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Resum
En el present treball s’ha fet una recerca d’informació sobre 1) el sistema platja
– duna localitzat a la cala de Santa Ponça (Calvià), 2) la diversitat biològica
característica del sistema i 3) els impactes ambientals del sistema dunar i quines
mesures es prenen per protegir-lo i aconseguir una rehabilitació favorable. A
més, s’ha tingut en compte la importància de la presència de la Posidonia
oceanica en el litoral de les Illes Balears i quins aspectes negatius sorgeixen a
partir de la seva retirada.
Per finalitzar, es planteja una sortida didàctica per treballar el litoral d’aquesta
zona, per conscienciar i transmetre uns valors, i perquè l’alumnat d’Educació
Primària respecti, estimi i protegeixi la naturalesa. A més, s’inclou un quadern de
l’alumne en el qual hi ha una sèrie d’activitats per dur a terme durant l’excursió.

Paraules claus: platja, cala, dunes, litoral, Santa Ponça.

Abstract
In this paper, a search for information has been carried out on 1) the beach
system located in the cala of Santa Ponça (Calvià), 2) the biological diversity
characteristic of the system and 3) the environmental impacts of the dune system
and what measures are taken to protect it and achieve favourable rehabilitation.
In addition, the importance of the presence of Posidonia oceanica in the coast of
the Balearic Islands has been taken into account and what negative aspects arise
from its withdrawal.
Finally, an educational trip is proposed to work on the coast of this area, to raise
awareness and transmit values, so students in primary education respect, love
and protect nature. It also includes a student's notebook in which there are a lot
of activities to carry out during the school trip.

Keywords: beach, cala, dunes, littoral, Santa Ponça.
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1. Descripció
En el present treball es presenten les característiques naturalístiques del sistema
platja – duna de Santa Ponça, en el terme municipal de Calvià. Per una altra
banda, es fa una presentació de la fauna i la vegetació característiques de la
zona, destacant la importància de la presència de la Posidònia oceànica en el
nostre litoral; també, es mostren els impactes ambientals que sofreix aquest
sistema i, finalment, quins tipus de mitjans s’utilitzen per protegir-les i/o
rehabilitar-les any rere any.
La recerca d’informació que es trobarà localitzada al marc teòric serà com a
formació per part de la/del docent. Posteriorment, serà adaptada de manera
adequada per l’alumnat, ja que el mode el qual està exposat no correspon amb
el nivell educatiu corresponent.
El municipi de Calvià es troba a la zona sud – oest de l’illa de Mallorca, que
pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears. El nucli de població, Santa
Ponça, en el qual se centra el treball és el més poblat del municipi (10.736
habitants). És una zona molt urbanitzada, amb una gran influència turística,
sobretot durant els mesos de temporada alta. Segons Garcías & Verd (1986)
aquest fet ha tingut com a repercussió que “Calvià ha deixat de ser en molt poc
temps un conjunt de minúsculs i molt pobres nuclis de població amagats, per
transformar-se en un gran entramat urbà, abocat directament al negoci turístic”.
Com a anècdota, cal esmentar que Santa Ponça té una gran importància
històrica per l’illa, ja que va ser el lloc on el rei Jaume I i les seves tropes varen
realitzar el desembarcament per la conquista de Mallorca.
Per finalitzar el projecte es presenta una sortida didàctica dirigida a l’alumnat del
segon cicle del CEIP Son Ferrer. Durant aquesta excursió es fa un itinerari amb
diferents aturades on podran conèixer un poc més aquesta zona del litoral des
d’un punt de vista naturalístic, ja que els nins i nines solen visitar la zona amb
freqüència sense tenir gaire coneixement d’ella. Així mateix, tindran la seva
pròpia experiència i es podran conscienciar del valor que té la naturalesa que els
envolta.
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2. Justificació del tema
El principal motiu pel qual he seleccionat aquest tema ha estat per esbrinar
l’origen de la Platja de Santa Ponça i tots els aspectes naturalístics relacionats
amb ella, ja que és una zona en la qual gaudeixo tant a l’estiu com a l’hivern. Per
això, he pogut observar la gran diferència que existeix d’aquest lloc massificat
per la presència de turistes per tot arreu a l’estiu i, per altra banda, un lloc que
transmet tranquil·litat a través de la naturalesa durant els mesos que hi ha
temporada baixa. Per tant, aquesta vivència tan propera ha fet que a poc a poc
em sorgís aquesta curiositat i l’interès d’analitzar l’existència del sistema dunar
en aquesta platja.
Després de realitzar la recerca d’informació de la platja i el seu sistema dunar
duré a terme una sortida didàctica, en la qual l’alumnat podrà viure en primera
persona la seva pròpia experiència sobre aquesta zona que es troba tan a prop
de nosaltres.
Sánchez (1996) afirmen que la sortida de camp permet la possibilitat d’aprendre
directament. A més, l’estudi de la realitat es duu a terme quan l’alumnat és un
agent actiu del procés d’ensenyament – aprenentatge. D’aquesta manera ells o
elles mateixos/es descobreixen els fets, obtenen les seves pròpies impressions,
coneixen nous conceptes i perceben la interrelació de les persones sobre el seu
medi; s’estimula l’esperit d’exploradors/es; alimenten la seva imaginació; milloren
les relacions socials amb la resta i promouen el desenvolupament personal i el
d’actituds. (Rodríguez et al., 2008). Durant aquestes sortides de camp l’alumnat
podrà ser conscient de la gran importància de la conservació i protecció del medi
natural que ens envolta, ja que, des del meu punt de vista, en l’àmbit educatiu i
qualsevol altre, és molt important fomentar el respecte, la cura i la preservació
de la naturalesa.

5

3. Objectius
3.1.

Objectiu general

L’objectiu general d’aquest treball és conèixer les característiques naturalístiques
del sistema dunar a la Platja de Santa Ponça a partir de l’anàlisi de diferents fonts
d’informació i proposar una sortida de camp (sobre aquesta platja) dirigida a
alumnes de primària.
3.2.

Objectius específics

Els objectius específics són els següents:
-

Conèixer l’origen del sistema dunar en aquesta zona.

-

Investigar quina flora i fauna és característica.

-

Identificar els impactes ambientals que sofreix el sistema dunar.

-

Analitzar i comprovar quins són els mitjans utilitzats per la protecció i
rehabilitació del sistema dunar.
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4. Metodologia
En primer lloc, he fet una gran recerca bibliogràfica i una lectura dels articles, les
revistes, els llibres, les pàgines webs, els projectes i les notícies de periòdics
digitals que tracten del tema seleccionat com és el litoral de l’illa de Mallorca, els
sistemes dunars, la vegetació, la fauna, els impactes ambientals que sofreix la
zona... Posteriorment, a aquesta lectura he organitzat els documents per
estructurar tots aquests temes que he trobat interessants a l’índex, dins de
l’apartat del marc teòric.
Aquesta bibliografia l’he trobada a través de diferents recursos d’informació com
són: el catàleg de la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, google
scholar i Dialnet.
Una vegada que ja he seleccionat els documents que penso que són
interessants, a continuació desenvoluparé el marc teòric a partir de tots aquells
documents que he cercat anteriorment. Aquest apartat del treball contestarà una
sèrie de preguntes que m’han sorgit a partir de la recerca d’informació:
-

Què és una platja?

-

Per què hi ha una platja a Santa Ponça?

-

Què són els sistemes dunars? I quins tipus existeixen?

-

Quina és la diversitat biològica d’aquesta zona?

-

Quins impactes existeixen damunt aquest sistema dunar?

-

Quines mesures de protecció i/o rehabilitació es fan?

Amb aquesta sèrie de qüestions duré a terme el meu treball d’investigació des
d’un punt de vista educatiu per, posteriorment, poder transmetre aquests
coneixements a l’alumnat.
A les conclusions faré una petita reflexió sobre els objectius plantejats al
començament i el procés de desenvolupament del treball, a més de fer una
valoració de la sortida didàctica plantejada en el punt dels annexes.
En el darrer apartat, els annexes, presentaré la sortida didàctica que serà a la
Platja de Santa Ponça, que consistirà a un quadernet en el qual l’alumnat trobarà
la informació necessària acompanyada d’imatges per desenvolupar les activitats
plantejades.
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Uns altres recursos que utilitzaré al llarg del treball seran diccionari.cat,
WordReference, el Currículum de ciències socials de les Illes Balears i la guia de
referències bibliogràfiques de la Universitat de Vic.
5. Marc teòric
A continuació exposaré el marc teòric necessari per poder dur a terme una
sortida didàctica a la Platja de Santa Ponça amb l’alumnat de primària.
5.1.

Què és una platja?

Segons IEC (Institut d’Estudis Catalans) una platja és una riba sedimentària i
planera del mar, d’un llac, d’un riu gran formada de sorra o de grava. Per una
altra banda, Roig-Munar et al., (2018) expliquen la platja com una acumulació de
sediments no consolidat (arena o grava) que se situa entre la línia de màxim
abast de l’onatge en temporal i plenamar viva i una profunditat que correspon a
la zona on deixa de produir-se un moviment actiu de sediments a causa de l’acció
de l’onatge. Les platges són uns ambients que no es poden deslligar del que
succeeix en els camps de dunes litorals, ni tampoc de la part de la platja que
roman submergida (Rodríguez-Perea, 2000). D’aquesta manera, les platges de
les Balears es poden dividir en tres parts diferents (Figura 1) segons Servera
(2004) i Mir-Gual (2004), entre d’altres:
-

La part submergida és aquella part de la platja que queda sempre coberta
per l’aigua de la mar. Segons Servera (2004), en aquesta zona podem
diferenciar dos sectors: el sector distal, que és la zona més allunyada de
la costa (profunditat màxima de 40 metres) on els processos morfològics
i dinàmics són més atenuats, ja que l’energia de l’onatge no és tan forta.
L’altre sector és el proximal que es localitza a la zona més activa pel que
fa al transport de sediments per l’onatge cap a la línia de costa.

-

La part subaèria és la zona de la platja que segons el nivell de mar pot
estar a l’aire o coberta per l’aigua i a on es produeix la transferència de
sediments entre les parts submergida i l’emergida. Com a les Illes no es
produeixen marees aquesta zona es caracteritza per l’oscil·lació de les
ones, conegut com

a swash. També, podem trobar la presència de

Posidònia morta que ajuda a disminuir l’efecte erosiu de l’onatge i,
d’aquesta manera protegir a la platja.
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-

La part aèria és aquell sector de la platja que mai no és coberta per l’aigua
marina, però es produeixen processos i mecanismes de transferència
sedimentaria cap al camp dunar interior que garanteix l’equilibri de la
platja.

Figura 1. Representació sistema platja - duna.1

5.2.

Per què hi ha una platja a Santa Ponça?

Figura 2. Platja de Santa Ponça. 2

A Santa Ponça hi ha una platja, (Figura 2) perquè és una cala. Una cala és la
desembocadura d’un torrent que ha estat envaïda per la mar. A la cala de Santa
1
2

Font: Mir-Gual (2012)
Elaboració pròpia.
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Ponça hi desemboca el torrent de Galatzó (Figures 3 i 4). La mar ha envaït aquest
torrent formant la cala. A la figura 3 es mostra el litoral del SO de Mallorca i
s’observa que allà on desemboquen els principals torrents s’hi forma una cala:
Santa Ponça, Torà, Camp de Mar, entre d’altres. Ja que la mar ha envaït aquests
torrents, les cales sempre són entrants a la costa.
La refracció de les onades (Figura 3), quan arriben a la costa, provoca que la
major part de la seva energia es concentri als sortints, mentre que als entrants
l’energia decreix i, per tant, les ones dipositen l’arena als entrats i erosionen els
sortints. La platja de Santa Ponça s’ha creat gràcies a l’acumulació de sediments
a partir de la poca força de les ones. Aquestes ones descarreguen gran part de
la seva energia en els penya – segats, coneguts com la Punta des Castellot i
s’Esquena de s’Ase. La resta d’ones es dirigeixen cap a la zona de la platja on
la força d’aquesta és més lleu i, per tant, fa que es dipositin els sediments en
aquesta zona. És una entrada pronunciada en la qual trobem el torrent de
Galatzó (Figura 4) que, també, s’encarrega de transportar sediments cap a la
platja.

Figura 3. Els principals torrents del sector SO de la Serra de Tramuntana formen cales.
Insertat: Esquema de la refracció de les onades (Hack et al., 1941): l’energia es concentra als
sortints de la costa i disminueix als entrants. 3

3

Elaboració pròpia.
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4

Figura 4. Torrent de Galatzó.

Tintoré i Balanguer (s.d.) defineixen:
El sediment de platja és tot aquell material sòlid fragmentari originat pel
desmanegament de les roques o bé per l’acumulació de conquilles i/o
estructures dels organismes, o dels precipitats químics que es generen, i
que són transportats i dipositats per les onades a la riba.
Els principals agents que transporten aquests sediments fins a la vora són
l’onatge i el vent. A la Figura 5 s’indica el material que es convertirà en sediments
i la seva procedència a partir de l’erosió del litoral, de les aigües fluvials (en
aquest cas, la presència del torrent), acumulació de fragments d’ésser vius i
sediments incorporats per l’ésser humà.

4

Elaboració pròpia.
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Figura 5. Tipus de sediments de la platja. 5

Els sediments que formen part de la Platja de Santa Ponça estan composts per
bioclasts (90’47 %), que són part de l’estructura d’organismes o a la seva activitat
i per litoclasts (9’54 %), són aquells que procedeixen del desmantellament de les
roques i que arriben a la costa per l’aport fluvial o per l’erosió dels penya – segats.

Figura 6. Sediments de la platja de Santa Ponça. 6

5.3.

Què són els sistemes dunars? I quins tipus existeixen?

Roig-Munar et al., (2018) expliquen:
Els sistemes dunars costaners són acumulacions sedimentàries arenoses
que se situen a les àrees pròximes a ambients intermedis subministradors
de sediment, també, arenosos o mixtos, dels quals depenen estretament.

5
6

Tintoré i Balaguer (s.d.)
Font: elaboració pròpia.
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Els camps dunars més comuns es troben adossats a àrees de post –
platja, si bé antics dipòsits arenosos eòlics poden estar desconnectats
actualment de la seva àrea font a causa de canvis eustàtics o pirogenètics.
L’ecosistema de platja o zona de rompents està controlat per l’onatge que
remou i transporta l’arena , acumula el fitoplàncton, bomba aigua i matèria
orgànica en el sistema intersticial i mou als animals. D’altra banda, el vent
és el motor de la dinàmica del camp de dunes, transportant l’arena,
l’aerosol salí i els detritus i enterrant la vegetació.
Mir-Gual (2012) defineix:
Els sistemes platja – duna són una de les manifestacions més conegudes
en les costes d’acumulació. Cal pensar que al llarg del litoral de les
Balears, aquests són els sistemes més complexos, i a la vegada, els més
fràgils de tots. És una superfície on el seu equilibri es fonamenta en una
perfecta simbiosi entre el món biòtic i abiòtic, el món submergit i l’emergit.
Segons Pla et al., (2018) una duna és una acumulació dinàmica de sorra en les
bermes de la platja a causa de l’acció eòlica. A més, Roig-Munar et al., (2018)
afegeixen:
L’arena d'aquestes bermes s'asseca en els períodes de bon temps,
podent ser transportada pels vents procedents del mar cap a l'interior, on
la disminució de la velocitat del vent a causa del major fregament inicia el
procés d'acumulació de l’arena, procés que amb freqüència es veu
accelerat per la presència de vegetació o d'obstacles, iniciant la formació
del sistema dunar. La interrelació entre l'aportació de sediment sorrenc pel
mar i la vegetació és el que defineix el desenvolupament de les dunes
costaneres en les zones temperades. En aquestes zones, on la
precipitació és suficient per al creixement de la vegetació, la morfologia
dels sistemes dunars té una relació directa amb la distància des de la duna
a la mar, pel fet que l'ambient salí i dessecant que aporten els vents marins
i la falta de nutrients selecciona el tipus i varietat de vegetació que pot
créixer en cadascuna de les zones.
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Aquestes dunes (Figura 7) es formen gràcies als processos d’erosió de l’arena,
el seu transport pel vent i la seva posterior acumulació. En el cas de les Balears
aquesta acumulació d’arena ve ajudada per la presència de la vegetació, ja que
té una influència important a la seva morfologia, és a dir, s’encarrega de la seva
fixació.
Segons Mckee (1979):
Les dunes barjans no es troben amb cap obstacles, com un bosc, així que estan
lliures d’elements. Les partícules es troben a la part superior tenint una forma
allargada en els extrems, com una forma de mitja lluna.
Les dunes creixents són aquelles que es formen baix règims de vent
caracteritzats per variacions de la direcció i sentit petites. En el cas de l’absència
de la vegetació, les dunes seran les formes dominants en règims de vent quasi
unidireccionals.
Les dunes lineals es caracteritzen per la seva gran longitud, rectitud,
paral·lelisme, espaiat regular i una relació elevada entre la zona de la duna i la
interdunar.
Les dunes en estrella es caracteritzen per la seva grandària i forma piramidal,
amb tres o quatre braços que radien des d’un pic central a causa de la direcció
del vent, que bufa en totes les direccions.
Les dunes parabòliques són comunes a zones costaneres i en zones semiàrides,
que es caracteritzen per la seva forma d’U amb els braços vegetats parcialment
estabilitzats i retardats amb un respecte al sentit del vent i una zona activa a la
conca d’U que avança per devessall.
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Figura 7. Tipus de dunes. 7

A les Illes Balears, les dunes que podem trobar principalment són les
parabòliques, ja que presenten vegetació. Encara que són minoritàries i locals,
en trobem en forma d’estrella, en zones on tenim diversos vents predominants.

Figura 8. Relació del tipus de duna amb la vegetació, la quantitat d’arena disponible i la
cobertora vegetal.8

7
8

Font: Mckee (1979)
Font: Hack (1941)
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5.4.

Quina és la diversitat biològica d’aquesta zona?

Alonso et al,. (2014) entenen el concepte de biodiversitat com la pluralitat
d'éssers vius, més precisament microorganismes, plantes i animals, que
interactuen entre si. La biodiversitat adquireix una gran importància, ja que la
dependència dels éssers vius entre si és elemental per a la seva subsistència.
La vinculació dels éssers vius no només és amb el seu hàbitat, sinó que també
cap a altres individus de la mateixa o altres espècies. En cas de la desaparició
d'una espècie en particular posa en risc l'existència de moltes altres, incloent-hi
la nostra.
A la zona de la platja no existeixen una gran quantitat de vegetació a causa del
moviment de l’arena i l’alta presència d’usuaris. Algunes de les espècies vegetals
que poden trobar són les següents:

Figura 9. Mielga marina (Medicago marina) 9

Figura 11. Agropiron (Agropyron junceum) 11
pungens)12

Figura 10. Rave de mar (Cakile maritima)10

Figura 12. Esporobolus (Sporobolus

9

Font: elaboració pròpia.
Font: elaboració pròpia.
11
Font: elaboració pròpia.
12
Font: elaboració pròpia.
10
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Figura 13. Pi blanc (Pinus halepensis)13

Altres espècies també presents serien el Borró (Ammophilia arenaria) i el Lliri
de Mar (Panchreatium maritimum). Dins dels arbres també podem trobar
savines i ginebrars.
En el litoral de les Illes Balears existeix la presència d’una espècie vegetal marina
la Posidònia oceànica, anomenada popularment com alga. Es tracta d’una
fanerògama marina endèmica que es troba en el mar Mediterrani on habita sobre
el substrat blan, a una profunditat d’uns 0 i 40 metres. La seva presència és tan
rellevant en el nostre litoral que es registra en quilòmetres quadrats i es coneix
com a praderes de Posidònia.
De fet, les praderes de Posidònia oceànica constitueixen els ecosistemes marins
més importants de la Mediterrània per una doble raó: des del punt de vista
biològic afavoreixen l’assentament i la colonització de diversos organismes i
espècies. Mentre que des del punt de vista dinàmic i morfològic de la platja,
constitueixen una peça clau en la producció de sediment i en la seva
estabilització (Rodríguez-Perea, 2000; Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005; citat per
Mir-Gual, 2014).
Aquesta espècie vegetal té diverses funcions fonamentals que fomenten el
desenvolupament i equilibri de platja. Així ho afirma Servera (2004), és l’hàbitat

13

Font: elaboració pròpia.
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que constitueix la formació de sediments arenosos més important del litoral de
les Illes Balears; la seva presència en el fons de la mar fa que s’allunyi de la línia
de costa la profunditat crítica que causa una modificació en l’onatge, la qual cosa
fa que impedeixi l’acció erosiva de les ones; i, a més, tenen la funció de dic de
contenció natural, és a dir, que reten l’arena dels bancs submergits que es troben
entre les praderies i el litoral.

Figura 14. Posidonia Oceanica 14

Figura 15. Restes de Posidonia oceanica 15

Per altra banda, Alonso et al., (2014) indiquen que la comunitat que forma part
de la fauna es troba present a la platja lliure, depèn del grau de dessecació de la
sorra i de la disponibilitat de matèria orgànica procedent del mar. A més,
l’amfípode (Talitrus saltatror) i l’isòpode (Tylos europaeus) són habituals situarlos a la zona de la sorra, ja que es troben enterrats durant el dia.

Figura 16. Amfipode (Talitrus saltatror) 16

Figura 17. Isopode (Tylos europaeus) 17

Altres espècies comunes que podem trobar en aquesta zona són:

14

Font: elaboració pròpia.
Font: elaboració pròpia.
16
Font: Galerie-insecte.org (s.d.)
17
Font: Viajemarino.com (2018)
15

18

Figura 18. Gavina Audonin (Larus michahellis)18

Figura 20. Pejallida (Patella sp.)20
oculatus)21

5.5.

Figura 19. Osilinus (Phorcus sp.)19

Figura 21. Cranc ermità (Paguristes

Quins impactes existeixen damunt aquest sistema dunar?

Les àrees dunars són uns espais molt sensibles que amb qualsevol pertorbació
ja es crea un desequilibri en el sistema platja – duna. En aquesta zona del litoral,
en concret, els principals impactes que sofreixen són els següents:
1) La gran quantitat de gent que visita la platja durant tot l’any, sobretot en els
mesos d’estiu quan temporada turística és alta. Aquest fet fa que l’arena quedi
aferrada a la pell, a les sabates, etc. surti de la platja, per tant, en grans quantitats
pot desestabilitzar el sistema.

18
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20
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21
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19

2) L’edificació massiva i descontrolada, que es va produir a causa del boom
turístic.
A les següents figures 22, 23 i 24 es pot observar l’impacte paisatgístic que s’ha
produït a la zona calvianera de Santa Ponça, tant en el litoral com la resta del
medi. L’any 1956 no es trobava modificat, ja que no existia cap construcció i la
presència de la vegetació és molt notable.

Figura 22. Litoral de Santa Ponça a l’any 1956. 22

L’any 1984, ja es pot observar una gran quantitat de construccions que es varen
produir durant aquests anys. És a dir, aquest territori passa de ser un paisatge
totalment verge a ser un nucli de població urbanitzat, on la vegetació i les dunes
del litoral es veuen afectades per aquestes modificacions.

22

Elaboració pròpia. Font: IDEIB

20

Figura 23. Litoral de Santa Ponça a l’any 1984. 23

A la darrera foto, l’any 2015, es pot apreciar més o manco la mateixa situació
que hi ha en l’actualitat, una total massificació de construccions. Encara que avui
dia, segueixen construint a prop de la costa sense cap control. A més, de la
desaparició notable de la vegetació a la zona de la platja, fent així que el sistema
dunar quedi cada vegada més reduït, quasi inexistent.

23
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21

Figura 24. Litoral de Santa Ponça a l’any 2015. 24

3) Un altre impacte és el que sofreix la Posidònia oceànica i el seu ecosistema,
ja que es veu afectat per diversos impactes antròpics, com explica Servera
(2004): la contaminació a partir de l’abocament d’aigües residuals, l’efecte
negatiu de les àncores dels vaixells que fondegen a les praderies i, la
regeneració de platges artificials o la construcció d’espigons de ports esportius
i/o per la protecció de l’onatge. Això, fa que hi hagi una redistribució dels
sediments sobre les praderies i provoca la seva asfixia.
4) Al començament de la temporada turística s’utilitza maquinària (Figura 25) per
retirar els restes de la Posidònia oceànica per netejar la platja i mantenir
l’estètica. Segons Roig i Munar (2005) el fet de l’extracció de la Posidònia
oceànica juntament amb la pèrdua de sediments i com la retiren té com a
conseqüència uns balanços negatius, ja que aquesta retirada, el transport i el
lloc de deposició es produeix més enllà del sistema platja – duna. A més, MirGual (2014) confirma que:
L’eliminació de les praderes de Posidònia té dues connotacions negatives
per a l’evolució i conservació de les platges. En primer lloc, l’eliminació
d’aquestes suposa una disminució de la producció de sediment que
després arriba a la platja alta, derivant-ne una reducció de la seva
24

Elaboració pròpia. Font: IDEIB
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disponibilitat. D’altra banda, les acumulacions de fulles mortes a sobre de
les platges suposa un fenomen de protecció molt important.

Figura 25. Maquinària netejant la platja abans de l’inici de la temporada turística. 25

Per tant, provoca un impacte sobre el medi que és irreparable, ja que la seva
presència afavoreix la protecció i les condicions de la platja i el seu conjunt.
Per aquest motiu, es veuen afectades totes les parts de la platja, sobre tot, la
zona aèria, perquè sense l’existència la pèrdua de sediments és molt notable i la
zona queda totalment desprotegida.
5) La pèrdua de sediments es deu també al tractament dur i impermeabilitzat del
llit del Torrent de Santa Ponça (Figura 26) que incrementa la velocitat de les
aigües d'escolament provocant una forta erosió a la sorra de la platja expulsantla cap a l'exterior, afectant negativament la capacitat de regeneració de les
platges així com a la capacitat d’adaptació enfront dels efectes del canvi climàtic.
(Alonso et al., 2014).

Figura 26. Posidònia oceànica acumulada en el Torrent de Galatzó.
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6) Relacionat amb el primer punt, un altre dels impactes que sofreix el sistema
dunar és la celebració de diverses activitats recreatives al llarg de l’any. Durant
la fèria d’abril, Sant Joan, la revetlla d’estiu, les Festes del Rei en Jaume, entre
d’altres, aquests dies de festivitat es realitzen nombroses activitats damunt de
les dunes sense cap mena de control, provocant l’erosió del sistema dunar, amb
l’aparició de blowouts. A causa d’aquests fets l’Ajuntament va presentar un
projecte de rehabilitació per intentar recuperar o almenys conservar part del
sistema platja – duna.
5.6.

Quines mesures de protecció i/o rehabilitació es fan?

A la platja de Santa Ponça fan ús de diferents sistemes de protecció per evitar la
degradació del sistema platja – duna i la seva vegetació. Aquests sistemes de
protecció són els següents:
1) Les passarel·les de fusta sense barana que s’utilitzen són enrotllables, ja que
estan unides per una corda entre si. Estan recolzades sobre taulons del mateix
material o en l’arena directament. Aquestes són instal·lades al començament de
la temporada turística per conduir als usuaris des del passeig marítim fins a la
riba de la mar. D’aquesta manera aconseguim facilitar l’accés a la platja i, alhora,
evitar danys per trepitjar i la fragmentació del sistema. A més, com el seu
muntatge i desmuntatge és fàcil, al final de la temporada són retirades.

Figura 27. Instal·lació de passarel·les de fusta sense barana.

27
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2) Les trampes d’interferència eòlica són instal·lacions de barreres d’un material
porós que, deixant passar el vent, el frenen en gran part provocant l’acumulació
de l’arena als voltants de les trampes.
En aquest cas s’utilitza un material vegetal com és de canyís, que són
instal·lades durant els mesos de temporal i quan comença la neteja de platges
són retirades. Una part d’aquestes barreres queden enterrades a l’arena per
evitar el desplaçament de l’arena fora del sistema i contribueix a la seva
estabilització.

Figura 28. Instal·lació de trampes d'interferència eòlica.

28

Figura 29. Els captadors de mimbre exercint la seva funció.29
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3) En les zones de rehabilitació s’utilitza el tancament de fusta i cordes per
intentar evitar l’afluència dels visitants. Aquest tipus de tancament té com a
avantatge que té poc impacte paisatgístic i és econòmic.

Figura 30. Instal·lació de tancaments per protegir la zona. 30

4) A la zona de la pineda el pas de les persones queda un poc regulat, perquè hi
ha diverses passarel·les que es comuniquen entre elles per arribar al passeig
marítim o a la carretera principal. Aquestes tenen com a funció controlar el trànsit
de persones i no caminar damunt les dunes. (figura 31 i 32). Però, com he
mencionat anteriorment, durant les festes típiques es realitzen diferents activitats
damunt del sistema dunar i, això fa que hi hagi un gran desequilibri.

Figures 31 i 32. Passarel·les per controlar l’afluència de persones damunt el sistema dunar. 3132
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Segons l’Ajuntament de Calvià (2016), els ecosistemes naturals han estat
transformats per diferents causes com els incendis forestals, l’explotació,
apertura de vials... per això, cada vegada trobem comunitats que han estat
substituïdes a les originals llevant-li així el seu valor ambiental. Els principals
ecosistemes afectats de Santa Ponça són els sistemes dunars que han provocat
una disminució de les dunes que asseguren l’aport de sediments a la platja i el
valor paisatgístic de la zona.

Figura 33. Reforestació i condicionament del sistema dunar de Santa Ponça. 33

5) Per aquest motiu, es va iniciar la reforestació i el condicionament de la pineda
per garantir la seva conservació. Aquesta actuació es va realitzar en diferents
punts (figura 33) i per tres fases per aconseguir la reforestació de mates, pins i
tamarells. La primera fase va consistir a la reforestació de pins de dues zones
que estan molt afectades (número 1 i 2), per això es va delimitar la zona per
evitar el pas de la gent. A la segona fase, es va aportar substrat a les dunes
(número 3 i 4), ja que les arrels dels pins d’aquesta zona es trobaven al descobert
(figura 34). A la darrera, es va dur a terme la plantació de pins, tamarells i mates
(número 5 i 6), també amb un recinte de protecció.
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Figura 34. Les arrels dels pins es troben al descobert pel desequilibri que existeix en el sistema
dunar. 34

Totes aquestes mesures de protecció i rehabilitació són molt necessàries, ja que
durant la temporada turística, sobretot a l’estiu, la visita massiva de turistes fa
que incrementi la deterioració del sistema platja – duna. Per això aquestes
tasques garanteixen la seva conservació.
Per una altra banda, és necessari fer un seguiment de les mesures implantades
per controlar el seu manteniment, ja que poden afectar diferents factors com són
el clima, el pas del temps, el vandalisme... i d’aquesta manera es deterioraren.
Amb aquest manteniment s’hauria de fer replantacions anuals, reposició o
reparació de captadors d’arena, reparació de les passarel·les per als vianants o
posar més cartells informatius pels usuaris. Per tant, si existeix un manteniment
constant d’un any cap a un altre, no seria necessari renovar el material utilitzat.
Per concloure, les restriccions de pas de persones i el control de les rutes d’accés
en aquestes zones de la pineda ha fet que hi hagi una regeneració immediata de
la vegetació, encara que hi hagi molt de treball per davant per aconseguir una
rehabilitació completa.
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6. Conclusions
Com a conclusió m’ha resultat molt interessant realitzar aquest tipus de treball
per conèixer les característiques naturalístiques del sistema dunar a la Platja de
Santa Ponça, ja que és una zona pròxima al meu voltant i encara no havia tingut
l’oportunitat de fer-lo.
Per una banda, gràcies a tenir aquesta oportunitat he pogut dominar els
continguts relacionats amb la fauna i la vegetació que és característica, quins
tipus de mitjans s’utilitzen per protegir i/o rehabilitar el sistema platja – duna i els
impactes ambientals que sofreix.
A partir d’aquesta investigació, m’ha fet reflexionar sobre la importància dels
sistemes dunars. Per això, he arribat a la conclusió que l’ajuntament hauria
d’impedir el trànsit per la zona de la pineda, ja que es realitzen projectes per
millorar la zona i, després se celebren una gran quantitat d’activitats damunt del
sistema platja – duna sense cap mena de control.
Per una altra banda, personalment, com a futura mestra m’agradaria que els/les
meus/meves alumnes puguin crear un vincle amb la naturalesa. Per aquest
motiu, intentaré transmetre uns valors i unes actituds amb els quals respectin,
estimin i protegeixin el nostre medi natural, ja que és molt valuós. Per aconseguir
això, des de ben petits és imprescindible que els/les infants/es se sensibilitzen
amb la natura, agafin hàbits i aprenguin a solucionar problemes ambientals.
L'Educació Ambiental, des de l'escola, ha d'obrir espais que permetin l'adquisició
de conductes pro-ambientals que modifiquin el comportament humà, a través
d'accions amb les quals es mantingui l'equilibri dels recursos naturals i la
promoció d'actituds i valors feia el respecte de l'entorn, disminuint així la
deterioració ambiental (González, 1996).
El treball ofereix una sortida didàctica a la platja que és una experiència
educativa que fonamenta l’observació i els infants poden tenir la seva pròpia
experiència amb el medi natural. Així ho confirma Ballester (1999) “La justificació
didàctica de l’excursió, visita i sortida era posar en contacte directe l’alumnat amb
el medi més immediat, per estimular l’observació i l’aprenentatge”.

29

Per finalitzar, la idea de plantejar aquesta sortida va ser a causa del
desconeixement del medi que ens envolta. Per aquest motiu, van recopilar tots
aquells continguts que podien treballar al sistema platja – duna de Santa Ponça
i focalitzar l’atenció en els aspectes més importants en els quals l’alumnat pugui
interioritzar a través de l’observació guiada la realitat. Això, serveix com una font
de motivació per ells i elles confirmant que és un bon recurs educatiu. A més, és
una activitat bona per a la nostra vida saludable.
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8. Annexes
8.1.

Sortida didàctica

SISTEMA PLATJA – DUNA
DE SANTA PONÇA

8.1.1. Introducció
Abans de realitzar aquesta sortida didàctica, durem a terme una sèrie d’activitats
prèvies dins de l’aula i, així es podran familiaritzar amb els continguts relacionats
amb el litoral de les Illes Balears. En aquest cas, ens centrarem un poc més a la
zona de Calvià.
Durant aquestes sessions realitzarem un estudi del relleu, les seves principals
formes de l’interior i de la costa, la climatologia, entre d’altres. D’aquesta manera,
quan arribin a la Platja de Santa Ponça podran investigar i descobrir tot allò que
hem conegut anteriorment.
8.1.2. Objectius
-

Identificar els elements del paisatge natural.

-

Interpretar un mapa sobre la realitat.

-

Utilitzar l’observació com a mitjà per conèixer i entendre el medi natural.

-

Reconèixer les espècies vegetals i animals observades.

-

Sensibilitzar a l’alumnat de la importància del medi natural.

8.1.3. Continguts
Els continguts anomenats a continuació pertanyen al bloc 2: el món que ens
envolta.
-

Diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears: relleu.

-

Els éssers vius: les principals espècies vegetals i animals.

-

La cartografia: situació en el mapa.

-

La intervenció humana en el medi.
34

8.1.4. Quadern de l’alumnat
Primer lloc, vull mencionar que aquesta activitat la duran a terme en parelles i, a
més, necessitaran una càmera per fer fotos i una brúixola.
Per fer una petita introducció, parlarem sobre l’origen de Santa Ponça que
procedeix del llatí, que pertany Pŏntĭa que fa referència al nom propi d’una dona.
A més, aquest nom ja existia abans del desembarcament del rei En Jaume I,
quan va conquerir Mallorca.
Durant l’excursió que realitzarem a la Platja de Santa Ponça hauran de
reconèixer a quin tipus de relleu es troben i les seves característiques. Es farà
una petita pluja d’idees abans de començar l’activitat principal, per introduir el
territori en el qual es troben.
-

Algú coneixia la Platja de Santa Ponça? L’havíeu visitat qualque vegada?

-

Quin tipus de relleu es troba en aquesta zona?

-

Vós recordeu de què era un sistema dunar?

-

A la zona que ens trobem ara mateix, podeu visualitzar un sistema platja
– duna?

Amb els recursos donats en les sessions anteriors, amb l’ajuda dels
cartells informatius o de la gent que trobeu per la zona, completa les
següents dades:
-

Longitud: ________ metres.

-

Amplària: ________ metres.

-

Composició: ________________.

-

Color de l’arena: _____________.

-

Tipus de gra: ________________.

Amb l’ajuda de la brúixola, us heu d’orientar per saber quina és la vostra
situació, a més, heu d’indicar on es troba el nord en el mapa. A continuació,
indiqueu on es localitza la Platja de Santa Ponça.
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Després de les activitats prèvies a la sortida relacionades amb la fauna i la
vegetació de l’illa de Mallorca, podran conèixer algunes de les espècies més
nombroses que es troben a aquesta zona. Per tant, a la següent activitat
consistirà a identificar el major nombre d’espècies i registrar les seves
característiques. A més, hauran de fer una fotografia per posar-la a la taula.

A continuació hauran de completar la següent taula:

Nom

On es troba?

Característiques

Dibuix
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Què és una duna?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Indiqueu el nom de les dunes que vós trobeu a continuació. Després, feu
un cercle al o als tipus de dunes que són característiques de les Illes
Balears.

__________________

__________________

_____________________

__________________

___________________

____________________

Què pots fer tu per protegir el sistema dunar de la platja de Santa Ponça?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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8.1.5. Avaluació de l’activitat
L’avaluació es permetrà saber si s’han adquirit els objectius al llarg del procés
d’ensenyament – aprenentatge, que havia plantejat al començament.
Els criteris d’avaluació d’aquesta activitat són els següents:
-

Assimilació de conceptes i continguts.

-

Identificació dels elements del paisatge visitat.

-

Coneix la situació de l’excursió (identificació del mapa).

-

Reconeix les espècies vegetals i animals observades.

-

Explica la influència del comportament humà sobre el medi natural i
proposa una sèrie de mesures necessàries per a la protecció.

-

Treballa de manera cooperativa amb els/les companys/es.

A continuació es troba la rúbrica que utilitzarà per dur a terme l’avaluació:
Deficient
(0-1)

Insuficient
(2-4)

Bé
(5-6)

Notable
(7-8)

Excel·lent
(9-10)

No
compren.
No
interacciona.
Actitud no
adequada.
Participació
nul·la.

Poca
comprensió.
Actitud:
desinterès
per la tasca.
Participació
obligada.

Compren els
conceptes.
Actitud
passiva i
poca
implicació.
Participació
parcial.

Compren
considerablement
els continguts.
Actitud és bona.
Participació de
forma activa.

Demostra
comprensió total
dels continguts.
Actitud
motivadora,
activa,
innovador...
Participació
constant

Assimilació de
conceptes i
continguts
Identifica els
elements del
paisatge visitat
Coneix la situació i
l’excursió
Reconeix les
espècies vegetals
observades
Explica la influència
del comportament
humà sobre el medi
i proposa mesures
necessàries per a la
protecció.
Treballa de manera
cooperativa amb
els/les companys/es
Taula 1. Rúbrica d'avaluació sortida didàctica.35

35

Font: Elaboració pròpia.
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NOTA

