lloc s’observa que la zona d’estudi elegida concorda molt bé amb les zones 

de major canvi dintre de l’albufera. El major nivell de canvi està representat amb color lila i, 
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aquesta se situa a la part de més al nord de la zona humida, visualitzant-se inclús certes formes 

rectangulars disposades en un sistema en xarxa. Es tracta de les àrees anteriorment citades que 

fan referència a les zones de cultiu que usaven les tècniques de veles per a la sembra d’arròs i que 

s’han vist envaïdes per l’acumulació d’aigua  i vegetació que hi havia entre elles. (veure figura 

6).  

Els valors obtinguts per al Minus resultant és d’entre 1 i -1 de manera que el valor positiu 

significarà que els valors més pròxims a 1 definiran les zones amb major canvi des de 1986 a 

2016 mentre que els valors propers a -1, representats de color verd fosc, vindran a dir el contrari, 

que no hi ha hagut canvi o que el canvi ha estat minoritari. En termes generals es pot dir que 

respecte l’espai geogràfic que engloba l’albufera, la zona amb major canvi respecte el període 

estudiat és la part nord que transcorre al llarg del canal de Siruana i que segueix el seu curs fins a 

la desembocadura cap a la mar. Finalment, s’ha detectat que tot i que el resultat de la teledetecció 

ha proporcionat un anàlisi sobre les àrees de major nivell de canvi fruit del procés de naturalització 

experimentat al llarg dels anys, s’ha de dir que pel que fa a la pèrdua de les tècniques de conreus 

de les veles es reflecteix amb tons liles clars. A diferència del que ofereix el mapa de Minus, el 

qual detecta que l’àrea de major canvi és a la part de més a l’est del canal de Siruana, és a la zona 

de més a l’oest a on s’ha duit a terme aquesta pèrdua dels conreus. Aquest fet es pot deure a que 

la presència de làmines d’aigua clarifica els tons de manera que només reflecteix la diferenciació 

en relació al rigor vegetal. 

5. Discussió 

5.1. El procés de naturalització de l’àrea d’estudi 
 

L’anàlisi de resultats ha permès qüestionar-se una sèrie d’aspectes en relació al perquè d’aquesta 

pèrdua o regressió de l’àrea d’estudi per l’acumulació d’aigua. Per a fer palès aquest procés de 

naturalització s’ha fet mà del Pla Hidrològic de les Illes Balears (2002) el qual exposa una seguit 

de qüestions que contextualitzen aquesta pèrdua de la zona humida de l’Albufera. En primer 

moment, s’observa que des de 1986 a 2016 hi ha hagut un canvi de funcionalitat en quant a 

l’explotació agrària dels cultius de manera que també ha afectat a la sembra de veles per al cultiu 

de l’arròs. A més a més, hi ha una sèrie de documents que reflecteixen la pèrdua del cultiu arrosser 

a Sa Pobla i Muro que es remunten a principis de l’any 1900 en el qual l’extensió de quartons era 

molt gran però que amb al pas del temps i degut a factors com les inundacions, la incursió de 

l’aigua salada i les bonificacions6 de les terres comportaren una regressió de la zona humida. Com 

                                                           
6 Quan es parla de bonificacions es fa referència a l’excessiva aportació de nutrients sobre el sòl ocasionat 

per l’ús de fertilitzants i compostos químics que, a través de la infiltració acaben a les aigües subterrànies 

que alimenten l’Albufera. En conseqüència generen problemàtiques de qualitat de l’aigua. 
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s’ha dit anteriorment, s’ha passat d’un latifundisme extens a un minifundisme segmentat que ha 

propiciat amb el temps la pèrdua dels cultius de les veles.  

Aquesta crisi del conreu arrosser aplicat a la pèrdua de les zona humida és extrapolable a 

tota la mediterrània. Tot i això hi ha hagut una sèrie d’intents de rehabilitació de les veles per a 

que tornin a ser funcionals de manera que suposaria el retorn dels aspectes culturals i naturals que 

defineixen l’estructura agrària i patrimonial de les illes.  

Per a recalcar aquesta pèrdua de veles l’IBESTAT ofereix un cens agrari que recull dades 

des de 2006 fins al 2010 que serveixen per a corroborar aquesta pèrdua de cultius herbacis a nivell 

general en totes les illes. La taula següent mostra una decreixement en quant a la superfície 

conrada (en hectàrees) i en quant a la producció (tones) de cereals de manera que s’ha passat de 

39.090 ha cultivades amb una producció de 73.469 Tm l’any 2006 a una superfície de 30.999 ha 

amb una producció de 88.968 Tm. Aquest fet és el que explica que en els mapes NDVI, s’observi 

l’augment de vegetació a les àrees on s’han digitalitzat les veles; vegetació que no té a veure amb 

el sector agrícola sinó que reflecteix l’extensió de vegetació majoritàriament del canyís. 

 Superfície 

(ha) 

Producció 

(Tm) 

2010 30.999 88.968 

2009 33.019 109.285 

2008 36.556 120.059 

2007 36.888 99.420 

2006 39.090 73.469 

Taula 3: estadístiques sobre el cens agrari de les 

Illes Balears. Font: IBESTAT 

 

Arrel de l’estudi de camp s’ha observat que certes zones dedicades a la sembra d’arròs, 

en un primer moment experimentaren un procés regressió fruit de la pèrdua de dedicació a 

l’agricultura però que amb el temps la pèrdua d’utilització del sòl dedicat al cultiu dintre de 

l’albufera s’ha vist suplantada per la colonització de canyissar. Aquest fet ho demostra un estudi 

realitzat per Servera i Vadell (2011) a on s’observa com la zona de Ses Veles s’ha vist ocupada 

per a aquesta vegetació. Segons Alfredo Barón (2007), les zones humides generen una sèrie de 

valors i de beneficis per als éssers humans que poden classificar-se en relació a les funcions que 

desenvolupen, el productes que ofereixen i els atributs que presenten. Un dels productes que 

ofereixen les zones humides són els recursos agraris que, des de l’antiguitat s’han volgut aprofitar 

de la fertilitat del sòl i de la regulació de la distribució de l’aigua. En aquest cas, a l’Albufera s’ha 

vist l’exemple de les veles. Per explicar el fet anterior a continuació s’exposa una gràfica extreta 
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d’un estudi fet per Damià Duran i Jaume (1978) en la que s’exposa l’evolució de les extensions 

de conreu dedicats a la sembra d’arròs entres els anys 1900 i 1980. Aquesta gràfica explica una 

vegada més la pèrdua d’explotacions abans del desenvolupament del present estudi de forma que 

la pèrdua de superfície dedicada al conreu de l’arròs a Sa Pobla i a Muro ja era un fet constatat. 

 

Gràfic 1: evolució de la crisi arrossera de Sa Pobla i Muro entre 1900 i 1980. 

Font: Producció i crisi arrossera de Sa Pobla i Muro (Duran, 1978). 

A la gràfica anterior es pot veure molt ben marcat el procés d’iniciació del conreu arrosser 

a partir de 1900 fruit de l’extensió del latifundisme i que entorn a 1905 presentà una davallada en 

picat. Així es passà de quasi 2600 quartons el 1905 a quasi 1000 al 1930, període amb el qual el 

latifundisme s’acabà i es donà la propietat de les terres als marjalers i pagesos, qui iniciaren el 

procés minifundista del conreu de l’arròs. El conreu minifundisme feu realçar una mica la 

producció d’arròs però acabà per estancar-se i tornà a començar a entrar en crisi. Aquesta crisi 

féu que les veles s’abandonessin, tal i com les coneixem avui, marcada per un abandonament de 

l’explotació cap a la dècada dels 60 (Mayol, 1992). 

El procés de naturalització de l’albufera que s’està vivint avui s’explica perquè la incursió 

de l’agricultura ha determinat la pèrdua de la zona humida degut a la reducció del cabal d’aigua 

dolça per mor de la sobreexplotació del recurs per demanda agrícola a Sa Pobla i Muro i per a 

consum humà. A més, la pèrdua de qualitat també és un fet evident que s’explica per les 

bonificacions abusives sobre el sòl, que acaben infiltrant-se i arriben a les aigües de l’Albufera. 

Aquestes bonificacions sobre les aigües subterrànies han estat comptabilitzades per el Pla 

Hidrològic de les Illes Balears (2002) de manera que els sistemes d’explotació agrària de Sa Pobla 

aporta uns nivells de nitrats mitjans de 300 mg/l i els de Muro aporten un nivells mitjans de 150 

mg/l. D’aquesta manera s’intenten dur a terme propostes d’actuacions per tal de recuperar les 
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aigües lliures i eradicar els abocaments no depurats i que, sense la intervenció del Parc en el paper 

del dragatge de torrents i síquies, els cultius romandrien inundats (Mayol, 1992). A més a més, el 

PHIB estableix que les aportacions mínimes que s’haurien de donar per a que la zona humida es 

mantingués hauria de ser de 30 hm3/any. 

L’Albufera d’Alcúdia deu la seva raó de ser a l’aigua que li ve proporcionada pel subsòl 

i, per tant, al reduir-se el cabal la naturalització en forma de vegetació s’obri pas. El Conveni 

Ramsar (1971) reconegué l’Albufera amb la finalitat aconseguir la protecció i conservació de les 

aus aquàtiques i evitar la dessecació de les zones humides. L’objectiu era que les zones humides 

poguessin desenvolupar la seva funció: contribuir a la diversitat biològica i al patrimoni cultural, 

paisatgístic i etnogràfic. Cal dir que la pèrdua d’aquesta zona humida fa que tots aquests valors 

culturals i paisatgístics que configuren l’espai agrari dintre de la zona d’estudi també es perden i 

permeten l’augment de la vegetació, sobretot de canyissar. La pèrdua de veles reflectida, amb la 

conseqüent naturalització de les mateixes, s’explica també per l’augment de sediments i vegetació 

dintre del sistema de síquies, siquions i canals que confeccionen la distribució parcel·lària dintre 

de l’Albufera (Salvà, 1973). 

Així, el decreixement del balanç hídric de les aigües subterrànies explica també la pèrdua 

o regressió de la zona humida, de manera que es pot establir un diagnosi sobre la situació actual 

que suposa sobre les veles. Principalment hi influeixen 3 components: la recàrrega que ve donada 

per l’aigua infiltrada (precipitació, retorn de regs, torrents, pèrdues en les xarxes i aigües residuals 

depurades); la transferència de unes unitats hidrogeològiques a altres amb nivells piezomètrics 

més baixos i; l’entrada de l’aigua de la mar i que suposa un deteriorament de la qualitat (Barón, 

2002). En el conjunt de les Illes aquests fet representa quasi 27 hm3/any (PHIB, 2002). 

 

5.2. Relació amb altres estudis 
 

La majoria d’estudis i articles acadèmics sobre l’Albufera d’Alcúdia han anat encaminats cap a 

l’estudi de la biodiversitat que integra la zona humida, ja que en ella s’hi troben unes 3000 

espècies diferents. El cas és que la naturalització que ha experimentat és un fet menys estudiat i 

encara menys la incidència de l’agricultura a dins seu. Tot i això i, per contrarestar l’estudi en 

qüestió que s’ha desenvolupat, s’ha de parlar d’una sèrie de documents que reflecteixen i 

permeten explicar el perquè d’aquesta naturalització. Servera i Vadell (2011) desenvoluparen un 

projecte sobre la rehabilitació de la zona de “Ses Veles” en la que exposen la problemàtica existent 

ja comentada i en la que es promou un intent de rehabilitació d’aquestes tècniques de conreu sobre 

una zona del nucli de Sa Pobla. Per tant, es tracta d’una tècnica agrària que avui en dia es troba 
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en funcionament encara que de manera minoritària, tot i la pèrdua de superfície de terra, ocupada 

per làmines d’aigua, i la colonització del canyís a les extensions que ja no es cultiven. 

D’aquesta manera, resulta necessari comentar el treball que desenvolupà Bauzà (2017) 

en el que també analitza per mitjà de la Teledetecció els distints canvis que ha experimentat 

l’Albufera. L’estudi de Bauzà es centra en l’anàlisi pels períodes estacionals que es desenvolupen 

al llarg de l’any i, a més engloba sèries temporals de entre 5 a 10 anys. S’ha de dir que els mapes 

d’NDVI que extragué coincideixen amb els resultats obtinguts, tot i que en els distints períodes 

de l’any la presència de vegetació i de concentració d’aigua pot variar. Emperò, Bauzà també duu 

a terme un anàlisi amb els Sistemes d’Informació Geogràfica en el que extreu els mapes 

d’MNDWI7 que permeten separar els territoris coberts per aigua de la resta. 

Si s’observen els mapes que va extreure Bauzá sobre l’MNDWI referents al període de 

tardor (ja que els mapes propis exposats són del mes de Febrer) es pot veure que per als anys 

1984-1990 (veure figura 7) la concentració de les làmines d’aigua es donava a la part nord de 

l’Albufera, més concretament a la part de sobre del canal de Siruana. El seu resultat concorda 

amb el mapa NDVI 1986 que s’ha extret en el que de color marró s’observa la presència de 

vegetació concentrada a la part de l’interior de l’Albufera i que, de color verd s’observa la part 

ocupada per aigua i que es localitza al nord del mateix canal. Per altra banda, pel que fa al mapa 

NDVI que s’ha fet per a l’any 2016 cal dir que també concorda amb el MNDWI 2010-2017 (veure 

figura 8) de Bauzà, qui exposa que la ocupació d’aigua es concentra sobre a les mateixes àrees 

que venen representades de color verd al NDVI 2016. Així, s’observa la surgència de làmines 

d’aigua a l’interior de l’albufera i l’augment de les existents al nord del canal de Siruana, amb la 

conseqüent desaparició parcial de vegetació a l’interior i l’augment al nord deixant pas a la 

surgència de vegetació halòfila que substitueix a l’originària (Phragmites australis)(Bauzà, 

2017). 

Amb això, Bauzà ofereix un mapa que representa la desviació estàndard entre els anys 

estudiats de manera que permet corroborar aquest canvi significatiu entre el període d’estudi de 

1986 a 2016. Es tracta d’un mapa d’anomalies que reflecteix que els majors nivells de canvi es 

donen a les àrees en que s’han digitalitzat les veles de dins l’Albufera (veure figura 9). Els sectors 

amb una pèrdua de resposta significativa de la vegetació queden representats de color vermell, 

que com s’ha dit es tracta dels terrenys en que s’han digitalitzat les veles i que es concentren a la 

part del nord del canal de Siruana i a l’oest de l’albufera. Però també cal comentar que el mapa 

d’anomalies no coincideix amb el mapa de Minus que s’ha fet perquè la resta únicament 

contempla els canvis de vegetació que s’hagin pogut donar mentre que la desviació estàndard 

                                                           
7 Índex de diferencia d’aigua modificat. Es tracta d’un Índex que va sorgir com a resposta a la incapacitat 

de l’Índex de Diferència d’Aigua Normalitzat (NDWI) per a separar els territoris coberts per aigua (Ariza, 

Garcia J., Rojas B., i Ramírez D., 2014). 
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permet visualitzar també els canvis en general. D’aquesta manera, cert punts vermells que es 

presenten en el mapa d’anomalies, en el mapa de minus es visualitza com una pèrdua de vegetació, 

amb tons més groguencs que representen una poca pèrdua vegetativa. 

Existeixen múltiples funcionalitats que giren en relació als mapes NDVI per tal d’esbrinar 

particularitats sobre un terreny, entre d’altres l’anàlisi del vigor de la vegetació pel que fa a la 

viticultura. Pel que fa a la vinya, els NDVI s’usen per tal d’aprofitar la variabilitat espacial per a 

poder obtenir beneficis econòmics tenint en compte la optimització del rendiment i una millora 

de la qualitat. Es tracta de que a partir de la teledetecció es poden conèixer les àrees de millor 

qualitat, partint de que les plantes més vigoroses es localitzaran allà on les condicions de 

creixement siguin millors i també; els índexs de vigor de la vegetació poden determinar la 

productivitat futura (Towers, 2009). En aquest cas, l’ús que se’n fa dels mapes de vegetació sobre 

la vinya és extrapolable al l’ús que se n’ha fet per a la detecció de les àrees en que les làmines 

d’aigua han anat en augment. D’aquesta manera, serviria per a extreure les zones més inundables 

o, vist des d’una altre perspectiva, la zones que es troben en regressió per la incidència de l’aigua. 

La Conselleria de Medi Ambient també reflecteix aquesta pèrdua de les zones humides a 

nivell balear, dient que l’illa de Mallorca és la que es troba davant la situació més greu (parla d’un 

80% d’alteració) que es deu entre d’altres pertorbacions als abocaments reiterats d’aigües fecals 

de l’estació propera (GAT8, 2009). Aleshores, aquest fet també explica l’augment de les làmines 

d’aigua dintre de l’Albufera que, a més generen una pèrdua de qualitat de l’aigua ocasionant 

salinització i eutrofització provocades per l’extracció massiva d’aigua dolça i l’entrada d’aigües 

contaminades per massa nutrients. A més a més, des de l’albufera de València també vinculen 

aquest empobriment de les aigües degut al desenvolupament industrial i urbà en l’entorn al parc 

natural (OGTPNA9, 2002). L’acció humana és un dels condicionants que accelera el procés de 

rebliment i desaparició del medi palustre de la zona humida. L’erosió provocada per l’humà 

incrementa l’eutròfia i la retenció o disminució del flux de l’aigua que, en conseqüència redueix 

l’energia cinètica provocant una retroacció positiva entre els distints factors (Martínez-Taberner, 

Mayol i Ruiz-Pérez, 1995). 

Amb tot això, es pot dir que la persistència i la conservació de la zona humida més gran 

de les illes no seria possible sense la intervenció socio-econòmica que s’hi fa. D’aquesta manera, 

es proposen certs intents de rehabilitació de l’Albufera per tal que no perdi les seves particularitats 

biològiques, ecològiques i naturals i, sobretot el realçament dels valors culturals i patrimonials 

derivats de les pràctiques agràries. Per això, la importància dels arrossars i de les veles dintre del  

Parc Natural de l’Albufera de Mallorca van molt més enllà d’una pràctica agrícola i d’uns valors 

                                                           
8 Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial S.L. 
9 Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l’Albufera de València 
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culturals i patrimonials de l’illa. Cert estudis han demostrat que el paper dels arrossar dintre la 

zona humida facilitaria la descontaminació natural de les aigües superficials gràcies a les 

condicions anaeròbiques que ofereixen per al desenvolupament de microorganismes 

reductors10(OGTPNA, 2002). Aquests microorganismes descomponen les molècules 

contaminants de l’aigua en compostos d’origen més simples i innocus pel medi. A més, la 

presència d’arrossars fa que les quantitats de fòsfor es redueixi quan circulen a través d’ells. 

És per això que la promoció de les estructures agràries controlades dintre de la zona 

humida suposarien una millora de les qualitats paisatgístiques, naturals, ecològiques i culturals 

que engloben els espais periurbans a escala intraurbana. Es tracta de que els processos històrics 

han suposat molts de canvis sobre la zona humida essent els factors industrials, urbans i turístics 

els que generen majors nivells de pertorbacions. De cada vegada més la presència turística sobre 

el parc provoca més alteració de l’àrea natural comptabilitzant any rere any major quantitat de 

visitants, arribant ja als 120.000 anuals. D’aquesta manera, des del parc es veuen obligats a 

promoure certes accions per tal que aquesta presència de persones no generi un efecte de retrocés 

o d’espant per a les espècies presents. 

  

                                                           
10 Entre d’altres, el clostridis (Clostridium) que són un gènere d’eubacteris gram-positius que formen part 

dels Firmicutes. Poden generar espores i fermenten carbohidrats i aminoàcids. Son els principals 

responsables de la descomposició anaeròbica de les proteïnes.  
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6. Conclusions 
 

Des dels primers registres sobre l’Albufera d’Alcúdia al segle XVIII s’ha constatat la incidència 

de l’ésser humà sobre els terrenys que integra. La fertilitat del sòl de la zona humida ha fet que 

hagi estat sotmesa a certs intents de dessecació per tal de poder aprofitar els beneficis agraris que 

ofereix de manera que a dia d’avui es poden observar les conseqüències. El present treball aporta 

una visualització més feta a partir de les eines de la Teledetecció que han permès detectar els 

canvis i concloure les causalitats de les problemàtiques existents. 

D’aquesta manera, es pot afirmar que la hipòtesi inicial que reflectia el procés de 

naturalització sobre l’albufera s’ha complert després de la confecció de distints mapes i després 

de la relació amb d’altres estudis complementaris sobre el tema.  

En definitiva, el procés de naturalització que s’ha experimentat sobre les veles existents 

dins l’albufera és un fet real determinat per una sèrie de factors com són la pèrdua d’extensió de 

la zona humida originada per la demanada dels conreus agrícoles dels nuclis propers que 

provoquen que les aigües subterrànies no puguin aportar cabal als canals o l’augment de les 

làmines d’aigua sobre les extensions de veles que encara queden però que es troben en desús així 

com l’augment de la vegetació de canyissar sobre les mateixes provocada per la pèrdua de les 

extensions de conreu. 

Els valors d’NDVI han disminuït entre el període d’estudi degut l’augment de les làmines 

d’aigua que es visualitzen amb una clarificació dels tons sobre el mapa de Minus extret entre 1986 

i 2016. En termes generals hi ha hagut un procés de naturalització sobre les veles de l’albufera 

que ha comportat la reducció de les mateixes i que queden reflectides en el mapa de digitalització. 

A més a més, determinats estudis parlen sobre la reducció de les zones humides en tota la 

mediterrània que s’explica també per la presència industrial, urbana i turística a les zones 

properes. En conseqüència aquest fet suposa una pèrdua de la qualitat de l’aigua. 

D’aquesta manera, es promou la renovació de l’activitat de les veles arrosseres dintre de 

l’albufera com a mesura per a rehabilitar les aigües repletes de nutrients i fòsfors a la vegada que 

reimpulsaria l’activitat agrícola, que donaria de nou els valors culturals, naturals i patrimonials 

que representen l’illa.  
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8. Annex de figures 
 

 

Figura 1: morfologia d'una vela funcional prop del municipi de Sa Pobla. Font: elaboració pròpia.
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Figura 2: límits fronterers del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 
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Figura 3: Mapa de digitalització de les veles a la zona d'estudi. Font: elaboració pròpia a partir de GIS. 
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Figura 4: mapa dels nivells de vegetació de 1986. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges satèl·lit del USGS. 
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Figura 5: mapa dels nivells de vegetació de 2016. Font: elaboració pròpia a partir d'imatges satèl·lit del USGS. 
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Figura 6: Mapa de les diferències de vegetació entre 2016 i 1986. Font: elaboració pròpia a partir dels NDVI-1986 i NDVI-2016..  
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Figura 7: mapa de MNDWI mitjà per a l'estació de tardor 1984-1990. Font: Bauzà (2017). 
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Figura 8: mapa de MNDWI mitjà per a l'estació de tardor 2010-2017. Font: Bauzà (2017). 
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Figura 9: Mapa d'anomalies establertes al Parc de s'Albufera. Font: Bauzà (2017). 


