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Bressol de vida,
camins de somnis,
pont de cultures
(ai, qui ho diria...!)
ha estat el mar.

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

Sembla mentida
que en el seu ventre
es fes la vida.
Ai, qui ho diria
sense rubor!

Mireu-lo fet una claveguera,
ferit de mort.

De la manera
que el desvalisen
i l’enverinen,
ai, qui ho diria,
que ens dóna el pa!

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

¿On són els savis
i els poderosos
que s’anomenen
(ai, qui ho diria!)
conservadors?

Mireu-lo fet una claveguera,
ferit de mort.

Quanta abundància,
quanta bellesa,
quanta energia
(ai, qui ho diria!)
feta malbé!

Per ignorància, per imprudència,
per inconsciència i per mala llet.

Jo que volia
que m’enterressin
entre la platja
(ai, qui ho diria!)
i el firmament!

I serem nosaltres (ai, qui ho diria!)
els qui t’enterrem.

Lletra de la cançò de  Joan Manel Serrat
plany al mar (fa vint anys que tinc vint anys)
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Pròleg

L’estudi dels sistemes litorals, en totes les seves formes i processos, cons-
titueix una línia ben def inida al Departament de Ciències de la Terra de la
Universitat de les Illes Balears, on al llarg de la darrera dècada hi han hagut
diversos grups de recerca en el seu estudi (BALIT, HYSED, SPEED, BIOGEOMED
i GEOMED). D’ençà l’any 2000, s’engega una línia de treball amb l’estudi
dels processos geomorfològics relacionats amb la gestió dels sistemes lito-
rals, ja que és una línia de recerca poc tractada tot i la importància d’aquests
medis com a sistemes naturals i econòmics a la comunitat balear i a la resta
de l’estat espanyol. Aquesta tesi és la conjunció dels estudis geomorfològics
litorals amb els estudis de gestió litoral.

El tema tractat en aquesta tesi, l’erosió, les tècniques de gestió, el com-
portament dels sistemes litorals als impactes antròpics, la classif icació de
platges, i l’evolució espai-temps dels sistemes arenosos, neix de l’experiència
professional adquirida en la direcció d’un programa de gestió litoral d’àmbit
insular, l’illa de Menorca (1999-2010), i l’experiència participativa en dife-
rents grups de recerca del  Departament de Ciències de la Terra de la Univer-
sitat de les Illes Balears.

Aquest treball intenta donar resposta a les següents preguntes:
a. Quines conseqüències morfològiques té l’ús turístic i recreatiu so-

bre el sistema platja-duna?
b. Quines conseqüències morfològiques té la gestió sobre el sistema

platja-duna?
c. És possible gestionar de forma sostenible els sistemes litorals are-

nosos amb tècniques sostenibles de gestió per assolir la recuperació
geoambiental del sistema natural sense ser incompatible amb l’ús
turístic-recreatiu?

d. Els costos econòmics i geoambientals de gestions sostenibles són
assumibles a curt termini sense impactes associats?

e. És possible invertir les tendències degradants dels espais platja-duna
amb l’aplicació de gestions sostenibles per assolir la seva recupera-
ció?

f. Amb base als punts anteriors quina evolució cal esperar en la res-
posta morfològica del sistema platja-duna al llarg del temps?



4

I en aquest sentit la present tesi doctoral integra i sintetitza els treballs
realitzats, professional i acadèmicament, durant el període comprés entre el
1999 i 2010, amb l’objectiu d’analitzar la resposta geoambiental dels siste-
mes platja-duna als efectes derivats del seu ús i de la seva gestió directe o
indirecte. Per a la realització de la present tesi, s’han combinat estudis de
tipus geomorfològic, de freqüentació i de cartografia evolutiva. L’estructura
del present treball s’ha dividit en sis Capítols:

Capítol 1. Es realitza un estat de la qüestió sobre els estudis
geomorfològics als litorals arenosos, la costa arenosa com objecte d’estudi i
explotació, la gestió realitzada a nivell  internacional i concretament als es-
pais litorals de les illes Balears, i el marc legal on s’emmarca la gestió de
platges  i dunes.

Capítol 2. Es fa una classificació del litoral arenoso de Menorca amb
base a les seves característiques geomorfològiques, d’ús i de gestió, que pos-
teriorment és extrapolat a l’àmbit de les illes Balears. Aquesta classif icació
resultarà determinant a l’hora d’aplicar mesures de gestió per cada un dels
espais platja categoritzats.

Capítol 3. Es realitza una anàlisi de les conseqüències morfològiques
de la gestió i de la manca de regulació de l’ús públic sobre els espais platja-
duna. S’analitzen els resultats erosius de les diferents mesures de gestió apli-
cades al llarg de les darreres dècades, els resultats erosius de la manca de
regulació d’usos, la manca de coneixement per part dels visitants de l’espai
platja-duna, i els resultats geoeconòmics derivats de l’aplicació de mesures
sostenibles de gestió. Aquest capítol es troba dividit en tres apartats:

a.- Erosió conseqüència de la gestió directe sobre els sistemes areno-
sos.

b.- Afectacions de gestions indirectes sobre els sistemes arenosos, i
c.- Valoració geoeconòmica de mesures sostenibles de gestió.

Capítol 4. Es realitza l’evolució espai-temps dels sistemes platja-duna
de Menorca mitjançant variables útils de gestió, posteriorment extrapolat al
conjunt de les illes Balears, i on els resultats de la gestió es visualitzen de forma
gràfica en una evolució dels diferents sistema platja-duna al llarg del període
1956-2008. Paral·lelament es prenen diferents sistemes platja-duna a nivell balear
per analitzar la seva evolució mitjançant l’ús de cartografia evolutiva.

Capítol 5. Com a cloenda en aquest capítol es fa la discussió i conclu-
sions dels resultats exposats en els capítols precedents.

Capítol 6. Bibliograf ia.



5

Agraïments

Es aquest tal vegada un dels capítols més senzills i a l’hora més compli-
cats i comprometedors, ja que per molt que t’esforcis sempre deixes algú, o bé
poses algú simplement per compromís, per quedar bé. Fer un llistat de perso-
nes o personatges seria senzill i tal vegada hipòcrita en alguns casos per la
meva part. A més cal agrair també altres aspectes, no tan sols a les persones,
que ben segur que han ajudat en el desenvolupament d’aquest treball, fets
com els llocs de treball, els paisatges, la decoració i l’entorn dels llocs on s’ha
redactat, quedat, pres el cafè, parlat...

És per açò, i a diferència de la memòria d’investigació, realitzada l’any
2004, que donaré nom als que de forma directa i indirecta han contribuït ben
signif icativament a aquest treball, ja sigui amb les ajudes, consells, discussi-
ons, ànims, propostes, obtenció de dades i anàlisis de les mateixes, bibliogra-
fia, o d’altres temes més de caire personal que hagin facilitat la tasca.

És per açò que en primer lloc he d’agrair a na Victòria i en Xesc, els
meus pares, i a Iolanda, la meva germana, per la infinita paciència que han
tingut, i sobretot els ànims rebuts a l’hora de cursar els estudis de geografia
amb l’accés de majors 25 anys.

A Macià Blázquez, per ser el primer en donar-me ànims per tirar-me a
la piscina d’aquest projecte, i al qual he de donar-li la raó, tenia aigua i he
nedat ben a gust al llarg d’aquests darrers anys.

Els estudis realitzats al llarg d’una dècada no haguessin estat possibles
sense els suport dels tres eixos més importants del grup de recerca, els quals
han estat en tot moment disponibles a l’hora de realitzar qualsevol estudi per
minso que semblés, aquests, com n’Antonio Rodríguez, amb qui els dibuixos
realitzats al camp adquireixen un altre dimensió que ajuden a una millor
comprensió del treball i per estar “siempre preparado” com a bon boy-scautt. A
José Ángel Martín, que amb la màxima de les simplicitats, escrites, gràfiques
i orals, a l’hora que celeritat ha afavorit l’avanç de tots els treballs presentats
aquí. A Guillem X. Pons per positivitzar sempre les situacions d’incipient cris-
pació, molts d’ells atribuïbles al meu caracter, i animar de forma constant els
treballs realitzats. Aquests tres pilars, a l’hora que amics, han estat bàsics per
establir una bona base de discussió i poder marcar criteris de gestió tova dels
sistemes litorals arenosos.
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A Bernadí Gelbert, amb qui hem estat capaços de veure més enllà de
fractures i contactes, per observar corbes i formes de caire més antròpic.

A en Lluís Gómez-Pujol, al qual he d’agrair la seva capacitat constant
de crítica constructiva en tot lo referent a la geomorfologia litoral, i a Joan
Fornós, que tot i el seu hermetisme, considero que ha tramés força ànims en
alguns dels treballs presentats aquí.

A Pere Fraga, per ajudar-nos a donar una important passa dins el camp
de la geomorfologia litoral, compaginant vegetació, formes i processos.

A Joan Juaneda qui me donà carta blanca en la gestió de platges i dunes
de Menorca, fet que facilità de forma signif icativa la realització de proves i
experiments sobre els àmbits d’estudi. Aquesta carta blanca ha permés valo-
rar gestions novedoses en l’àmbit insular.

A Luís Fernández i Nicolau Canyelles de l’empressa FCC, S.A per les
facilitats ofertes en l’aplicació de criteris tous, l’ús de maquinària i la presen-
tació d’alguns treballs aportats en congressos i jornades estatals.

A Eulàlia Comas, amb qui s’iniciaren els treballs de classif icació esta-
dística de platges i dunes.

A Marta Pérez López pel seu constant suport en la redacció, generació
de gràfics i esquemes presentats aquí, i per estar sempre disponible

A n’Anna Gallofrer que han generat gran nombre de gràfics i esquemes
presentats.

A Eva Cardona per desgranar detalladament les dades de percepció de
la saturació d’usuaris a les platges. A Ricard Cots i Miquel Truyol, que simple-
ment han estat allà.

A l’Institut Menorquí d’estudis (IME) i especialment  na Clemen Garcia
i Josep Miquel Vidal.

A l’OBSAM per facilitar-me dades i engrescar-se amb alguns estudis
engegats l’any 2000, especialment a en Sergi Marí i en David Carreres.

A Biel Perelló per la cessió de les fotografies de les Figura 1.3.
A Joan Sánchez, Marta Andorra i Antoni Febrer per donar suport en els

mesos de redacció d’aquesta i entendre alguns dels meus silencis.
A Judith Rufols, Josep Pañelles i Eva Yañes per donar el seu suport. A

Damià Ramis, per ser el primer al qui vaig poder dir; he acabat. A Miquel Mir
per l’ajuda en l’entrada de la bibliografia, i a Marco Spinazola per el suport
en la maquetació d’aquesta tesi.
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1.- La costa arenosa, marc teòric i estat de la qüestió

De tots els medis terrestres, la costa és un dels àmbits més atractius
degut a la seva configuració com a límit entre el domini pròpiament terrestre
i l’estrictament marí, és a dir la frontera per antonomàsia entre terra, mar i
aire. El fet que es tracti d’un medi de transició aboca a una complexitat que
es tradueix en un elevat grau de dinamisme: les grans quantitats d’energia
que arriben al sistema estableixen un ritme d’activitat, i uns canvis en el medi,
que difícilment poden ser comparables a d’altres àrees naturals de caracterís-
tiques semblants (Woodroffe, 2003). Les costes des d’una perspectiva
socioeconòmica, són un espai d’interès elevat, prop d’un 80% de la població
del món viu entorn 100 km de la costa (Carter,1988), i és en aquestes zones
on hi han les concentracions urbanes amb major densitat de població. En el
nostre cas, les Illes Balears, la costa ha representat el motor de l’economia
insular, generant conflictes d’interessos i la contínua degradació d’aquesta,
relacionada directament  amb el seu important paper de recurs geombiental
on gravita l’activitat turística.

1.1.- Definició de litoral
De tots els medis terrestres les costes representen un dels àmbits més

atractius des del punt de la perspectiva geogràf ica, resultant un espai
especialment interessant per la seva condició limítrofe, on podem observar
que qualsevol mapa, per rudimentari que aquest sigui, no pot deixar de banda
la costa, però el litoral no sols es defineix pel seu contacte entre l’atmosfera
líquida i sòlida del planeta, sinó que també conflueix en ell l’envoltura gasosa
i l’envoltura de la vida (Pardo i Rosselló, 2001). Sobre aquesta franja territo-
rial es donen complexos fenòmens de característiques específiques molt mar-
cades (Morello, 2002). L’elevat dinamisme al qual estan sotmesos i la multipli-
citat de processos que els influeixen expliquen el perquè els mecanismes de
control litoral es troben dins un equilibri delicat i difícil, el que permet definir la
major part d’aquest espais com a fràgils, rics i variats, i presentant des de la
perspectiva geomorfològica, gran quantitat de formes, processos i ambients.

Aquest espai pot ser def init des de múltiples criteris; oceanogràfics,
climàtics, morfològics, hidrogeològics, biològics, econòmics, jurídics,
paisatgístics...i cada ciència pot tenir les seves particularitats segons amb la
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perspectiva que s’abordi i l’objectiu que es cerqui a l’hora de definir-lo (Chica,
2008). Fruit d’aquestes investigacions pluridisciplinars han sorgit nombrosos
manuals que tracten sobre platges i dunes (King, 1972; Komar, 1976, 1999;
Davis i Etington, 1976; Bird, 1984, 1985, 1986; Pethrick, 1986, Ranwell i Board,
1986; Hardisty, 1990, 1994; Pye i Tsar, 1990; Carter, 1991; Nielsen, 1992;
Sherman i Bauer, 1993; Clark, 1996; Short, 1999; Kay i Alder, 1999; Ley et al.,
2007; Pena, 2007), així com revistes periòdiques en vers a la formació, evolu-
ció, protecció, creació, estabilització, gestió i recreació de sistemes platja-
duna (Marine Geology, Sedimentology, Geomorfology, Journal Coastal
Research, Coastal Conservation, Coastal Management, Coastal Enginering,
Ocean and Shorline Management, Continental Shelf Research, Ocean &
Coastal Management o Gestaô Costeira. A nivell estatal trobem diversos lli-
bres que recullen les aportacions referides únicament a temes litorals, com
els de les jornades de geomorfologia litoral celebrades en la darrera dècada i
que aporten estudis eminentment geomorfològics amb algunes temàtiques
de geomorfologia aplicada a la gestió (Andrés i Gracia, 2000; Blanco et al.,
2004; Hernández-Calvento et al., 2005; Gómez-Pujol i Fornós, 2007; Morales
et al., 2009).

La diversitat, complexitat i dinamisme d’aquests ambients ofereixen gran
interès als investigadors, però també augmenta la dif icultat de comprensió.
L’origen d’aquestes dificultats podria agrupar-se en tres nivells, segons Pardo
i Rosselló (2001):

1.- Les associades a la definició del medi, les quals presenten tres face-
tes; la seva dimensió física, la de tipus legal i la terminològica, si bé
les tres es troben íntimament lligades. Pel que fa a la seva dimensió
física, i segons Carter (1988), no s’ha d’entendre aquesta com un
límit f ix, sinó com a gradients o ecotons. És a dir, estem parlant

Figura 1.1. Classif icació

de processos morfològics
a diferents escales espai-

temps, segons Larson i

Kraus (1995).
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1. LA COSTA ARENOSA, MARC TEÒRIC I ESTAT DE LA QÜESTIÓ

d’una zona d’interferència amb certa complexitat espaial i dimen-
sional, atès que la costa no té un caràcter estrictament lineal, sinó
que és una franja de terreny més o menys àmplia, d’extensió varia-
ble i límits imprecisos en cada un dels vectors geogràfics (Sanjaume,
1985). La indeterminació terminològica a l’hora de refererir-nos als
medis costaners en llengua catalana i en llengua castellana són
entesos de forma distinta i f ins i tot contradictòria entre diferents
autors, sumat a la dificultat de traducció de l’anglosaxó al català-
castellà amb una sola definició. Molts cops el terme costa, el més
utilitzat no té prou precisió (Monkhouse,1978), tenint els proble-
mes de definició de costa més conseqüències de tipus legal que no
de tipus geoambiental.

2.- Les provinents de la pròpia percepció o punt d’observació del medi,
amb les dif icultats que suposa la comprensió de la interfase terra-
mar, i on predomina la visió de terra, i

3.- Les relacionades amb la multiplicitat de processos que interactuen
amb diferents ritmes d’intensitat, algunes d’elles de gran intensitat
i rapidesa que poden emmascarar tendències de ritmes més lents i
de signes en ocasions contraris al llarg de l’espai-temps pel que fa a
la geomorfologia, segons Larson i Kraus, 1995 (Figura 1.1), i pel que
fa als ecosistemes segons Defeo et al. (2009).

1.2.- Definició del sistema platja-duna, el cas de les Illes Balears
Els sistemes platja-duna de les Illes Balears mostren uns trets particu-

lars dels quals en resulta un model que cal descriure a partir de l’estructura
que ha definit la seva evolució morfològica i la seva dinàmica actual, segons
Servera (1997) i Rodríguez-Perea et al. (2000), i que seran bàsics a l’hora de
les anàlisis de gestions que afecten a les morfologies platja-duna. Així doncs,
hem de diferenciar les següents zonificacions, segons la Figura 1.2.

Figura 1.2. Model teòric
del perfil platja-duna
tipus de les Illes Balears

segons Servera (1997).
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Zona submergida marítima, constitueix una zona de la platja negada
per la mar, amb una superfície variable que va des del límit inferior del
mesolitoral o zona d’envestida de l’ona (swash) f ins aproximadament la isò-
bata de  40 m, allà on l’acció de les ones sobre el fons és negligent. Poden
diferenciar clarament dos sectors, un primer sector distal, en el qual els pro-
cessos morfològics i dinàmics són més atenuats, i un segon sector proximal,
que constitueix la part més activa de transport de sediment.

Sector distal; aquest sector constitueix la part més allunyada de la cos-
ta i la seva profunditat no és superior als 40 m. A les illes Balears presenta un
pendent suau que oscil·la entre el 0,25% i el 2,5%, fet que afavoreix el desen-
volupament de les praderies submarines de Posidonia oceanica, mal anomenada
i coneguda popularment com a “alga”. Aquestes praderies de Posidonia tenen
un paper transcendental en el desenvolupament i manteniment de l’equilibri
de la resta de zones de la platja. La seva importància radica en un triple
paper, segons Rodríguez-Perea et al. (2000);

1.- en primer lloc, formen l’hàbitat perfecte de l’ecosistema que consti-
tueix la “fàbrica” de sediment arenós més important del litoral ba-
lear, on cal esmentar el baix percentatge de terrígens en la composi-
ció de sediment arenós, (Jaume i Fornós, 1992; Gómez-Pujol et al.,
2004). La forma i el creixement tant vertical com horitzontal d’aques-
tes plantes afavoreix l’atrapada i retenció de sediment, i la creació
d’estructures en forma d’esculls que esmorteïxen l’acció de les ones
(Fonseca i Fisher, 1986). Durant el seu creixement incorpora i retén
entre els rizomes les restes esquelètiques de l’epifauna que du asso-
ciada (Boudouresque, Jeudy de Grissac, 1983; Fornós, 1987; Canals
et al., 1988; Delgado, 1989; Canals i Ballesteros, 1997).

2.- en segon lloc, la seva presència incrementa la rugositat al fons i
disminueix la profunditat crítica que provoca la modificació de l’onat-
ge dels grans temporals, obligant a rompre el tren d’ones en una
zona relativament allunyada de la línia de costa. Aquesta absorció
de l’onatge pot assolir entre el 30 i el 40% de l’energia total
(Bouderesque, 1982), d’aquesta manera la taxa erosiva és d’entre 4
i 6 vegades inferior als llocs en absència del pradell, segons Terrados
i Duarte (2000). Per tant, l’existència d’aquestes praderies consti-
tueix un efectiu fre a l’energia de les ones, i realitza un treball de
protecció sobre l’erosió de la mateixa línia de platja (Blanc, 1988;
Rodríguez-Perea et al., 2000; Medina et al., 2001), i

3.- En tercer lloc, la construcció de la mata, un entramat d’arrels i rizo-
mes farcits de sediment arenós, fa que les praderies de Posidonia ac-
tuïn com una barrera, a manera d’escull, que reté i evita que el
sediment es desplaci cap a zones més profundes, on aquest perd la
possibilitat que l’onatge pugui acumular a la platja subaèria
(Scoffin, 1970; Hemminga et al., 1990).
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Actualment aquestes praderies de Posidonia oceanica s’han vist molt afec-
tades per diferents impactes antròpics (Romero i García, 1988; Blanc, 1988;
Francour et al., 1999; Rodríguez-Perea et al., 2000; Duarte et al., 2004; Roig-
Munar, 2003a; Milazzo et al., 2004; Lloret et al., 2008) com la contaminació
per abocaments d’aigües residuals, la “llaurada” de les ancores dels iots,
regeneracions artif icials de les platges i la construcció d’espigons de ports
esportius i/o de defensa contra l’onatge. Tots aquests són impactes que, a
més d’afectar directament les praderies, han reduït el nombre d’espècies de
l’epifauna que hi habita. En conjunt, les alteracions de les praderies de Posidonia
representen tota una sèrie de greus repercussions del geosistema, on cal des-
tacar, entre d’altres:

- una pèrdua important del potencial de producció de sediment a les
zones submergides, i

- la pèrdua d’un efectiu sistema de defensa natural de les platges.

Malgrat el que ja de per si signifiquen aquests impactes, tant un aspec-
te com l’altre, per a les illes Balears són més transcendentals, ja que les pra-
deries són un important sistema d’oxigenació d’aigua i la font més important
de nou sediment arenós dels sistema platja-duna (Figura 1.3).

Sector proximal; aquest sector, constituït per bancs arenosos submer-
gits, és l’espai més proper a la línia de costa, i a causa de la seva poca profun-
ditat, l’onatge té la capacitat de mobilitzar i transportar el sediment. Així
doncs, en aquest sector, mitjançant els corrents de deriva i de ressaca, és on
es realitza la redistribució del sediment al llarg de tota la platja i on comen-

Figura 1.3. Detall
d’epífits sobre fulles de
Posidonia oceanica i la

seva f loració. Foto
cedida per Biel Perelló.
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cen els processos dinàmics d’intercanvi del sediment per al manteniment de
l’equilibri i l’estabilitat del sistema platja-duna. A causa del comportament
dinàmic i cíclic de la zona de platja baixa, l’intercanvi de sediment entre
aquest sector i la platja subaèria dóna lloc a una constant variació batimètri-
ca temporal i espacial en aquest sector proximal (Kathelijne i Kroon, 2002).
Aquest fet es reflecteix en la presència i formació de barres arenoses submer-
gides que poden migrar de la línia de costa o vers aquesta, en funció de tem-
porals, donant lloc a balanços positius o negatius de sediment a la platja
subaèria (Pethirick, 1986; Davis i Fox, 1972). A causa de les característiques
d’aquest sector, amb un alt grau de dinamisme i fragilitat, qualsevol alteració
–antròpica o natural- de la seva dinàmica provoca ràpidament reajustaments
en el seu comportament. Per a aquest sector, són extrapolables els impactes i
les conseqüències descrites en el sector distal de la construcció d’espigons,
ports esportius i/o defensa contra l’onatge i les regeneracions artif icials.

Zona de platja subaèria, la platja subaèria és la zona on es realitza
l’intercanvi de sediment entre la part submergida a la part emergida o vice-
versa. En general, les platges de les Balears sembla que estan en retrocés
(Servera i Martín-Prieto, 1996; Roig-Munar et al., 2006a; Martín-Prieto et
al., 2008 i 2009). Malgrat aquest retrocés de vegades s’ha intentat relacionar
amb el mantingut ascens del nivell de la mar en els darrers temps, es pot
afirmar que aquesta, per si mateixa, no és l’explicació de la situació actual de
les platges. En aquest sentit els mecanismes dinàmics de restitució i manteni-
ment dels equilibris morfològics dels conjunts platja-duna són suficientment
efectius i precisos per a presentar una adaptació constant i rítmica a les no-
ves situacions esdevingudes de l’ascens del nivell de la mar. Creiem que po-
dem demostrar la responsabilitat de la pèrdua de les superfícies de les platges
i de la degradació de les dunes que duen associades té, de forma predomi-
nant, un clar caràcter antròpic (Hernández-Calvento et al., 2003; Isla i Lasta,
2006, Roig-Munar et al., 2005b; Martín-Prieto et al., 2008). Aquesta pressió
antròpica comença a la mateixa part submergida dels sistemes platja-duna, i
s’incrementa a les zones emergides, fet que s’ha de tenir molt present a l’hora
d’analitzar i interpretar el que succeeix en el conjunt global de platja-duna,
així com en la seva gestió associada (Roig-Munar i Juaneda, 2010).

El resultat és que actualment les platges presenten uns per f ils
desestructurats i unes superfícies debilitades de manera que no ofereixen el
rol dinàmic que haurien de tenir, en mantenir una alimentació de sediment
adequada cap a les formes dunars posteriors. A les illes Balears únicament
hom pot observar qualque platja ben estructurada i amb una correcta se-
qüència morfològica en simbiosi amb les comunitats vegetals que han de
colonitzar la part superior de les platges. En aquest sentit, l’exemple més
destacable el constitueix la platja  de l’illa de s’Espalmador (Formentera) o es
Bot (Menorca), lògicament, pel fet de ser una platja d’escassa pressió antrò-
pica,  Figures 1.4 i 1.5.
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La zona de platja subaèria presenta dos sectors morfodinàmics diferen-
ciats:

Sector de mesolitoral o platja baixa, aquest sector es defineix entre el
límit superior i l’inferior de l’envestida de l’ona (swash) entre marea alta i
marea baixa. A les Balears, on no existeixen oscil·lacions mareals pròpiament
dites, aquest és un sector força estret, que es correspon amb la zona de vaivé
de l’onatge denominada swash. La part superior de la zona de vaivé de l’onat-
ge queda delimitada de la resta de la platja subaèria per un graó d’alçària
variable, encara que no sempre hi és ben definit. En conjunt, aquesta zona de
mesolitoral és la que té un major grau de dinamisme des del punt de vista
d’intercanvi de sediment entre la zona submergida de l’infralitoral i la platja
alta emergida del supralitoral. Com a resultat d’aquest dinamisme, el
mesolitoral amplia o redueix la seva superfície, alhora que també controla les
dimensions i la superfície de la part alta de la platja. Aquesta relació dinàmi-
ca esmentada presenta un cicle anual, que provoca variacions del seu perfil,
del pendent i de la mateixa posició del sector en qüestió, i arriba a les majors
diferències morfològiques entre l’estació hivernal i estival. A la tardor i a la
primavera es produeixen processos de transició d’una situació a l’altra (Meyer,
1972; Komar, 1976). La situació d’hivern o perfil erosiu és conseqüència del
major nombre de temporals esdevinguts a la tardor i a l’hivern respecte de les
dues estacions restants; en aquesta fase el mesolitoral presenta un pendent
menor i una amplària menor. Així doncs, aquest sector adopta un perfil poc
inclinat que provoca un comportament dissipador de l’energia de l’onatge
(Komar, 1976). Amb aquesta situació es pot sobreguardar la zona alta de la
platja o supralitoral, encara que pugui presentar-se una reducció temporal de

Figura 1.4. Sistema
dunar davanter de
s’Espalmador,
Formentera.

Figura 1.5. Sistema
dunar d’es Bot,

Algairens, Menorca.
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la seva superfície de platja aèria. Al mateix temps, en una situació d’hivern, hi
ha un transvasament de sediment d’aquest sector al proximal de l’infralitoral,
que és ref lecteix en la formació de les barres submergides paral·leles a la
costa que ja hem esmentat.

La formació de les barres submergides en la situació d’hivern és fona-
mental, ja que, com les praderies de Posidonia, la seva presència redueix la
profunditat i aconsegueix allunyar el trencant de les onades. El resultat és la
disminució de l’efecte erosiu de l’onatge a la zona del mesolitoral i, per tant,
la protecció de la platja. No obstant això, aquest no és l’únic mecanisme
natural de protecció que té la platja, ja que les restes de fulles mortes, rizo-
mes, etc., de Posidonia oceanica que suren a la zona proximal de l’infralitoral, i
que s’acumulen sobre el mesolitoral i part del supralitoral, també són un
efectiu mecanisme de defensa de la platja. Aquest mecanisme és conseqüèn-
cia de la mateixa acció dels temporals, que arrabassen, transporten i acumu-
len en forma de berma vegetal les restes de Posidonia. Quan les fulles suren
dins la mar n’incrementen la viscositat i provoquen un esmorteïment de l’onat-
ge; quan es troben acumulades en forma de bermes a la línia de costa absor-
beixen l’energia de l’impacte de l’onatge, alhora que minimitzen l’arrossega-
ment de sediment mar endins (Boudouresque i Menesz, 1982, Medina et al.,
2001, Rodríguez-Perea et al., 2000; Servera et al., 2000; Duarte et al., 2004;
Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005).

La situació d’estiu, que juntament amb la primavera presenta menor
freqüència de temporals, és contrària a la situació hivernal. En aquestes esta-
cions la platja presenta una dinàmica de deposició, constructiva, que dóna
lloc a un perfil del sector més ample però amb més pendent i que actua com
a reflectiu de l’onatge de baixa energia. Aquesta situació provoca novament
l’acumulació a la línia de costa del sediment procedent de les barres submer-
gides. Aquest procés dóna lloc a una acreció de la superfície de la platja
subaèria i a la formació d’una berma acumulativa. No obstant, això no impe-
deix que el perfil dissipador o reflectiu pugui esdevenir-se en qualsevol mo-
ment de l’any, com a resposta a l’energia de l’onatge que incideix a la costa.
El fet és que en un estat natural de la platja, des de la mar cap a l’interior, es
pot observar, amb molta freqüència, la presència de diferents bermes aban-
donades o multitemporals com a conseqüència de l’alternança de tots dos
perfils en un període de temps relativament curt, les quals han quedat sobre
el perfil de platja, tal i com podem observar a la Figura 1.6 i 1.7.
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Aquesta zona del mesolitoral presenta uns processos naturals que en
mantenen l’estabilitat i l’equilibri. No obstant això, a les illes Balears un gran
nombre de platges presenten un accelerat procés de retrocés de la línia de
costa, que es manifesta en una clara pèrdua de sediment en el balanç d’un
cicle anual i l’afectació al sector de morfologies dunars davanteres, com po-
dem observar a la Figura 1.8.

Figura 1.6. Presència de
bermes de fulles de

Posidonia oceanica

multitemporals sobre la
superfície de platja,

Tirant, Menorca.

Figura 1.7.  Presència de

bermes de fulles de
Posidonia oceanica

multitemporals sobre la

superfície de platja i
amb procés de
sedimentació, Sant

Tomàs, Menorca.
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Aquest fenomen es constata fàcilment amb la comparació de fotografi-
es aèries de vols antics (1956) amb fotograf ies més recents, o bé in situ, ja
que en els darrers anys es pot observar l’aflorament de nous sectors rocallo-
sos o l’ampliació dels ja existents. Els motius d’aquesta recent situació de
desequilibri a la línia de costa, tant a les Balears (Servera i  Martín-Prieto,
1996, 2001; Roig-Munar et al., 2004b i 2005; Martín-Prieto et al., 2008) com
a gran part del món (Norstrom i Arens, 1998) sembla que són atribuïbles als
efectes antròpics. Aquest fet apunta no tan sols al ja esmentat ascens del
nivell de la mar, sinó, cada vegada en un major nombre de casos, a una pres-
sió antròpica que impedeix el desenvolupament de les estratègies i els meca-
nismes naturals de defensa (Carter; 1980 i 1991; Fabbri, 1990; Williams i
Davis, 2001; Pereira, 2002, Hesp, 1988, 1991, 2002, Rodríguez-Perea et al.,
2000, Roig-Munar et al., 2004a, 2005). A les Balears els desequilibris a la
zona del mesolitoral són fruit bàsicament de:

L’alteració dels corrents de redistribució de sediment a partir d’instal·-
lacions esportives portuàries. Aquestes actuacions, moltes de vegades, provo-
quen el canvi d’una situació d’equilibri de determinats sectors de platja, a un
comportament accelerat de caràcter erosiu o acumulatiu (Servera i Martín-
Prieto, 1996). En un sentit o en l’altre, la mobilització de sediment, a part de
deixar desproveïda la platja, pot sepultar i arribar a ofegar les praderies de
Posidonia (Rodríguez-Perea et al., 2000). Aquestes praderies també es troben
afectades per les regeneracions de platges, que afavoreixen la
sobresedimentació que els causa la mortalitat (Servera, 1997).

Les alteracions subaèries provocades bàsicament per la retirada de les
fulles de Posidonia amb una doble finalitat: d’una banda, per a l’aprofitament

Figura 1.8. Evolució de la

línia de costa i línia de
dunes davanteres de la

platja d’es Trenc,

Mallorca. Font: Martín-
Prieto et al., 2008.
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d’aquestes fulles en activitats agràries i, de l’altra, per mantenir la platja “neta”,
malgrat que aquest sigui un concepte, si més no, discutible quant al signif icat
de neteja. Tant per un motiu com per l’altre, l’activitat de retirada de Posidonia
desproveeix les platges dels mecanismes naturals de protecció i sedimentació
(Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005, Cardona i Garcia, 2008). La utilització
de maquinària pesant per realitzar les tasques de retirada de les fulles mortes
agreuja l’impacte i n’ha agreujat les conseqüències ja que priven les platges
de les seves defenses naturals i eradiquen les formes efímeres de tota platja
(Roig-Munar, 2004) i augmenten la quantitat d’arena que es perd en cada
una de les actuacions de neteja o de retirada (Roig-Munar et al., 2004a i b),
tal i com podem observar a la Figura 1.9.

Seguint el model descrit per Servera (1997) i amb base a la Figura 1.2
podem diferenciar els següents sectors del perf il platja-duna propis per les
Illes Balears:

Zona de supralitoral o platja alta, compresa entre el límit superior del
mesolitoral –platja baixa- i la primera línia de dunes eòliques davanteres o
avantdunes (foredunes). Aquesta zona presenta una forma i una dinàmica
diferent al sector anteriorment descrit, ja que en el seu modelatge i estabilitat
s’inclouen els processos de transport eòlics, i en canvi, ja no és sistemàtica-
ment afectada per la mar. Està constituïda morfològicament per un ampli sec-
tor pla, amb un pendent cap a la mar i que depèn, entre d’altres aspectes, de la
granulometria del sediment. D’altra banda, la seva amplitud teòrica és varia-
ble, i depèn, entre d’altres aspectes, del perfil estacional que presenti la zona
de platja baixa. Aquesta franja costanera està formada per sediment arenós
relativament sec, i dóna lloc a una plataforma de deflació exposada als vents.
És en aquest sector on es poden trobar les primeres formes eòliques efímeres i
de pocs centímetres d’alçària, són els ripples marks (Figura 1.10). Aquests aparei-
xen en el moment que el vent supera la velocitat crítica de transport (4,5 m/s)
i constitueixen l’evidència del desplaçament d’arena de la part baixa de la
platja a la part alta. A la meitat superior d’aquesta zona, en una situació

Figura 1.9. Retirada de
bermes acumulades de
Posidonia a platges de

Fornells, Menorca 2010.
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inalterada, és on trobem les primeres plantes psammòfiles de caràcter anual.
Associada a aquesta vegetació és on es formen les primeres dunes embrionà-
ries i efímeres (shadow dunes i nebkhas (Figura 1.11). Aquestes dunes embrionà-
ries, per processos de coalescència o bé per l’alliberació del sediment quan
mor la planta, passen a formar part del primer cordó dunar d’avantdunes.

El sector del supralitoral, en un gran nombre de platges de les illes Ba-
lears, és troba molt alterat, tant des del punt de vista morfològic com botà-
nic. Conseqüència d’aquestes alteracions és difícil que es duguin a terme els
processos complets de formació, coalescència i/o transferència de les dunes

Figura 1.11. Morfologies
shadow dunes, es Trenc,

Mallorca

Figura 1.10.  Morfologies
ripples marks, Escorxada,

Menorca
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embrionàries cap a l’interior. Això és així perquè els desequilibris provocats
han eliminat la comunitat vegetal pròpia d’aquests sectors, de manera que
s’ha dificultat la formació de dunes embrionàries (Servera, 1997), perdent la
capacitat d’estabilització de formes degut a la degradació de comunitats ve-
getals (Tsoar i Moller, 1986). Actualment, després de cada esdeveniment eòlic
important, es poden observar la formació de dunes embrionàries que inten-
ten restablir l’equilibri perdut de la zona. Aquestes formes són de tipus shadow
dunes o nebkhas, però en aquests casos cal afegir unes petites dunes eco que
es formen al peu dels talussos existents, normalment en el contacte platja-
avantdunes. Aquestes dunes es formen en una primera fase de reconstrucció
de les zones desequilibrades, si amb el temps aconsegueixen persistir i ser
colonitzades per la vegetació, són les encarregades de retenir el sediment que
cau, en forma d’esllavissades naturals, des de la part superior del talús exis-
tent. Una vegada arribats aquí, comença una segona fase, on la vegetació
colonitza i retén més eficaçment el sediment. Si això succeeix, es comencen a
formar dunes del tipus shadow dunes o nebkhas, que van donant lloc a una
acreció i regulació del pendent del talús. Finalment, la tercera fase consisteix
en el procés que acaba de restituir el perfil original, on ja no es produeixen
esllavissades des de la part superior i es retorna al perfil primigeni. No obs-
tant això, i malgrat que les dunes d’eco de la primera fase d’aquest procés es
poden observar freqüentment a la base dels talussos existents, en la major
part de les platges aquest mecanisme de resposta als desequilibris no arriba a
culminar mai. Això és així perquè la velocitat en que es succeeixen les altera-
cions provocades per l’home són molt més ràpides que els mecanismes natu-
rals de resposta. Aquesta situació és quasi permanent en els sectors de platja,
i du als processos de degradació continu acabant en un retrocés i una reduc-
ció important de la superfície i volums de les platges que pot dur fins i tot a la
desaparició d’aquestes (Hesp, 2002).

Una situació de degradació d’una platja té una repercussió directa cap
a l’interior del sistema que el podem considerar com la caixa reservori per a
mantenir l’equilibri tant de la platja subaèria com de la submergida. Així
doncs, els desequilibris provocats a la part alta de la platja poden provocar la
desaparició del primer cordó dunar d’avantdunes, que actua com a cordó
equilibrat entre el camp de dunes i les diferents zones de la platja. Quan això
succeeix, el conjunt de la platja perd un dels recursos més importants que té
per a afrontar les pèrdues de sediment degudes a les situacions de grans tem-
porals. Un balanç negatiu de sediment en una platja provoca que no pugui
establir correctament les seves defenses naturals, i que en cada nova situació
de temporal la platja és més vulnerable als efectes destructius de l’erosió. Si a
aquest cicle de degradació de les platges de Balears, a partir dels desequili-
bris que hi provoca l’home, hi afegim la tendència general actual de la pujada
del nivell de la mar, es tendrà una situació que encara fa més vulnerable
l’equilibri d’aquests espais, a la vegada que contribueix a una ràpida accele-
ració dels processos degradants.
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Zona de primer cordó dunar, es troben en contacte amb la part alta de
la platja i separades de la resta del sistema dunar per un sector relativament
deprimit de transició més o manco extens. Les avantdunes són les primeres
acumulacions dunars permanents, maldament que el sediment que les forma
no presenta cap mena d’estabilització. El sediment provinent de la platja és
atrapat i retingut per la vegetació, de manera que qualsevol alteració de la
comunitat vegetal que les colonitza en provoca la ràpida mobilització i, fins i
tot, la desaparició. Així doncs, el grau de densitat en què el borró (Ammophila
arenaria) colonitza les avantdunes és un indicador de l’equilibri en què es
troben aquestes dunes. D’altra banda, el grau de desenvolupament i la densi-
tat d’ocupació d’aquesta espècie, pionera en el paper morfodinàmic, està
directament relacionat amb una aportació correcta i constant de nou sedi-
ment a partir de la platja.

En la dinàmica dels sistemes platja-duna de les illes Balears, el cordó
d’avantdunes té una triple funció. En primer lloc constitueix una reserva de
sediment important per a garantir l’equilibri i l’estabilitat de la platja, ja que
en les situacions assolides pels forts temporals aporten sediment cap a la
mar, de manera que aquest no falti en la recuperació de l’equilibri en els
sectors afectats per l’esdeveniment. En segon lloc, realitzen una funció de
barrera protectora de la vegetació i de les dunes internes del sistema. Quan el
cordó està ben desenvolupat, frena el vent que arriba directament de la mar,
així com la penetració cap a l’interior d’una important quantitat de sal mari-
na. Aquest efecte barrera permet la implantació progressiva de vegetació no
psammòfila cap a l’interior del sistema, impedint així l’erosió i afavorint l’es-
tabilitat de les dunes més internes. En tercer lloc, més funcional, trobem que
la interrelació del conjunt duna-vegetació actua com un dosif icador equili-
brat en la transferència de sediment cap a la resta del sistema. L’acreció ver-
tical i les dimensions d’aquest cordó estan en relació directa amb la intensi-
tat del vent i la disponibilitat de sediment que afecta la zona, de manera que
pot donar una resposta efectiva a les dues funcions esmentades anteriorment.
A partir d’aquí, la transferència de sediment cap a l’interior del sistema, que
majoritàriament és a partir del transport de grans individualitzats, es realit-
zarà en cada moment més o manco segons com sigui l’excedent de sediment
a les mateixes avantdunes. Tot i açò, i a causa de la pressió antròpica, una
gran part d’aquests cordons han perdut o minvat l’efectivitat respecte del seu
paper funcional.

La distribució teòrica de les avantdunes seria al llarg de tot el front
dunar en contacte amb la part alta de la platja. Però, la realitat actual mos-
tra en molts dels sistemes dunars de les Balears que aquestes dunes quan
encara hi són no tenen una distribució homogènia, sinó molt fragmentada.
En aquestes situacions, on el cordó original presenta fortes desestructuracions
amb importants obertures a la mar, les avantdunes arriben a desaparèixer, o
bé, coincidint amb els punts de desprotecció, poden trobar-se noves formaci-
ons d’avantdunes desplaçades i recolzades contra les dunes pròpies de cor-
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dons més interiors, parlant de migració de dunes davanters cap a l’interior
(Roig-Munar et al., 2003).

De la situació actual se’n ressenten directament les avantdunes. D’una
banda, ja s’han explicat els mecanismes naturals, que es desenvolupen a par-
tir dels desequilibris que afecten la part frontal del cordó, i que actualment
són insuficients per a la restauració natural de l’equilibri. D’altra banda, molts
dels problemes descrits a la zona de platja s’esdevenen a partir d’un balanç
de sediment deficitari. Aquest dèficit de sediment també té una importància
transcendental per a les avantdunes. En conjunt, aquests desequilibris, que es
reflecteixen en una important alteració de la relació duna-vegetació pròpia
de les avantdunes, tenen una difusió exponencial, que s’estén cap a l’interior
del sistema dunar. El resultat més immediat de les alteracions és l’aparició de
formes erosives tipus blowouts (Hesp, 2002). Els seus efectes poden progressar
cap a l’interior del sistema dunar, en funció de la magnitud del desequilibri i
la capacitat de resposta natural que tengui el conjunt platja-duna davant
aquesta situació erosiva. La formació de cubetes de deflació (blowouts) a par-
tir d’alteracions de caràcter natural constitueix un procés normal en aquests
cordons (Hesp, 1991, 2002). Quan és així, la seva presència és puntual i espo-
ràdica, i en la majoria dels casos aquests canals de deflació són tancats de
forma natural. De vegades, quan les cubetes de deflació arriben a presentar
unes dimensions importants i travessen tot el cordó d’avantdunes, el seu lò-
bul de deposició pot progradar cap a l’interior del sistema en una duna indi-
vidual parabòlica. Quan les formacions de deflació responen a alteracions
antròpiques, la seva presència és més sistemàtica i persistent en els cordons.
En aquests casos, els canals de deflació que constantment són transitats, no
sols no s’arriben a tancar, sinó que, per contra, amb el temps van guanyant en
dimensions. Hi ha exemples de sectors d’avantdunes que han desaparegut o
es troben molt degradats com a conseqüència de la coalescència de diferents
morfologies erosives. En aquestes situacions les conseqüències ja tenen una
transcendència més gran i important cap a l’interior del sistema i a les zones
de platja. En els sistemes que estan sotmesos a una forta pressió antròpica,
aquest primer sector de dunes mòbils presenta força alteracions. Quan això
succeeix, l’erosió preval sobre la deposició i dóna lloc a formes específ iques.
Aquests processos de degradació antròpica permeten establir diferents esta-
dis evolutius del sector, molt lligats i relacionats amb l’estat de conservació
en què es pugui trobar el primer cordó d’avantdunes, segons Hesp (1988,
1998 i 2002), i amb base a criteris morfoecològics en fases erosives, relacio-
nats inversament relacionats amb el grau de cobertura vegetal present es des-
criuen de forma gràfica els diferents estadis observats a les Illes Balears:

1er estadi, el cordó d’avantdunes és continu i ben vegetat, amb cober-
tures del 90 al 100%, presenta formacions i topografies estables. Es caracte-
ritzen per tenir un stoss suau, àmplia cresta i una bona continuïtat, Figura
1.12.
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2on estadi, les formes presenten una bona cobertura vegetal, entre 75 i
90%, presentant petites àrees d’erosió associades als fronts dunars. Presenta for-
macions estables però caracteritzades per un desequilibri en el balanç de deposi-
ció i sedimentació. La major acreció correspon a la cara de stoss i a les crestes de
duna. Al peu del talús de duna apareixen de forma puntual descalçaments de
forma natural com podem observar a la Figura 1.13 (Carter et al., 1990).

3er estadi, el cordó d’avantdunes presenta amplis sectors on han desa-
paregut, trobant discontinuïtats morfològiques. Presenten una cobertura ve-
getal del 45-75% i desestabilització del primer sector dunar, observant morfo-
logies hummocks de perfils asimètrics. La desprotecció vegetal afavoreix la pre-
sència de blowouts que guanyen en magnitud cap a l’interior del sistema. Se-
gons Hesp (2002), la majoria de les formes dunars davanteres arreu del món
presenten aquest estadi. En aquest estadi els escarpaments dels talussos són
habituals, que són difícils de regenerar-se de forma natural (Figura 1.14).

Figura 1.12. Sistema
davanter de

s’Espalmador,

Formentera, agost,
2009.

Figura 1.13. Estadi erosiu
i de reconstrucció de peu

de duna davantera, La
Vall, Algairens, Menorca,

2008.
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4at estadi, les formes es troben afectades per grans processos erosius
tipus blowout i grans conques de deflació, amb un grau de cobertura del 20-
45% i no són capaces de retenir sediment. No presenten continuïtat i presen-
ten escarpaments verticalitzats, desapareixent les simetries de la cara d’stoss i
de lee (Figura 1.15).

5e estadi, constitueixen restes aïllades de morfologies testimonials, amb
una cobertura inferior al 20%, on predominen les formes erosives amb camps
de deflació sense morfologies continues, Figura 1.16.

Figura 1.14. Estadi
erosiu  amb

discontinuïtats del cordó
davanter, platja de
Cavallet, Eivissa 2009

Figura 1.15. Erosió del
sistema dunar davanter
del Trenc i procés de

migració de formes cap
a l’interior, es Trenc,
Mallorca, 2007.
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Una vegada superat el sector d’avantdunes, normalment es troba un
sector, més o manco ampli, on es troben les dunes parabòliques. Aquesta
zona, que constitueix, juntament amb la platja subaèria i les avantdunes, el
sistema dunar pròpiament dit, presenta uns trets morfodinàmics força com-
plicats. No obstant això, cal remarcar qualcuna de les seves característiques
funcionals, sobretot les relacionades amb el manteniment de l’equilibri de les
zones f ins ara explicades, a partir de la seva pròpia zonació morfodinàmica:
dunes mòbils i semiestabilitzades i dunes estabilitzades.

Zona de dunes mòbils i semiestabilitzades, més enllà del sector
d’avantdunes, la def inició i l’organització de les dunes cap a l’interior del
sistema pot ser força complexa, bàsicament perquè les dunes s’han format
per diferents pulsacions eòliques holocèniques passades i cada pulsació, a
més de formar un cordó nou, ha provocat canvis morfològics en els preexis-
tents. D’altra banda, a l’actualitat, i sobretot al primer cordó de dunes mò-
bils, els desequilibris han provocat canvis morfològics substancials. Aquest
panorama, de vegades, en dificulta la interpretació. El criteri de diferenciació
entre les dunes mòbils i semiestabilitzades i les estabilitzades és el de la mo-
bilitat del sediment i no el de les formes. Això implica que, en cada una de les
zones que ara es veuran, s’hi poden incloure formacions dunars de cordons
corresponents a diferents edats de formació. Les dunes mòbils i
semiestabilitzades es caracteritzen perquè es produeix transport de sediment
en totes les modalitats (reptació, saltació i suspensió), tot i que la intensitat
del transport decreix progressivament des de darrera les avantdunes cap a
l’interior de la zona, fet que permet descriure aquesta transició dinàmica en
dos sectors força clars.

En un primer sector, a partir d’on acaba el corredor de transició, es
poden trobar una o diverses alineacions més o manco def inides de dunes,
sempre més dinàmiques com més properes a les avantdunes i organitzades
generalment de manera paral·lela a la costa. En aquest sector, la vegetació
augmenta de port, és d’un tipus més llenyós i arbustiu, i presenta una distri-
bució i un grau de cobertura poc densos i molt esponjats. De manera que,
entre els individus o les petites agrupacions vegetals, queden plataformes i
canals amplis on la deflació del sediment pot esser important. En aquestes
primeres alineacions, les dunes que es troben són majoritàriament parabòli-

Figura 1.16. Estadi erosiu

de la duna davantera,
cala Mesquida,
Mallorca, 2007
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ques simples. També relacionat amb l’edat recent de les dunes, les parabòli-
ques compostes són, en aquest sector, majoritàriament del tipus rasclet (en-
échelon). En aquest sector, també es troben freqüentment dunes compostes de
tipus sobreposades (superimposed). Quan les dunes provenen de l’avanç dels
lòbuls de blowouts, normalment se superposen a formes ja existents i més sub-
jectades per vegetació. Aquests lòbuls presenten una colonització per vegeta-
ció psammòfila més pròpia de les avantdunes, fruit de l’adossament de mor-
fologies davanteres cap a zones semiestabilitzades degut a l’erosió dels fronts
dunars (Roig-Munar et al., 2003; Martín-Prieto et al., 2008). L’amplitud d’aquest
sector és molt variable, podent presentar oscil·lacions importants en un ma-
teix sistema.

El segon sector corresponent a la zona de dunes mòbils i/o
semiestabilitzades abasta una àrea d’amplitud variable. En aquest, la vegeta-
ció guanya tant en densitat com en el port, essent més arbori. Aquest segon
sector es pot definir com un espai de transició a una situació d’estabilització
de les dunes. La mobilitat del sediment ja és més puntual i apareixen àrees
força estabilitzades. El transport es redueix gairebé a les cares de sobrevent,
on hi ha una menor cobertura vegetal i estan més exposades a canalitzacions
de f lux eòlic. Aquestes canalitzacions solen estar relacionades normalment
amb una reconducció i acceleració del vent a partir de la topograf ia que
estableixen les mateixes formes dunars cap a l’interior del sistema. Actual-
ment, aquests processos es van intensificant amb els desequilibris que s’han
descrit per a les zones prèvies d’avantdunes i per al primer sector de dunes
mòbils.

El sector de dunes mòbils o semiestabilitzades respon a la superposició
de diferents episodis eòlics i de reactivacions dinàmiques posteriors (Servera
i Pons, 2007). El resultat és la combinació de les formes precedents i dels
processos eòlics que es desenvolupen en aquests moments, fet que dóna al
sector una important complexitat morfològica. Si bé la forma bàsica conti-
nua essent la parabòlica simple, aquestes dunes formen part d’unitats d’una
entitat major corresponents a dunes parabòliques compostes. Les dunes com-
postes més freqüents en aquest sector són formacions de tipus superposades.
La seva gènesi respon a la superposició de dunes més actives sobre episodis
eòlics anteriors. També en aquest sector són freqüents les dunes parabòliques
compostes digitades, encara que tenen una posició més interna del sistema.
A diferència de les superposades, les dunes digitades responen a períodes de
reactivació de formes ja existents, on el vent, canalitzat entre els seus braços
i entre la vegetació que les cobreix, divideix la cresta i provoca l’avanç de
diferents lòbuls cap a l’exterior de la duna més primitiva.

Finalment, dins aquest sector es troben parabòliques compostes del
tipus niu (nested), és a dir, parabòliques compostes de dimensions impor-
tants que acullen entre els seus braços altres dunes de dimensions menors.
Aquestes organitzacions també són el resultat de reactivacions dinàmiques
que provoquen deformacions puntuals en els cordons de diferent edat, de
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manera que un nombre determinat d’acumulacions dunars poden col·locar-
se entre els braços d’una organització dunar major corresponent al mateix
cordó o a un cordó més antic. L’evolució d’aquest sector de dunes mòbils i/o
semiestabilitzades no ha estat lineal, sinó que ha estat presidida per canvis
climàtics signif icatius; s’ha tractat, doncs, d’una evolució poligènica.

Zona de dunes estabilitzades; s’inclouen totes les àrees que actualment
no presenten processos de deflació i ocupen les parts més internes dels siste-
mes. Són dunes totalment estabilitzades per vegetació de cobertura arbustiva
i arbòria. Gran part de les dunes que la conformen estan relacionades amb la
primera regressió de la mar de l’Holocè. La seva organització segueix el model
ja explicat per Servera (1997), encara que el seu desenvolupament és previ al
de les dunes que componen els sectors abans tractats. Aquestes acumulaci-
ons estabilitzades són molt més arrodonides, amb cares de sobrevent i de
sotavent uniformes i pendents més suaus que els que corresponen a les dunes
més mòbils.

La suavització de les formes respon al tipus de sedimentació que actu-
alment es dóna en aquests indrets. L’escassa aportació d’arena que reben és
per suspensió i únicament en moments de grans ventades. El sediment en
suspensió és atrapat per la vegetació arbòria, de manera que aquest cau des
de l’aire com si fos pluja i dóna lloc a una distribució més homogènia sobre el
territori, la qual cosa suavitza els pendents i les formes de les dunes. Aquest
procés de sedimentació es coneix amb el nom de caiguda granular (grainfall
sediment). Per acabar, com a tret destacable d’aquest sector, s’ha d’assenyalar
la presència d’un gran nombre de dunes parabòliques compostes, en les quals
han desaparegut els lòbuls de la part més avançada. El resultat és que, en
aquests casos, es troben únicament les formes simples que conformen els
braços, fet que pot induir a confondre aquestes formes amb dunes del tipus
dom o longitudinals. La gènesi d’aquestes dunes parabòliques obertes radica
en l’exposició a vents d’alta energia, o també en canalitzacions puntuals on el
flux eòlic s’accelera de forma important i exerceix una forta erosió en la zona
més interna de la paràbola fins a aconseguir que es trenqui.

Per tant, i en base a aquests models exposats, en el litoral de les illes
Balears podem definir el grau de sensibilitat i/o fragilitat morfodinàmica dels
sistemes platja-duna, mitjançant tres corbes de sensibilitat (Figura 1.17): la
primera d’elles, i comuna als sistemes dunars continentals, és la debilitació,
erosió i/o desaparició dels primers cordons dunars, bàsics per a l’estabilitza-
ció del sistema aeri de platja, corba ja establerta per Brown i McLachan (1990);
la segona, i aplicada a sistema platja-duna de les illes Balears fou descrita
per Rodríguez-Perea et al., (2000), i es situa sobre els pradells de Posidonia
oceanica com espai productor de sediment carbonatat del sistema, estabilitza-
dor de la platja submergida i dissipador de l’energia de l’onatge. Com tercera
corba sensible del sistema l’establim sobre les bermes acumulades de Posidonia
oceanica i la pròpia platja emergida (Roig-Munar, 2004), per la seva importàn-
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cia com sector de transferència sedimentària entre sectors platja-duna emer-
git i submergit, i com aport de matèria orgànica entre la platja i les comuni-
tats vegetals de dunes davanteres, bàsiques per a l’estabilització d’aquestes,
així com element amortidor de la força dels temporals. D’aquesta manera
podem diferenciar tres punts crítics en el grau de sensibilitat i fragilitat del
perfil teòric de platja-duna de les illes Balears, alhora que tres punts on inci-
dir mitjançant sistemes de gestió sobre la base de la minimització dels seus
impactes.

1.3.- Flora i vegetació dels sistemes platja-duna, el cas de Menorca
Es presenta el cas de Menorca per ser aquesta illa la que disposa major

nombre de sistemes dunars i amb millor estat de conservació. La descripció
de la vegetació de Menorca obeeix a grans trets a l’estructura que presenten
els sistemes a nivell balear. L’arena com a medi de vida de les plantes imposa
unes condicions que obliguen a aquestes a desenvolupar estratègies per adap-
tar-s’hi (Salisbury, 1952; Danin, 1991; Hesp, 1991; Maun, 2009). Aquestes
adaptacions es manifesten clarament en l’aspecte morfològic, sovint el més
visible, tant en la part aèria com en la part subterrània (Salisbury, 1952). És
per açò que la presència de sistemes dunars i arenals es manifesta clarament
en el paisatge en la forma d’un canvi marcat i sec de la vegetació (Van der
Valk, 1974; Doing, 1985; Kruckeberg, 2002). La vegetació compta amb més
espais buits entre les plantes (Kutiel, 2001), i també una diferència marcada
en les formes de creixement (Avis i Lubke, 1996), en l’àmbit taxonòmic. Tot i

Figura 1.17. Sectors
platja-duna amb
diferents graus de

sensibilitat i fragilitat.
Font: Roig-Munar,
2004, modificat de

Brown i McLachan
(1990), i modificat de
Rodríguez-Perea et al.

(2002).
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que algunes espècies són plàstiques en la seva ecologia i mostren una elevada
capacitat per viure en medis diferents, a costa precisament de modificar la
seva morfologia, també hi ha un cert nombre d’espècies que s’han adaptat
exclusivament a l’arena com a medi de vida (Doing, 1985; Crawford, 1989;
Hesp, 1991; Melo, 2007; Maun, 2009). Generalment, aquestes espècies més
exclusives són aquelles que han desenvolupat sistemes d’adaptació a les situ-
acions més extremes dins el medi de vida que suposa l’arena, on per exemple,
de les arenes més mòbils, o d’aquelles que estan més influenciades pel medi
marí, ja que aquest, per si mateix, suposa un medi de vida prou extremat
(Salisbury, 1952; Doing, 1985; Maun, 2009).

Aquestes condicions de vida i les adaptacions que impliquen es poden
considerar generals o comuns a tots els substrats arenosos d’arreu del món, i
de fet, les plantes d’arenals i sistemes dunars presenten unes adaptacions
morfològiques semblants arreu del món, independentment de la seva taxono-
mia, o sigui, són un exemple típic d’evolució convergent (Doing, 1985; Maun,
2009). Però aquesta convergència evolutiva no significa, en cap cas, una uni-
formitat taxonòmica, ans al contrari, cada regió, a més de les espècies comu-
nes i de distribució àmplia, també té unes de particulars o singulars que do-
nen identitat pròpia als seus arenals i sistemes dunars. Al mateix temps, dins
cada regió també es poden produir singularitats locals que confereixen als
seus hàbitats unes característiques particulars i úniques. D’aquestes deriven
unes condicions de vida específ iques que en situacions concretes d’aïllament
afavoreixen l’especiació i per tant la formació de tàxons endèmics. Aquest
fenomen és relativament freqüent en les illes, o la insularitat, per si mateixa,
és un factor que afavoreix l’especiació (McArthur i Wilson, 1967; Thompson,
2005; Cody, 2006).

A Balears, aparentment, els sistemes dunars més visibles no ocuparien
grans extensions de superfície. No es veuen, de manera evident, arenals amb
fronts de dunes llargs i paral·lels a la costa. Però així i tot els sistemes dunars
i arenals són relativament freqüents i presenten algunes singularitats impor-
tants. A Menorca un dels factors ambientals que més condiciona el desenvo-
lupament i pràcticament tot el cicle vital de les plantes és el vent, i concreta-
ment, el vent del nord o tramuntana (Cardona, 1979). A la vegada, aquest
element du associat un altre factor que també condiciona la vida de les plan-
tes: la salinitat. La persistència i la intensitat del vent del nord són les cau-
sants que els sistemes dunars del nord de Menorca tenguin una configuració
particular. Al contrari que en la majoria de casos, en ells els fronts de dunes
es disposen perpendiculars a la línia de costa. D’aquesta manera els arenals
tenen un forma allargada endinsant-se més cap al interior de l’illa. Açò fa que
el gradient distància al mar sigui més ample i per tant la diversitat d’hàbitats
d’arena és més elevada que en un sistema dunar que queda més prop de la
costa. Amb tot açò, els arenals de Menorca es pot dir que presenten f ins a tres
nivells de singularitat pel que fa a la vegetació:
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L’efecte limitant i diferenciador del vent de tramuntana.
Hi ha una clara discriminació entre els arenals del nord de l’illa (Tra-

muntana) i els del sud (Migjorn), per la menor incidència del vent del nord en
aquests darrers. De fet, els sistemes dunars de la part meridional són els que
més semblen a un sistema dunar típic i mostren bona part de la morfologia
que correspon a aquests. Malgrat aquestes particularitats amb unes singula-
ritats florístiques associades, fins ara aquest medis havien rebut poca atenció
en aquest aspecte. Els treballs més exhaustius que es coneixen són els de
Bolòs et al. (1970) sobre fitosociologia i més recentment l’estudi sobre l’estat
de conservació de Cardona et al. (2004) en el marc de l’Observatori Socio
Ambiental de Menorca (OBSAM). El primer d’aquests treballs ja posa de
manifest la clara diferenciació entre la f lora dels sistemes dunars del nord i
del sud, així com la presència d’endemismes vegetals, un fet que és corroborat
en el treball posterior de Cardona et al. (2004). L’especiació i la formació
d’endemismes és un fet habitual en els territoris insulars i sovint va lligat als
ambients amb unes condicions de vida més extremes (Thompson, 2005), com
ara els sols arenosos mòbils. Encara que l’element endèmic pot no tenir una
importància quantitativa molt important, sí que la té des del punt de vista
qualitatiu. El primer dels treballs esmentats revela una singularitat lligada a
la especial configuració dels sistemes dunars de Tramuntana: la distribució
anòmala de les espècies i comunitats vegetals. La disposició perpendicular
dels fronts de dunes afavoreix que hàbitats més habituals en la zona litoral en
sistemes dunars típics, en aquests de Menorca també apareguin més cap al
interior i per tant siguin un d’aquests ambients singulars que afavoreix una
vegetació particular i f ins tot l’especiació. Aquestes particularitats s’han po-
sat de manifest d’una manera més clara en treballs recents de descripció de
sistemes dunars (Roig-Munar et al., 2007, 2008a, 2008b).

La flora i la vegetació
D’acord amb els aspectes generals i particulars les espècies més habi-

tuals i les comunitats vegetals que constitueixen en aquests hàbitats serien
les següents en una seqüència que va de la costa cap a l’interior. La informa-
ció que es presenta a continuació es fruit d’una recopilació de dades d’estu-
dis anteriors (Bolòs et al., 1970; Rita et al., 1988; Cardona et al., 2004) d’àm-
bit general sobre els sistemes dunar, i també d’altres més específics i recents
(Roig-Munar et al., 2007, 2008a, 2008b; Fraga i Martín-Prieto, 2009.) A pri-
mera línia, on les onades encara hi poden arribar, la vegetació, pel mateix
efecte del mar, té un caràcter temporal i irregular en la seva ocupació. Aques-
ta comunitat està formada bàsicament per espècies halòfiles, sempre amb un
cert grau de suculència, i amb un comportament pioner i nitròfil. Són plantes
que s’aprofiten de les restes orgàniques que van deixant el mar, principalment
les de Posidonia oceanica. Les més habituals són: Salsola kali, Cakile maritima, Suaeda
spicata, Polygonum maritimum, Euphorbia peplus (Figura 1.18). L’extensió que ocu-
pa aquesta comunitat és variable en funció de la configuració de la platja,
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però actualment sol ocupar franges molt reduïdes o ha desaparegut de moltes
platges. La causa principal d’aquesta situació és l’excés de freqüentació huma-
na que pateixen la majoria de platges, així com la retirada sistemàtica de les
restes orgàniques. L’existència d’aquestes altres plantes obeeix tant a l’abun-
dància de les restes orgàniques marines com a la presència de bestiar, un fet,
aquest darrer, que era habitual a moltes platges de Menorca no fa massa anys.

A mesura que la morfologia dunar va agafant forma, la vegetació pio-
nera deixa pas a espècies més permanents i adaptades a la dinàmica de l’are-
na, però que algunes d’elles encara conserven els trets propis de les plantes
halòfiles com ara la suculència o la capacitat de dispersar les llavors per via
marina. Les plantes més habituals en aquesta segona franja són: Eryngium
maritimum, Pancratium maritimum, Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, a les que
solen acompanyar encara moltes de les espècies vistes anteriorment. En el
seu conjunt formen la comunitat Cypero-Agropyretum juncei (Kühnh.-L.) Br.-Bl..

La tercera franja de vegetació la trobem quan la forma de les dunes ja
comença a ser més evident. La mobilitat de l’arena i la seva profunditat són
els factors que condicionen aquí la vida de les plantes, per açò hi predominen
aquí formes de creixement amb un important sistema radicular i amb capaci-
tat per regenerar la planta des de les parts subterrànies. Dues gramínies són
les que millor caracteritzen aquesta vegetació: Elymus farctus i Ammophila arena-
ria. Entre elles encara hi persisteixen plantes de la comunitat anterior com
Calystegia soldanella o Pancratium maritimum. Localment, i especialment en el sud
de l’illa, també hi juga un paper important Crucianella maritima, que com les
anteriors té un important sistema radicular que li permet suportar sense pro-
blema la mobilitat i la profunditat de l’arena. Potencialment aquesta comu-
nitat podria ocupar extensions més importants, que es correspondrien amb la
zona en què el sistema dunar té la morfologia més típica, però aquesta situa-

Figura 1.18. Vegetació
pionera de primera línia

de platja, sa Torreta,
Menorca. Foto: Pere

Fraga Arguimbau.
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ció no és molt habitual, quantitativament, a Menorca. On podria ser més
freqüent, en els sistemes dunars del sud, per la disposició paral·lela dels fronts
de dunes, aquests tenen poca extensió, tant en amplària com en profunditat
cap al interior. En canvi en els del nord, ocupa superfícies més importants,
però sovint no mostra una distribució regular, sinó que es més habitual en
forma de mosaic alternant amb altres comunitats vegetals. Aquesta situació
precisament és fruit de la particular configuració dels arenals de tramuntana a
causa del vent com s’ha explicat abans. Aquesta anomalia no només es mani-
festa en aquesta comunitat, sinó que també ho fa en la majoria d’altres que van
apareixent cap a l’interior. Al mateix temps, també és a partir d’aquesta comu-
nitat on s’observen diferències més importants entre els arenals de migjorn i els
de tramuntana. En els primers aquesta comunitat, en molts casos, dóna pas
directament a un sivinar (Juniperetum eumediterraneae (Mol.) O. Bolòs ). En aques-
ta comunitat vegetal ja hi solen ser presents un nombre significatiu de plantes
que també són habituals en altres comunitats no estrictament lligades als sols
arenosos: Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Phillyrea media, Erica multiflora, Smilax
aspera, Ruscus aculeatus, etc. La importància de les plantes arbustives és prou
evident, però el mateix temps també hi van guanyant presència els endemismes:
Ononis crispa, Thymelaea velutina, Polycarpon colomense, Coronilla montserratii, Scrophularia
ramosissima, solen ser els més habituals, però no els únics, especialment en aquells
arenals que encara presenten una cert dinamisme a les zones interiors.

Dinamisme de l’arena
Precisament és la presència més important d’aquest dinamisme interi-

or en els arenals del nord el que afavoreix la major presència dels endemismes
i en el seu conjunt d’un major nombre d’espècies. Així la comunitat Ononido-

Figura 1.19. Comunitat

de les parts mòbils dels
arenals interiors
amb Scrophularia

ramosissima a l’arenal de
Sant Jordi (cala en
Calderer), Menorca.

Foto: Pere Fraga
Arguimbau.
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Scrophularietum minoricensis O. Bolòs, R. Molinier et P. Montserrat, apareix amb
relativa freqüència en els sistemes dunars i arenals de tramuntana, fins i tot
en les seves parts més interiors (Figura 1.19). Es troba habitualment en aquells
punts on la inf luència marina és ja baixa i on la particular conf iguració
geomorfològica afavoreix un dinamisme més o manco constant i continuat de
l’arena. Aquestes situacions afavoreixen la formació d’espais oberts on s’hi
sol desenvolupar aquesta comunitat. Visualment, aquesta particular configu-
ració, es manifesta en l’aspecte esclarissat o en mosaic de la part més interior
dels arenals de l’illa. Aquests mateixos espais oberts són aprofitats per altres
comunitats menys visibles, però tant o més importants, aquest seria el cas de
les comunitats de teròf its. Entre aquestes destaca Malcolmio-Vulpietum
membranaceae O. Bolòs, R. Molinier et P. Montserrat, una interessant associa-
ció vegetal formada principalment per anuals i que presentaria diferents vari-
ants en funció de la distància al mar i la posició dins les clarianes d’arena.
Quan es desenvolupa cap els marges, sota la influència de plantes llenyoses
de port mitjà com la mata (Pistacia lentiscus), l’aladern (Phillyrea media) o la
sivina (Juniperus phoenicea), la constitueixen espècies com Cerastium
semidecandrum s.l., Polycarpon tetraphyllum, P. alsinifolium, Stellaria pallida,
Hymenolobus procumbens, Myosotis arvensis. Totes elles anuals de vida curta i de
distribució àmplia en el Mediterrani i amb un clar caràcter nitròfil.

En els llocs d’aquests espais oberts on les arenes són més mòbils la
composició d’aquesta comunitat varia amb un empobriment considerable del
nombre d’espècies, però amb un major interès corològic en l’àmbit insular:
Malcolmia ramosissima, Cerastium semidecandrum s.l., Polycarpon diphyllum, són igual-
ment anuals de vida curta amb la diferència d’estar millor adaptades al mo-
viment de l’arena.

En canvi, quan l’arena ja està més f ixada i especialment quan té un
contingut més elevat amb matèria orgànica en aquests espais oberts s’hi des-
envolupa una de les comunitats vegetals més rica en espècies. En aquesta a
les plantes habituals de la Malcolmio-Vulpietum membranaceae s’hi afegeixen al-
tres més habituals dels pradells de teròfits de l’interior: Medicago minima, Filago
pyramidata, Logf ia gallica, Centranthus calcitrapae, Valerianella microcarpa, Aira
cupaniana, Avellinia michelii, Vulpia geniculata, Petrorhagia nanteuillii, Melilotus sulcatus,
Silene gallica, S. nocturna, Senecio vulgaris, etc.

Aquestes comunitats d’herbàcies estan envoltades per la vegetació ar-
bustiva que viu en els arenals i sistemes dunars en la seva part més interior.
Habitualment s’associen aquests ambients d’arena amb el sivinar (Juniperetum
eumediterraneae (Mol.) O. Bolòs ) i certament aquest és ben present a bona
part dels més importants amb els seus components habituals: Helichrysum
stoechas, Clematis flammula, Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Smilax aspera,
Ruta angustifolia. Però en els arenals de tramuntana també hi sol ser present
una vegetació que queda a mig camí entre aquest sivinar i la marina d’ala-
dern (Aro picti-Phillyreetum rodriguezii O. Bolòs et R. Mol. 1969). El mateix ala-
dern (Phillyrea media var. rodriguezii) hi és ben present, però també pot haver-hi



37

1. LA COSTA ARENOSA, MARC TEÒRIC I ESTAT DE LA QÜESTIÓ

altres plantes més interessants com Daphne rodriguezii o Santolina chamaecyparissus
subsp. magonica, o d’altres més habituals arreu de l’illa: Erica multiflora, Cistus
salviifolius, Dorycnium pentaphyllum. En general la presència de la marina d’ala-
dern indica ja un estabilització persistent del sistema dunar i marca la transi-
ció cap a terres que van perdent la seva textura arenosa. A banda d’aquestes
espècies i les comunitats vegetals que formen, de distribució més o manco
general, en els arenals de l’illa encara és possible trobar-n’hi d’altres que
ocupen situacions dels sols arenosos més singulars i possiblement encara molt
poc estudiades. Aquest és el cas dels mants eòlics i una part dels arenals
interiors. En aquests ambients a més d’algunes de les comunitats esmentades
anteriorment també hi apareixen altres associacions encara no ben definides.
Una d’elles és la que pren protagonisme Cistus creticus associada amb altres
arbusts de la marina de xipell i romaní (Loto-Ericetum multiflorae O. Bolòs et R.
Mol.) i que formaria el que s’ha anomenat la subassociació cistetosum incani O.
Bolòs, R. Mol. et P. Monts. d’aquesta comunitat. És la més estesa per la tra-
muntana de l’illa i ocupa extensions considerables en arenals amb una fase
molt avançada d’estabilització, però que al mateix temps solen tenir poc pro-
funditat de sol arenós. Habitualment es tracta d’una vegetació baixa amb
clarianes i espais oberts relativament freqüents i amb una riquesa f lorística
notable (Figura 1.20) dins la qual no hi solen faltar els endemismes: Lotus
tetraphyllus, Euphorbia maresii, Thymelaea velutina, Polycarpon colomense, Senecio
rodriguezii, Micromeria filiformis, Crocus cambessedesii.

En altres casos la singularitat la posa la presència dominant d’una plan-
ta que habitualment no és estrictament de sols arenosos. Aquest és el cas de
Santolina chamaecyparissus subsp. magonica en alguns sistemes dunars del llevant

Figura 1.20. Vegetació

amb una elevada
diversitat d’espècies a
l’arenal d’Al Pilar.,

Menorca. Foto: Pere
Fraga Arguimbau.
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de l’illa. Les causes exactes d’aquesta anomalia no les coneixem però podrien
estar relacionades amb un baix nivell de perturbació antròpica o bé a la par-
ticular configuració del propi sistema dunar. En canvi d’altres anomalies, tot
i ser prou habituals i de vegades tingudes per naturals, sabem amb prou cer-
tesa que tenen un origen antròpic. Així la presència de formacions quasi
monoespecífiques de Pinus halepensis en els sistemes dunars, especialment a la
proximitat de la costa, és a causa de l’acció de l’home, ja sigui de manera
voluntària o involuntària (discriminació positiva) (Figura 1.21). Aquestes ac-
tuacions poden ser explicades tant per efectes pràctics (estabilitzar el sistema
dunar) com per raons estètiques o d’oci (disposar d’un espai d’ombra). En
qualsevol cas la presència d’aquests falsos boscs suposen un distorsió impor-
tant del medi natural que entre altres coses causa una minva considerable de
la diversitat florística (Roig-Munar et al., 2010).

Més especulatives són per ara les explicacions sobre una altra singula-
ritat que consisteix en els alzinars que es poden veure en alguns arenals del
nord de l’illa. Com en el cas anterior podrien tenir un origen antròpic, però
tampoc s’ha de descartar una variant de l’alzinar baleàric (Cyclamini-Quercetum
ilicis O. Bolòs in O. Bolòs et R. Mol.) que antigament fos encara més freqüent
en els arenals profunds de l’interior de l’illa, especialment cap a ponent. La
rica vegetació que hi apareix associada i la persistència de Quercus ilex tot i
l’abandonament de l’activitat agropecuària donarien peu a aquesta hipòtesi
que en qualsevol cas ha de menester ser comprovada.

Amb tot açò i com a breu conclusió es pot dir que els sistemes dunars
de Menorca, tot i la seva reduïda extensió, i al contrari del que es pensava f ins
ara, alberguen una diversitat florística amb un pes específ ic notable dins el

Figura 1.21. Repoblació
amb Pinus halepensis al

sistema dunar de la Vall

d’Algaiarens després de
l’extracció d’arena,

Menorca. Foto: Pere

Fraga Arguimbau.
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conjunt de la f lora vascular de l’illa, i no només açò, sinó que també tenen
prou entitat i singularitat com per haver afavorit processos d’especiació que
han originat la presència d’una flora endèmica en alguns casos específ ica
d’aquests ambients.

1.4.- Els usos costaners
Com a usos costaners podem entendre les activitats que tenen lloc a la

zona costanera per el seu ús i explotació, diferenciant cinc categories, segons
Clarck (1996) i Kay i Alder (1999), així diferenciem: l’ús residencial, l’explota-
ció dels recursos vius i no vius, les infraestructures, el turisme i activitats re-
creatives, i la conservació i protecció de la biodiversitat.

1.5.- La costa arenosa com objecte explotació
En termes generals a les destinacions turístiques clàssiques de sol i platja,

durant les darreres dècades l’ocupació del litoral per part de l’home han estat
massives, ràpides i aculturals (Cerdà, 2002). Com a conseqüència ha tingut
lloc un procés de ‘litoralització’ accelerat, que en alguns casos ha donat lloc
a la pèrdua d’identitat d’aquests espais (González, 2003). En moltes ocasi-
ons aquestes ocupacions han donat lloc a la interrupció d’estratègies i meca-
nismes naturals de defensa que han impedit el bon funcionament dels ecosis-
temes arenosos, com els sistemes platja-duna (Carter, 1980; Brown i
McLachlan, 1990; Paskoff, 1998). Aquest procés ha modificat notablement el
paisatge, tot canviant les característiques naturals i els usos tradicionals del
litoral, ja sigui de forma intencionada o no. A més aquest canvi ha estat im-
previst, en la mesura que en començar el desenvolupament turístic no es va
concebre que l’espai ofertat –les platges i les dunes- eren espais fràgils i dinà-
mics, susceptibles de degradar-se ràpidament. En aquest sentit, Nordstrom
(1994, 2002) esmenta l’acció de l’home sobre el medi litoral com una acció
aberrant, reclamant que les accions es realitzin de forma integral i no com
intromissió al medi. Autors com Bejarano et al. (1997) esmenten que les agres-
sions sobre el litoral es troben disfressades com a “factors socioeconòmics”
que han premés el trencament de sistemes i àmbits de riquesa natural.

A més de la degradació natural com ecosistema i com a paisatge, per
l’ocupació directa de la costa, en moltes ocasions s’ha provocat una altera-
ció de la dinàmica litoral, que no se circumscriu exclusivament a l’espai ocu-
pat físicament, ja que l’ocupació sol realitzar-se amb la voluntat manifesta
de modificar l’espai, de canviar l’aspecte de la costa. Algunes d’aquestes ac-
tuacions de transformació, que desvirtuen el caràcter del litoral, i que de
vegades el degraden completament i irreversiblement, han acabat provocant,
molt sovint, la dependència del litoral arenós de processos de regeneració
artif icial (Rodríguez-Perea et al., 2000). Els gestors de les platges no volen
defraudar les expectatives dels usuaris, que de vegades han rebut imatges
idíl·liques -i errònies- de l’espai que visiten (Jedrzejczak, 2004), i responen
amb mesures de gestió a curt termini, poc adequades per a la conservació de
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les platges com espais naturals, ja que emulen les mesures que solen adoptar-
se en espais urbans, on l’error prové des dels inicis del desenvolupament del
turisme sobre el litoral, que concebí l’espai com estàtic (Jiménez i Valdemoro,
2003). És habitual, doncs, concebre la costa com un espai estàtic que només
existeix durant l’estiu.

El turisme de Sol i platja ha prosperat en els sistemes platja-duna, i la
massif icació i l’ús desordenat s’hi ha implantat sense cap altre objectiu que
l’increment continuat de visitants i la conseqüent oferta creixent d’allotja-
ments i serveis, relacionada amb la promoció de sòl i la construcció d’habi-
tatges d’ús turístic (Vera, 1992). Per fer d’aquests nous espais colonitzats un
hàbitat confortable i funcional per als visitants s’han causat problemes serio-
sos de conservació i estabilitat a molts sistemes. Problemes com l’alteració i
l’eliminació de neomorfologies de platja-duna i de la vegetació que duen as-
sociada, la destrucció dels processos de formació de dunes, l’alteració i la
desestabilització de perfils naturals de platja i l’increment del transport eòlic
d’arena, la pèrdua de diversitat biològica, pèrdues de superfícies i de volums
de platges, alteració de les fonts de producció sedimentària i, en el pitjor dels
casos, l’eliminació del sistema i la dependència d’aquest a les actuacions de
“millora”  (regeneracions i espigons de defensa) per part de l’home.

Els espais litorals són, sens dubte, espais públics i de baix cost; es pot
dir que són els espais públics més extensos que ofereixen els municipis costa-
ners i els que més es publiciten, venen, sol·liciten i consumeixen els visitants i
els residents. Són referents importants en el procés productiu a escala local,
regional i estatal, i constitueixen el fonament més sòlid de l’oferta turística.
Paradoxalment, essent les platges tan profitoses i complexes, tan valorades i
sol·licitades, la seva gestió està basada en un concepte estrictament econò-
mic, mecànic i estàtic de l’espai, que n’obvia el dinamisme i la fragilitat,
entenent-les simplement com a espais amb una gran potència de recaptació
econòmica als quals es presta atenció només durant la temporada alta de
màxim ús (Yepes, 1999a i 1999b; Yepes et al., 1999; Iribas, 2002). Malgrat
que, cada vegada més, es fan sentir opinions contràries a aquesta concepció
estàtica i utilitària del litoral, encara es pot parlar d’una desatenció sistemà-
tica per part de l’administració, a tots els nivells, envers els ecosistemes que
el componen, especialment els hàbitats arenosos; és a dir, les platges i els
sistemes platja-duna. Una desatenció que només és vençuda quan, ocasio-
nalment, els diferents usuaris d’aquest medi demanden necessitats contrapo-
sades, com ara les regeneracions versus la conservació i gestió de platges o els
serveis, tot i que alguns autors defensen les regeneracions com a motor eco-
nòmic litoral (Obiol, 2003).

Tot i que es van alçant veus que defensen la necessitat de considerar les
platges com a ecosistemes que cal conservar i protegir, també hi ha autors
que defensen la dotació de serveis, d’equipaments i d’infraestructures en
aquests ambients, per donar resposta a la voluntat manifesta de consumir
medi litoral que, segons ells, té el sector turístic, mesures aquestes que són
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contraproduents per l’estabilitat del sistema. Les platges s’entenen com es-
pais amb diversitat d’ofertes de lleure, on la satisfacció de les expectatives del
turista esdevé en si mateixa un servei de qualitat (Yepes i Medina, 1997; Yepes
i Cardona, 2000; Yepes, 2002). D’altra banda alguns autors com Iribas (2002)
proposen fer un ús eminentment urbà de l’espai platja, amb la dotació de
serveis propis d’una ciutat i la prolongació d’aquesta sobre el sistema natu-
ral, així com l’ampliació dels horaris d’ús de l’espai platja per aprof itar al
màxim el recurs ofert.

En aquest sentit, García-Novo (1982) exposa que són dues les raons
per les quals els usuaris afecten negativament l’espai litoral: els requeriments
de serveis i el paper que tenen de visitants sobre els hàbitats litorals. Per tant,
l’autor posa de manifest que s’ofereixen paisatges naturals equipats i que
cada un d’aquests equipaments té un impacte ecològic de diferent índole
sobre cada espai. Les autoritats responsables de la gestió del litoral sovint
han donat més atenció als visitants que a l’estat i a les necessitats dels eco-
sistemes que exploten i visiten, moltes vegades per desconeixement del medi
que gestionen (Roig-Munar, 2002), moltes altres simplement per oferir un
servei que consideren necessari, oportú i de qualitat.

Els efectes d’aquesta actitud varien en funció de la riquesa ecològica i
ambiental de cada àrea, com també del tipus d’usuari i de la maduresa turís-
tica de l’espai. Moltes vegades la divergència entre la perspectiva tècnica i la
dels usuaris o dels empresaris s’ha resolt a favor dels darrers, tot indicant que
preval la prestació dels serveis que satisfan les necessitats socials i econòmi-
ques més immediates, és a dir, les comoditats pròpies del medi urbà, davant
la conservació del medi, i dels seus processos naturals, que també són neces-
sitats socials, en darrera instància, per bé que no solen percebre’s com a tals.
És per açò que ens podem trobar amb situacions contradictòries a l’hora de
gestionar la demanda i l’oferta, basada en una suposada qualitat de l’espai.
Podem parlar doncs de l’existència d’un espai real i un espai percebut, on el
factor de degradació de l’espai estaria en funció d’aquest darrer.

Les transformacions han estat incorporades al medi per arribar a la
qualitat litoral entesa pels clients com la idoneïtat o adequació per a l’ús, i
que en moltes ocasions tendeix simplement a satisfer les demandes dels usu-
aris de platges per fer d’aquestes bens naturals funcionals o de serveis. Aquest
enfocament de qualitat de servei es centra entre les expectatives dels usuaris
i les seves percepcions, fent esment a la falta de l’adequació de serveis habi-
tuals exigits en el medi litoral amb motivacions heliotalassatròpiques (Zeithaml
et al., 1993). Segons Yepes i Medina (2005), la gestió turística del litoral
equival al conjunt d’accions encaminades a la consecució de determinades
finalitats turístiques en l’àmbit costaner mitjançant la combinació, la distri-
bució i la disposició dels recursos materials i humans; la guia, la coordinació
i la motivació dels diferents agents implicats i l’avaluació dels efectes en fun-
ció dels objectius f ixats, els quals s’han de tenir present a l’hora de la planif i-
cació de nous espais litorals, com ara les regeneracions artif icials (Gallofrer
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et al., 1997). Aquests autors entenen que la gestió i l’ordenació turística del
litoral implica la planif icació, l’organització, la direcció i el control dels re-
cursos costaners per aconseguir uns objectius clarament turístics i econò-
mics. Per ells, l’espai és un servei i no un sistema natural sobre el qual es
poden trobar determinats serveis. És justament aquesta capacitat de satisfer
necessitats empresarials, polítiques i socials que ha transformat els atributs
de la naturalesa litoral en un recurs econòmic, tot convertint aquests espais
en quelcom subjectiu, relatiu, funcional i, a la vegada, amb el dinamisme que
caracteritza els espais litorals al llarg del temps. Aquest dinamisme lluny de
funcionar correctament ha suposat un problema per els espais litorals degra-
dats i les seves gestions depenen del coneixement, de la capacitat tecnològica
i dels objectius individuals i socials que hi graviten.

Com molts altres recursos, des d’un punt de vista antròpic, l’espai plat-
ja esdevé un bé que satisfà diverses necessitats humanes. És, per tant, cohe-
rent establir i definir models de gestió respectuosos envers la seva conserva-
ció i ús, models que en determinin la qualitat, basada en paràmetres físics,
biològics, i també socials. El compliment d’aquests paràmetres, tant en ter-
mes qualitatius com quantitatius, permet que la platja satisfaci les necessi-
tats plantejades i no només les comoditats immediates.

Les platges constitueixen, doncs, un dels actius ambientals més impor-
tants dels recursos costaners. S’han convertit en les darreres dècades en pi-
lars bàsics d’una important economia turística, d’especial rellevància en pa-
ïsos de la conca mediterrània, i concretament a Balears. En moltes ocasions,
però, aquests espais no han sofert unes gestions acord amb les característi-
ques geoambientals de cadascun dels sistemes, no s’han tingut presents els
seus valors ecològics i biològics més immediats, ni tan sols els vincles amb
altres sistemes llunyans que els afecten, directa o indirectament.

Els recursos litorals constitueixen la “matèria primera” sobre la qual
reposa un important percentatge de l’economia de les illes Balears. Aquests
recursos han estat entesos en els darrers anys com a sistemes naturals per si
mateixos, o amb la complementarietat d’altres factors de caire natural, soci-
al, i f ins i tot propagandístic, capaços d’atreure visitants i consumidors d’oci
i recreació.

1.6.- L’interés del litoral i la seva gestió des del punt de vista de la
geomorfologia

L’espai litoral es troba limitat i subjecte a usos que en alguns casos són
contraproduents per a l’estabilitat del sistema. La confluència de diferents
interessos ha constituït la principal preocupació dels poders públics i privats,
dels professionals i investigadors de la societat. El valor ambiental i paisatgís-
tic de les platges es miri com es miri és innegable.

De tots els medis terrestres, les zones costaneres constitueixen un dels
àmbits d’estudi més atractius des de la perspectiva geogràfica, essent el lito-
ral una frontera per antonomàsia (Pardo i Rosselló, 2001). Sense entrar en els
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detalls de les seves complexitats geomorfològiques amb altres espais limítro-
fes, el litoral es presenta com un espai d’elevat interès, però per una correcta
comprensió del medi no es pot deixar de banda, pràcticament en cap cas,
l’home, el factor humà, com una de les peces bàsiques per entendre’n el fun-
cionament actual. Açò és així per l’augment en la seva capacitat d’influència,
que l’ha convertit en un dels agents més decisius i efectius en les modificaci-
ons de la morfologia i del funcionament litoral, i perquè el litoral ha passat a
ser un bé amb alta estima social i econòmica. Així doncs podem trobar dife-
rents nivells d’estudi en la dinàmica geomorfologia del medi litoral; els
microescalars, els mesoescalars i els macroescalars, independentment del caire
regional, físic i humà que afecta directa o indirectament a les formes i la seva
estabilitat al llarg de l’espai-temps (Figura 1.1).

L’anàlisi microescalar es refereix a processos que actuen en un temps
curt o sobre aspectes molt reduïts de l’àmbit litoral. En la darrera dècada
destacaríem els treballs realitzats a les Illes Balears per Gómez-Pujol et al.
(2002a) sobre processos erosius associats a fauna litòfaga al litoral carbonantat
de Mallorca, els estudis relacionats amb l’erosió microgranular associada a
l’haloclàstia sobre el patrimoni històric de Mallorca (Gómez-Pujol et al.,
2002b),  l’anàlisi de les taxes de meteorització química del litoral rocallós
carbonatat (Gómez-Pujol i Fornós, 2004) i la tesi doctoral sobre patrons,
formes i taxes erosives al litoral de costes rocoses carbonatades de Mallorca
(Gómez-Pujol, 2006). Destaquem també els estudis d’erosió contínua de
penya-segats per caigudes de blocs (Balaguer et al., 2002), i els estudis d’ero-
sió microgranular per l’anàlisi de retrocés de penya-segats (Balaguer i Fornós,
2004), així com la tesi doctoral que analitza el tipus i evolució de les costes
rocoses de Mallorca (Balaguer, 2005). Els estudis més aplicats a la gestió
com la variabilitat diària dels perfils platja-duna per efectes mecànics de la
seva neteja (Roig-Munar, 2004), la microerosió induïda pels usuaris de platja
(Roig-Munar et al., 2004a; 2008a) o la microerosió provocada per la retirada
de bermes acumulades de Posidonia (Roig-Munar et al., 2004, 2007; Asensi i
Servera, 2005) o l’avaluació dels efectes de la regeneració de platges a la
badia d’Alcúdia (Basterretxea et al., 2007).

L’anàlisi mesoescalar es refereix als estudis on s’abarquen períodes d’es-
tudis de mesos a anys. Destaquem a les Illes Balears els estudis de variabilitat
anual dels perfils platja-duna mitjançant trampes de retenció sedimentària
(Castell et al., 1993). L’estudi de la variabilitat d’un perfil platja-duna per els
efectes de la retirada de les bermes de Posidonia oceanica i l’afectació de tempo-
rals directes (Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005). L’evolució dels sistemes
dunars de Menorca amb base a variables de geomorfològiques i de gestió
(Roig-Munar et al., 2005b), i l’aplicació de mètodes d’evolució de sistemes
dunars, com és el cas de cala Mesquida, a Mallorca, mitjançant l’aplicació
de variables geoambientals i antròpiques (Martín-Prieto et al., 2008). Els es-
tudis relacionats amb l’evolució de la variabilitat de la línia de costa (Servera
i Martin Prieto, 1996, 2001), i l’evolució de les dunes davanteres mitjançant
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l’anàlisi fotogramètrica de la platja de Es Trenc i es Caragol a Mallorca (Roig-
Munar et al., 2004; Martín-Prieto et al., 2009), i els referits a l’estudi de la
variabilitat granulomètrica d’una platja urbana (Tintoré et al., 2009).

L’anàlisi macroescalar es refereix als lapses de temps referits a segles i
milions d’anys i aquests estudis no presenten tanta importància de cara a la
gestió, tot i que són claus per el bon desenvolupament d’eines de gestió. A les
illes Balears els estudis de formació de la línia de costa i les cales associades
a torrents (Rosselló, 1995, 1998, 2003) ha estat clau per l’aplicació de mesu-
res de gestió integral en alguns àmbits, la determinació de diferents nivells
sedimentaris al sistema dunar d’es Trenc (Servera i Pons, 2007). Altres tre-
balls més de caire geològic donen lloc a coneixements de base per l’aplicació
de mesures de gestió coherents amb els processos i formes a gestionar també
ens ajuda a entendre l’evolució dels sistemes dunars de cara a una correcta
gestió (Bourrouilh, 1983; Gelabert, 1997; Gelabert et al., 2002).

1.7.- L’estat de la qüestió de la gestió litoral
A finals del s. XVIII les zones litorals eren encara espais hostils i inhòs-

pits, a l’hora que perillosos per a la població, fet que queda manifestat amb
els pocs nuclis urbans associats al litoral, molt d’ells emmurallats. Una situ-
ació encara més evident i agreujada en els territoris insulars (Grove i Rackham,
2003). Abans del període turístic actual, que es fonamenta principalment en
l’explotació litoral dels sistemes platja-duna com a espai d’oci (Valdemoro i
Jiménez, 2006), el litoral mantenia un dinamisme natural i equilibrat i que
suposava en alguns indrets de la costa un perill per a la població i per als
conreus, degut a l’avanç de les dunes cap a les zones internes. Segons
Madariaga (1909), en determinats punts de la costa existien grans superfícies
ocupades per arenals que avançaven terra endins conquerint terrenys fèrtils,
fent-los improductius i enterrant vivendes i poblacions senceres. L’autor cita
que en casos de terrenys productius afectats per arenes voladores no queda
més opció que la forestació per retenir i estabilitzar terrenys arenosos mòbils
f ins el cobriment definitiu de les arenes, tornant aquests espais o camps de
desolació en fonts de riquesa i hermosura. A f i i efecte d’evitar l’avanç de
morfologies dunars es comencen a realitzar tasques de forestació per la fixa-
ció de sistemes dunars (Valls, 1870; Artigas, 1889; Whitehead, 1964; Ranwell
i Boar, 1986; Hilton et al., 2000; Lemauviel i Roze, 2000; Pausas et al., 2004;
Mayol, 2006; Roig-Munat et al., 2010). En general, el seu objectiu és evitar
que els fronts dunars afectin de manera negativa a zones d’interès per l’activi-
tat humana, com ara terres d’interès agrari o nuclis de població (Ranwell i
Boar, 1986). A la vegada, aquestes actuacions estan reconegudes com un dels
impactes negatius a la conservació d’aquests ambients (Ranwell i Boar, 1986;
Gallego Fernández et al., 2003). En aquest sentit, la costa també es va veure
afectada per processos de fixació de masses forestals de les conques de dre-
nat, reduint de forma considerable l’aportació de material sedimentari que
quedà retingut per l’increment de les taxes de fixació de sòl (Vizcaino, 2001).
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Amb les darreres dècades el litoral es presenta com el motor del desen-
volupament territorial que es dona a la seva part emergida (Lechuga, 1999).
A aquest valor ambiental hem de superposar les indústries turístiques, no
sempre amb consonància amb la protecció i evolució del medi litoral. En la
majoria dels països turístic litorals la disponibilitat de platges en condicions
òptimes és primordial, ja que representen la infraestructura bàsica de l’eco-
nomia, adquirint un important valor econòmic i geopolític.

Dins el marc de gestions de platges aquestes han tingut com a prioritat
l’estabilització de platges per la seva explotació, tot i que aquestes s’han vist
afectades de forma regressiva per actuacions d’extraccions d’àrids a les seves
conques (Vizcaino, 2001) i la creació de presses hidràuliques (Sanz-Montero
et al., 1999; Bird, 2000). La resposta tradicional de l’enginyeria per plantar
cara a l’erosió costanera i la defensa de la mateixa ha estat la de mitigar els
efectes erosius, i quan ha estat possible, prevenir l’erosió per diferents mèto-
des (Hanson et al., 2002; Hamm et al., 2002). Moltes d’aquestes actuacions
han estat atribuïbles, segons Copeiro (1978, 1980), a l’estat de degradació
derivat d’una mala gestió i planif icació, l’autor fa un repàs dels impactes
detectats al llarg de la costa mediterrània, fent esment a les infraestructures
que han interferit la dinàmica sedimentària.

En general, podem considerar tres tipus d’actuacions en la gestió i/o
defensa de la costa, les quals han sofert una evolució històrica al llarg de les
darreres dècades (Fleming, 1990a i 1990b). Segons Garau (1989) les actuaci-
ons de de caire intervencionista estaran condicionades per les condicions
genètiques de cada espai d’actuació. Així doncs tenim:

1.- Actuacions dures: es tracta de l’establiment d’estructures que tenen
per objectiu resistir l’energia de l’onatge i les marees. Aquestes in-
clouen estructures d’esculleres i espigons dissenyats per a enfron-
tar-se a l’energia de les ones, i dissenyats per a retenir sediment i
evitar l’erosió d’un sector de la costa, i f inalment aquells dissenyats
per a pal·liar l’efecte de les ones, com dics. Tot i que moltes d’elles
poden donar lloc a la creació de platges, aquestes es creen en detri-
ment d’espais litorals adjacents, els quals es veuen afectats de for-
ma regressiva per la interrupció de la dinàmica litoral (Copeiro,
1980; Peña, 1989) i afectació a ecosistemes submergits (Rodríguez-
Perea et al., 2000; Medina et al., 2001).

2.- Actuacions blanes, segons Charlier i Meyer (1989) es basen en el
respecte al medi ambient i són les regeneracions artificials de plat-
ges. Aquest mètode, denominat suau pels enginyers, genera força
impactes de tipus erosiu en les zones de préstec, ja sigui zones sub-
mergides a nivell morfològic, botànic o faunístic (Rodríguez-Perea
et al., 2000), en les zones emergides (Vizcaino, 1995; Diaz i Servera,
2004). Així mateix cal destacar els impactes de tipus estètic i pre-
ceptua’l en per part dels usuaris de platja en vers a les regeneraci-
ons (Villarés, 1999; Roca et al., 2008).
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3.- Actuacions sostenibles: es basen amb l’establiment d’elements l’ob-
jectiu dels quals és treballar amb la naturalesa, manipulant el siste-
ma natural que pugui ajustar-se a l’energia de l’onatge, marees i
vent (Psuty, 1990). L’objectiu final d’aquestes actuacions és la res-
tauració de l’equilibri dinàmic entre la platja emergida i el sector
dunar (Savage, 1962; Philips, 1980; Ley et al., 2007), i sols tendran
èxit en espais que permetin el desenvolupament de morfologies du-
nars i colonització vegetal sense aportació de material sedimentari
exogen (Roig-Munar et al., 2009). Aquestes tècniques tenen com
característica el baix cost econòmic, alhora que minimitzen l’im-
pacte geoambiental generat per les obres dures i toves de l’enginye-
ria tradicional (Servera et al., 1994; Roig-Munar et al., 2006a).
Aquestes darreres actuacions de gestió són molt criticades a les Illes
Balears per Garau (2006), qui aboga més per l’aplicació de gesti-
ons “toves” de regeneració, obviant en tot moment les característi-
ques geoambientals dels sistemes platja-duna.

Els impactes de les accions dures són més severs que el de les blanes.
Dels primers en resulten canvis a curt i mig termini en la morfologia de la
costa, particularment erosió i en la dependència d’aquest tipus de gestió
(Rodríguez-Perea et al., 2000). Les actuacions sostenibles solen ser més inte-
grades amb el medi ambient, proporcionant un equilibri dinàmic en la costa.
L’objectiu principal de les actuacions de tipus intervencionista dur o blan, és
el d’alterar la dinàmica marina per a reduir l’erosió. Aquesta alteració modi-
f ica el balanç sedimentari afavorint l’erosió, especialment al llarg de la plat-
ja. En ocasions, com a conseqüència de l’onatge reflectiu, es produeix una
sobreexcavación en la base de les estructures rígides, que dóna lloc al col·-
lapse de les mateixes, degut a la seva verticalitat i rigidesa, que eviten el
transport sedimentari entre el sistema platja-duna, amb el deteriorament re-
sultant d’aquests ambients. Els espigons o esculleres, són elements perpendi-
culars a la línia de costa, l’objectiu de la qual és evitar l’erosió al llarg de la
platja, tot i que generalment generen efectes de sobreexcavavió i erosió. Aquests
elements interrompen la deriva litoral actuant com parany sedimentari ai-
gües a dalt i erosió a l’ombra del mateix, provocant un dèf icit sedimentari
important una vegada que el corrent longitudinal supera l’obstacle que supo-
sa l’espigó (Figura 1.22 i 1.23).
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Tradicionalment s’ha considerat la regeneració artificial de platges, com
una tècnica blana per part dels enginyers. A partir dels 90, la necessitat d’un
desenvolupament litoral sostenible, i la consciència no reconeguda pública-
ment dels errors de gestions dures (Copeiro 1978, 1980) implicà el desenvolu-
pament i l’aplicació d’una “enginyeria suau”, la tècnica central de la qual ha
estat la regeneració artificial de platges. Aquesta és una de les tècniques més
utilitzades en els darrers 20 anys arreu del món, així doncs Hanson et al.
(2002) feren un exhaustiu repàs de les actuacions realitzades a Europa entre
els anys 1996 i 1999, també podem trobar estudis de l’evolució del perf il
platja a algunes regeneracions espanyoles (Benavente et al., 2004; Berretxea
et al., 2007). Als nous països emergents del turisme de Sol i platja del Carib
també trobem bons exemples de regeneracions de platges (Hernández i Reyes,
2002). Aquesta tècnica si no es porta a terme amb cura o no hi ha un estudi
adequat, pot tenir efectes negatius a llarg termini, tant en les zones properes
a la platja com en els ecosistemes adjacents (microfitobentos, plantes vascu-
lars, artròpodes terrestres, zoobentos marí, etc.). El component negatiu dels
efectes de la regeneració artif icial de platges afecta tant a curt com a mitjà
termini, i que es pot determinar pels següents aspectes:

1.- Durant les activitats de la fase de construcció  es generen impactes
al llarg de tot el perfil platja (Medina et al., 2001).

2.- La qualitat de l’arena no es corresponen en moltes ocasions a les
característiques naturals de la platja objecte d’actuació, ja que gran
part d’aquestes actuacions estan basades en models matemàtics que
no tenen presents la complexitat del medi litoral (Benedet et al., 2004).

3.- El temps, el lloc i la grandària de la regeneració tendeixen a ser més
grans que les dimensions de la platja original (Villares, 1999)

4.- La tècnica de regeneració i l’estratègia aplicada genera impactes en
les zones submergides d’extracció i sobre els pradells de Posidonia
oceanica situats enfront de les platges regenerades (Rodíguez-Perea
et al., 2000).

Figura 1.22 i 1.23

observem dos tipus de
gestions
intervencionistes a la

costa de Mallorca. Font:
Plana web del Ministeri
de Medi Ambient de

l’estat espanyol.

Cala Bona, Cala Millor.                                                      Ciudad Jardín, Palma de Mallorca.
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La informació disponible sobre els efectes indirectes sobre el medi am-
bient indica que els seus efectes negatius són tan importants que no poden
ser minimitzats en una avaluació d’impacte ambiental. Aquesta tècnica és
desitjada tant des del punt de vista econòmic com amb el concepte de recurs
turístic per garantir una platja amb ús turístic-recreatiu (Yepes, 2002).

Al llarg del món la regeneració artif icial s’ha convertit en la principal
resposta als diferents problemes erosius dels darrers 25 anys i en moltes oca-
sions les causes que han originat l’erosió no han estat tractades (Isla et al.,
1998), engegant un cercle viciós de dependència a les regeneracions artif ici-
als (Rodríguez-Perea et al., 2002) sense valorar-ne els efectes d’impactes
geoambientals i de pèrdues de qualitat d’arena (Díaz i Servera, 2004). En el
cas de la costa espanyola les gestions toves, segons els enginyers, han estat
nombroses en relació a altres països europeus (Taula 1), cal fer esment que
Copeiro (1980) esmentava que la degradació de la costa venia marcada per
gestions no respectuoses amb el medi litoral.

A l’estat espanyol les costes experimentaren un bot considerable en el
sistema de gestió de les seves àrees litorals aprovar-se la Llei de Costes de
1988, no obstant  aquesta Llei està pensada principalment per a la gestió del
domini públic marítim terrestre i no per les seves àrees litorals, en el sentit
més ampli (Gómez-Piña, 2002). Malauradament, aquesta Llei es va estancar
i s’aplica de manera exclusiva per l’administració de l’estat, i exclou les admi-
nistracions regionals i locals. La seva rigidesa administrativa estatal obvia la
idiosincràsia de cada espai, així com la normativa municipal. D’aquesta ma-
nera la Llei és aliena als principis d’integració que anuncia per si mateixa i
que és converteix un problema interadministratiu a l’hora de gestionar l’es-
pai. La Llei ha acabat essent inoperant envers els instruments de protecció
costanera i la planif icació urbanística. Tot i que l’extinta Llei de Costes de
1969 proposava la creació de plans de gestió i ordenació de platges allà on es
preveies una gran concurrència d’usos i freqüentació, en el que probablement
era la seva única virtut, encara ara no existeix cap planif icació d’aquest estil
(Torres, 2000).

Moltes de les gestions realitzades a les platges han partit de la premis-
sa de l’arena com a recurs, no contemplant les gestions per la conservació
d’aquesta, així com tampoc la recuperació i manteniment dels seus sistemes

Taula 1.1. Dades sobre

regeneracions artificials
a alguns països de la UE

(Hamm et al. 2002).
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i habitats naturals, ni les condicions que la sustenten, ni les seves fons de
producció. L’arena ha estat cercada i trobada a altres indrets, considerant-les
com a simple matèria prima del sector turístic, concebent el litoral, per mol-
tes disciplines, com a un espai dinàmic a rigiditzar.

La gestió del litoral, a nivell estatal, s’ha basat en la planificació, direc-
ció i control dels recursos i dotació de serveis, obviant en tot moment les
seves característiques geoambientals. Els objectius turístics han format i for-
men part d’aquesta f inalitat de gestió. Aquestes gestions han provocat pro-
cessos de degradació i tensions que han exigit solucions que harmonitzin els
interessos oferts i explotats. Les solucions donades a la gestió litoral s’han
basat en criteris estàtics de caire arquitectònic, enginyeril i d’enjardinament,
fets que no han donat solucions a mig termini, i que en alguns casos han
donat lloc a una dependència d’actuacions artif icialitzadores (Rodríguez-
Perea, et al., 2000). Els interessos que reconeixem com a col·lectius (les plat-
ges i sistemes dunars) han estat paulatinament alterats en el procés de
litorització. El paper jugat pels poders públics encarregats del control de l’ocu-
pació ha estat simplement el propi d’un espectador (Roig-Munar, 2004). En
alguns espais litorals, lluny d’aplicar mesures de gestió sostenibles i de millo-
ra o recuperació s’han intentat amagar els impactes generats amb gestions
de marketing que, degut al desconeixement o a la dependència de l’espai ofertat,
han agreujat els processos de degradació implantant mesures com a Bande-
res Blaves o ISO’s (Roig-Munar et al., 2006b). Durant els processos per fer
funcionals i valuosos els espais litorals s’han destruït molts ecosistemes, i les
costes han acumulat gran quantitat d’agressions, les quals s’identifiquen com
a tals des de fa relativament poc. Algunes d’elles admeten correcció immedi-
ata, d’altres fan falta esforços a mig-llarg termini, i d’altres són irreversibles.
En moltes ocasions la gestió de platges s’ha entès com el conjunt d’accions
conduents a la consecució de determinades f inalitats en l’àmbit costaner
mitjançant la planif icació, organització, direcció i control dels recursos. Com
a objectiu f inal hi f iguren els objectius turístics, tot i no ser els únics, i no
essent les illes Balears una excepció.

1.8.- Gestió a les Illes Balears
Pel que fa a les illes Balears són molts els treballs de caire científic que

s’han publicat fent esment a sistemes litorals arenosos, però pocs són els que
fan esment a l’anàlisi i l’aplicació de mesures i/o sistemes de gestió, i l’anàlisi
dels mateixos per a la millora de l’espai litoral en el seu conjunt. El fet que
gran part de l’activitat econòmica turística de Balears es localitzi entorn dels
seus litorals arenosos i sistemes platja-duna no ha estat prou incentiu per
afavorir la investigació i coneixements d’aquests espais des del punt de vista
de la gestió. El desconeixement de la seva dinàmica natural per part de tots
els agents implicats (polítics, sector econòmic i usuaris) ha propiciat el des-
envolupament d’actuacions antròpiques agressives amb el medi, alterant els
fràgils sistemes litorals  (Roig-Munar i Juaneda, 2001).
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Berenguer (1990) fa un repàs a l’estat de la costa Balear, centrant-se en
les característiques més adients per a la dotació de serveis a cada una de les
costes. Es basà amb l’adequació dels usos amb l’entorn, amb la f inalitat
d’aconseguir espais agradables i harmoniosos, i amb la dotació de serveis
ajustats a la qualitat i quantitat de l’oferta esperada, sempre preservant les
condicions ecològiques i paisatgístiques. És a dir, analitzava l’espai de platja
com a un servei a ofertar i no com a un sistema natural amb ús públic.

Corbí (1990) realitzava la descripció del sistema dunar de cala Mesquida,
Mallorca, anunciant el seu estat de deteriorament. No fou fins a principis de
la dècada dels 90 (Castell et al.,1993; Servera et al.,1994) que es realitza el
primer seguiment de metodologies sostenibles d’actuació sobre platges mit-
jançant el seguiment de trampes d’interferència eòlica instal·lades a la platja
de Cala Agulla (Mallorca) l’hivern de 1993. Blázquez (1994) en una anàlisi
sobre els nivells de freqüentació de la platja d’es Trenc, Mallorca, posava de
manifest la manca de gestió d’un espai litoral sotmès a una forta pressió
d’usuaris, i proposava la seva gestió per a la conservació i restauració. Dos
anys més tard Blázquez (1996) analitzava l’ús de bany al litoral de Mallorca i
determinava les preferències del usuaris de zones de bany.

Servera i Grimalt (1994) en una anàlisi dels sistemes dunars de For-
mentera, esmentaven els processos de deflació atribuïbles a l’acció antròpi-
ca. Servera i Martín-Prieto (1996) descrivien les causes de retrocés de la línia
de Costa de Sa Ràpita (Mallorca) atribuint aquesta degradació a causes an-
tròpiques, entre les que es trobava la construcció del port esportiu de sa Ràpita,
l’ús massiu de la platja i la retirada massiva i indiscriminada de restes acu-
mulades de Posidonia oceanica com a mesura de gestió. Martín-Prieto i Rodríguez-
Perea (1996) feren un extens recull bibliogràf ic sobre la participació vegetal
en la construcció dels sistemes dunars de Mallorca, Aquest mateix any Serve-
ra i Rodríguez-Perea (1996)  realitzaren una descripció de morfologies para-
bòliques dels sistemes dunars de les Balears. Servera (1997) en una descrip-
ció geomorfòlogica de bona part dels sistemes platja-duna de les Illes Balears
va fer esment de les causes de degradació de cada un dels sistemes dunars,
atribuint bona part d’aquestes causes a l’ús intensiu, als serveis de platja
indiscriminats i a les mesures de gestió no adients aplicades sobre ells.

Servera et al. (2000) descrivien la forma i dinàmica de les bermes o
acumulacions de Posidonia oceanica sobre les platges com a element protector
de platja emergida, donant a conèixer la importància d’aquests processos en
el manteniment de la platja i les conseqüències negatives que tenia la seva
retirada com a mesura de gestió. Servera i Martín-Prieto (2001) estudiaren
l’evolució de la línia de costa de les platges de la Badia d’Alcúdia (Mallorca)
mitjançant la consulta i cartografia de diferents vols aeris, determinant una
relació directa entre el grau de pressió antròpica i l’estat en que es troben
sotmesos els sistemes platja-duna. Posteriorment, Roig-Munar i Martín-Prieto
(2003a) analitzaven les conseqüències geomorfolòquiques de la retirada
mecànica i sistemàtica d’aquestes acumulacions a la platja d’es Perengons
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(S. Mallorca), analitzant la incidència dels temporals sobre una platja des-
proveïda de berma per la seva retirada mecànica. Roig-Munar i Martín-Prieto
(2005) ampliaren l’estudi aportant una modificació al model establert per
Servera et al. (2000) en vers la formació i desmunt de restes de Posidonia a la
platja i aportaven la tercera corba de sensibilitat al perfil de platja-duna de
les Illes Balears (Figura 1.16). En el sentit més aplicat de gestió amb criteris
geomorfològics Roig-Munar (2002) proposava una metodologia d’actuació
per a la retirada d’aquestes bermes, minimitzant en la mesura del possible els
seus efectes negatius de caire erosius. Autors com Pretus (1989), Schmitt
(1994), Servera (1997) i Rodríguez-Perea et al. (2000) posaven de manifest,
en el cas dels sistemes de Mallorca, els efectes erosius de les mesures gestió
de la neteja mecànica de platges com a element desestructurador del sistema
aeri, des de la desaparició de la fauna interticial, l’erradicació de vegetació
pionera de platja a les conseqüències sobre les morfologies efímeres i estruc-
turades. En aquest sentit, Roig-Munar (2002) proposava una zonif icació de
platja i uns criteris geoambientals a f i i efecte de reduir els impactes de la
neteja, impactes que posteriorment l’autor analitzà (2004) mitjançant la re-
alització de perf ils de platja que determinaren els efectes de modificació i
compactació del substrat, trasllat de material sedimentari, i compactació de
la zona de swash i platja emergida, així com l’erosió dels talussos de la foredune.

Mas (2001) proposava un índex de saturació de platges per a les Illes
Balears com a indicador de caràcter aproximatiu per a una platja sostenible.
Posteriorment aquest treball fou ampliat per Mas i Blázquez (2005).

Dins un extens recull d’indicadors de les Illes Balears Blázquez et al.
(2002) proposaren un indicador de demanda real i demanda potencial per a
deu platges de les Balears, amb l’objectiu d’estudiar els paràmetres més re-
presentatius de platges com a recurs turístic. En aquest mateix treball, els
autors analitzaren l’indicador de banderes blaves a les platges de Balears,
amb l’objectiu de reflectir la resposta de l’autoritat pública (municipal) en
front la problemàtica sorgida per la pressió humana a les platges i ports.

Tot i l’existència de treballs que feien esment a l’estat de degradació
dels sistemes arenosos de les Balears i les seves causes, Rodríguez-Perea et al.
(2000) posaren les bases de gestió de platges per al municipi turístic de Calvià
(Mallorca), amb l’informe METADONA. Els autors analitzaren les causes de
degradació que platja de Sta. Ponça, antic sistema platja-duna amb forts
processos de degradació i sotmès a diferents regeneracions artificials, on pro-
posaren mesures de gestió sostenibles, basades amb aspectes de caire
geomorfològic. Aquest informe, inclòs dins els processos d’Agenda Local XXI,
ha servit per aplicar de forma continuada a la platja de Santa Ponça un mo-
del de gestió integral (Bustamante, 2002).

Díaz i Servera (2004) analitzaren l’impacte social i estètic de les rege-
neracions artificials a la platja de Ca’n Picafort, mitjançant les enquestes als
usuaris i la realització d’anàlisi granulomètriques. Martín-Prieto et al. (2008)
aplicaven un mètode de valoració de l’evolució del sistema dunar de sa
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Mesquida a Mallorca, mitjançant un llistat extens dels ítems geoamebientals
i de gestió. Royo et al. (2008) realitzaven un estudi de la relació de vegetació
i ús públic a una platja de Mallorca amb la f inalitat de recuperació de vege-
tació i formes dunars. Gómez-Pujol et al. (2008) analitzaren les morfologies
de barres submergides a una platja de Mallorca, i posteriorment Tintoré et al.
(2009) analitzaren la morfometria de les platges arenoses de Mallorca.
Balaguer et al. (2006) realitzaren una zonif icació del litoral balear amb la
f inalitat de tenir un mapa de la costa balear per a la possible gestió de
vertiments de carburants. Dins aquesta mateixa línia de gestió integral Balaguer
et al. (2008) realitzaven una delimitació del litoral per l’aplicació de criteris
homogenis. Coll et al. (2008) analitzaren l’evolució de la línia de costa de la
platja de Palma mitjançant fotogrametria. Martín-Prieto et al. (2009) com-
paraven l’evolució de diferents platges de mateixa orientació i ús per determi-
nar que els canvis de tipus erosiu no sols s’han d’atribuir a canvis climàtics,
sinó que l’ús antròpic té molt a veure en l’estat de les platges.

En el cas de Menorca fou l’any 1988 que l’IME encarregà un estudi
sobre l’estat geoambiental de set sistemes dunars de Menorca (Rita et al.,
1988) en que es començà a posar esment en els estudis científ ics i acadèmics
dels sistemes litorals com a recurs econòmic i natural a l’hora. L’estudi ana-
litzava l’estat geoambiental de cada un dels sistemes estudiats i el seu estat
de conservació, amb una cartograf ia detallada per cada un dels aspectes
analitzats. Els autors feren propostes de gestió de caire genèric, per evitar
d’aquesta manera la degradació de cada sistema. Posteriorment, Rita i Tébar
(1990) en un estudi sobre l’estructura de la vegetació dunar de Menorca atri-
buïen a la pressió antròpica l’efecte desestructurant que presentaven les co-
munitats vegetals dels sistemes dunars. Fornós i Forteza (1993) en un estudi
realitzat a la platja d’es Grau (Maó) recomanaren que no es realitzessin nete-
ges mecàniques ni retirada de Posidonia oceanica de forma mecanitzada per
evitar els efectes de compactació de l’arena de la platja, i mantenir la porosi-
tat i esponjament que la platja presentava, amb la f inalitat de facilitar els
processos de percolació d’aigua procedents de l’Albufera cap a la mar.

Servera (1997) realitzà una extensa descripció geomorfològica de tret-
ze sistemes platja-duna de Menorca. L’autor va fer esment en cada un dels
sistemes platja-duna de les conseqüències de caire antròpic, ja sia d’ús o
gestió, que afectaven de forma erosiva a les morfologies i comunitats vege-
tals. Balaguer et al. (2001) realitzaren una anàlisi granulomètrica del litoral
arenós de Menorca i proposaren l’aplicació de mesures toves de gestió als
sistemes arenosos, fent extensives a Menorca les propostes de l’informe ME-
TADONA (Rodríguez-Perea et al., 2000).

En el sentit més aplicat de la gestió, Roig-Munar (2001) posà en pràc-
tica estudis sobre l’anàlisi de capacitat de càrrega en platges urbanes i natu-
rals, basat amb els estudis realitzats a Mallorca per Blázquez (1994; 1996), i
posteriorment Roig-Munar (2002) ho aplicà a platges situades en Àrees Na-
turals d’Especial Interès (ANEI). Els resultats obtinguts per tipologies de plat-
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ges demostraven que platges naturals presentaven manco metres quadrats
per usuari que les platges urbanes, fet que incidia directament sobre l’estat de
conservació del sistema. Roig-Munar (2001) analitzà una de les causes que
afecta a les gestions de platges, el desconeixement per part dels usuaris de
platges de les funcions de les bermes de Posidonia oceanica sobre la platja, des-
coneixement que dona lloc a nombroses queixes, són respostes pels gestors,
amb la retirada de bermes acumulades però sense analitzar les causes d’ero-
sió que s’han donat al llarg de les darreres dècades. En aquest sentit Roig-
Munar i Juaneda (2002) proposaven el disseny de campanyes de consciencia-
ció, informació i educació sobre aspectes litorals com a un dels pilars bàsics
en la gestió del litoral de Menorca. Roig-Munar (2002) proposa les bases
metodològiques per a una correcta gestió litoral de Menorca, basat en criteris
sostenibles de gestió, adaptats a les característiques de cada espai, i amb
unes prèvies classif icacions de platges ofertades. Roig-Munar (2003) analit-
zà els nivells de freqüentació del turisme nautic-recreatiu (entre els anys 1999
i 2003) a les platges i cales de Menorca com a element que podia afectar a la
capacitat de càrrega perceptual dels usuaris de platja i un possible problema
d’erosió sobre els herbeis de Posidonia oceanica, que són la font de producció
sedimentària dels àmbits arenosos a balears (Fornós i Ahr, 1997;  Canals i
Ballesteros, 1997) i el problema a gestionar.

Roig-Munar i Martín-Prieto (2002) analitzaven la capacitat de càrrega
física i perceptual de platges situades en l’ANEI Me-14 i ho relacionaven, en-
tre d’altres, amb els nivells de publicitació de cada un dels espais analitzats,
arribant a atribuir la massificació i els baixos graus de percepció detectats en
els usuaris de platja, a una venta o publicitació “fraudulenta” del producte
ofertat. Roig-Munar (2003d), analitzava els resultats d’enquestes a platges
situades en ANEI com a eina de la gestió de la demanda i proposava la cor-
recció d’items preconcebuts en usuaris. Roig-Munar (2003a), classif icà 78
platges i cales de Menorca amb base a variables útils de gestió, basat en la
prèvia classif icació qualitativa establerta per Juaneda i Roig-Munar (2002).
Blázquez et al. (2002), analitzaren l’indicador de pressió de tres platges de
Menorca, els resultats obtinguts eren satisfactoris en quan al grau d’ocupació
de la platja i els metres corresponents a cada usuari respecte als resultats
obtinguts a Mallorca i Eivissa. Roig-Munar (2003c), analitzava la normativa
dels Plans Especial aprovats en el litoral de l’illa juntament amb la Llei de
Costes com a mesures de protecció i gestió de platges.

Roig-Munar et al. (2003c), en una descripció del sistema de dunes
remuntants de Macarelleta, atribuïen a la falta de gestió els processos de
reactivació i erosió del sistema dunar. Posteriorment, Roig-Munar et al. (2004a)
analitzaren la influència antròpica en l’alteració del sistema dunar de Son
Bou, relacionada amb diferents períodes de construcció urbanística i l’ús de
la platja, i valoraren en un altre treball les taxes d’erosió antròpica per part
del usuaris de dotze platges de Menorca (Roig-Munar et al., 2004). Roig-
Munar i Comas (2005) analitzen 325 platges de les Illes Balears, establint
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una classificació en tres tipologies que són la base de gestió. Roig-Munar et
al. (2005) analitzaren l’evolució espai temps dels sistemes platja-duna mit-
jançant variables de gestió. Cardona et al. (2004) establiren l’avaluació dels
sistemes dunars de Menorca, i Roig-Munar et al. (2004) analitzaven els resul-
tats d’enquestes a platges per reorientar conductes i percepcions que afecta-
ven negativament la gestió per la demanda de serveis poc adients fruit del
desconeixement.

Roig-Munar et al. (2004) analitzaven les erosions produïdes de forma
involuntària pels usuaris de platja, estudi que s’amplià al 2008 amb l’anàlisi
d’extracció de fang a les bases dels penya-segats (Roig-Munar et al., 2008).
Roig-Munar et al. (2007) determinaren les taxes de pèrdua sedimentaria deri-
vades de les extraccions de Posidonia oceanica com a sistema de gestió. Petrus et
al. (2008) establiren la fauna intersticial de 12 platges per establir un indica-
dor de qualitat ambiental.

En els darrers anys (Roig et al. 2003, 2007, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b)
realitzaven una descripció geoambiental  de sistemes dunars relictes o d’escasa
superfície i en alguns d’ells es feia esment al seu estat de degradació puntual
causada per causes antròpiques. Roig-Munar et al. (2010) analitzaven l’esta-
bilització artif icial mitjançant repoblacions de pins dels sistemes dunars de
Menorca, demostrant que els estudis realitzats per Roig-Munar et al. (2004)
partien d’un concepte erroni de naturalitat, tot i que no afectava als resultats
finals de l’estudi. Pérez-López i Roig-Munar (2007) valoraren econòmicament
els sistemes platja-duna mitjançant enquestes als usuaris. Canals (2008)
analitzà cartogràficament el grau d’urbanització litoral. Roig-Munar et al.,
(2006) realitzaven una anàlisi geoambiental i econòmica dels sistemes de
gestió blans aplicats a les dunes de Menorca, demostrant la viabilitat d’aquests
sistemes. Cerdà et al. (2008a, 2008b) establiren una metodologia d’indica-
dors de seguiment de platges per Menorca i un indicador de qualitat visual de
les mateixes.

1.9.- Justificació dels objectius
Com a qualsevol altre recurs natural, l’espai platja esdevé un bé que

satisfà diverses necessitats humanes. És per tant coherent estudiar, analitzar,
establir i definir models de gestió respectuosos envers la seva recuperació, la
conservació i l’ús que se’n fa. Cal establir models que en determinin la quali-
tat, basant-se en paràmetres físics, biològics i socials, i entendre la qualitat a
partir de l’anàlisi integral de l’espai amb predomini de les seves característi-
ques naturals. Aquestes característiques, tant en termes qualitatius com en
termes quantitatius, permeten que la platja satisfaci les necessitats planteja-
des com a recurs i com a sistema.

A l’hora de definir aquestes qualitats que han de presentar les platges
per assolir uns requisits econòmics i/o industrials, o satisfer les exigències
dels usuaris sense comprometre el futur trobem escassos treballs, tot i trac-
tar-se de platges, que considerin de forma integral paràmetres físics, biològics
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i socials (Williams i Morgan, 1995). Autors com Leatherman (1997), han
estudiat conjuntament aquests tres paràmetres a diferents platges per realit-
zar una discriminació de les platges de qualitat de les que no ho eren. Aques-
ta qualitat de platges, entesa com a recurs turístic, arriba a ser una de les
variables més importants a l’hora d’elegir un espai turístic (Yepes, 2002), i
basats amb paràmetres de qualitat  es realitzen accions que lluny d’anar en-
caminades a la millora de l’espai agreugen el seu estat i ho fan dependent
d’aquestes, com les regeneracions artif icials. Villarés et al. (1999) i Roca et
al. (2008) analitzaren la percepció dels impactes estètics i mediambientals
que les regeneracions artif icials ocasionaren sobre els usuaris de les platges
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona determinant que l’ampliació excessiva
de l’espai platja no és percep com a bona gestió, tot i que aquesta fou realit-
zada amb expectatives de generar major superfície útil de platja. Anys abans,
Breton et al. (1994) determinaven per a les platges de la mateixa àrea que
cada platja serà o no de qualitat amb base a la percepció dels usuaris. Fraguell
(1997) analitzà els sistemes de banderes blaves per a les platges de Catalunya,
determinant que aquesta figura de gestió donava lloc a platges de primera i
segona. En aquest mateix sentit, Yepes i Medina (1997) i Yepes (2002), defen-
sen i promouen l’aplicació d’aquestes mesures de banderes blaves i normes
de la qualitat a platges. Mesures que Roig-Munar et al. (2006) critiquen com
a artificialitzadores del medi i enganyoses per a la societat. Crosby (1979), en
aquest mateix sentit plantejà que el concepte de qualitat gira entorn a la
conformitat de les expectatives, de manera que aquesta qualitat no equival a
luxe o sofisticació si el client, en aquest cas l’usuari de platja, no ho deman-
da. Moltes vegades les percepcions venen determinades per imatges no reals
de l’espai platja per part dels usuaris que al visitar un espai natural tendeixen
a demandar la seva imatge percebuda, no concordant amb la real.

Alguns estudis analitzen paràmetres microbiològics de l’arena com a
factor que pot donar lloc a una pèrdua important d’ingressos de platges per
al seu deteriorament (Philipp, 1992). Altres treballs (Buceta i Vargas, 1997)
determinen com qualitat de les platges simplement la qualitat de les aigües i
l’arena, obviant en tot moment el suport físic i el seu estat de conservació.
Tudor i Williams (2003) analitzaven la percepció dels usuaris en vers a les
restes deixades o arribades a les platges com a factor que podia afectar nega-
tivament l’estat de la platja i generar problemes sanitaris (OMS, 1990). Au-
tors com Dixon i Cooke (1977) i Golik i Gertner (1992) estudiaren l’origen
difós de les arribades de residus a les costes, com a problema i indicador de
qualitat de les platges, tot i que aquest problema té un origen molts cops
difós i de difícil gestió, segons  Dixon i Cooke (1977).

Morgan et al. (1993) i Morgan (1999) analitzen sistemes de classifica-
ció de platges amb base a diferents aspectes que siguin importants per als
usuaris. Morgan (1999) establia una classificació de sistemes litorals basat
amb paràmetres físics, de serveis, i amb la realització d’enquestes a usuaris.
En aquesta mateixa línia Nordstrom i Mitteager (2001) analitzen mitjançant
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fotograf ies i enquestes la percepció d’usuaris de platges. Jedrzejczak (2004)
analitzava les preferències dels usuaris de les platges de Polònia mitjançant
l’ús de fotografies de platges. Tot i açò els estudis es centren en l’àmbit d’ús,
les platges, obviant les característiques geoambientals que han generat el
producte platja, i de les quals no els hi donen major importància.

López (2003) proposà un índex d’avaluació per les platges de Castelló,
basat amb criteris de divisió de subsistemes naturals i socials, en aquest estu-
di l’autor valora molt positivament la dotació de serveis i negativament l’es-
tat de l’aigua a algunes de les platges mostrejades. Per tant, estam davant un
estudi que prima serveis i qualitat cap a l’usuari enfront d’una gestió ambien-
tal. Morgan et al. (1999) proposaven un índex de platges basat amb paràme-
tres climàtics els quals determinaven l’evolució de morfologies de platja alta.
En aquest estudi els valors morfomètrics de platja tenien molt de pes al trac-
tar-se de platges mareals.

Ruyck et al. (1997), establien les capacitats de càrrega de platges com
a eina de gestió litoral. Posteriorment, Pereira (2002) analitzava la capacitat
de càrrega a les platges de Portugal com a pressió antròpica sobre els siste-
mes i Jurado et al. (2009) ho realitzava al litoral mediterrani espanyol, con-
cretament a la Costa del Sol, basant-se amb els estudis realitzats per Roig-
Munar (2003) a Menorca.

Ferreira (2000) aportava una metodologia per a la caracterització del
litoral de Sines (Portugal) i Ferreira i Laranjeira (2000), avaluaven la vulnera-
bilitat de àrees litorals degut a la pressió antròpica, proposant un marc meto-
dològic per a la gestió ambiental d’aquests sistemes. Williamns i Davis (2001)
catalogaven els sistemes dunars de la costa de Gal·les amb base a factors que
determinaven les respostes ambientals del sistema. Nordstrom i Arens (1998)
establien l’erosió de les foredunes degut a les gestions realitzades sobre siste-
mes dunars, i posteriorment Hesp (1988 i 2002) proposà una classificació de
morfologies dunars davanteres per a mesurar l’estat de conservació del siste-
ma. Curr et al. (2000) analitzaren l’efecte antròpic mitjançant fotografia aè-
ria sobre els sistemes dunars. Autors com Kutiel et al. (2001) analitzaven els
paràmetres d’erosió antròpica per l’efecte dels vials sobre sistemes dunars.

En el cas dels sistemes platja-duna Williams i Davis (1997) determina-
ven una metodologia per analitzar l’estat dels sistemes dunars com a premis-
sa per a la realització de la seva gestió. Posteriorment, Laranjeira et al. (1999)
aplicaren un sistema d’anàlisi de vulnerabilitat amb dos sistemes diferenci-
als, l’un de caire descriptiu, i l’altre de caire qualitatiu, i Fornades i Neves
(1997) ho aplicava a la costa de Portugal. En el cas dels sistemes dunars
d’Espanya, Garcia Mora et al. (2001) apliquen una metodologia de caire bi-
ològic per determinar l’estat de les morfologies dunars.

1.10.- Normativa
Hem d’entendre la gestió litoral com a procés encaminat a l’adminis-

tració dels recursos, naturals i culturals (Clark, 1996), tot i que Nordstrom
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(1994) fa referència a la gestió del medi litoral com una acció aberrant, recla-
mant accions des de la perspectiva integral evitant la intromissió als proces-
sos naturals. La complexitat funcional d’aquest espai, i la seva importància
econòmica, geoambiental i social han fet necessària una gestió que permeti
mitigar els conflictes sobre els sistemes naturals i a la vegada permeti el des-
envolupament econòmic d’un territori tan complexa per la presència d’activi-
tats i usos.

L’escassa preocupació pel litoral queda demostrada per Costa (1982)
que esmentava que el litoral lluny de la seva protecció quedava exposat a
l’explotació més intensiva, més rentable quan més notables fossin els seus
valors físics i naturals. Si bé f ins els anys 50 la litoralització és un fenomen
puntual i limitat, a partir dels anys 60-70 el procés s’accelera. La gestió lito-
ral està en evolució i f ins el model actual de gestió integrada, no homogeni al
llarg de la costa, han passat diverses etapes (Barragán 1994 i 1997).

En els darrers 30 anys (1975-2000) es pot considerar com un període de
transició entre l’antic model absolt i un futur més integrat (Barragán, 1997).
Dins aquest període s’observa, a grans trets i sense límits cronològics, quatre
etapes diferents:

1.- Una primera etapa (1945-1970) on domina la concepció del perío-
de predemocràtic de gestió desenvolupista amb alguns tímids indi-
cis de canvi i protecció (González Paz, 1982). Es podria parlar d’un
període de grans desequilibris ambientals i socials. Les conseqüèn-
cies d’ignorar les respostes ambientals a les gestions realitzades no
foren previstes.

2.- Una segona etapa (1970-1980) gairebé continuista de l’anterior,
amb projectes d’ordenació i planificació que comencen a ser qües-
tionats per motius socials i geoambientals. En aquesta etapa es
comencen a intuir iniciatives d’interès i transcendència a favor d’un
canvi de model de gestió litoral, tot i que semblen imperceptibles
(Jimeno, 1988). Durant aquesta etapa els litorals dels països més
desenvolupats pateixen una forta empremta en el desenvolupament
de tot tipus d’infraestructures per fer del litoral un bé econòmic.
Aquest període agreuja els desequilibris territorials.

3.- Una tercera etapa (1980-1995) on es registra un estancament inici-
al del procés de canvi que coincideix posteriorment amb els booms
immobiliaris de grans infraestructures i equipaments, assolint la
màxima complexitat funcional del litoral. En aquest període desta-
ca una excessiva urbanització litoral (Torres Alfosea, 1997) i una
progressiva artificialització del llindar costaner amb obres de tipus
enginyeril (Santos, 2001), especialment a la costa mediterrània, f ins
i tot amb apropiació indeguda del patrimoni litoral públic (Vera,
2001). Bejarano et al. (1997) argumenten que aquestes agressions
es troben disfressades com a “factors socioeconòmics” que han per-
mès el trencament de sistemes i àmbits naturals, com ara les plat-
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ges i les dunes, impedint el bon funcionament de sistemes de forma-
ció i defensa (Brown i McLachlan, 1990), modificant el paisatge i
donant lloc a canvis en les seves característiques naturals i tradici-
onals (Pinto, 2005). Dins d’aquest tercer període trobem una gestió
litoral fraccionada i incomplerta sectorial o espacialment ja que la
gestió es centra en la regulació de l’activitat de major pes econò-
mic, deixant de banda els aspectes geoambientals, i l’ordenació es
centra en la façana marítima sense tenir presents les conseqüències
sobre el territori. En aquest tercer període la gestió es troba en con-
tra un poderós mercat econòmic, i un complex i tediós model admi-
nistratiu que dif iculten les condicions necessàries per assolir una
gestió coherent. Els mecanismes de gestió d’aquest període cerquen
solucionar els inconvenients que ofereix el territori per la seva
implementació. La Carta Europea del Litoral (1981) descriu els ob-
jectius de la gestió i planif icació durant aquesta etapa, entre els
quals no trobem cap referència a la geomorfologia, tot i açò s’ha de
parlar dels inicis de la gestió litoral, que estableix el marc de la
gestió litoral sostenible, que s’engega dins la quarta etapa.

4.- La quarta etapa, l’actual, es dona el principi del desenvolupament
sostenible, basat en la gestió integrada de zones costaneres, (tam-
bé conegut amb l’acrònim en anglès d’Integrated Coastal Zone
Management ICZM) on no sols s’apliquen criteris d’integració soci-
als, econòmics i ambientals, sinó també els criteris de sostenibilitat
en el procés de desenvolupament. Segons Barragán et al. (2003)  i
Charles (2003), l’ICZM esdevé la millor eina per assolir un desenvo-
lupament regional sostenible del litoral. L’objectiu f inal a aconse-
guir amb aquesta eina és un desenvolupament sostenible de la cos-
ta, per tant l’ICZM és l’eina més convenient per a aconseguir-ho
(Salomons et al., 1999; Turner, 2000). No obstant això, a causa de
la diversitat morfològica de la costa i la complexitat dels grups d’in-
terès, gestors i organismes administratius amb competències en la
franja litoral, resulta pràcticament inevitable que al llarg dels seus
processos de desenvolupament sorgeixin conflictes entre usuaris fi-
nals, gestors, empresaris i el públic en general, i de forma més genè-
rica, entre el domini humà i el domini físic, tal i com apunta Sardà
i Fluvià (1999). Segons aquests autors els processos d’ICZM hauri-
en de passar inicialment per l’avaluació de la situació actual i els
processos de canvi, per a delimitar posteriorment escenaris i objec-
tius, planificar i gestionar l’espai litoral, tenint en compte les pers-
pectives tradicionals, culturals i històriques, així com els conflictes
d’interès i els usos del territori en una franja natural ja en si mateixa
reduïda i fràgil.
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A partir del tercer període els instruments legals estableixen un marc
normatiu bàsic per a la planificació i gestió litoral. Però l’ampli ventall legis-
latiu existent en diferents nivells administratius es presenta complex per la
dispersió de disposicions i competències entre diferents organismes, adminis-
tracions i sectors que es troben sobre una estreta franja territorial, els siste-
mes platja-duna.

En el marc normatiu internacional es poden trobar normes que tenen el
seu origen en instruments produïts per organitzacions i conferències interna-
cionals que adopten la forma de declaracions, resolucions o programes d’ac-
ció que els diferents estats subscriuen segons conveniències. Aquests instru-
ments vénen caracteritzats per l’absència d’obligatorietat formal, conformant
el denominat dret flexible o soft law (Carreño, 1998). Tot i açò, Fuentes Bodelón
(1998) destaca la importància no jurídica d’aquests documents com orienta-
dors generals de les accions legislatives, que amb el temps són recollides pels
estats en les seves respectives legislacions. A diferència dels convenis i trac-
tats internacional, els instruments normatius comunitaris vénen caracterit-
zats per la seva obligatorietat respecte al dret dels estats membres. A partir
de Maastricht la legislació comunitària s’encamina per afrontar els proble-
mes ambientals des d’una perspectiva integrada. En el cas de la conservació
del medi litoral els actes legislatius de major repercussió han estat el de pla-
nif icació i gestió d’espais protegits, la Directiva 74/409 (1979), i la directiva
d’Aus i la 92/43 (1992), coneguda com a Directiva Hàbitats.

Segons Barragán (2005) a l’estat espanyol no hi ha f igures de gestió
integrada d’àrees litorals, degut possiblement a un procés de descentralitza-
ció polític i administratiu que ha demorat l’aparició de models de gestió sos-
tenible en el litoral, tot i que no vol dir que no es puguin assolir models de
gestió integrada d’àmbit local. Malgrat tot, s’ha d’indicar que l’existència de
la Llei de Costes 22/1988 té un marcat caràcter proteccionista i de gestió
d’espais litorals, on la majoria dels aspectes relacionats amb la seva gestió i
planif icació són competència de l’administració general de l’Estat i les comu-
nitats autonòmiques. A l’estat espanyol la norma que més repercussió té en
l’àmbit litoral és la Llei 22/1988, de Costes, i l’objectiu general d’aquest ins-
trument normatiu és la determinació, protecció, utilització i policia del domi-
ni públic marítimo terretre (DPMT), i especialment la ribera de mar (art. 1).
En contrast amb les Lleis que la precedeixen (Llei 28/1969 sobre Costes) ori-
entades quasi exclusivament a la delimitació i utilització de l’esmenta’t do-
mini (Macías, 2002). En aquesta nova Llei s’incorpora des del principi un
marcat caràcter proteccionista (Garcia, 2001, Sanz, 2001). La incorporació
de la variable proteccionista se constata al llarg del text de la Llei, incremen-
tant el seu grau de protecció per als espais costaners de major valor ambien-
tal, identif icats com DPMT, entre els que trobem les platges i les dunes (art.
3), i l’esmentada protecció es comprova, segons el text, mitjançant la regula-
ció d’usos i aprof itaments realitzats sobre aquest àmbit. Però aquesta Llei
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està pensada per la gestió del DPMT i no per l’àrea litoral en sentit ampli
(Montoya, 1995). La Llei suposa una f ita en la correcció de tota una sèrie
d’errors històrics en la gestió de les costes (Jiménez Cisneros, 1995), amb
gran transcendència per a tot el sistema de gestió litoral (Málvarez i Domínguez,
2000), tot i que aquesta no duu implícits mecanismes pel desenvolupament
d’una gestió integrada del litoral (Joven i Tekee, 1994).

Així mateix l’establiment de diferents servituds sobre terrenys privats ad-
jacents comporta una sèrie de limitacions d’ús que condicionen de forma con-
siderable el desenvolupament del primer mig quilòmetre de l’àmbit terrestre
litoral (Barragán, 1994). Aquesta perspectiva ambiental se pot veure en el rè-
gim d’infraccions i sancions que s’instauren, fent referència fonamentalment a
totes les accions o omissions que danyin o afectin els bens de domini públic o la
seva utilització, així com l’incompliment de les disposicions establertes respec-
te al DPMT i les seves servituds. Si bé aquesta Llei sols es refereix al DPMT, a
nivell estatal és la més semblant als instruments de gestió costera (Chica, 2008),
tot i que aquesta no duu implícits els suficients mecanismes pel desenvolupa-
ment d’una gestió integrada del litoral (Barragán, 2001), afegint un esbiaix cap
a problemes ambientals concrets (Macías, 2002). Un altre problema a discutir
seria el de la seva aplicació efectiva al llarg de tot el litoral estatal.

La nova Llei de Biodiversitat (Llei 42/2007, de 13 de desembre) és més
extensa que la derogada Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels
Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i incorpora eines de gestió i
conservació per les f igures derivades de la Xarxa Natura 2000. La llei esta-
bleix la prevalença de la protecció ambiental sobre l’ordenació territorial i
urbanística. El text incorpora la nova f igura d’Àrees Marines Protegides en
consonància de les directrius de la Unió Europea (UE). Es crea el catàleg
Nacional d’Espècies Exòtiques i incorpora als Plans d’ordenació de Recursos
Naturals els corredors ecològics entre espais naturals per garantir d’aquesta
manera la connectivitat ecològica.

Les comunitats autònomes, amb base a les competències reconegudes
a la Constitució Espanyola i els respectius estatuts d’autonomia, han desen-
volupat la normativa bàsica en determinats sectors que repercuteixen en la
protecció de l’espai litoral, ja sigui mitjançant lleis o bé mitjançant disposici-
ons reglamentàries. A les Illes Balears s’ha de destacar la Llei d’Espais Natu-
rals, Llei 1/1991 (LEN), que delimita les d’Àrees Naturals d’Especial Interès
(ANEI), i la Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental
(LECO), Llei 5/2005, de 26 de maig, i que té com objecte del seu article 1,
punt 1) l’exercici de les competències mediambientals que recull l’article 11.7
de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears, establir el règim jurídic general
per a la declaració, protecció, conservació, restauració, millora i d’adequada
gestió dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears. En el seu punt
2) constituir els espais de rellevància ambiental de les Illes Balears els espais
naturals protegits i els llocs de la Xarxa ecològica europea “Natura 2000”
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declarats de conformitat amb el que preveu aquesta Llei. L’article 2 d’aquesta
Llei, que marca la finalitat i principis inspiradors, esmenta en els seus punts:

1. La protecció dels espais de rellevància ambiental i la promoció del
seu desenvolupament sostenible, fent compatible la conservació dels
recursos naturals amb el seu aprofitament ordenat tenint en comp-
te els drets de la ciutadania i el seu progrés socioeconòmic.

2. Els principis inspiradors d’aquesta Llei són :
a) El manteniment dels processos ecològics essencials i dels sistemes

vitals bàsics.
És per açò, i amb base a l’esmenta’t als articles de la LECO, que la

gestió s’hauria d’ajustar a la protecció d’aquesta.
En aquest sentit els ajuntaments litorals apliquen pel que fa a la gestió

de platges i dunes la Llei de Costes de 22/1988, de 28 de juliol, pel que fa a
processos de caire ambiental destaquem els impactes generats per les gesti-
ons de neteja de platges, emparades amb l’article 115, Capítol III de La llei de
Costes, on aquesta atorga la competència de la gestió de l’explotació i de
neteja als ajuntaments:

Capitulo III (Ley de Costas de 22/1988, de 28 de julio de 1988)
Competencias municipales 115. Las competencias municipales, en los términos
previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán
abarcar los siguientes extremos:a) Informar los deslindes del dominio público
marítimo-terrestre.b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones,
autorizaciones y concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio
público marítimo-terrestre.c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada
que puedan establecerse en las playas por cualquiera de las formas de gestión
directa o indirecta previstas en la legislación de Régimen Local.d) Mantener
las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e
instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y
seguridad de las vidas humanas.

 Aquestes gestions realitzades al llarg de les darreres dècades, empara-
des amb l’apartat d de l’article 115 de la Llei de Costes han estat la neteja
mecànica mitjançant el crivellat de les superfícies de platja, zona de batuda i
talussos de foredunes, i les retirades mecàniques de les bermes vegetals d’acu-
mulacions de fulles de Posidonia oceanica sobre la zona de batuda d’onatge.

Tot i el compliment d’aquesta Llei de Costes per part de l’administració
local, els mètodes seguits al llarg de les darreres dècades incompleixen el
Reglamento general para desarrollo y ejecución de la ley 22/1988, de 28 de juliol, de
costes, on en el seu Títol preliminar d’objectes i finalitats estableix en el seu
Article 2.º La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre
perseguirá los siguientes fines:

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su
integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de
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protección y restauración necesarias.c) Regular la utilización racional de es-
tos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al
paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.

Per tant podem concloure que:
1. La Llei de Costes té vocació ambiental però amb un text dissenyat

per a la conservació de l’ecosistema en funció dels seus valors i
necessitats, amb un objectiu basat amb garantir l’ús públic de l’es-
pai.

2. No existeix a l’estat espanyol una política explícita que defineixi un
model de planif icació i gestió dels espais litorals. No s’han tingut
presents singularitats, complexitats i amenaces a les que estan ex-
posats.

3. Tot i existir un abundant marc legal i força dispers, aquest no inci-
deix en la conservació de l’espai físic litoral.

4. La regulació estatal i autonòmica s’ha forjat de forma inconnexa,
sectorialitzada i marcada per fenòmens més de caire econòmic. Les
lleis no tenen presents la realitat geoambiental del sistema a gestionar.
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El present capítol es basa en un anàlisis de platges i cales mitjançant
variables de gestió útils per categoritzar l’oferta d’aquest tipus d’ambient en
l’àmbit Balear. Amb base als resultats obtinguts es poden pronosticar tendèn-
cies i evolucions dels sistemes basats en l’aplicació de mesures de gestió mor-
fològiques dures o blanes.

Capítol adaptat dels l’articles;
Juaneda, J. i Roig-Munar, F. X. (2002). El pla de neteja integral de l’illa de
Menorca com a eina de gestió ambiental. En Geografía y Territorio, el papel
del geógrafo a escala local. Ed. Blázquez, M. y Cors, M. Universitat Illes Bale-
ars, Palma de Mallorca. pp. 43-48.
Roig-Munar, F.X. (2002). El Pla de neteja Integral del Litoral de Menorca.
Aspectes geomòrfics, ambientals i socials. Bolletí de Geografia Aplicada vol,
3-4, 51-65.
Roig-Munar, F.X.   (2003). Identif icación de variables útiles para la clasificación
y gestión de playas y calas. El caso de la isla de Menorca. Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) 35, 175-190.
Roig-Munar, F. X. i Comas Lamarca, E. (2005). Propuesta de un modelo de
clasif icación para las playas de las islas Baleares mediante el análisis de
variables de uso, estado y gestión. Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE) 40, 429-448.
Roig-Munar, F. X., Comas Lamarca, E., Rodíguez-Perea, A. i Martín-Prieto, J.A
(2005). Management of Beaches on the Island of Menorca (Balearic Islands):
The Tension between Tourism and Conservation. Journal Coastal Research,
Special Issues, 49, 89-93.
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A l’arxipèlag Balear la importància de les platges no només radica en
els aspectes morfològics de la seva distribució, constituint al voltant del 10%
del total de la línia de costa, entre un 8,5% i un 10 % a Mallorca, 9% a Menorca,
10% a Eivissa, 17% a Formentera i 4% a Cabrera, segons Balaguer et al. (2006,
2008), sinó en la importància d’aquestes com a reclam turístic. Un 51,2%
dels turistes que van visitar les Balears, durant el període comprès entre 1993-
2000, van escollir la destinació a causa de la presència de platges (Aguiló et
al., 2005). L’alt grau de desenvolupament de la indústria turística a les Bale-
ars ha provocat que el sector turístic sigui la base del PIB de la nostra econo-
mia. Per aquest motiu, i donades les característiques de la major part dels
turistes que ens visiten, és important oferir una bona imatge de la platges a
partir d’una bona gestió en qüestions d’higiene, neteja i sanejament (Riera,
2000; Kozac, 2002), ja que l’experiència viscuda pel visitant serà important
en el moment que aquest decideixi repetir la visita al nostre arxipèlag (Ryan,
1995).

Les característiques del model turístic tradicional de les illes Balears
són, en línies generals, semblants a les del sector turístic estatal, eminent-
ment circumscrites a l’àmbit litoral, del que s’ha fet, f ins a la data, un ús
exhaustiu i fortament estacional. A les illes Balears, al llarg dels últims 50
anys, des de l’inici del desenvolupament turístic, hi ha hagut tres moments
d’auge expansiu o booms turístics i immobiliaris (Rullan, 1998 i 1999; Blázquez
et al., 2002), que han incidit de forma directa sobre els espais litorals, donant
com resultat un procés de litoralització i turistif icació, i causant de grans
desajustaments entre el sistema natural i el sistema urbà i turístic associat. Al
llarg d’aquestes dècades el paisatge es transformà i el territori es litoralitzà de
forma més o menys homogènia en les illes de Mallorca i Eivissa, mentre que a
Menorca i Formentera el procés de litoralització revesteix formes, no per tar-
danes, menys balearitzades (Rullan, 2001). La balearització ha afectat al con-
junt de l’arxipèlag si bé cadascuna de les quatre illes es singularitza segons el
moment d’inici i la intensitat amb la qual s’ha implantat el procés i ha alte-
rat, tant morfològica com paisatgísticament, la costa. Aquesta litoralització,
ha donat com resultat una pèrdua d’identitat generalitzada dels espais afec-
tats i la construcció de nous espais turístics (González, 2003). Malgrat les
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diferències de ritme i intensitat de transformació, les quatre illes compartei-
xen el model bàsic d’ocupació i alteració del litoral, centrat en la seva franja
paral·lela a la costa, que ha donat lloc a 4 escenaris costaners possibles,
segons Roig-Munar (2003):

1) Manteniment dels nuclis tradicionals anteriors al boom turístic.
2) Superposició de nous espais turístics als nuclis tradicionals.
3) Creació de noves àrees litorals emergents amb finalitats bàsicament

turístiques i de serveis, i
4) Conservació i manteniment d’àrees naturals litorals situades en

ANEI’s.
El percentatge de litoral que correspon a cadascuna d’aquestes catego-

ries pot ser considerat com una mesura de la intensitat del procés de
balearització, i per tant, d’identitat de cadascuna de les quatre illes en rela-
ció a la seva oferta litoral. Sobre la base d’aquesta identitat, cada illa ofereix
el seu producte turístic, que no és altre que l’oferta de platges i cales. Platges
que actuen com reclam tant per la seva funció de suport a la indústria turís-
tica, com el propi de servei i complementarietat a les seves zones urbanes
associades. D’acord amb els quatre escenaris costaners descrits es pot esta-
blir una tipificació bàsica de les platges, basada en la directa correspondèn-
cia existent entre la capacitat d’acollida de població (turística i residencial)
d’una zona i l’estat de conservació, manteniment i gestió de les platges pro-
peres, obtenint com resultat qualitatiu, i a grans trets, 5 situacions sobre els
escenaris:

1) Saturació turística de platges naturals, sense zones turístiques pro-
peres, que dóna lloc a platges massificades en entorns poc o gens
intervinguts.

2) Sobredimensionament de l’oferta sobre la platja o platges existents
en zones turístiques, que dóna lloc a platges massif icades en en-
torns alterats.

3) Zones litorals adjacents a nuclis tradicionals sense oferta turística
ni de serveis.

4) Zones amb oferta turística compatible amb la capacitat d’acollida
de les platges properes, i

5) Zones litorals sense ús o amb un ús baix de situades en espais natu-
rals, llunyans a centres emissors i vies de comunicació.

La situació 1 és un exemple de desajustaments derivats d’un desenvolu-
pament turístic massiu i desordenat, sense més objectius que l’increment con-
tinuat dels f luxos de visitants cap a espais no urbanitzats i atractius per les
seves característiques paisatgístiques, amb el consegüent augment de l’oferta
de serveis sobre àrees naturals. A la situació 2 es dóna una sobredimensió de
l’oferta d’allotjament i serveis, relacionada amb la promoció de sòl i la cons-
trucció d’habitatges d’ús turístic (Vera, 1992), i es basa en un concepte
estrictament mecànic i estàtic de l’espai, obviant el seu dinamisme, la seva
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fragilitat i reduint la seva funció a un simple espai recaptatori estival. Les
situacions 3, 4 i 5 es caracteritzen per la compatibilitat assolida entre l’ús
turístic i recreacional de les platges i la conservació dels seus valors naturals
i/o tradicionals. En definitiva, el grau d’afecció als sistemes litorals, sobretot
sistemes platja-duna, depèn directament de l’escenari territorial que es trobi
cadascuna de les platges o cales, una realitat difícil de canviar, i de les mesu-
res de gestió adoptades per a cadascuna, les quals si poden ser revisades per
a una millora de l’espai receptor. De l’adopció de mesures encertades depen-
drà, doncs, la conservació efectiva de les platges i dunes, i la recuperació
d’aquestes (Roig-Munar et al., 2005).

2.1.- Les platges de Menorca
Les platges a Menorca constitueixen el principal actiu mediambiental

sobre el que es basa l’economia turística de l’illa. Els objectius principals als
que les autoritats locals i gestors turístics s’enfronten cada any són la conser-
vació de l’arena sobre les platges, el seu manteniment i neteja (Juaneda i
Roig-Munar, 2002). L’any 1998 es realitzà un estudi per determinar l’estat de
les platges i cales de Menorca, elaborat pel Consell Insular de Menorca. Aquest
estudi analitzà l’estat geoambiental, l’ús, els serveis i les principals causes de
degradació ambiental que patia el litoral. Un cop valorades les dades obtin-
gudes es caracteritzaren els principals problemes geoambientals que afecten
al litoral, sent quatre els factors que incidien de forma negativa sobre aquest
(Roig-Munar, 2002):

1.- La construcció d’edificis i/o infraestructures a peu de platja en al-
guns indrets del litoral, fet que ha incidit negativament sobre els
balanços sedimentaris dels sistemes platja-duna, així com deterio-
rat considerablement les morfologies i la dinàmica natural d’aquests
espais litorals.

2.- L’ús estacional intens, centralitzat en el període estival, el qual
desencadena problemàtiques que afecten tant a la gestió turística
litoral, neteja, equipaments de platja i accessos, com a la conserva-
ció dels seus valors naturals, morfologies i vegetació, que a la vega-
da són el principal atractiu del desenvolupament turístic de l’illa.
Gran part d’aquests problemes es centren en la generació de resi-
dus d’origen antròpic, dipositats o abandonats sobre les platges pels
usuaris d’aquestes, fet que pot generar una pèrdua important d’in-
gressos pel deteriorament ambiental de la imatge de les platges
(Philipp, 1992), així com la generació de problemes sanitaris (OMS,
1990).

3.- Per un altre costat, problemes que afecten al conjunt de l’illa,
bàsicament l’arribada de restes (naturals i antròpics o antropogè-
nics) via marítima que tenen un origen difós i condicionat per fac-
tors externs a la pròpia illa. Factors tant d’origen antròpic (genera-
ció de residus en mar obert o en altres sectors litorals externs), com
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a factors naturals (riuades i torrentades, corrents, condicions mete-
orològiques i/o geogràfiques), que afavoreixen l’arribada d’aques-
tes restes a la costa, així com la incorporació d’aquests als sistemes
naturals litorals com morfologies dunars i comunitats vegetals
(Brown i McLachlan 1990). En aquest punt és fa difícil poder deter-
minar l’origen dels residus per poder realitzar una correcta gestió
dels abocaments (Dixon i Cooke, 1977, Golik i Gertner 1992).

4.- Com a quart factor destaquen els sistemes de neteja de platges uti-
litzant maquinària pesada i no adaptada, així com la retirada
massiva de restes acumulats de fulles mortes de Posidonia oceanica en
forma de bermes sobre les platges i cales de l’illa. Com a resultat
d’aquestes actuacions en les darreres dècades s’ha donat un retro-
cés de la línia de costa, així com les superfícies i volums de platja
(Rodríguez et al., 2000; Roig-Munar, 2004; Roig-Munar i Martín-
Prieto, 2005).

Conjuntament a aquests quatre factors, cal destacar el gran desconei-
xement per part de la població, tant resident com visitant, així com dels ges-
tors, públics i privats, dels valors naturals del litoral de Menorca. Aquest des-
coneixement ha donat com a resultat uns comportaments poc respectuosos
sobre el medi litoral, com l’accessibilitat peatonal i rodada sobre els sistemes
dunars, que generà una densa xarxa de camins sobre aquests sistemes, la
destrucció de morfologies i comunitats vegetals associada a l’ús (trànsit i
repòs), i la demanda d’actuacions que han posat en perill l’estabilitat dels
sistemes platja-duna per un ús intensiu (Roig-Munar, 2000). Els resultats
obtinguts constataren la necessitat d’establir nous models de gestió d’aques-
tes zones, adaptades a la realitat socioeconòmica i geoambiental de l’illa,
entenent l’ordenació i gestió litoral de cales i sistemes platja-duna dins un
context més global i no de forma tan parcial com es venia realitzant dècades
enrere. Les conclusions de l’estudi proposaren, entre d’altres, dues actuaci-
ons simultànies, amb la intenció d’adoptar solucions a curt i mig termini. Per
una banda la creació d’un servei integral de neteja litoral que abarqués tota
l’illa, basat en criteris d’intervenció homogenis, ecològics, aplicats al llarg de
la línia de costa i prioritzant els treballs manuals en front dels mecànics. Per
altra banda un programa de seguiment, informació i conscienciació dels am-
bients litorals dirigit a tots els col·lectius implicats (Roig-Munar, 2003).

2.2.- Catalogació de platges i cales de Menorca
Amb la finalitat d’identificar diferents tipologies d’unitats de gestió es

realitzà  una classificació simple del litoral arenós de l’illa per Juaneda i Roig-
Munar (2002), i es basà, d’una banda, en criteris de gestió tous per aplicar a
les platges i cales, amb la finalitat d’optimitzar els recursos humans, econò-
mics i mecànics, i d’altra en l’aplicació de criteris de conservació, segons els
quals s’apliquen mesures de gestió diferenciades per a cadascun dels siste-
mes gestionats. En base a aquests criteris, de caire qualitatiu, es van agrupar
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les 119 platges i cales en tres tipologies, anomenades A, B i C (Figura 2.27), a
les quals es van aplicar tractaments de gestió diferents, tot prenent en consi-
deració aspectes geomorfològics, geoambientals, paisatgístics i socials (Roig-
Munar, 2002). Així doncs, els trets diferencials de cada tipologia són:

1.- Platges A: es tracta de platges i cales urbanes, properes a nuclis
urbans, amb bona accessibilitat, amb presència de serveis turístics
i d’oci sobre la platja i als voltants, i generalment amb alts graus de
freqüentació. N’hi ha 36;

2.- Platges B: són platges i cales verges, situades en ANEI’s, amb bona
accessibilitat, rodada i a peu, i no allunyades de carreteres o ca-
mins públics; no tenen serveis turístics o d’oci, i mostren un elevat
grau de freqüentació. N’hi ha 27;

3.- Platges C: aquesta classe agrupa la resta de platges i cales amb
poca o nul·la freqüentació, que no són accessibles de forma rodada
i que es troben allunyades de qualsevol carretera o camí públic. Són
56. Dins d’aquesta tipologia s’inclou també tota la costa baixa i els
punts de bany no tipif icats com A o B, les tenasses i les petites
platges associades a penya-segats de baixa alçada.

La metodologia d’aquesta primera classificació realitzada per Juaneda
i Roig-Munar (2002) fou de tipus qualitatiu i s’exposa ja que és objecte de
contrast i de referència al llarg de tot el treball de classificació de platges, tan
a nivell de Menorca com a nivell del conjunt de les Illes Balears.

2.3.- Classificació de les platges de Menorca en base a variables útils de
gestió

Posteriorment als resultats obtinguts en la primera classif icació de
Juaneda i Roig-Munar (2002), i després de tres anys de funcionament del
servei de gestió de platges basat en aquesta classif icació, es va avaluar la
classif icació com a hipòtesi de partida. Per fer-ho es seleccionaren un sub-
grup de platges i un conjunt de variables descriptives, aplicant una anàlisi de
classif icació i ordenació estadística (Roig-Munar, 2003, Roig-Munar et al.,
2005). El procediment de preparació i tractament de les dades es basà en
l’objectiu principal d’obtenir la classif icació de les platges de Menorca més
representatives, xifrades en 78 unitats, seguint el mètode de Leatherman (1997),
Williams i Morgan (1995), Morgan (1999), Micallef i Williams (2004) i Bowen
i Cory (2003) però adaptant les metodologies al cas insular, prioritzant el
medi en vers del servei. De les 119 platges gestionades (Figura 2.1), se n’han
seleccionat 78 (26 de tipus A, 24 de tipus B, i 28 de tipus C), que són les més
rellevants i representatives, en la mesura que reflecteixen la diversitat de les
119 platges de l’illa (Taula 2.1, Figura 2.1).
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Taula 2.1. Identif icació

de les 78 platges
analitzades, segons les

categories A, B i C

establertes per Juaneda i
Roig-Munar (2002) i codi

de referència segons la

representació gràfica
(Figura 2.1).

Figura 2.1. Representació
de les 78 platges

seleccionades amb
intervals de cinc unitats.
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Per aquesta classificació s’han identificat i seleccionat 35 variables (Taula
2.2), la majoria de les quals són qualitatives o de presència/absència i per tant
discontínues. En aquests casos, els valors de rang s’han establert per criteri
d’expert i la valoració de cadascuna també ha seguit aquest raonament. Les
variables escollides parteixen de la premissa que són útils per mesurar l’estat de
conservació i d’ús de cada espai, i per conèixer l’oferta litoral que proporciona
el conjunt de l’illa. Les 35 variables escollides són de tres tipus:

1.- variables d’estat de conservació: es refereixen a les propietats inhe-
rents a cada platja, com ara distàncies als aparcaments i nivells de
freqüentació. Se’n mesuren 15.

2.- variables d’ús o serveis: mesuren els usos o serveis que s’ofereixen a
la platja. Es poden def inir com a variables d’artif icialització del
medi. Se’n mesuren 15 variables, i.

3.- variables de gestió: indiquen les accions que l’administració o les
administracions competents exerceixen sobre cada platja. Se’n me-
suren 5.

Variables d’estat
(1) Accés peatonal: indica si l’accés és únicament viable a peu, com a
antònim de l’accessibilitat rodada.
(2) Urbanització: mesura de la pressió urbanística directa sobre la
platja o cala.
(3) Distància dels aparcaments: és una mesura indirecta de la pressió
urbanística o antròpica de la platja i dels voltants, ja que condicio-
na el grau d’ocupació de la platja i la possible alteració de l’entorn.
(4) Distància a centres hotelers: és una mesura indirecta de la pressió
urbana i turística de la platja, ja que pot condicionar el grau d’ocu-
pació d’aquesta.
(5) Presència habitual de Posidonia oceanica sobre la platja.
(6) Grau d’alteració del sistema: mesura l’artif icialització del sistema
platja-duna, de manera que les platges on el sistema dunar adja-
cent està molt malmès prenen els valors més alts.
(7) Grau d’alteració de l’entorn: com l’anterior, però referida a l’entorn
del sistema platja-duna o de les cales.
(8) Visual de construccions: mesura la qualitat del paisatge de la conca
visual que es té des de la platja d’estudi.
(9) Distància a nuclis urbans: és una mesura indirecta de la pressió d’usu-
aris de la platja, ja que condiciona el grau d’ocupació i el desvincula
a un ús eminentment turístic (a diferència de la variable 4).
(10) Valors naturals de l’entorn: variable en certa mesura antagònica a
la de ‘Visual de construccions’ (8), mesura la riquesa patrimonial i
natural dels entorns de la platja.
(11) Zona boscosa adjacent: mesura la riquesa forestal propera a la
platja i sistemes dunars.
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(12) Grau de publicitació: és una mesura de la publicitat que fan de la
platja en mitjans de comunicació propis de l’àmbit turístic (Guies,
postals, excursions, etc.).
(13) Freqüentació d’usuaris: afluència d’usuaris a la platja (que hi ha
arribat per terra, principalment), valorada en termes de densitat,
on els valors alts de la variable equivalen a molta densitat.
(14) Freqüentació de vaixells: afluència de vaixells a les proximitats de
la cala.
(15) Morfologia: distingeix si es tracta d’una cala o d’una platja.

Variables d’ús
(1) Platja de pagament: el pagament de peatges a les platges de
Menorca és minoritari. Es deu a una decisió dels propietaris que
cobren per la circulació rodada per les seves finques, i no per l’ac-
cés a la platja. Aquestes mesures de control no tenen connotacions
conservacionistes, ans al contrari, obeeixen als interessos de rendi-
bilitat econòmica sobre espais ANEI molt publicitats i, per tant,
demandats, que no tenen possibilitat d’amortitzar urbanísticament
per l’aplicació de la LEN 1/1991 (Roig-Munar, 2003).
(2) Aparcaments regulats: és una mesura de gestió per a la contenció
de la freqüentació. Les platges amb aparcament regulat haurien de
tenir garantida una capacitat de càrrega màxima, difícil de sobre-
passar.
(3) Socorrisme: es tracta d’una variable relacionada amb la segure-
tat dels usuaris de platja.
(4, 5, 6 i 7) Presència de bar, lloguer de parasols, tombones, velomars: aquest
tipus de serveis s’oferten, per una banda, per donar serveis als usu-
aris de platja mitjançant cobrament i, per altra, perquè són una
important fonts d’ingressos per a les administracions locals. La do-
tació d’aquests serveis minva les superfícies de platja disponibles
per al públic en general, genera conflictes entre clients i usuaris, i
contribueixen a l’artif icilaització de la platja.
(8 i 9) Presència de dutxes i serveis higiènics: com les anteriors, és una
mesura d’antropització de la platja amb dotació de serveis.
(10) Acampades incontrolades: valora la incidència de les acampades
incontrolades a la platja i als entorns
(11) Boies de abalisament: la importància de la variable radica en  que
és una mesura de seguretat marítima per a la protecció dels banyis-
tes envers de les embarcacions.
(12 i 13) Papereres i contenidors de fems: en moltes ocasions es dota les
platges amb papereres i contenidors, seguint criteris de salubritat.
Aquests serveis ocasionen sovint impactes paisatgístics, i f ins i tot
problemes sanitaris. La seva presència o absència denota, en el cas
de Menorca, un tipus de gestió diferenciada
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(14) Excursions guiades: és una forma més d’augmentar la pressió so-
bre l’espai litoral.
(15) Golondrines: mesura el grau d’afluència d’usuaris de platja per
via marítima, que poden eludir així la dif icultat de certs accessos
terrestres

Variables de gestió
(1) Figura de protecció: no totes les zones que tenen un entorn en bon
estat tenen també una figura de protecció adequada. Aquesta vari-
able mesura el grau de protecció.
(2) Transport públic: mesura l’accessibilitat que facilita i promou l’ad-
ministració.
(3) Neteja mecànica: tot i que es tracta d’una variable de gestió, la
realització d’aquestes tasques de cribat suposa una minva en la
qualitat de l’espai per efectes erosius.
(4) Retirada de Posidonia oceanica: tot i que es tracta d’una variable de
gestió, la realització d’aquestes tasques suposa una minva en la
qualitat de l’espai per efectes erosius continuada.
(5) Informació a peu de platja: valora la presència de cartells informa-
tius que conviden a protegir l’entorn, la platja i a comportar-se res-
pectuosament amb la natura.
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La Taula 2.2. Codis de les
35 variables i els rangs de

valoració adoptats.
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2.4.- Tractament estadístic
Un cop escollides les platges es varen analitzar els 78 casos d’estudi

mitjançant el tractament estadístic a partir de les 35 variables. El tractament
estadístic consta d’una fase inicial de selecció de variables signif icatives (no
redundants), seguida d’una anàlisi d’ordenació per la seva classif icació. Ca-
dascuna de les tres etapes es recolza sobre la precedent, de manera que el
procés d’anàlisi és esglaonat. La selecció de les variables no redundants es
basa en l’anàlisi de la matriu de correlacions a partir de la qual s’exclouen les
variables amb un coeficient de correlació de Pearson més alt. De les 35 vari-
ables de partida se n’acaben seleccionant 12, que són les més independents,
i sobre aquestes 12 variables seleccionades, no redundants, es fa un càlcul
d’ordenació dels casos mitjançant l’Anàlisi de Components Principals (ACP).
Per a la classif icació s’ha emprat una anàlisi Clúster, fent servir com a varia-
bles de classif icació els dos primers factors d’ordenació obtinguts en l’anàlisi
ACP prèvia. Totes tres anàlisis s’han dut a terme mitjançant el programa in-
formàtic SPSS v.12.

2.5.- Resultats
Partint de la classificació de platges (A, B i C) establerta per Juaneda i

Roig-Munar (2003), i amb base a la metodologia de l’ACP realitzat sobre 35
variables ens extreu 6 factors significatius que en conjunt expliquen el 73,7% de la
variança (Taula 2.3), però només dos d’ells són fàcilment interpretables en base
a les correlacions que mostren amb les 35 variables de partida (Taula 2.4).

Taula 2.3 Factors
signif icatius extrets per
l’ACP
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En la Figura 2.2 s’observa com el factor F1 està alta i positivament
correlacionat amb variables que mesuren el grau d’artificialització de la plat-
ja: urbanització, grau d’alteració de l’entorn i del sistema, dotació de serveis,
retirada de Posidonia i neteja mecànica, etc. Es correlaciona negativament amb
el grau de protecció de l’entorn i amb la distància a l’aparcament, als nuclis
habitats i a centres hotelers. S’interpreta així que les platges artif icialitzades
i degradades prenen valors positius per a F1.

El factor F2 es correlaciona positivament amb el grau de publicitació de
la platja, amb la informació disponible a peu de platja i amb la freqüentació,
tant de vaixells com d’usuaris a peu. També es relaciona amb la presència de

Taula 2.4 Correlació d les
variables de partida amb

els factors extrets per ACP.
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serveis higiènics i d’aparcament, variables aquestes que ofereixen un grau
d’artif icialització en alguns espais. La resta de factors, que acumulen molta
menys variança, no són fàcilment interpretables i mostren correlacions molt
més baixes.

La representació de les 78 platges en l’espai factorial que defineixen F1
i F2 confirma la interpretació de tots dos factors, en la mesura que les platges
de tipus A se situen a l’extrem positiu de F1 i les C a l’extrem negatiu. Entre
totes dues, i amb un cert grau de solapament, se situen les platges de tipus B
(Figura 2.3). Les mitjanes de F1 i F2 per al conjunt de platges A, B i C indiquen
que les platges A són les més artif icialitzades, seguides de les B i de les C.
Entre aquestes dues la principal diferència està en el grau de publicitació i
freqüentació, que és més alt en les de tipologia B. Per tant es pot deduir,
d’aquesta primera anàlisi, que les variables considerades serveixen per orde-
nar els tipus de platges, ja que els resultats són molt semblants a la classifica-
ció inicial (Juaneda i Roig-Munar, 2002), basada en criteris qualitatius, i que
les variables més incidents en determinar el grau d’artif icialització són tant
d’estat, com d’ús i gestió.

Figura 2.2. Correlació de
les 36 variables amb els

factors F1 i F2 extrets
amb l’ACP  (F1 és
indicador

d’artif icialització i F2, de
publicitatció) Font: Roig-
Munar (2003)
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Les fotografies següents (Figura 2.4) il·lustren tres casos concrets rela-
cionats amb els resultats de la Figura 2.4, Alcalfar, Binigaus i Trebalúger de
tipologies A, B i C respectivament. Alcalfar és una platja típicament urbana,
Binigaus, amb valors F1 i F2 similars a la mitjana de les platges B, és una
platja característicament B d’accés peatonal des de la platja urbana de Sant
Adeodato. Trebalúger és una platja verge, C, d’accés peatonal des de la platja
de Binigaus o Cala Mitjana, les dues de tipologia B.

Figura 2.3. Valors F1 i F2
de les 78 platges

analitzades (platja A-
vermell; B-blau; i C- verd)
Font: Roig-Munar (2003)
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2.6.- Anàlisi estadística de classificació de les platges
Per conèixer el grau de coincidència entre la tipificació inicial (Juaneda

i Roig-Munar, 2002) i l’obtinguda miitjançant l’ACP es du a terme una anàlisi
de classif icació jeràrquica que empra, com a variables de classif icació, els
estadístics obtinguts mitjançant l’ACP, és a dir, F1 i F2, on els 3 grups bàsics
que s’obtenen són altament coincidents amb la tipificació del 2002. El den-
drograma (Figura 2.5) mostra els resultats obtinguts a partir de les distàncies
reescalades emprant l’opció de “average linkage”. Com mostra la Taula 2.6, el
primer grup que estableix l’anàlisi de classificació (“cluster 3”) conté 30 plat-
ges, 26 de les quals pertanyen al tipus de platges A. El segon grup conté 38
casos, 28 dels quals són platges de tipus C. El tercer i últim grup està integrat
per 10 platges, totes de tipus B. Les divergències entre classificacions afecten
a 14 platges de tipus B, on 4 d’elles són agrupades amb platges de tipus A, i en
la resta considerades com les C.

Figura 2.4.
Panoràmiques de Cala
Alcalfar, Binigaus i

Trebalúger (estiu 2008)
per ordre decreixent.
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Figura 2.5. Dendrograma

resultant de l’anàlisi per
clúster jeràrquic (codis

associats a la Taula 2.5)

Font: Roig-Munar
(2003).
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Taula 2.5. Codificació

de les platges que
apareixen al
dendrograma de la

Figura 2.5.
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El grau de coincidència (un 82%) amb relació a la classificació de 2002
és elevat: 64 dels 78 casos s’ordenen igual tant pel criteri qualitatiu com pel
criteri estadístic. Per afinar més en l’ordenació de les platges de Menorca i
identificar amb més precisió les variables que millor expliquen la variabilitat
existent es repeteix el procediment estadístic d’ordenació però simplificant la
matriu utilitzada. Es fa novament una Anàlisi de Components Principals (ACP)

Taula 2.6. Taula

Classif icació de les
platges analitzades

segons l’anàlisi Clúster i

comparació amb la
classif icació A, B, C. En

blau s’indica els casos en

què no hi ha
coincidència.
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sobre una matriu simplif icada, integrada per 78 casos i 12 variables. Els ca-
sos, com abans, són les platges de Menorca; i les variables són una selecció
de les 35 que s’han emprat en l’anàlisi exploratòria. La selecció de variables
respon a una anàlisi prèvia de correlacions que ha eliminat aquelles variables
redundants deixant-ne 12 d’independents (Taula 2.7).

La selecció de variables es fa en base a l’anàlisi de la matriu de correla-
cions internes, que ens permet prescindir de les variables que no aporten in-
formació diferenciada. Es tracta de variables discretes que prenen valors de
classe. L’ACP extreu 2 factors significatius que, en conjunt, expliquen el 64,76
% de la variança (Taula 2.8).

Tots dos factors segueixen tenint la interpretació ja formulada, el pri-
mer factor és una mesura del grau d’artificialització (que explica més variança
que en la matriu exploratòria, f ins al 45,6%), i el segon és una mesura del
grau de publicitació de les platges, ben correlacionat amb la freqüentació i
amb la propaganda que es fa de la platja.

Figura 2.7. Selecció de

les dotze variables
independents.

Taula 2.8. Variança

total explicada pels
factors significatius
extrets amb l’anàlisi

ACP

Taula 2.9. Coeficients
de correlació de les
variables de partida

amb els factors
signif icatius extrets
amb l’ACP.
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A la Taula 2.9 i a la Figura 2.6 observem que el component F1 presenta
correlacions positives i signif icatives amb el grau d’urbanització de l’entorn
de la platja, amb la facilitat d’accés amb transport públic i amb la presència
de serveis a peu de platja (papereres, tumbones, etc.). Negativament es
correlaciona amb el grau de protecció de l’entorn i amb la distància als apar-
caments. El factor F2 es correlaciona positivament amb el grau de publicitació
de la platja, amb la informació disponible a peu de platja i amb la freqüenta-
ció, tant de vaixells com d’usuaris a peu. Aquestes dues mesures de freqüenta-
ció tenen el mateix pes sobre F1 però diferent sobre F2: mentre que concurrèn-
cia d’usuaris damunt la platja es relaciona positivament amb F1, la presència
de vaixells ho fa negativament. La mitjana dels valors F1 per al conjunt de
platges de tipus A, B i C, no varia significativament entre totes dues anàlisis:
la de la matriu exploratòria (36 variables) i la simplif icada (12 variables). La
matriu simplif icada agrupa millor, amb una desviació estàndard menor, els
casos corresponents a les platges B al llarg de F1 (Taula 2.10).

Figura 2.6. Correlació de

les 12 variables amb els
factors F1 i F2 extrets

amb l’ACP. Font: Roig-

Munar (2003)
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La representació de les 78 platges en l’espai factorial que defineixen F1
i F2 confirma la interpretació de tots dos factors, en la mesura que les platges
de tipus A se situen a l’extrem positiu de F1 i les C a l’extrem negatiu. Entre
totes dues, i amb un cert grau de solapament, se situen les platges de tipus B,
més agrupades que en la Figura 2.7. Els resultats d’aquesta segona aproxima-
ció reforcen les conclusions extretes a l’apartat anterior, en el sentit que s’iden-
tif iquen com a variables potencialment reguladores de l’artif icialització de
les platges les relacionades amb la prestació de comoditats o serveis, algunes
de les quals són modulables (com la distància a l’aparcament, la presència
de papereres o la gestió de tipus erosiu (neteja mecànica i retirada de bermes
de Posidonia) i d’altres no (com el grau d’urbanització). L’anàlisi de la distri-
bució dels casos en l’espai factorial permet identificar quines són les platges
que tenen caràcter intermedi, això és, que resten allunyats dels valors mitjans
que identif iquen cadascun dels 3 grups:

a.- la platja Me-13 (Mesquida), tot i essent B, s’agrupa entre les plat-
ges típicament urbanes (categoria A), degut a la seva proximitat al
nucli d’estiueig de sa Mesquida;

b.- les platges Me-7 i Me-32 (Biniancolla i Tirant) són, respectivament,
A i B, però se situen equidistants de totes dues mitjanes, ja les dues
no presenten els indicadors tipus d’aquestes categories. Biniancolla
es presenta com una tipologia de platja amb caràcter tradicional,
sense serveis i associada a un dels primers nuclis d’estiueig de Sant
Lluís, mentre que Tirant, tot i ser un dels sistemes dunars més grans
de l’illa, es troba associada al nucli turístic de platges de Fornells i
disposa d’accessos rodats i serveis de transport públic;

c.- les platges Me-11 (Port de Maó), Me-12 (Teulera), Me-31 (Salines)
i Me-43 (Alocs), totes B, se situen properes al conjunt de platges C,
especialment en el darrer cas, ja que el seu ús com espai d’oci és
mínim, i

d.- hi ha 5 platges C que se situen en l’àmbit de les B: es tracta de Me-
4 (Biniparratx), Me-14 (Illa d’en Colom), Me-68 (Trebalúger), Me-
69 (Escorxada) i Me-70 (Fustam), degut sobretot als índex de fre-
qüentació naútico-recreativa i d’usuaris.

Taula 2.10. Agrupació
dels casos per matrius.



86

APLICACIÓ DE CRITERIS GEOMORFOLÒGICS EN LA GESTIÓ DELS SISTEMES LITORALS ARENOSOS DE LES ILLES BALEARS

També s’observa que les platges més artificialitzades prenen valors de
F2 positius i negatius, segons els grau de publicitat. Entre les primeres, hi ha
Me-5 (Binibeca), més coneguda; entre les segones, Cala en Bosch, Cala en
Blanes i Cala Blanca (Me-53, 56 i 58). Les platges més publicitades són totes
de tipus B: Me-62 (Turqueta), Me-64 (Macarella) i Me-67 (Mitjana).

Les platges que són objecte de divergència segons els dos mètodes de
classif icació utilitzats són aquelles que són més susceptibles a les gestions
realitzades sobre l’espai platja-duna i que poden donar com a resultat el
manteniment o la recuperació dels aspectes més naturals o bé, les gestions
més encaminades a l’artif icialització i degradació. Segons en quin sentit es
faci la gestió, es promourà el traspàs de platges C cap a platges de tipus B o
a la inversa. El grau de solapament és especialment alt entre les categories B
i C, mentre que entre A i B és molt localitzat: hi ha 3 platges B que poden
esdevenir platges urbanes molt fàcilment o que, malgrat ésser considerades B
des del punt de vista de la gestió són, en la pràctica, més semblants a les
platges de tipus A, com és el cas de les platges del Port de Maó, ses Salines i
Tirant.

Figura 2.7. Valors F1 i F2
de les 78 platges

analitzades (platja A-

vermell; B-blau; i C-
verd). Font: Roig-Munar

(2003).
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2.7.- Contrast dels resultats de classificació obtinguts, Selecció de
casos i variables

Per afinar més l’ordenació de les platges de l’illa i identificar amb més
precisió les variables que millor expliquen la variabilitat existent s’han selec-
cionat entre 2 o 3 casos de cadascun dels 12 grups de classificació aïllats per
l’anàlisi Clúster, prenent com a criteri d’agrupació la distància euclídia de
2,5 (Figura 2.5 segons Roig-Munar 2003). Per a aquests casos, s’han calculat
objectivament, fent treball de camp, les variables que més pes tenien en l’anàlisi
ACP. En total, s’han escollit 33 casos (Taula 2.11, Figura 2.8) i 12 variables no
redundants (Taula 2.12).

Taula 2.11. Toponímia i

codificació de les 33
platges seleccionades
per al contrast de

resultats.

Figura 2.8. Representa-
ció de les 33 platges
representatives del

primer anàlisi realitzat
sobre 78 casos amb
intervals de cinc unitats.
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De les variables escollides la majoria havien estat calculades inicialment
de forma qualitativa, de manera que se n’ha redefinit el mètode de càlcul.
Sobre aquesta mostra de contrast més reduïda, s’ha aplicat novament una
anàlisi ACP i una anàlisi Clúster per comparar si la nova classificació, realitza-
da amb variables contínues, dóna resultats similars als inicials. Per a la defini-
ció d’aquestes noves variables de contrast s’ha aplicat la següent metodologia:

Fase prèvia: correcció de la delimitació de platges
Per obtenir els valors de superfície de cada platja i relacionar-los amb

els recomptes d’usuaris, s’ha realitzat una correcció de la delimitació de zo-
nes de platja aèria sobre la cartografia digital escala 1:1000 de la Direcció
General de Costes (DGC), seguint la metodologia de Blázquez et al., (2002).
Aquesta delimitació correspon únicament a la zona de platja emergida, i no
es té present en cap moment si hi ha morfologies dunars efímeres, o si hi ha
superfícies de deflació entre la platja i foredunes. Per corregir els errors associ-
ats a aquesta delimitació, s’ha efectuat un recàlcul que les exclou i només
considera útil la zona que és realment utilitzada, segons Roig-Munar (2001).

Tractament estadístic
Un cop escollides les platges 33 d’estudi es procedí al tractament esta-

dístic a partir de les 12 variables que en mesuren els aspectes de conservació.
d’ús i de gestió. El tractament estadístic consta d’una anàlisi d’ordenació i
d’un de classif icació aplicat sobre les 12 variables, no redundants, per fer un
càlcul d’ordenació dels casos mitjançant l’Anàlisi de Components Principals

Taula 2.12. Variables
utilitzades per al

contrast de resultats.
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(ACP). Per a la classificació s’ha emprat una anàlisi Clúster, fent servir com a
variables de classif icació els tres factors d’ordenació obtinguts en l’anàlisi
ACP prèvia. La selecció de variables respon a una anàlisi de correlacions, que
ha eliminat aquelles variables redundants, deixant-ne 12 d’independents.
Aquesta selecció de variables es fa en base a l’anàlisi de la matriu de correlaci-
ons internes, que permet prescindir de les variables que no aporten informació
diferenciada, tractan-se de variables discretes, que prenen valors de classe.

Càlcul de les variables
Figura de protecció (FP) i grau d’urbanització (UR)
Per al càlcul d’aquestes dues variables s’ha fet servir la mateixa meto-

dologia. Sobre cadascuna de les 33 unitats d’anàlisi s’ha delimitat un buffer
de 500 m (cartografia a escala 1:5.000) de la platja terra endins, mitjançant
l’ús de GIS, establint d’aquesta manera l’àrea circumdant a la platja. L’índex
d’urbanització de l’àrea d’inf luència es calcula com el percentatge de sòl
urbà, excloent l’urbanitzable, seguint la metodologia de Mas (2001). El grau
de protecció dels entorns més immediats es calcula partir de les figures nor-
matives de protecció. S’ha calculat el percentatge de l’àrea d’influència con-
siderada com “d’Alt nivell de protecció i de Protecció normal”.

Distància als aparcaments (DP)
Per al càlcul d’aquesta variable s’ha utilitzat la cartografia digital es-

cala 1:25.000 del Instituto Cartogràfico Nacional. Sobre aquesta cartografia
s’ha establert la distància en metres des de les zones més properes d’aparca-
ment f ins a la superfície de platja. En casos puntuals com; cala Fustam, cala
Pilar o cala Mica, amb accés per dos llocs, s’ha calculat la mitjana de les
dues distàncies de la zona d’aparcaments més properes situades al seus ex-
trems. En el cas de l’illa d’en Colom s’ha adoptat el valor de 5.000, que és
superior al màxim dels mesurats (Calderer), per ref lectir que l’accés és
especialment dif icultós (només és possible per via marítima).

Tumbones (TB) i papereres (Pp)
Per a l’anàlisi d’aquestes dues variables s’han realitzat recomptes directes.

Per al cas de les tumbones, s’han comptat les que hi havia instal·lades segons les
autoritzacions de concessió de temporada atorgades per la DGC i s’han relacio-
nat amb la superfície de cada platja. El resultat s’han obtingut  en tumbones/
1000m2. Per establir, mitjançant la mateixa metodologia, les papereres/1000
m2 a les platges s’ha tingut en compte el nombre màxim d’aquest mobiliari
sobre la platja, és a dir el que hi ha durant la segona quinzena del mes d’agost.

Transport públic (TP)
S’ha calculat el nombre total d’aturades diàries de tots els transports

públics que tenen aturades prop de cadascuna de les platges. S’han utilitzat
les dades de més afluència –i per tant, de més servei.

Presència habitual de Posidonia oceanica (PO)
Aquesta variable indica si les platges presenten acumulacions de Posidonia

oceanica sobre l’arena amb una certa freqüència. És l’única variable de tipus
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qualitatiu, per la dificultat que suposaria mesurar el volum o la massa de les
acumulacions, o bé de la superfície ocupada, atès que el procés de deposició
i retirada és molt dinàmic. En canvi, és senzill diferenciar les platges on els
acúmuls són freqüents, de les que no en presenten pràcticament mai.

Grau de publicitació (PB)
En base a la metodologia aplicada per Blázquez i Roig (1999); Roig-

Munar i Martín-Prieto (2002) i Roig-Munar i Pérez-López, (2008) s’ha fet un
buidatge de 19 publicacions de guies de Menorca aparegudes en els darrers
anys, i de 2.561 postals en venda, exposades en comerços El resultats obtin-
guts han estat ponderats en relació al màxim observat. Així, la platja que surt
més citada constitueix el 100% i la resta són una fracció d’aquest. Per calcu-
lar el valor PB de cada platja se sumen els dos percentatges –el de publicaci-
ons i el de postals- i es divideix el resultat per dos, de manera que el resultat
final varia entre 0 i 100%.

Freqüentació d’usuaris sobre les platges (FU)
A partir de les dades dels anys 2000, 2001 i 2002 sobre aforaments

d’usuaris de platges, i seguint la metodologia d’aforament aplicada per Roig-
Munar (2001), s’ha extret la màxima d’ocupació per platja per a cadascun
dels anys mostrejats. En algunes de les platges que no es disposava d’afora-
ments s’ha recorregut a l’ús de les dades de freqüentació proporcionades pels
serveis de socorrisme de platges, o bé al treball de camp -en els darrers mesos
de l’estiu de 2004. Un cop obtinguda la dada màxima per any i per platja,
s’ha extret la mitjana dels quatre anys i s’ha calculat, com a variable FU m2/
usuari en tota la superfície de platja, seguint la metodologia de Blázquez et
al. (2002). Així, les platges amb FU alt són platges espaioses, poc freqüenta-
des, mentre que les platges més concorregudes tenen valors FU baixos.

Freqüentació de vaixells (FV)
Per a l’obtenció de les dades de freqüentació de vaixells s’han utilitzat

les dades corresponents als anys 2000, 2001 i 2002, seguint la metodologia
de Roig-Munar (2003), per a les seves platges. Com a variable s’ha utilitzat el
nombre màxim de vaixells aforats a cada platja.

Neteja mecànica (NM)
S’ha tingut present el nombre de vegades que s’han realitzat neteges

mecàniques a cadascuna de les platges en els darrers cinc anys.
Informació a peu de platja (IP)
S’ha comptat el nombre de cartells o panells informatius instal·lats a

cadascuna de les platges, en els entorns més immediats o en els accessos.

Comprovació de la validesa de les variables de classificació
En aquest apartat es contrasta el possible biaix que podien incloure les

matrius precedents aplicades segons la metodologia exposada anteriorment,
i basades en variables de classe. Les 33 platges seleccionades es reparteixen
en totes tres categories de platja: 14 platges A, 13 platges B i 6 de tipus C
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(Taula 2.11), i l’ACP realitzat sobre aquesta matriu reduïda extreu 3 factors
signif icatius, que expliquen el 69,9 % de la variança (Taula 2.13 i 2.14).

Figura 2.9. Correlació de

les 12 variables amb els
factors F1 i F2 extrets
amb l’ACP sobre 33
platges. Font: Roig-

Munar (2003).

Taula 2.13. Variança

total explicada pels
factors significatius
extrets amb l’anàlisi

ACP.

Taula 2.14. Coeficients
de correlació de les

variables de partida
amb els factors
signif icatius extrets

amb l’ACP.
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A les Figures 2.9 i 2.10 observem que el component F1 segueix essent,
com en els tractaments precedents, una mesura de l’artif icialització. Es
correlaciona positivament amb la retirada habitual de les acumulacions de
Posidonia, amb l’accés facilitat a la platja per transport públic, el grau
d’urbanitació i la prestació de serveis. Negativament es correlaciona amb el
percentatge d’espai protegit circumdant (variable FP) i amb la distància a
l’aparcament. El segon component, F2 mostra una correlació marcada amb
la variable PB, grau de publicitació. El tercer component, F3 es correlaciona
positivament i signif icativament amb la distància a l’aparcament (variable
DP) i amb la baixa afluència de visitants (en aquesta matriu, la variable FU,
freqüentació d’usuaris està mesurada en m2/usuari, és a dir que es converteix
en una mesura de densitat). Per tant, d’aquesta anàlisi de components refi-
nada, basada en la mesura de variables contínues, s’obtenen 3 factors inter-
pretables com:

- F1: Grau d’artif icialitat
- F2: Grau de publicitació o de propaganda
- F3: Grau de tranquil·litat i de dif icultat d’accés

La ubicació de les mitjanes de les platges A, B i C en l’espai definit per
F1-F2 (Figura 2.11) mostra clarament com la publicitació afecta majoritària-
ment a les platges de tipus B seguides de les platges de tipus C. Les platges

Figura 2.10. Correlació
de les 12 variables amb

els factors F1 i F3 extrets

amb l’ACP sobre 33
platges. Font: Roig-

Munar (2003).
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urbanes, de tipus A prenen valors més artificialitzats i manco plublicitats, ja
que el producte platja com oferta està consolidat per la seva proximitat al
nucli urbà o turístic.

La ubicació de les mitjanes de les platges A, B i C en l’espai F2-F3
(Figura 2.12) mostra clarament com la publicitació afecta gairebé per igual
les platges A i B, mentre que el grau d’esponjament, de tranquil·litat de les
platges és màxim per a les C, seguides de les A i, per últim, les B. És a dir, que
les platges no urbanes, amb certa dificultat d’accés i sense serveis solen ser
més confortables per la majoria d’usuaris.

Figura 2.11.
Representació de les 33

platges analitzades en
l’espai factorial F1-F2.
Font: Roig-Munar

(2003).
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La màxima diferenciació entre grups de platges s’aconsegueix amb la
representació dels casos en l’espai definit per F1 i F3 (Figura 2.13). Les plat-
ges de tipus A ocupen els dos quadrants definits per valors F1 positius. Les
platges B se situen en el quadrant def init per valors F1 i F3 negatius, i les
platges C s’agrupen en el quadrant de valors F1 negatius i F3 positiu. L’única
excepció és la platja de Salines (Me-31), que tot i essent B, se situa entre les
platges C, degut a ser aquesta platja un espai no utilitzat pel bany.

Figura 2.12.
Representació de les 33

platges analitzades en
l’espai factorial F2-F3.

Font: Roig-Munar

(2003)
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Podem concloure que aquesta anàlisi implica poder conèixer els canvi
en les tendències de les platges derivats de la planif icació i gestió que incidei-
xi sobre alguna de les variables inicials, podent veure’s ref lectit en l’espai
factorial com un desplaçament relatiu sobre els eixos dominants. Així doncs
si una de les platges que actualment es troba situada entre els valors mitjos
d’A o B veu incrementada la seva oferta de serveis, donarà com resultat un
increment en la prestació d’aquests (major artificialització), o sofreix un pro-
cés urbanizador de l’entorn, o degradació del sistema, es desplaçarà sobre
l’eix F1 cap a valors més elevats; per tant, es desplaçarà de la “zona B” a la
“zona A”. Aquest procés pot ser invers, i passar de platges properes a la mitja-
na de cap a B, mitjançant gestions de recuperació de l’entorn, eliminació de
certs serveis, etc. Així mateix platges de categoria C que estan sofrint, en els
seus entorns més immediats, la obertura de nous vials d’accés tendiran a
l’augment dels nivells de freqüentació i accessibilitat, i possiblement a la de-
gradació progressiva de valors naturals, i per tant passessin de C a categoria
B. En el cas contrari platges actualment B poden passar al grup C restringint
les seves capacitats de càrrega i allunyant els aparcaments. Per tant,  podem
entendre aquesta anàlisi com una eina vàlida per pronosticar el resultat de
qualsevol modificació de la situació actual de les platges i cales, simplement
donant nous valors a les variables inicials i observant la ubicació de cada cas
en l’espai factorial. Qualsevol variació puntual de les variables inicials pot
donar com resultat augments o disminucions en els productes litorals oferts

Figura 2.13.
Representació de les 33

platges analitzades en
l’espai factorial F1-F3.
Font: Roig-Munar

(2003).
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com naturals o urbans. Les fletxes representades en la Figura 2.3 exemplifi-
quen les tendències necessàries per a reduir el nombre de platges A i B, i
augmentar el producte ofert com C. Tenint present les variables que defineixen
F1 i F2, els gestors poden optar per seguir el model turístic de producte litoral
diferencial respecte a altres espais de similars característiques, o bé seguir el
model de turisme de masses convencional, oferint serveis, accessibilitat i
antropització del litoral. A majors serveis i major freqüentació, major serà el
nombre de casos amb un valor F1 elevat i es produirà una migració de platges
de tipus C (valors F1 baixos o negatius) cap a les de tipus A (valors F1 elevats).

2.8.- Classificació de les platges de les Illes Balears
Un cop classif icades les platges i cales de Menorca férem extensiu l’anà-

lisi a totes les Illes Balears, aplicant el mateix mètode validat mitjançant dife-
rents anàlisi. Aquesta anàlisi conjunta de l’estat, l’ús i gestió de les platges de
Balears permet identif icar tipus d’ofertes de platges i models de gestió exis-
tents, així com seleccionar casos paradigmàtics, en relació amb la tipificació
precedent. És per açò que partim d’una hipòtesi i objectius, entenent que tot
i haver-se  produït un procés de balearització generalitzat (Rullan, 2001),
l’estat, l’ús i la conservació de les platges i cales de les quatre illes presenta
diferències substancialment signif icatives, directament relacionades amb el
model turístic particularitzat de cadascuna d’elles. L’objectiu general d’aquest
estudi integral de classificació de platges a nivell balear consistí en realitzar
una tipif icació i una classificació objectiva (quantitativa), basada en la me-
todologia utilitzada per Roig-Munar (2003), que classif icava les platges de
Menorca sobre la base de criteris d’estat, ús i gestió, obtenint tres tipus bàsics
de platges i cales amb consonància a la classificació de Juaneda i Roig-Munar
(2003). Aquest estudi a nivell balear fou realitzat per Roig-Munar i Comas
(2005) i va tenir com a principal objectiu trobar els indicadors o descriptors
comuns a totes les platges de les illes, i així poder classif icar-les i identif icar
tipus de platges existents, més enllà de diferències purament morfològiques i
paisatgístiques.

Amb base a la metodologia i els resultats exposats en el cas de Menorca
per Roig-Munar (2003) i Roig-Munar et al. (2005), i a nivell de les illes Bale-
ars per Roig-Munar i Comas (2005) es presenta una nova anàlisi estadística
que dóna continuïtat als tres estudis referenciats i que serveix de base per
trobar els indicadors comuns per totes les platges, on introduïm un petit canvi
metodològic amb la utilització del procediment estadístic que s’adapta mi-
llor al tipus de variables analitzades.

Els resultats d’ambdós procediments i les conclusions que se’n deriven
apunten en les mateixes direccions validant-se així, a efectes comparatius, el
seguiment dels estudis de referència (Juaneda i Roig-Munar, 2002; Roig-Munar,
2003; Roig-Munar et al., 2005; Roig-Munar i Comas, 2005), i seguint la se-
güent metodologia:
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1.- Reducció de la dimensió de la matriu inicial de les dades: disposem
d’una matriu de dades que conté 11.050 valors referits a 32 varia-
bles mesurades en 325 platges de les Illes Balears (Taula 2.15). Per
una interpretació més ef icaç és necessari realitzar el tractament
d’informació més adequat per sintetitzar tot el volum d’informació.
De les 325 platges i cales, de les quatre illes, algunes unitats han
estat dividides en categories A i B, en funció del seu estat de conser-
vació, ús i/o gestió d’una mateixa unitat, i seguint el criteri de Juaneda
i Roig-Munar, 2002. Així doncs platges com les de Migjorn (Formen-
tera), platja de Muro (Mallorca) i son Bou (Menorca) tenen dues
categories dins una mateixa unitat, A i B, o bé mateixes unitats
morfològiques com és el cas d’es Trenc (Mallorca) que adquireixen
el topònim més representatiu de la subunitat, com ara ses Covetes i
Perengons. Així mateix algunes de les unitats d’anàlisis escollides
corresponen a platges o cales de petites dimensions que en els úl-
tims anys han anat augmentant els seus nivells d’ús.

2.- Classif icació de les platges: s’analitzen les distàncies euclídees en-
tre platges per trobar un índex que les ordeni i classifiqui jeràrqui-
cament. L’agrupació resultant d’aquesta anàlisi per a cada illa es
pot comparar amb altres agrupacions preestablertes i analitzar-ne
les coincidències segons el model de classificació proposat per Roig-
Munar i Comas (2005), on definim 32 variables d’anàlisi (Figura
2.16) per l’estudi d’una dimensió de 325 platges (Figura 2.14, Taula
2.17).

Taula 2.15. Dimensió de
l’estudi de classificació

de platges.
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Taula 2.16. Llistat de les

32 variables escollides
per l’anàlisi. Font: Roig-
Munar i Comas (2005).
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Figura 2.14.

Representació de les 325
unitats d’anàlisi per a
cadascuna de les illes

(Teula 2.17).
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Taula 2.17. Topònim i
codi de les 325 platges

estudiades (M;

Mallorca, Me;
Menorca, E; Eivissa i

F; Formentera).
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En relació al primer objectiu existeixen diversos procediments estadís-
tics multivariants que s’ocupen de reduir la dimensió inicial reduint el nom-
bre de variables. L’Anàlisi de Components Principals (ACP) en forma de com-
binacions lineals de les variables originals troba noves variables que contenen
la màxima informació, transformant la matriu de dades inicial (Taula 2.16)
en una de menor dimensió i sacrificant la mínima informació, és a dir contro-
lant la màxima variabilitat. Si les dues o tres primeres variables aconseguei-
xen controlar i/o mantenir un nivell de variabilitat alt podrem interpretar la
informació gràficament  traslladant la matriu de dades a un gràfic per desco-
brir-hi possibles relacions que ens permetin explicar dades de difícil interpre-
tació en la matriu inicial. Aquesta  tècnica requereix treballar amb correlaci-
ons i per tant, les variables han de ser necessàriament de tipus numèric. El
CATPCA, acrònim de l’anglès CATegorical Principal Components Analysis és
una adaptació del procediment per variables categòriques, que previ al ACP
quantif ica les variables per transformar-les en variables numèriques i treba-
llar amb les variables transformades. En assolir el primer objectiu de reduir la
dimensió amb el procediment CATPCA, el que s’estudia són les 32 variables
d’anàlisi, en canvi per assolir el segon objectiu de classif icació es canvia la
perspectiva de l’anàlisi i s’analitzen les 325 platges servint-nos de la informa-
ció que aporten les variables. El procediment utilitzat és la classif icació de
conglomerats jeràrquics, o anàlisi Clúster. L’anàlisi de conglomerats jeràr-
quics el que intenta és identificar grups relativament homogenis de casos o de
variables basant-se en les característiques seleccionades mitjançant un algo-
ritme que comença amb cada cas o variable en un conglomerat diferent i
combina els conglomerats fins que solament queda un. El fet que utilitzem en
l’anàlisi Clúster les variables obtingudes amb el CATPCA fa que la classifica-
ció obtinguda cobri sentit en la mateix pla interpretatiu dels eixos facilitant la
interpretació de la classif icació resultant i la localització en el mateix pla
espacial, és a dir en el gràfic definit per els eixos del CATPCA, i els classifica
en funció en base als valors de les variables definides pels eixos.

2.9.- Preparació de les variables
En l’estudi de Roig-Munar i Comas (2005) ja es plantejava una primera

reducció d’informació passant de 32 a 20 variables d’anàlisi en base a una
anàlisi de redundància que descar tà les variables més fortament
correlacionades. Adoptem el mateix criteri i ens quedem amb la mateixa se-
lecció de variables per a l’estudi (Taula 2.18). Cal definir el tipus de variables
d’anàlisi i preparar-les per adaptar-les al procediment estadístic en que les
volem tractar, així doncs la majoria d’elles són dicotòmiques, de presència/
absència d’una característica. Hi ha també dues variables d’interval que me-
suren distàncies i cinc que determinen categories ordinals. En totes les varia-
bles podem considerar cert ordre amb un sentit quantitatiu, de més a menys.
Per simplif icar el mètode definirem totes les variables de tipus ordinals. Te-
nim dons que les variables són ordinals i prenen valors discrets. El procedi-
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ment CATPCA identifica els valors 0 com a valors perduts, així que una prime-
ra transformació de les variables serà: Y+1=Y1 variable transformada. Aques-
tes són dons les 20 variables utilitzades en l’estudi: AS1, B1, CP1, DH1, DP1,
EX1, FP1, FU1, FV1, NM1, PB1, PO1, PP1, RP1, SS1, TB1, TP1, UR1, VT1 y ZB1,
on les variables B1, CP1, EX1, FP1, NM1, PO1, PP1, RP1, SS1, TB1, TP1, UR1 i
ZB1 són variables dicotòmiques, mesuren la presència o absència d’una ca-
racterística, i on les variables AS1, FU1, FV1, PB1 i VT1 són ordinals, i mesuren
el nivell d’una determinada condició prenent els valors poc, baix i alt, i les
variables DH1 i DP1 són variables d’interval que mesuren distàncies.

Descripció tècnica dels procediments:
1.- L’anàlisi CATPCA presenta una dimensió de 325 platges per 20 vari-

ables, on considerem les dues primeres dimensions: D1, D2, defi-
nint l’escala ordinal per totes les variables. Considerem la segmen-
tació del procediment per illes donant lloc al model general de les
Illes Balears (ib) i a quatre models particulars per a cada illa Mallorca
(ma), Menorca (me), Eivissa (ei) i Formentera (fo).

2.- L’anàlisi CLÚSTER considera les dues dimensions del CATPCA: D1,
D2 amb l’ordenació de les dades abans de cada anàlisi. Per tal de
comprovar les conglomeracions resultants es repeteix el procedi-
ment segons diferents ordenacions aleatòries. A aquest efecte s’ha
creat en l’arxiu de treball cinc variables segons una distribució Uni-
forme de mínim 1 i màxim 500, per tal de generar sèries de nombres
aleatoris amb els que reordenarem alternativament l’arxiu de tre-
ball. El mètode de conglomeració ha consistit el la vinculació inter-
grups, mesurant la dissimilaritat per intervals i per dades binàries,
considerant la distància euclídea al quadrat. Es realitza primer una
classif icació conjunta de totes les platges (ib), i després una per
cada illa (ma, me, ei i fo), diferenciant en el cas de les Pitiüses una
anàlisi conjunta.

Taula 2.18.Variables

d’anàlisi resultat de
l’anàlisi de redundacia,

segons Roig-Munar i

Comas (2005).
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2.10.- Els resultats obtinguts
1.- Anàlisi CATPCA

A la Taula 2.19 es recullen els resultats per l’avaluació dels diferents
models plantejats. En tots els models les dues primeres dimensions expliquen
al voltant del 60% de la variabilitat de les dades, per tant es pot provar d’in-
terpretar les dimensions d’un pla capaç de dibuixar fins al 60% de la variabi-
litat de les dades. En conjunt l’anàlisi explica el 64,11%, gairebé dos punts
més que el que realitzaren Roig-Munar i Comes (2005) pel conjunt de les illes
Balears mitjançant l’ACP. Apliquem la mesura de fiabilitat d’Alpha de Crobanch,
utilitzada com a indicador de l’ajust del model: com més gran és l’ajust del
model a les dades el resultat és més acurat. En tots els models analitzats és
molt pròxim a 1 pel que no es descarta cap dels models plantejats. Els autova-
lors de les dues primeres dimensions són majors que 1 en tots els models, així
que la solució bidimensional resulta apropiada per aquest anàlisi.

Segons els resultats obtinguts no es descarta cap dels models propo-
sats, donat que tots superen els diferents contrastos i proves i qualssevol d’ells
és suf icient per la interpretació dels seus eixos. A continuació es presenten
per cada model els gràfics de saturacions en les components i els coeficients
per a la interpretació dels eixos en cadascun, i finalment la representació de les
platges damunt aquests eixos. No es presenta el cas de les Pitiüses ja que Eivissa
i Formentera presenten un bon percentatge de variabilitat per si mateixes.

2.11.- Model de les Illes Balears
Per al conjunt de les illes Balears (325 casos d’anàlisi (Figura 2.14))

aquestes 20 variables no redundants el model obté 2 factors significatius, que
expliquen en conjunt el 63,49 % de la variància total: 47,80% i 15,69% per a
D1 i D2 respectivament (Taula 2.19). L’anàlisi extreu tan sols dos compo-
nents rellevants, el que facilita la interpretació dels resultats ja que recull
ef icaçment la variabilitat de les dades analitzades.

La correlació de les variables amb els dos eixos definits per cadascuna
de les Dimensions (D1 i D2) ens fa possible identif icar el primer d’ells amb el
grau d’alteració de la platja, entorns i dotació de serveis, el segon amb el grau

Taula 2.19. Variabilitat

explicada.
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de repercussió mediàtica o publicitació i freqüentació de cada unitat, resul-
tats similars als eixos obtinguts en l’anàlisi realitzada a nivell balear per Roig-
Munar i Comas (2005). Ambdues dimensions són, doncs, les variables sintè-
tiques que millor expliquen les diferències entre les platges (Figura 2.15, Taula
2.20). Les correlacions més elevades amb la Dimensió 1 les presenten les
variables següents:

- Positivament: alteració del sistema, grau d’urbanització, gestions
que donen lloc a l’erosió (neteja mecànica i retirada de restes acu-
mulats de Posidonia), serveis de restauració, transport públic i ele-
vats índex de freqüentació. Variables que denoten una
artif icialización del sistema en el seu conjunt, així com l’aplicació
de mesures de gestió que afavoreixen la seva erosió continuada
(Rodríguez-Perea at al., 2002).

- Negativament: distància a centres hotelers, distància a aparcaments
associats a la platja, valors geoambientals del sistema, i l’existèn-
cia de figures de protecció. Aquestes variables es relacionen amb el
grau de protecció (ANEI o Parc Natural) i amb la llunyania de ca-
dascuna de les unitats a centres emissors de fluxos d’usuaris cap al
sistema.

La D2 es correlaciona positivament amb la freqüentació de vaixells,
excursions guiades i grau amb el publicitació. Aquestes variables es troben
directament relacionades amb espais litorals naturals, generalment situats
en ANEI, en els quals la freqüentació d’embarcacions turístico-recreatives pot
arribar a ser més important que l’afluència d’usuaris per terra. Això ve facili-
tat per publicitació i l’oferta d’excursions autoguiades en espais naturals.
Aquesta D2 no presenta correlacions negatives significatives amb cap de les
variables analitzades.

Figura 2.15. Correlació i
distribució de les 20 varia-

bles de les Illes Balears
sobre l’espai factorial

definit per D1 i D2.
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Els resultats obtinguts en aquesta anàlisi de les 325 platges i cales co-
incideix amb el realitzat per Roig-Munar i Comes (2005), donant validesa a
les dues metodologies utilitzades, l’ACP i el CATPCA, ja que els resultats de la
distribució de tots els casos sobre l’espai factoria definit per D1 i D2  no han
creat divergència d’escenaris ni modificació de resultats finals.

S’observa en la Figura 2.16 la representació dels 325 casos d’estudi i
dels valors mitjos dels factors principals de cadascuna de les illes. En línies
generals es diferencien quatre grans espais definits per D1 i D2, en els quals
es distribuïen les platges i cales. Cadascun d’aquests espais respon a dife-
rents estats de conservació, d’ús i de gestió. Per a la seva descripció s’adopta
la classificació utilitzada a Menorca (Roig-Munar, 2003) que definia tipolo-
gies de platges basades en la ubicació d’aquestes dintre de cadascun dels
quadrants de l’espai factorial definit, on a nivell balear segueix les mateixes
pautes (Roig-Munar i Comes, 2005), diferenciant:

1.- Quadrant superior esquerre, platges de tipus B (D1 negatiu i D2
positiu); es tracta de platges situades en espais naturals (ANEI)
amb elevats índexs de freqüentació i publicitació, i amb accessos
rodats propers o aparcaments a peu de platja. S’emmarquen dintre
d’aquest quadrant 90 platges, representant el 27,7% de l’oferta ba-
lear.

2.- Quadrant superior dret, platges de tipus A2 (D1 i D2 positius); in-
clou platges situades en centres urbans tradicionals o turístics amb
alts índexs d’ocupació, elevada publicitació, properes a ANEI i rela-
tivament ben conservades, els quals presenten morfologies dunars
o adjacents a zones boscoses. S’emmarquen dintre d’aquest qua-
drant 69 platges, que representen el 21,2% de l’oferta.

3.- Quadrant inferior dret, platges de tipus A1 (D1 positiu i D2 nega-
tiu); són platges alterades associades a nuclis turístics i amb nivells
de freqüentació baixos. S’emmarquen dintre d’aquest quadrant 90
platges, que representen el 27,7% de l’oferta.

4.- Quadrant inferior esquerre, Platges de tipus C (D1 i D2 negatius);
reuneix les platges ben conservades, situades en ANEI o Parcs Natu-

Taula 2.20.
Normalització principal

per variables de les Illes
Balears
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rals, amb baixos o nuls índexs de freqüentació, i llunyanes a centres
hotelers o urbans, i sense accés rodat ni estacionaments propers.
S’emmarquen dintre d’aquest quadrant 76 platges, que representen
el 23,4% de l’oferta.

Els resultats mitjans de les platges per cadascuna de les illes mostren
una distribució sobre els eixos substancialment diferent. S’interpreta que l’ofer-
ta hotelera, de serveis i l’evolució turística de cada illa són factors que deter-
minen l’entorn i estat de conservació de les platges i cales. A partir d’aquests
valors mitjos insulars, destaca com oferta no convencionalment balearitzada
la platja tipus de Menorca, que es desmarca de la resta de valors mitjos, sent
la menys publicitada i freqüentada (valor D2 negatiu) i la menys alterada
(valor D1 negatiu). Aquest valor és l’únic que mostra diferències en relació
als resultats obtinguts per Roig-Munar i Comas (2005), ja que l’anàlisi pre-
senta una mitjana més decantada cap a la naturalitat de les platges de
Menorca en relació a la resta d’illes.

En línies generals la major oferta de platges, en el conjunt de les illes
Balears, es troba compensada en el quadrant que identifica les platges més
artificialitzades i degradades, suposant el 27,7% i les platges situades en ANEI
amb elevats índexs de freqüentació i accessibilitat rodada, suposant el 27,7%.
El valor mig que caracteritza a les platges de cada illa (Figura 2.16) és indica-
tiu del model de desenvolupament litoral que ha seguit cadascuna, associat
als períodes expansius o booms turístics i immobiliaris definits per Rullan
(1998 i 1999) i Blázquez et al. (2002). L’anàlisi de variància efectuat sobre el
càlcul dels valors mitjos reflecteix que existeixen diferències signif icatives en-
tre les quatre illes, el que equival a dir que cadascuna presenta una oferta
platja tipus diferent. A la Figura 2.16 observem que la distribució de platges
per quadrants són el resultat d’una combinació de diferents variables en el

Figura 2.16. Distribució
dels 325 casos d’estudi

en l’espai factorial
definit per D1 i D2, amb

indicació dels valors

mitjans per illes (Ma,
Me, Ei i Fo)
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que el pes de Menorca desplaça significativament els valors mitjans per illes
cap a la zona de platges de tipus C, fet que ens donarà uns resultats diferents
pels anàlisis particularitzats de cadascuna de les illes, on l’estructura dels
eixos prenen una signif icació diferent, ja que es tracta d’explicar la major
part de la variabilitat d’una distribució de punts definits per dos eixos que
utilitzen la màxima informació d’un conjunt de variables.  Els eixos combinen
les variables proposades de manera que la distribució resultant contingui la
màxima informació original. Així la distribució de platges per illes dins l’anà-
lisi conjunt de les 325 platges ens dona els resultats que observem a la Taula
2.21, on podem observar un domini de platges de tipologia A1 i A2, mentre
que la resta de tipologies, B i C, presenten menor percentatge, fet que es veu
modificat en els anàlisis particularitzats per cadascuna de les quatre illes, on
no hi ha el pes dominant d’algunes de les variables insulars.

Taula 2.21. Distribució de tipologies de platges dins el context balear

En congruència amb la significació dels factors D1 i D2, i amb la distri-
bució dels 325 casos d’estudi en l’espai que determinen les dues variables, es
proposà un model de tipif icació i evolució de les platges (Figura 2.17),
basada en les tendències històriques i actuals de les variables que sobre elles
puguin donar-se (Roig-Munar i Comas, 2005).

Figura 2.17. Model
evolutiu dels sistemes

litorals arenosos de les
Illes Balears. Font;
Roig-Munar i Comas

(2005).
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Per al conjunt de les Illes Balears s’identif iquen quatre tipus d’escenaris
de platja (A1 i A2, B i C). Dins de les platges A i B diferenciem dos subtipus
(Ba i Ab). Aquest model, a part de classificar les platges de Balears en el seu
estat actual, també permet establir un model predictiu, que és alhora síntesi
de la història recent d’ocupació i transformació del litoral balear. Apel·lant a
la seva signif icació evolutiva s’observa que el punt de partida seria el d’un
hipotètic estat en el qual la totalitat del litoral era natural poc intervingut i
gairebé no explotat com a recurs (situació C). Sobre aquests espais es van
donar quatre situacions possibles, depenent de cada un dels casos, i de les
mesures que sobre ells s’adoptin, aquests poden ser reversibles o irreversibles
en l’espai-temps, podent-se donar processos «pendulars» entre
quadrants. D’aquesta manera obtenim diferents situacions partint de la situ-
ació C, entesa com a naturalitat del sistema:

1. L’ocupació tradicional del litoral per part de residents, les denomi-
nades cases d’estiueig, que les desplaça cap a la situació A2, conver-
tint-se en espais tradicionals amb conservació de valors geoambientals
i paisatgístics, baixa publicitació i baixa freqüentació.

2. Els primers efectes del Boom turístic, fet que va provocar el ‘despla-
çament’ d’algunes platges cap a noves àrees litorals emergent amb
finalitats turístiques i de serveis, la situació ubicada al quadrant
A1. Aquesta situació no ha estat geoambientalment igual a totes les
illes, així dons podem diferenciar platges A1 amb conservació de
sistemes dunars (Son Bou o es Pujols) i platges que han eliminat
per complert les seves característiques naturals (platja de Palma o
cala Millor).

3. Es produeix el desplaçament cap a la situació del quadrant B, com
a conseqüència dels efectes de la seva publicitació i l’oferta d’es-
pais naturals, massif icats sense que s’alteraren inicialment i seve-
rament els seus valors naturals (geomorfològics i paisatgístics), però
amb accessos rodats.

4. El manteniment dels valors naturals d’aquests espais litorals, sense
la facilitat d’accessos rodat, no desplaçant la platja cap a altres
escenaris.

5.- Un cop consolidats aquests espais litorals en les situacions descri-
tes es poden donar moviments d’una mateixa unitat analitzada cap
a altres quadrants, ja sigui per una millora o empitjorament de la
seva situació. Després dels primers anys de la implantació turística,
algunes de les platges que havien passat de C a B, van patir un
empitjorament, atribuïble a un procés d’urbanització que les van
desplaçar cap a A2 o A1. 

6.- Altres platges ubicades en el quadrant B poden revertir al seu estat
original (C) mitjançant la restricció d’accessos, allunyament de zo-
nes d’aparcament, etc, per això que la fletxa indicada en la Figura
2.17 sigui bidireccional, ja que mesures de gestió que facilitin l’ac-
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cés rodat a aquestes platges, ja siguin publicitades o no, disminuirà
considerablement els seus nivells de freqüentació, i per tant, es re-
cuperarà el seu estat de conservació. 

7.- Els quadrants definits com Ba i Ab vénen determinats pels seus ni-
vells de freqüentació i mesures de gestió aplicades sobre cada un
d’ells. Es tracta de dos quadrants que, encara que adjacents a les
categories definides per D1 i D2 (Figura 2.16), poden revestir for-
mes substancialment diferents quant a graus de conservació i estat,
marcats aquests per la realització de gestions encaminades a la
conservació del sistema, o bé a la gestió de la demanda dels seus
usuaris o gestors empresarials. L’aplicació d’aquestes gestions pot
artificialitzar platges B cap Ba, i a la inversa en el cas de platges Ab
cap Ba, d’aquí la fletxa bidireccional en els dos quadrants definits. En
aquests casos la resposta a la demanda de serveis i gestions que
afecten els valors geoambientals i paisatgístics d’espais situats a
ANEI (platges B o C) repercuteix sobre el seu estat de conservació,
augmentant els seus nivells de freqüentació i homogeneïtzant l’ofer-
ta convencional de serveis sobre les platges naturals. 

8.- Les platges A2 poden mantenir-se com a tals o bé millorar el seu
estat cap a la seva subclasse Ab, en aplicar-se’ls mesures de gestió,
però poden també desplaçar-se cap al quadrant A1, sobretot en
absència de gestió. En aquest cas, segueixen alterades encara que
acaben sent menys freqüentades.

9.- El desplaçament més difícil és el que ha de recórrer les platges A1 i
A2 cap a situacions de millor estat de conservació, és a dir cap a
B. La conversió cap a C és pràcticament impossible, perquè suposa
una sèrie de canvis molt profunds, entre els quals trobem la
deconstrucció urbana del litoral.

En aquestes nou situacions exposades les variables determinants del
grau d’alteració estan identif icades mitjançant l’anàlisi on es pot preveure
l’evolució d’una platja qualsevol sota la hipòtesi que canviï una o més d’aques-
tes variables. Per exemple una platja del grup B o C es pot ‘traslladar’ al
quadrant de les platges Ab o A en el cas de construcció d’un aparcament
proper a la platja, que es requalifiqui com a zona no protegida i sigui suscep-
tible a la seva urbanització.En el cas d’algunes platges A les úniques gestions
realitzades per poder satisfer la demanda de les places hoteleres que sobre
elles graviten són les regeneracions artificials, gestions puntuals que no supo-
sen un canvi en la qualitat del producte ofert, sinó una alteració puntual per
poder mantenir aquest espai com a bé econòmic.

Per tant aquesta anàlisi ofereix la possibilitat d’unificar, sota una ma-
teixa tipif icació, la denominació dels tipus de platges existents a les illes Ba-
lears, resultats que poden ser útil a efectes d’establir comparacions i predicci-
ons, permetent també preveure l’evolució de les platges en resposta a l’apli-
cació de mesures de gestió.
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Realitzant una anàlisis particularitzat per cadascuna de les quatre illes,
seguint el mateix procediment de l’anàlisi CATPCA, s’obtenen els següents
resultats:

2.12.- Illa de Mallorca
En els últims cinquanta-cinc anys l’af luència turística de Mallorca ha

passat de menys de cent-mil turistes/any (l’any 1950) a prop d’onze milions i
mig (l’any 2004), acollits mitjançant una oferta que ha augmentat a més de
23.000 establiments i ha arribat a 285.718 places d’allotjament turístic (2004).
Aquesta especialització s’ha produït adoptant successives modalitats marca-
des pels tres booms turístics, amb la implantació d’una important planta
hotelera i amb un paquet o producte turístic estandarditzat focalitzat en l’oferta
de «sol i platja» de consum de masses (Artigues, 2006). Aquest producte
turístic litoral ha suposat en tots els períodes turístics definits per Rullan (1998,
1999) la base de l’oferta turística, encara que Mallorca ha obert noves vies
d’oferta completaria al llarg de la seva evolució turística, sempre tenint com
a producte base el seu litoral.

Arrel de l’anàlisi particularitzat de les platges de Mallorca, mitjançant
l’anàlisi CATPCA a les 147 platges i cales (Figura 2.18, Taula 2.17), observem
que la correlació de les variables amb els dos eixos definits pe cadascuna de
les Dimensions (D1 i D2) ens permet identificar el primer d’ells amb el grau

Figura 2.18. Mapa
representatiu de les 147

platges i cales de l’Illa de

Mallorca.
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d’alteració de la platja, entorns i serveis, el segon amb el grau de repercussió
mediàtica o publicitació i freqüentació de cada unitat, resultats similars als
eixos obtinguts en l’anàlisi precedent a nivell balear. A la Figura 2.19 i Taula
2.22 observem que les correlacions més elevades amb la Dimensió 1 les pre-
senten les variables següents:

- Positivament: l’alteració del sistema, grau d’urbanització, gestions
que donen lloc a l’erosió (neteja mecànica i retirada de restes acu-
mulats de Posidonia oceanica), serveis de restauració, transport públic
i elevats índex de freqüentació. Variables que denoten una
artif icialització del sistema en el seu conjunt.

- Negativament: distància a centres hotelers, distància a aparcaments
associats a la platja, valors geoambientals del sistema, i l’existèn-
cia de figures de protecció. Aquestes variables es relacionen amb el
grau de protecció (ANEI o Parc Natural) i amb la llunyania de ca-
dascuna de les unitats a centres emissors de fluxos d’usuaris cap al
sistema.

La Dimensió 2 es correlaciona positivament amb la freqüentació de
vaixells, excursions guiades i grau amb el grau de publicitació. Aquestes vari-
ables es troben directament relacionades amb espais litorals naturals, gene-
ralment situats en ANEI, en els quals la freqüentació d’embarcacions turístico-
recreatives pot arribar a ser més important que l’afluència d’usuaris per terra.
Aquesta Dimensió 2 no presenta correlacions negatives signif icatives amb
cap de les variables analitzades.

Figura 2.19. Correlació i

distribució de les 20
variables de les Illes
Balears sobre l’espai

factorial definit per D1 i
D2.
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Observem a la Figura 2.20 la distribució de les platges de Mallorca, on
predominen les platges de tipus més urbà, amb presència del 21, 77% de plat-
ges de tipus A2 i el 31,29% de platges de tipus A1, és a dir artif icialitzades i
freqüentades. La resta d’oferta més natural la trobem a platges de tipus B i C
amb un 25,17% i 21,77% respectivament. Resultats lleugerament diferents dels
obtinguts per l’anàlisi conjunt de totes les Balears (Taula 2.23), però que
s’ajusten a la tipologia de platges ofertades a Mallorca.

Podem dir doncs l’anàlisi particularitzat de les platges mallorquines
ocupen els 4 quadrants, distribuint-se amb més o menys homogèniament i la
seva distribució territorial es distribueix de forma uniforme al llarg del litoral,
excepció feta de la serra de Tramuntana, on sols trobem un exemple de platja
eminentment urbana, el port de Soller, i la resta són platges eminentment
tradicionals (port de Valldemossa, Port d’es Canonge, Estallencs o Deià de
tipologia A2) situades en ANEI però amb fortes connotacions de característi-
ques tradicionals. La resta de tipologies de platges es distribueixen afavorides
per l’existència de nuclis tradicionals d’estiueig, anteriors al primer boom tu-
rístic, una xarxa viària extensa, la presència de nombrosos municipis litorals i
la presència de nombroses cales i platges, que va facilitar la urbanització de
la costa, destacant per la seva intensitat tres grans zones turístiques, la zona
turística de la badia de Palma i Calvià, la zona de les badies de Pollença i
Alcúdia, i la zona de la costa del Llevant, on la gran majoria de les platges que
trobem en aquestes àrees es troben en els quadrants A1 i A2, tractant-se de
zones saturades amb oferta sobredimensionada de places turístiques en rela-
ció a les platges adjacents. Les platges properes a aquests sectors turístics
representa una de les ofertes de “sol i platja” no convencional, d’accés relati-
vament proper a centres hotelers o xarxes viaries, convertint-se d’aquesta

Taula 2.22.
Normalització principal

per variables de Mallorca

Taula 2.21. Distribució
de tipologies de platges

dins el context de

Mallorca
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manera en l’oferta de litoral verge proper a nuclis turístics. Un exemple repre-
sentatiu ho trobem a la platja d’es Trenc, platja de tipus B que es confereix com
l’oferta natural dels nuclis urbans situats als seus extrems, Colònia de Sant
Jordi i ses Covetes, i que presenta elevats índex de freqüentació i avançats pro-
cessos erosius derivats de la maca de gestió. Tot i la naturalitat d’aquesta plat-
ja es troba situada dins el quadrant Ab, ja que les gestions realitzades sobre
l’espai han facilitat un important procés d’artificialització i erosió del conjunt
del sistema platja-duna, afectat de forma regressiva al sector de morfologies
davanteres (Martín-Prieto et al, 2008). Als extrems oposats i dins els quadrant
corresponents a platges C trobem les platges del Parc Natural de Llevant.

En el cas de Mallorca moltes de les platges de tipus A no presenten cap
tipus de naturalitat, es troben confinades a estructures rígides i passejos ma-
rítims, i han estat sotmeses a processos de regeneració artificial d’arena, a f i
i efecte de mantenir i/o ampliar les superfícies de platja conf inades a les
estructures urbanes. Observem que dins els quadrants Ba i Ab trobem gran
nombre de platges les quals poden migrar amb base a qualsevol canvi subtil
de mesures de gestió, tot i que a dia d’avui aquestes gestions es focalitzen el
la dotació de serveis.

El dendrograma resultant de les platges de Mallorca (Figura 2.21) mos-
tra els resultats obtinguts a partir de les distàncies reescalades emprant l’op-
ció de “average linkage”. Com mostra la Figura 2.21, i amb base a la referèn-
cia de la distancia ecluidiana de 15, obtenim tres grups.

Figura 2.20. Distribució
dels 147 casos de
Mallorca en l’espai

factorial definit per D1 i
D2.
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El primer grup inclou platges de tipus A1 i A2, agrupant en el grup A2
totes les platges turístiques i fortament urbanitzades com cala Millor, Santa
Ponça (Figura 2.22), platja de Palma, Paguera o Palmanova, platges que han
perdut totes les seves característiques naturals i que són l’oferta dels nuclis
turístics adjacents, la majoria d’aquestes platges han patit un procés d’urba-
nització de la primera línia, en molts de casos en sacrifici dels sistemes du-

Figura 2.21. Agrupació de
les platges de Mallorca
mitjançant un

dendograma.



115

2.- CLASSIFICACIÓ DE LES PLATGES DE LES ILLES BALEARS

nars. Degut a la demanda turística de cada nucli moltes de les platges A2 han
estat objecte d’actuacions de regeneracions artif icials, de cara a mantenir
l’espai platja per assolir tota la demanda associada. En conjunt aquestes
platges no poden migrar cap altres quadrants mitjançant gestions de tipus
tou, ja que es tracta d’espais rígids i urbans. Dins el mateix grup trobem les
platges “tradicionals” com les ubicades a la serra de Tramuntana o algunes
platges ubicades per la costa d’Alcúdia, com ara Sant Joan o Sant Pere, Alcúdia
(Figura 2.24 i 2.25).

Figura 2.22 i Figura
2.23. Santa Ponça, i

Palmanova (Calvià). Es
tracta de dues platges
urbanes que han perdut

les seves
característiques
naturals.

Figura 2.24. Platja de
Sant Joan, Alcúdia, es

tracta d’una platja
d’accés rodat amb
serveis propis de platges

urbanes i sense
urbanitzar.
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Un segon grup de reduïdes dimensions agrupa platges ubicades en ANEI
i amb elevats graus de freqüentació, com Es Trenc, sa Ràpita, cala Agulla
(Figura 2.26) o ses Covetes, platges que per natura haurien de trobar-se ubi-
cades dins el quadrant B però degut al seu estat geoambiental, amb proces-
sos degeneratius que afecten els seus valors naturals fruit d’una manca de
gestió coherent amb el medi, i per la dotació de serveis propis de medis ur-
bans que han generat processos erosius i artif icialització, han migrat cap al
subquadrant Ab. Dins aquest grup també trobem platges que mantenen certa
naturalitat dels seus sistemes, com Mesquida, platja d’Alcúdia o platja de
Muro, però que presenten importants processos erosius. En el primer cas, les
ubicades dins ANEI, la migració cap al quadrant B passa per l’aplicació de
mesures de gestió no erosives, eradicació d’infraestructures sobre formes du-
nars i una regulació en l’ús públic, per d’aquesta manera recuperar morfolo-
gies erosives i establir un equilibri entre sistema i ús. En el segon cas platges
com la platja de Muro o Alcúdia poden mantenir-se estacionaries si es con-
serven els sistemes dunars actuals mitjançant la gestió tova, en cas contrari
la platja pot migrar cap a quadrant més de tipus urbà, com A2.

Un tercer grup ho conformen les agrupacions de petites cales ubicades
en ANEI o Parcs Naturals i d’accés peatonal (coll Baix, cala Feliu, cala
Matzocs, cala Mitjana), així com les cales ubicades a la zona de Ponent (cala
Virgili, cala Bota, cala Petita...) i les del Parc Natural de Llevant. Aquestes plat-
ges conserven els seus valors geoambientals i paisatgístics, i representen l’ofer-
ta d’espai litoral natural que sols serà artificialitzat mitjançant l’aplicació de
mesures de gestió no adients per la seva conservació o bé amb la instal·lació de
serveis per satisfer la demanda i la dotació d’infraestructures d’accés.

Figura 2.25. Platja de
Sant Pere, Alcúdia, es
tracta d’una platja

urbana que conserva en
la seva zona alta de platja
morfologies dunars.
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2.13.- Illa de Menorca
Menorca ha estat f ins fa relativament poc l’illa amb desenvolupament

turístic menor i amb l’economia més compensada. Ser declarada Reserva de
Biosfera i una elevada conscienciació cívica ha permès desenvolupar instru-
ments propis d’un desenvolupament territorial sostenible, on les perspectives
turístiques han de referenciar-se forçosament a profunds canvis territorials, ja
que experimentà una incorporació tardana al turisme com a fenomen
socioeconòmic rellevant respecte de la resta de l’arxipèlag balear (Marí, 2003).
Malgrat les seves evidents singularitats respecte a la resta de les
illes, Menorca constitueix actualment una destinació de sol i platja, forta-
ment marcada per una estacionalitat acusada, on l’estat de conservació del
seu patrimoni natural, juntament amb la qualitat i potencialitat dels seus
recursos naturals no concorda amb el tipus de producte ofertat per a un turis-
me classif icat de masses, bàsicament de «sol i platja». La imatge turística
oferta per Menorca es troba associada al seu entorn litoral: platges i cales, en
un estat de conservació acceptable, sent el producte turístic més preat i ofertat
com a reclam, ja que l’illa no disposa d’oferta complementària capaç d’atreure
turisme diferencial.

Figura 2.26. Cala
Agulla, sistema platja-
duna
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Observem, amb base a l’anàlisi CATPCA realitzat a les 78 platges i
cales de Menorca (Figura 2.27)  que la correlació de les variables amb els dos
eixos definits per cadascuna de les dues dimensions (Figura 2.28, Taula 2.22)
ens permet identificar el primer d’ells amb el grau d’alteració de la platja, en-
torns i serveis, i el segon amb el grau de repercussió publicitació i freqüentació
de cada unitat, resultats similars als eixos obtinguts en l’anàlisi precedent a
nivell balear i de Mallorca. Les correlacions més elevades amb la Dimensió 1 les
presenten positivament les variables d’alteració del sistema, grau d’urbanitza-
ció, gestions que donen lloc a l’erosió (neteja mecànica i retirada de restes
acumulats de Posidonia oceanica), serveis de restauració, transport públic i ele-
vats índex de freqüentació, variables que es presenten molt agrupades i que
denoten una artif icializació del sistema en el seu conjunt. Negativament es
correlacionen amb la distància a centres hotelers, distància a aparcaments
associats a la platja, valors geoambientals del sistema, i l’existència de figures
de protecció. La dimensió 2 es correlaciona positivament amb la freqüentació
de vaixells, excursions guiades i molt especialment amb el grau de publicitació,
que es presenta amb valors molt positius, donant informació que es tracta
d’un de les variables importants en aquest cas, a diferencia del cas de Mallorca,
Eivissa, Formentera i l’anàlisi de les Balears. Aquesta D2 no presenta correla-
cions negatives signif icatives amb cap de les variables analitzades.

Figura 2.27. Mapa
representatiu dels 78
casos de Menorca
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Observem a la Figura 2.29 la distribució de les platges de Menorca, on
predominen les platges de tipus natural, amb presència del 30,70% de platges
de tipus C, 30,77% de platges de tipus B, el 21,79% de platges de tipus A1 i
16,67% de platges A2. L’oferta més abundant la trobem a platges de tipus B i
C que representen conjuntament el 61,77% de les platges i cales. Observem
que els resultats no són força diferents als obtinguts per l’anàlisi conjunt de
totes les Illes Balears (Figura 2.16), ja que les variables en el cas de Menorca
han predominat pel que fa a les mitjanes de l’anàlisi balear. Aquestes dades
obtingudes en l’anàlisi particularitzar de l’illa es corresponen a les obtingues
per Roig-Munar (2003) amb la realització d’un anàlisi ACP, per tant aquest
nou anàlisis realitzat sobre Menorca en el context balear mitjançant el CAPTCA

Figura 2.28. Correlació i
distribució de les 20 varia-

bles de les Illes Menorca
sobre l’espai factorial
definit per D1 i D2.

Taula 2.22.
Normalització principal

per variables de
Menorca
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valida els resultats obtinguts amb la rèplica de l’illa, i per defecte la resta
d’illes.

Taula 2.23. Distribució de tipologies de platges dins el context de Menorca.

En el cas de Menorca, i sobre els eixos definits per el CATPCA trobem
un predomini de platges de tipus natural (B i C) similar als percentatges en
l’anàlisi global de les illes Balears, exepció feta de les platges de tipus A1, que
passen de 2,56 a 21,77% (Taula 2.23). S’observa a la Figura 2.29 que les
platges es reparteixen entre els 4 quadrants, amb domini de platges de tipus B
i C. En aquesta illa les platges eminentment urbanes les trobem en el qua-
drant A1 degut sobretot a un procés d’urbanització litoral concentrat, condi-
cionat per la seva xarxa viària en forma d’espina de peix i per la seva tardança
entrada al processos turístic en relació a la resta de l’arxipèlag. Així amb
l’aprovació de la LEN, que va protegir definitivament grans àrees litorals que
tenien prevista la seva urbanització (Alocs, Binimel·là, Tirant, Macarelleta,
entre d’altres), la major part d’aquestes unitats es troben en els límits d’ANEI,
fet que per alguns espais turístics l’única oferta complementària del nucli
turístic siguin les seves platges naturals adjacents, a diferencia de Mallorca. Un
dels casos més representatius de nuclis turístics associats a platges de tipus A
amb presència de platges de tipus B i C adjacents és la franja costanera del S,

Figura 2.29. Distribució
dels 78 casos de Menorca

en l’espai factorial definit
per D1 i D2.
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ubicada entre Macarella i Son Bou, on trobem tota la diversitat de tipologies
de platja verge (B i C) que representen l’oferta directe de les urbanitzacions
de Galdana, St. Tomàs i Son Bou amb oferta complementaria d’espais lito-
rals adjacents d’accés peatonal i sense serveis (Roig-Munar et al, 2004). Per
tant podem dir que la manca de serveis de transport públic, l’aprovació de la
LEN, l’alt percentatge de terrenys privats d’accés restringit i una pobre xarxa
viària ha facilitat la conservació de moltes unitats que trobem ubicades en
tipologies B i C. Excepció del terme municipal de Ciutedella, amb una conur-
bació turístic residencial litoral, no trobem zones turístiques concentrades i
amb una oferta de platges eminentment urbanes, amb allotjaments i serveis
sobredimensionats en relació a la seva oferta de platges i cales. 

En termes comparatius podríem dir que el model turístic que gravita
sobre les platges de l’illa difereix força de la resta de l’arxipèlag, a excepció
del municipi de Ciutadella i els nuclis turístics aïllats de Galdana, Arenal d’en
Castell, Son Parc, Sant Tomàs, cala’n Porter o la zona litoral de Sant Lluís,
que han seguit un desenvolupament litoral més propi de l’illa de Mallorca que
no del conjunt de Menorca, tot i que aquestes conserven en moltes ocasions
els seus sistemes naturals associats, com ara el sistema dunar de Son Bou o
Sant Tomàs, possiblement únics exemples associats a zones eminentment ur-
banes de Balears.

A la Figura 2.29 observem com no trobem presència de platges de tipo-
logia Ab  i que les de tipologia Ba són escasses tan trobant es Grau que
presenta nucli urbà tradicional associat, és el nucli de la reserva de Biosfera i
Parc natural, i tot i la proximitat urbana presenta uns valors geoambientals i
un estat de conservació excel·lents. Per tant el model resultant de Menorca
ens permet parlar d’una oferta de platges força consolidada on els processos
de migració entre quadrants Ba i Ab es poden gairebé descartar ja que moltes
de les platges o cales conserven aspectes funcionals en el seu manteniment
de platja emergida i submergida.
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Figura 2.30. Agrupació de
les platges de Menorca

mitjançant un
dendograma.
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El dendrograma de Menorca (Figura 2.30) mostra els resultats obtin-
guts a partir de les distàncies reescalades emprant l’opció de “average linkage”.
Prenent com indicador la distància euclidiana de 20 s’observen dos grans
grups, un primer corresponent a platges de tipologia B i C amb una bona
agrupació en la distància euclidiana de 10, mentre que el segon grup corres-
pon a les platges de tipologia A1 i A2. Dins el grup definit per platges de
tipologia B i C. Dins el grup de platges B i C hem de fer esment que moltes
d’elles presenten un estat de conservació molt bo, i que la seva situació dins
els quadrants B o C venen determinats per la publicitació i l’estat
geoambiental, que en molts de casos es troba condicionat per la proximitat a
xarxes viaries o/i estacionaments. Així doncs podem abservar a les Figures
2.31 i 2.32 dues platges ubicades en ANEI, cala Barril i Binigaus, amb conser-
vació dels seus valors geoambientals i morfològics, les quals presenten dife-
rents graus de publicitació i proximitat a nuclis turístics o urbans, i xarxes
d’accés rodat.

Dins el grup de platges urbanes trobem dins un mateix paquet les plat-
ges eminentment turístiques i no associades a conurbacions urbanes, com
són Arenal d’en Castell, cala Galdana (Figura 2.33), son Parc i sant Tomàs, i
les cales cales ubicades a la zona urbana de Ciutadella.

Figura 2.31.
Cala Calderer, platja

tipus C amb accés
únicament peatonal.

Figura 2.32. Platja de

Binigaus, platja tipus B
amb accés únicament
peatonal i estacio-

nament de vehicles a
700 m ubicat a la
urbanització de Sant

Adeodato.
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2.14.- Illa d’Eivissa
El primer boom turístic de l’illa es va caracteritzar per la urbanització

intensiva sense planif icació, construint edif icis en alçària en poca distància
del mar, seguint un model universal del desenvolupament de «sol i platja», on
s’edif icà preferentment la costa de platja arenosa, ocupant els sistemes
dunars amb carrers, edificis i passeigs marítims, i el litoral amb ports i escu-
lleres que interfereixen la deriva litoral de l’arena, amb la conseqüència ine-
xorable és la pèrdua de superfície de platja. El cas d’Eivissa resulta, en gene-
ral, semblant al desenvolupament de litoralització de Mallorca en determina-
des zones turístiques que graviten sobre el litoral. Tots els assentaments ur-
bans de l’illa (excepció de Vila i Sant Antoni) són d’origen recent, associat
aquest al procés de litoralització, de manera que urbanització i turistització a
Eivissa són pràcticament sinònims (Rullan et al., 1999). El desenvolupament
d’algunes zones turístiques litorals d’aquesta illa és semblant al que s’ha do-
nat a Mallorca, amb un creixement urbanístic desordenat i una oferta que no
es correspon a la capacitat d’acollida de les seves platges adjacents. 

Figura 2.33. Platja de cala
Galdana, platja tipus A2
amb accés rodat i amb tot

tipus d’oferta de serveis
associada.
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Observem, amb base a l’anàlisi CATPCA realitzat a les 76 platges i
cales de d’Eivissa (Figura 2.34)  que la correlació de les variables amb els dos
eixos definits per cadascuna de les dues dimensions presenta canvis substan-
cials en vers a Mallorca, Menorca i el conjunt de les Balears, aquests canvis
s’han d’atribuir a la tipologia, ús i serveis de les platges d’Eivissa, on l’acces-
sibilitat al litoral i la dotació de serveis està garantit a quasi bé la totalitat de
platges i cales. La Figura 2.35 ens permet identificar un eixos molt poc agru-
pats, representant un ventall de variables sobre els eixos D1 i D2. Observem
que la variable de allunyament a centres emissors, (urbanitzacions, hotels o
nuclis tradicionals o urbans) no agafa els valors destacats a altres illes, fruit
d’una urbanització dispersa que ha ocupat la línia de costa arenosa i rocallo-
sa, fet que no es diferencia en els eixos per determinar platges de tipus C.
Observem que el grau d’alteració de la platja, entorns i serveis i urbanització
tenen un pes important a l’hora de determinar els eixos cap a a la
artificialització de la dimensió 1, amb valors positius d’alteració del sistema,
grau d’urbanització, gestions que donen lloc a l’erosió (neteja mecànica i
retirada de restes acumulats de Posidonia oceanica), serveis de restauració, trans-
port públic i elevats índex de freqüentació, variables que denoten una
artificializació del sistema en el seu conjunt. Negativament es correlacionen
amb la distància a centres hotelers, distància a aparcaments associats a la
platja, valors geoambientals del sistema, i l’existència de figures de protecció,
tot i que aquestes presenten valors elevats dins la dimensió 1. La dimensió 2
es correlaciona molt positivament amb la freqüentació de vaixells, la qual

Figura 2.34. Mapa

representatiu de les 76
platges d’Eivissa
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presenta un eix força vertical a la D1, ja que la pràctica d’aquest tipus de
turisme és més extensa a Eivissa. Observem també que la presència de figures
de protecció no té el pes que a l’illa de Menorca i Mallorca, i són poques les
platges i cales ubicades dins ANEI’s. Aquesta D2 no presenta correlacions
negatives signif icatives amb cap de les variables analitzades.

A la Figura 2.36 observem la representació de les platges dins els qua-
drants definits per les dues dimensions, on trobem certa diferencia amb l’anàlisi
realitzat en el conjunt de les Balears (Taula 2.25). Observem les platges
d’Eivissa es troben repartides homogèniament entre els quadrants A1 i que
A2, i amb una important oferta de platges ubicades a B, tot i que aquestes
presenten dotacions de serveis, paisatges parcialment urbans i accessos ro-
dats, fet que els pot derivar cap a platges de tipologia més de caire urbà. 

Figura 2.35. Correlació i
distribució de les 20
variables d’Eivissa sobre

l’espai factorial definit per
D1 i D2.

Taula 2.24. Normalització

principal per variables
d’Eivissa
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L’oferta de platges tipus B respon a una xarxa de carreteres i camins
rurals que connecten amb el litoral, fet que facilita l’arribada a platges situa-
des a ANEI, i la dotació de serveis. Molts d’aquests accessos al litoral no
foren plantejats com accés al recurs turístic, sinó com accessos a casetes de
vorera que posteriorment foren utilitzats per accés al recurs de platja. Obser-
vem com la majoria de l’oferta de tipus B es troba dins els subquadrants Ba,
fet que ens indica que aquestes platges presenten elevats graus
d’artif icialització. Dins les platges de tipus verge amb serveis, accés rodat i
situades dins Parc Natural trobem les platges de es Cavallet i ses Salines,
situades dins el quadrats Ab. Aquests dues platges haurien de ser dins el quarant
B, però les gestions, serveis i accessos fan d’aquests espais naturals indrets
força artificialitzats. A diferencia de Mallorca i Menorca no trobem exemples
clars de platges de tipus C i B com oferta complementaria de les A, ja que la
gran majoria d’aquestes presenten accessos rodats, i moltes d’elles, com és el
cas de cala Compte, serveis de restauració i de transport públic.

Figura 2.36. Distribució

dels casos d’Eivissa en
l’espai factorial definit
per D1 i D2

Taula 2.25. Distribució
de tipologies de platges
dins el context d’Eivissa
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El dendrograma d’Eivissa (Figura 2.37) mostra els resultats obtinguts a
partir de les distàncies reescalades emprant l’opció de “average linkage”. Pre-
nent com indicador la distància euclidiana de 15 s’observen tres grans grups.
El primer d’ells correspon a platges de tipologia C associades a penya-segats
i força freqüentades per turisme naútico-recreatiu, amb accessos peatonals.
Un dels exemples d’aquest tipus de platja és el cas del Codolar, tot i que als
seus extrems presenta serveis de platja i accessos rodats (Figura 38).Figura 2.38. Platja del

Codolar, Eivissa.
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Figura 2.37. Agrupació

de les platges d’Eivissa
mitjançant un
dendograma
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Un segon grup correspon a platges de tipus B que presenten caracterís-
tiques molt similars entre elles, com les platges ubicades dins el Parc Natural
(platja de Cavallet i ses Salines) i platges dins ANEI com cala Comte (Figura
2.39) o cala Bassa, les quals tot i la seva protecció legislativa presenten tot
tipus de serveis propis de platges urbanes, alguns d’ells afectant l’estabilitat
del sistema dunar i traslladant aquests sistemes cap al subquadrant Ba, la
seva migració cap a situacions B passa per l’eliminació de serveis temporals i
fixes que afecten l’estabilitat del sistema dunar, i les gestions de neteja i reti-
rada de restes de Posidonia oceanica que agreugen els processos erosius dels dos
sistemes dunars.

El tercer grup correspon a platges eminentment urbanes de tipus A1 i
A2 on destaquen totes aquelles platges associades a urbanitzacions turísti-
ques com cala Llonga, cala Sant Viçent, Portinaitx o platja d’en Bossa, tot i
que algunes d’elles comencen en els darrers anys a conservar algunes formes
relictes de naturalitat, com és el cas de la platja d’en Bossa, amb la recupera-
ció de formes dunars davanteres confinades a la zona urbana i Talamanca
(Figura 2.40).

Figura 2.39. Sistema
platja-duna de cala Comte

associat a zones
d’estacionament i serveis
de platja.
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2.15.- Illa de Formentera
El desenvolupament turístic de Formentera ha provocat profunds can-

vis que afecten la manera de vida de la seva població local. Malgrat les seves
evidents singularitats respecte a la resta de les illes de les Balears, i a la seva
«doble insularitat», en línies generals i des de la perspectiva
turística, Formentera constitueix actualment una destinació característica de
costa càlida amb una oferta marcada per una estacionalitat acusada i un
turisme de masses de sol i platja. L’aparició d’aquest turisme de masses
a Formentera és un fenomen relativament recent en comparació amb la seva
illa més propera, Eivissa, ja que aquesta es va incorporar de forma més gradu-
al al mercat turístic massiu generat en el seu entorn. A l’illa es va donar un
creixement en la construcció del 67% entre els anys 1980 i 1996, tant legal
com il·legal (Méndez, 2002), i un creixement poblacional del 24,6% en els
últims 20 anys. La seva activitat econòmica gravita sobre l’espai costaner,
essencialment les seves platges arenoses, que al seu torn és considerat el major
atractiu de l’illa.

Figura 2.40. Platja de
Talamanca, Eivissa, on

amb els anys es
recuperen morfologies
embrionàries de platja

alta i sector de dunes
efímeres.
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Observem, amb base a l’anàlisi CATPCA realitzat a les 24 platges (Fi-
gura 2.41) i cales de Formentera (Figura 2.42, Taula 2.26) que la correlació
de les variables amb els dos eixos definits per cadascuna de les dues dimensi-
ons presenta un comportament diferent a la resta d’illes, aquests canvis s’han
d’atribuir a l’escala de treball i la dispersió de platges i cales dins un context
territorial reduït i amb distàncies curtes entre centres emissors i platja. La
Figura 2.32 ens permet identificar un eixos molt esbiaixats cap a la D1 positi-
va, on hem de destacar la presència de serveis i estacionaments a la quasi
totalitat de platges, excepció feta de les ubicades a l’illa de s’Espalmador.
Apreciem que el grau d’artif icialització de la platja, serveis i urbanització,
tenen un pes important a l’hora de determinar els eixos cap a la D1, amb
valors positius d’alteració del sistema, grau d’urbanització, gestions que do-
nen lloc a l’erosió (neteja mecànica i retirada de restes acumulats de Posidonia),
serveis de restauració, transport públic i elevats índex de freqüentació, varia-
bles que denoten una artificializació del sistema en el seu conjunt. Negativa-
ment es correlacionen molt poc a la distància a centres hotelers, distància a
aparcaments associats a la platja, i l’existència de figures de protecció, tot i
que aquestes presenten valors elevats dins la dimensió. La D2 es correlaciona
molt positivament amb la freqüentació d’usuaris i de vaixells, i amb els valors
naturals de l’entorn, ja que quasi la totalitat de platges de l’illa conserva els
seus valors geoambientals.

Figura 2.41. Mapa
representatiu de les

platges de l’Illa de
formentera
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A la Figura 2.43 observem la representació de les platges dins els qua-
drants definits per les dues Dimensions, on trobem certa diferencia amb l’anàlisi
realitzat en el conjunt de les Balears (Taula 2.27).

Figura 2.42. Correlació i

distribució de les 20 varia-
bles de l’illa de Formen-
tera sobre l’espai facto-

rial definit per D1 i D2.

Taula 2.26.

Normalització principal
per variables de
Formentera
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Taula 2.27. Distribució de tipologies de platges dins el context de Formentera

Observem les platges de Formentera hi ha un domini de platges de tipo-
logia A, tot i que no es corresponen a les tipus A de la resta d’illes, ja que
presenten un elevat grau de naturalitat. Formentera, igual que va succeir a
Eivissa, comptava amb una urbanització rural dispersa fet que va facilitar
l’accés a nombrosos punts del litoral. Observem que les platges de tipologia
B es situen dins els quadrants Bb i les de tipologia A2 dins els quadrants Ab,
fet afavorit per la presència de sistemes platja-duna en estat de conservació
relativament bo i la proximitat a centres urbans, vies de comunicació i dota-
ció de serveis associats a platja.

El dendrograma de Formentera (Figura 2.44) mostra els resultats obtin-
guts a partir de les distàncies reescalades emprant l’opció de “average linkage”.
Prenent com indicador la distància euclidiana de 10 s’observen dos grans
grups, un primer corresponent a platges o punts de bany d’escassa magnitud
de tipologia C i molt poc freqüentades, amb accessos peatonals o nàutics,
com és el cas de la platja de sa Torreta, ubicada a l’illa de s’Espalmador
(Figura 2.45), i un segon grup correspon a platges de tipus B i A però amb
presència de valors geoambientals relativament ben conservats, com és el cas
de les platges de Migjorn, Llevant o Illetes (Figura 2.46).

Figura 2.43. Distribució

dels casos de Formentera
en l’espai factorial definit
per D1 i D2.
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Figura 2.44. Agrupació
de les platges de
Formentera mitjançant

un dendograma

Figura 2.45. Platja de sa
Torreta, ubicada a l’illa

de s’Espalamdor i
d’accés marítim.
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A títol de conclusions, i en línies generals, els resultats precedents indi-
quen que la major oferta de platges alterades i freqüentades (A2) es troba en
la major de les illes (Mallorca), encara que aquesta compta amb mostres de
tots els tipus de platges. Mallorca compta amb algunes àrees turístiques que
presenten un continu urbà paral·lel a la costa en què trobem platges i cales
sense paisatges naturals. Aquest fet ha relegat a moltes platges a les catego-
ries A2 i A1. Eivissa també compta amb platges dels quatre tipus identificats,
encara que la seva oferta tipus és una platja amb força afluència, publicitada,
urbana, però no greument alterada pel que fa als seus entorns i paisatges
(tipus A2). Menorca, en canvi, té una oferta equilibrada dels 4 possibles tipus
de platja, i la seva platja tipus és la natural (B i C), platges en entorns prote-
gits i no massificades, properes al quadrant B i A (A2 i A1), mentre que els
quadrats Ba i Ab no presenten gairebé casos. L’illa es caracteritza per no ofe-
rir platges degradades i freqüentades, encara que sí que ofereix platges altera-
des poc visitades i amb paisatge i entorns ben conservats, i f ins i tot
protegits. En el cas de Formentera obtenim platges tipus A2, es tracta de plat-
ges ubicades en espais urbans propers a vials de comunicació i presència de
serveis de platja però amb valors geoambientals relativament ben conservats.

Seguint les possibles situacions formulades amb base a la Figura 2.17, les
illes de Mallorca i Eivissa són les que tenen major nombre de casos que poden
pendular cap a platges de tipus A o B en funció de les gestions que es realitzin
sobre la pròpia platja, sistema dunar, accessos o entorns més immediats.

Com exemples paradigmàtics de platges ubicades en quadrants més de
caire urbà que no li correspondrien, tractant-se de platges verges ubicades en
ANEI o Parc Natural, trobem el cas de Es Trenc, ses Covetes i es Perengons a
Mallorca i es Cavallet i ses Salines a Eivissa. Es tracta de sistemes platja-
duna amb forts processos degeneratius atribuïbles a una incorrecta gestió del
sistema, dels serveis i dels seus accessos, fets que poden ser corregits amb la
modificació d’alguna de les gestions incloses dins les variables (Taula 2.17)
que han estat utilitzades en aquest anàlisi.

Figura 2.46. Platja

d’Illetes, amb
conservació de

morfologies dunars i

presència de serveis.
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3.- Anàlisi erosiu de mesures de gestió i de la manca de regulació d’usos.

En el aquest capítol es presenten dos apartats dels efectes erosius sobre
els sistemes litorals. Per una banda els derivats gestions directes sobre els
sistemes dunars i que a la llarga han suposat uns efectes erosius continuats.
Per altra les afectacions de tipus antròpic, moltes d’elles fruit del desconeixement
o la freqüentació, es per açò que el capítol es troba dividit en dos apartats:

a.- Erosió conseqüència de la gestió directe sobre els sistemes arenosos.
b.- Afectacions de gestions indirectes sobre els sistemes arenosos
Dins el mateix context es presenten les valoracions geoeconómiques i

ambientals derivades de les mesures sostenibles de gestió aplicades a la zona
de platja i sistema dunar davanter.

A.- Erosió conseqüència de la gestió directe sobre els sistemes
arenosos.

Apartat adaptat dels articles:

Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A.; Rodríguez-Perea, A. y Pons, G.X.
(2007). Cuantif icación del contenido sedimentario de los restos de Posidonia
oceanica en las playas y foredunes de Menorca. Gómez-Pujol, L. i Fornós, J. J.
(Ed.) Investigaciones recientes (2005-2007) en geomorfologia litoral.  89-93
Roig-Munar, F X, Rodríguez-Perea, A., Martín Prieto, J. A. i  Comas Lamarca,
E. (2004). Primeres estimacions  en taxes de pèrdua sedimentaria dels sistemas
platja-duna per la retirada mecànica de bermes de Posidonia oceanica. En  Pons,
G. X. (Ed.) IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Re-
sums,  82- 83.

Roig-Munar, F X. i Martín Prieto, J. A. (2005). Efectos de la retirada de
bermas vegetales de Posidonia oceanica sobre playas de las islas Baleares:
consecuencias de la presión turística. Investigaciones geográficas de México,
57, 39-52

Roig-Munar, F. X. (2004). Análisis y consecuencias de la modificación
artificial del perfil playa-duna provocado por el efecto mecánico de su limpieza.
Investigaciones Geográficas  35, 87-103.
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3.1- Erosió conseqüència de la gestió directe sobre els sistemes
arenosos.

Parlar de litoral a Balears és parlar de productes i serveis d'una desti-
nació turística de Sol i platja, en la qual les cales i els sistemes platja-duna
constituïxen el principal actiu mediambiental sobre el qual es basa, i en el
qual gravita, l'economia de les illes. Aquests espais litorals pertanyen a siste-
mes naturals fràgils i dinàmics sobre els quals intervenen gran nombre de
factors (Martín-Prieto i Rodríguez-Perea, 1998), de diferent naturalesa i mag-
nitud, i la seva preservació està directament relacionada amb la possibilitat
d'adaptació natural a canvis dinàmics provocats per agents de caràcter natu-
ral (Pye, 1982), i/o de caràcter antròpic. A partir de la dècada dels 70 f ins a
l'actualitat, la gestió en platges i cales ha estat marcada per la preocupació
de complir amb les normes bàsiques d'higiene i per la instal·lació de certs
serveis destinats a l'oci i recreació d'usuaris, així com per l'obtenció de ban-
deres blaves (Breton i Esteban, 1995), i altres f igures de gestió recentment
adaptades a ambients litorals (Yepes, 1999, 2002), no concebent aquests es-
pais com elements naturals, fràgils i dinàmics. Les platges i cales van ser i són
enteses com un annex més als espais urbans i turístics, obviant les seves ca-
racterístiques ambientals, amb la funció de reserva sedimentològica de les
morfologies dunars associades (Martín-Prieto i Rodríguez-Perea, 1998), i el
fet que constituïen l'hàbitat de nombroses espècies botàniques adaptades a
aquests ambients (Schmitt, 1994). A fi i efecte d’assolir de forma correcta
aquestes gestions, les administracions han realitzat tasques de “neteja” de
platges (retirada de bermes vegetals i neteges mecàniques) que han afavorit
de forma continuada a la degradació dels sistemes litorals arenosos, amb
conseqüències de tipus erosiu.

La interacció de factors ambientals que es dóna en els àmbits litorals
determina una gran varietat de processos que fa d'aquests espais àrees d'ele-
vada fragilitat ambiental (Andrés i Gracia, 2000). En les últimes dècades, la
contínua ocupació litoral per part de la societat i el desenvolupament d'acti-
vitats i usos aliens a aquest medi han alterat la seva dinàmica natural (Paskoff,
1998), incrementant greument la seva fragilitat i causant modificacions en la
seva dinàmica i evolució (Nordstrom, 2002), que en molts casos ha duut a la
seva desaparició. En aquest sentit, el litoral arenós, i els seus sistemes natu-
rals associats han estat reclam per a l'assentament d'activitats i
infraestructures turístiques (Nonn, 1987). Les Illes Balears no han estat alie-
nes a aquests processos on l'oferta turística s'ha centrat bàsicament en la
demanda de l'espai físic, tenint fins al moment un clar domini el litoral, on la
pressió turística i recreativa que suporten aquests medis, concentrada en pe-
ríodes estivals, genera importants impactes ambientals. Un elevat percentat-
ge d'aquests impactes neix de la falta de coneixement per part d'agents eco-
nòmics i socials, i per part dels organismes polítics que gestionen aquests
espais litorals, els quals desconeixen les seves característiques i la seva dinà-
mica natural (Roig-Munar, 2002). La situació de degradació a la que actual-
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ment s'ha arribat en alguns espais litorals de les illes es fonamenta bàsicament
en dos factors, segons Rodríguez-Perea et al. (2000):

1.- el primer, considerar les platges, la seva part emergida, com un es-
pai independent genètica i dinàmicament dels factors que afecten
els seus sectors submergits i emergits, entenent que aquests dos no
guarden una relació directa.

2.- el segon, no tenir present l'especificitat genètica de les platges de
Balears respecte a les del litoral continental.

Per tant s'ha d'entendre que la platja submergida, la platja subaèria i
el camp dunar constitueixen tres espais estretament lligats (genèticament i
dinàmica), i on els intercanvis sedimentaris entre aquests són de vital impor-
tància per al funcionament i equilibri de tot el sistema (Figura 1.2 i Figura
1.17). Per tal d’evidenciar els efectes erosius de les tasques mecàniques realit-
zades amb finalitat de gestió sobre la platja s’han plantejat quatre investiga-
cions que es presenten en aquest capítol mitjançant els següents estudis rea-
litzats per:

1.- La quantificació de material sedimentari entre els pradells de Posidonia
oceanica i les morfologies dunars, seguint un perfil de mostreig entre
la zona submergida i l’emergida, d’aquesta manera obtenim volums
sedimentaris en les entrades netes al sistema emergit (Roig-Munar
et al., 2007).

2.- La quantif icació de del material sedimentari extret de la platja amb
la retirada de les bermes vegetals acumulades a la zona de batuda
(Roig-Munar et al., 2004). Els resultats ens permeten  establir l’ero-
sió provocada per aquestes tècniques de gestió.

3.- Els efectes erosius de la retirada sobre la platja d’es Perengons
(Mallorca) que fou sotmesa a un temporal d’incidència directa des-
prés de la retirada de bermes acumulades (Roig-Munar i Martín-
Prieto, 2005). Els resultats ens mostres l’afectació al llarg d’un per-
fil que assoleix l’erosió de la cresta dunar.

4.- S’analitzen els efectes erosius per compactació, desplaçament de
volums sedimentaris, eradicació de formes i vegetació associada
derivats de la neteja mecanitzada amb distinta maquinària sobre
una platja (Roig-Munar, 2004).  Els resultats ens mostren els efec-
tes puntuals d’aquestes actuacions mecàniques.

3.2.- Quantificació de material sedimentari ubicat en el perfil entre les
restes de Posidonia oceanica i les morfologies dunars

Un dels problemes bàsics a l’hora de gestionar el balanç sedimentari
del sistema és la quantificació de l'aport d’arena associat a restes de Posidonia
oceanica. aquesta fanerògama marina constitueix un important aport de sedi-
ments al sistema playa-duna. Sobre les seves fulles s'instal·len multitud d’epí-
f its; hidrozous, algues, briozous, poliquets, foraminífers, etc (Massutí et al.,
2000) les parts dures de les quals fan de les praderies de Posidonia un gran



141

3.- ANÀLISI EROSIU DE MESURES DE GESTIÓ I DE LA MANCA DE REGULACIÓ D’USOS.

productor net de sediment. Canals i Ballesteros (1997) indiquen que la pro-
ducció de carbonat a la plataforma de Mallorca-Menorca  està al voltant de
62,2 g de carbonats/any per metre quadrat de Posidonia oceanica. Autors com
Procaccini et al., (2003) aporten dades d’una producció de biomassa d’epí-
f its entre 7 i 147 g/ps/m2. No obstant això, en aquest punt es perd la pista
respecte a quina proporció d'aquests carbonats s'incorporen al sistema plat-
ja-duna. Part d'aquesta producció neta queda en el mateixos pradells, part
és transportada cap a aigües més profundes i part, la qual és objecte d'aquest
estudi, s'incorpora als ecosistemes terrestres. Partim de la hipòtesi que les
fulles i els rizomes morts de Posidonia perden pel seu transport al llarg del
perfil submergit entre el pradell i la platja els epíf its que tenen incorporats
sobre ells, i incorporant part d’aquests al sistema submergit. Un cop arriben a
la zona emergida, les restes de Posidonia oceanica guanyen sediment per adhesió
de material sedimentari sec ubicat sobre la platja emergida i posteriorment
amb la circulació cap a la zona de dunes, l’assecament de la matèria orgàni-
ca i per efectes de tensió superficial, perden aquest sediment que és incorpo-
rat a la platja àrea.

L'objectiu principal d'aquest capítol és el d’establir quin és el contin-
gut sedimentari de les restes de Posidonia oceanica, des de la seva font de pro-
ducció, el pradell submergit, fins a la platja subaèria i les morfologies dunars.
S'analitza el sediment acumulat tant en les fulles com en els rizomes, una
vegada despresos de la planta a la zona submergida i a la zona emergida. Per
a la realització de l’estudi s’establiren quatre zones de mostreig en diferents
sistemes platja-duna de la illa de Menorca: Trebalúger i son Saura, al Sud, i
Tirant i sa Torreta, al Nord (Figura 3.1), i seguint el perfil representatiu de la
platja s’estableixen les següents àrees per la pressa de mostres:

1. Fulles vives preses in situ, en les pradells de Posidonia oceanica (POV)
per determinar els continguts d’epíf its insitu.

2. Fulles mortes de Posidonia oceanica acumulades en la platja submergi-
da (POM) per determinar les pèrdues d’epíf its per efectes de
l’hidrodinamisme.

3. Rizomes acumulats en la platja submergida (RM) per establir el con-
tingut sedimentari adherit.

4. Rizomes acumulats sobre la platja emergida (RP) per establir la rela-
ció entre els pradells, la zona emergida i el volum arribat a la platja.

5. Restes de fulles dipositades en la vegetació de la foredune (POF), per
establir quin percentatge de sediment s’incorpora al sistema emer-
git de morfologies dunars.

6. Restes de rizomes en la foredune (RPF) per establir el percentatge de
sediment s’incorpora al sistema emergit de morfologies dunars.
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Metodologia
S'han pres un total de 5 mostres de cada àrea, una per cada platja,

amb un volum seleccionat per a cadascuna d'elles de 3.7 l de rizomes. Poste-
riorment en el laboratori s’ha seleccionat de cada mostra presa en el camp un
volum de 0.75 l de la fracció més representativa. Aquesta fracció representa-
tiva ha estat cremada en el forn a una temperatura de 550º C al llarg de 4
hores per eliminar tota la matèria orgànica i def inir el contingut total de
matèria inorgànica per a cada àrea analitzada (Taula 3.1).

Els resultats varien en funció de la distància a la línia de costa, encara
que també ho fan en funció de la platja on es van prendre les mostres (Figura
3.2 a i b, i Figura 3.3 a i b). Si bé no s'observa cap tendència entre els dife-
rents sistemes platja-duna, sí es defineixen entre les diferents zones i entre els
tipus de restes analitzades.

Figura 3.1. Mapa dels
quatre sistemes platja-

duna analitzats.

Taula 3.1. Contingut

promig en pes i volum de
les mostres analitzades i

la seva densitat. Font:

Roig-Munar et al. (2007)
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Figura 3.3 a i b.
Distribució del

contingut sedimentari,
en volums (cc/l) als
quatre sistemes platja-

duna i a cada àrea de
mostreig. Font: Roig-
Munar et al (2007)

En relació amb el contingut de les fulles de Posidonia oceanica, els valors
mitjans (Taula 3.1) mostren un increment, tant en volum com en pes entre les
mostres de fulles vives in situ i les mortes de la platja submergida, mentre que
entre aquestes fulles i les que troben en les morfologies dunars davanteres es
dona una disminució de volum. Aquest fet ha d'interpretar-se en el sentit que;
a l'arribar les fulles a la platja emergida se'ls adhereixen nombrosos grans de
sorra de la platja, que després tornen a perdre's en la seva trajectòria eòlica
fins a les morfologies dunars. En el cas del contingut sedimentari de les restes
de rizomes també s'observa el mateix patró, és a dir, els rizomes incorporen
sediment al travessar la platja i suposadament ho tornen a perdre a l'arribar
a les formes dunars.

Les relacions entre pes i volum ens permeten establir les densitats de les
restes carbonatades analitzats. Aquestes són relativament elevades en les fu-
lles vives (0,56 l/m3) i en els rizomes recollits en la platja (0,87 l/m3), mentre
que a la resta de mostres es presenten valors més moderats i més homogenis,
entorn de 0,27 l/m3. Quant a la distribució geogràfica, no semblen existir
diferències entre les platges del Nord de la illa (Tirant i sa Torreta) i les del
Sud (Trebalúger i son Saura). Tan sols en la quantitat de sediment transpor-
tat pels rizomes en platja (RP) poden veure's majors volums i pesos en les
platges meridionals.

Figura 3.2 a i b.

Distribució del
contingut sedimentari,
en pesos (g/l) als

quatre sistemes platja-
duna i a cada àrea de
mostreig. Font: Roig-

Munar et al (2007)
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En conclusió, el mostreig de restes, fulles i rizomes, de Posidònia oceanica
a les platges de Menorca ens permet observar, en relació amb el transport
sedimentari, que el seu contingut arenós s'incrementa clarament en la platja
seca per a perdre'l de nou en el primer cordó dunar (Figura 3.4 i 3.5), on
passen a jugar un important paper en l’aportació de nitrats a les comunitats
vegetals de duna. Probablement la humitat de les restes a l'arribar a estar en
contacte amb les arenes seques de la platja permet l'adherència de sediment.
Una vegada perduda aquesta humitat, en les dunes, el sediment torna a caure
de les restes orgàniques i els valors tornen a ser semblats als inicials. La capa-
citat de transport ha de xifrar-se doncs, en el contingut en partícules sedi-
mentàries de la fulla viva o els rizomes. Han de descartar-se els valors de les
restes en platja que es veuen incrementats sols de forma temporal. Seguint
aquest raonament i amb les limitacions del nombre de mostres analitzades,
pot apuntar-se que el transport net es trobaria entorn dels 7 g/l de fulles i
alguna dada major, però amb valors més incerts, per als rizomes.

Finalment ha d'assenyalar-se que la retirada de les restes de Posidonia
oceanica per motius de gestió de la platja, ja sigui amb la retirada de les ber-
mes, ja sigui amb cribats mecànics de platja, pot ser molt més nociva per al
balanç sedimentari de la platja quan es produeixi en la zona seca de la platja,
on aquestes restes gairebé dupliquen el seu contingut sedimentari (Figures
3.6 i 3.7). Per tant s’ha de tenir present aquesta dada en continguts sedimen-
taris a l’hora de realitzar gestions de les restes acumulades o cribats de super-
fícies de platja. Hem de fer esment que aquests resultats són extrets del mos-
trejos realitzats sobre restes biològiques de Posidonia oceanica, per tant no hem
tingut presents aquells volums de sediment que arriben a la zona de platja
emergida de forma aïllada i no associada a aquestes restes.

Figura 3.4 i 3.5.

Exemples de fulles de
Posidonia oceanica

retingudes per vegetació

de morfologies dunars
al sistema dunar d’es
Grau i son Saura del

Sud, Menorca, 2008
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3.3.- Efectes de la retirada de bermes de Posidonia oceanica
Entre els impactes derivats de la gestió de platges destaca l'extracció

sistemàtica de restes de fulles mortes de Posidonia oceanica acumulades sobre
la platja en forma de bermes. En aquest treball considerem apropiada la uti-
lització del terme geomorfològic berma, definit a la Llei de Costes (Llei 22/
1988) com a dipòsit de sediment situat a la platja que presenta una secció
triangular amb una superfície superior plana o suaument, inclinada cap a
terra -sostre de berma o “berm top”- i una superfície de major inclinació cap
al mar. Entenem que el terme francès banquette, utilitzat per a la definició
d'aquestes acumulacions s’ajusta als litorals continentals, mentre que en el
cas de les Illes Balears aquesta deposició vegetal en la zona de platja aèria
duu amb si de forma natural la transferència sedimentària entre la part emer-
gida i submergida de la platja, així com una interferència en el transport eòlic
cap a la zona dunar, i per tant substitueix les funcions morfològiques de la
berma sedimentària.

Aquestes extraccions són motivades per un error interpretatiu en la pre-
sència de restes vegetals per part dels usuaris i gestors, que l’entenen com
brutícia i molèstia, i transmeten les seves queixes als gestors de serveis turís-
tics, que al seu torn les transmeten a l'administració encarregada de la gestió
de la neteja litoral (Roig-Munar et al., 2001; Balestri et al., 2006). Gran part
d'aquestes queixes vénen fonamentades pel desconeixement dels valors
geoambientals del litoral balear i per una venda del producte turístic litoral
d’arenes blanques i lliures de restes naturals, ignorant en tot moment que la
presència d'acumulacions de Posidonia oceanica sobre les platges i cales de la
majoria del litoral és un procés natural, fet que desconeix l'usuari que visita
la illa per falta d'informació del producte ofertat, tant en origen com en des-
tinació. La retirada sistemàtica d'aquestes acumulacions genera impactes a
curt i mig termini, i com a resultat d'aquestes actuacions en les últimes dèca-
des s'ha donat una retrocés de la línia de costa, així com de la superfície i del
volum de les platges on es duu aquesta pràctica (Servera i Martín-Prieto,
1996, Rodríguez-Perea et al., 2000; Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005; Tigny

Figura 3.6 i 3.7.

Exemples de fulles i
rizomes de Posidonia

oceanica amb alts

continguts
sedimentaris sobre la
zona de platja

emergida, Menorca,
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et al., 2007). S'han vist afectades morfologies dunars efímeres, davanteres i
les comunitats vegetals a elles associades.

L'objectiu bàsic d'aquest treball va ser aportar una dada de l’erosió de
la platja basan-m’hos en la realització de diferents perfils per comprovar les
teories formmulades per diferents autors sobre la pèrdua de sediment, super-
fície de platja i volum associat a aquest efecte directe de la gestió de platges
(Servera i Martín-Prieto, 1996, Rodríguez-Perea et al., 2000). Es per açò que
s’analitza una platja sotmesa a retirades mecàniques de restes acumulades
de bermes i la influència directa dels temporals, un cop desproveïda la platja
de la seva defensa natural.

La Posidonia oceanica és una fanerògama marina endèmica del mar Medi-
terrani que habita preferentment sobre substrat tou, a una profunditat varia-
ble entre 0 i 45 m. El seu desenvolupament horitzontal sobre el substrat és tal,
que dóna lloc al que es coneix com prades, sent la seva extensió de centenars
de km2, els quals s'estenen per tot el litoral, però de forma especial enfront de
platges arenoses de les illes Balears, al voltant de uns 750 km2 (Procaccini et
al., 2003). Aquesta planta marina perd una part important de les seves fulles
a la tardor, estimada entre 10 i 20 tn/ha (Medina, et al., 2001), coincidint
amb l'inici dels temporals, i les substitueix a inicis de la primavera per fulles
noves. D'aquesta pèrdua de fulles, una part és arrossegada per l'onatge a les
zones més profundes de la plataforma continental, encara que la major part
(entorn un 70%) es troba entre la zona de prada submergida i el límit de la
zona infralitoral o zona de swash (Rodríguez-Perea et al., 2000), a partir
d'aquesta situació es dóna una acumulació de fulles sobre la platja transpor-
tades per l'onatge, que representa entre un 10% i un 25% de la producció
anual d'aquesta planta (Medina et al., 2001).

Les fulles de Posidonia oceanica presenten una gran densitat d’epíf its,
bàsicament fauna de briòfits i foraminífers incrustants donant lloc a una ele-
vada producció de carbonats (Romero, 1988). Les fulles de Posidonia oceanica
amb una densitat lleugerament superior a l'aigua marina, a causa dels mine-
rals carbonatat adherits, facilita el transport cap a la zona de platja emergi-
da o als ecosistemes adjacents sobre la platja facilitant la creació de bermes.
Aquests pradells conformen l'ecosistema amb la producció neta de sediment
arenós més important del litoral Balear (Fornós i Ahr, 1997). A causa de l'es-
cassesa d'aports sedimentaris d'origen fluvio-torrencial provoquen una com-
posició sedimentològica del litoral balear eminentment bioclàstica amb per-
centatges superiors al 85% (Jaume i Fornós, 1992, Balaguer et al. 2001; Gómez-
Pujol et al., 2004). Degut a que les marees no són signif icatives a les Illes
Balears com element morfodinàmic (oscil·len entre els 15 i 25 cm), l'onatge i
les corrents juguen un paper bàsic com agents modeladors de la costa balear,
fent arribar a la platja la producció sedimentària carbonatada procedent de
les prades de Posidonia oceanica. L'acumulació de restes de Posidonia oceanica és
un fenomen comú en platges, ja sigui de forma puntual o de forma completa
en tota la seva extensió (Chessa et al., 2000; De Falco et al., 2003). A les
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platges del mediterrani associades a pradells de Posidonia es dna l'acumula-
ció de les fulles mortes de sobre la platja, formant una berma vegetal (Figures
3.8 i 3.9). La bermes vegetals arriben a assolir alçades superiors als 2 m per
una amplària que oscil·la entre una o diverses desenes de metres i que s'este-
nen cap a terra, formant una compacta i espessa capa d’arena, matèria orgà-
nica i aigua (Jeudy de Grissac, 1984).

Aquestes acumulacions contribueixen al manteniment de la línia de
costa reduint la força de l'onatge i afavorint els processos de sedimentació
enfront dels erosius (Hemminga i Nieuwenhuize, 1991, Duarte, 2000,
Hemminga and Duarte, 2000, Rodríguez-Perea et al., 2000; Terrados and
Borum, 2000, Mateo et al., 2002; De Falco et al., 2003). La persistència
d'aquestes bermes afavoreix les condicions de protecció de platges (Ochieng
and Erftemeijer, 1999; Mateo et al., 2002; Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005),
i la freqüència de bermes es relacionen amb cicles naturals de caiguda de
fulla estacional, condicionades per mecanismes hidrodinàmics locals de ca-
ràcter deposicional i multianual (Servera et al., 2002).

La berma té una doble funció morfodinàmica; en primer lloc, exerceix
una protecció sobre la platja subaèria enfront de la incidència dels tempo-
rals, ja que procedeix una reducció en la velocitat i la turbulència del trenca-
ment d'ona a causa de l'elevada viscositat de l'aigua barrejada amb restes de
fulles que esmorteixen l'impacte d'aquesta sobre la berma, en segon lloc cap-
tura sediment entre les seves fulles (Rodríguez-Perea et al 2002). Des del punt
de vista sedimentológic representen una trampa molt efectiva per importants
quantitats de sediment que es troben intercalats de forma irregular en el per-
f il de la berma o bé adherits als feixos de les fulles (Hemminga i Nieuwenhuize,
1991; Roig-Munar et al., 2001; Medina et al., 2001; de Falco et al., 2008). A
les Figures 3.10 i 3.11 podem observar dos exemples de l’arquitectura que
presenten aquestes bermes de Posidonia oceanica un cop les barres submergides
són adossades a la platja.

Figures 3.8 i 3.9.
Exemples de bermes
deposicionals de fulles

de Posidonia oceanica

sobre les platges de Son
Saura del Sud

(Menorca) i Es Trenc
(Mallorca).
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Actualment aquestes bermes són retirades sistemàticament. Així, en
període estival són retirades bàsicament per una concepció errònia del terme
neteja i estètica de platges (Roig-Munar-Munar, 2002; Guala et al., 2006;
Duarte, 2004; de Falco et al., 2008), i en el període hivernal, són retirades per
a l'aprofitament agro-ramader. Aquesta retirada quan es realitza amb ma-
quinària pesant, generalment tractors, excavadores o retroexcavadoras (Figu-
res 3.12 i 3.13), provoca d'una banda, la destrucció del peu de la duna, tant
per les maniobres de la pròpia màquina com per l'acció de l'onatge, que a
causa de la desprotecció de la platja és capaç d'arribar la morfologia dunar
i, per altra banda, es perd una important quantitat de sediment intercalat
amb les restes dipositades de Posidonia oceanica que surt del sistema platja-
duna donant lloc a uns balanços negatius, a més de la compactació del sedi-
ment restant, pel pas continu de la maquinària sobre la platja.

Part de l’erosió que produeixen les màquines és deu a la forma en que
es realitza la retirada de les restes acumulades. Aquesta erosió és màxima
quan es fa perpendicular a la línia de costa i mitjançant mecanismes com-
pactes sense porositat que permeti la percolació del sediment intercalat en la
berma (pales), els medis de transport i els llocs de deposició, que es troben
més enllà del propi sistema platja-duna, i per tant no s’espera siguin retor-

Figura 3.10 i 3.11.
Arquitectura

sedimentaria de bermes

formades per acumuls
de Posidonia oceanica i

superposició de barres

litorals, exemples de son
Saura del Sud

(Menorca) i es Trenc

(Mallorca).

Figures 3.12 i 3.13.
Tasques de retirada de

bermes acumulades de
Posidonia oceanica amb

maquinària no

apropiada a les platges
de Formentera i

Menorca.
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nats al sistema platja (Figures 3.14 i 3.15). Aquesta retirada tampoc no afavo-
reix un procés de desestructuració de la berma natural de platja, ja que es fa
sense previ desmunt i “rentat” a la mar, d’aquesta manera facilitar la decan-
tació de matèria orgànica i sediment. Altres aspectes negatius directament
relacionats amb aquest tipus d'extracció són la destrucció de les primeres
comunitats vegetals formadores dels sistemes dunars, fet que comporta una
forta salinització de la primera línia vegetal i la retirada de la font més impor-
tant de matèria orgànica d'aquestes comunitats (Mateo i Romero, 1996; Mateo
et al., 2003), el que provoca la reducció de les poblacions d'algunes espècies
psammòfiles típiques de la foredune (Gil, 1998; Balestri et al., 2006; Cardona
i Garcia, 2008).

La influència de la berma sobre el perfil platja-duna han estat descrites
en treballs que analitzen la defensa del litoral (Blanc, 1971; Rodríguez-Perea
et al., 2000; Servera et al., 2002; Mateo et al., 2003; Duarte, 2004; Roig-
Munar i Martín-Prieto, 2005), i per estudis d’ecologia i biodiversitat (Picard,
1953; Grissac i Boudouresque, 1985; Chessa et al., 2000; de Falco et al.,
2002), evidenciant tots ells l’important paper protector de defensa enfront
dels onatges. Servera et al., (2002) proposen un model seqüencial per expli-
car l’acumulació i desmunt de les bermes de Posidonia oceanica sobre les plat-
ges de les illes Balears, model que fou parcialment modificat per Roig-Munar
i Martín-Prieto al., 2005 (Figura 3.16).

Figures 3.14 i 3.15.
Exemples d’acopis
multitemporals

dipositats en
abocadors com es el
cas de les platges

d’Alcúdia (Mallorca), i
es Cavallet
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Figura 3.16. Model
seqüencial de construcció

i desmunt natural de les
bermes de Posidonia

oceanica. Font: Roig-

Munar i Martín-Prieto
(2005) modificat de
Servera et al (2002).
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Roig-Munar i Martín-Prieto (2005) parteixen d'una situació inicial de
bon temps (A), després de la qual l’increment de l'onatge provoca la posada
en suspensió i el transport de les fulles mortes dels pradells de Posidonia i la
platja submergida cap a la platja aèria (B). Al mateix temps es dóna una
erosió natural de la línia de costa, on els corrents de ressaca construeixen la
primera barra submergida. En un nou estadi de major energia de l’onatge (C)
les restes de Posidonia oceanica arriben a la línia de costa, i comença la deposi-
ció i posterior acumulació en el límit superior de la zona de swash. Des d'aquest
moment, i mentre l'onatge supera la potència de la nova acumulació, la ber-
ma presenta una acreció a la vertical i horitzontal en sentit terra-mar, reduint
la zona de swash, i per tant l'erosió de la platja aèria. Paral·lelament en
l'acumulació, es donen diferents episodis deposicionals de sediment interca-
lat en la potència de berma (Figura 3.16) . En aquest mateix estadi de cons-
trucció es dóna l'erosió del sediment situat en la part frontal de la berma, que
és transportat pels corrents de ressaca cap a zones més profones amb la la
formació de barres i donant lloc a una disminució de la profunditat i amplia-
ció de la zona de surf. Tot aquest procés provoca l'allunyament de la zona de
trencament, reduint considerablement l'energia de l'onatge incident. Les ca-
racterístiques d'aquest estadi es repeteixen a mesura que incrementa l'onat-
ge (D). No obstant això, les formes i processos van guanyant major magnitud,
arribant la berma vegetal a unes dimensions que superen en horitzontal la
posició inicial de la línia de costa, i l'aparició d'una segona barra submergi-
da de sediment. Una vegada que tot el volum de fulles disponibles es troben
sedimentades com berma, es poden donar dos estadis evolutius diferents (E i
F). L'estadi d'una primera situació evolutiva (E), correspondria al de la mag-
nitud de l'onatge constant en un mateix nivell de berma, afavorint l’increment
en dimensions. En aquest cas (E), i en primera instància, es segueix produint
erosió en la base frontal de la berma, que provoca una morfologia notch
d'aquesta, i el desmunt parcial per desplom de la seva part superior. Aquest
procés posa en suspensió una important quantitat de matèria orgànica i sedi-
ment que es trobava intercalat, i que alhora esmorteiran l'energia de l'onatge
incident dissipant temporalment l'erosió per l'efecte de les barres submergi-
des i la viscositat creada en l'aigua per les fulles de Posidonia oceanica. Malgrat
tot la ressaca evacuarà progressivament una part de fulles soltes cap a zones
més profundes, disminuint la viscositat de l'aigua i incrementat l'erosió del
sediment f ins a provocar de nou un notch de base i posterior col·lapse de la
berma. El segon estadi (F), implica una progressiva disminució de la magni-
tud de l'onatge, en el qual té lloc un procés de foradada i col·lapse de la
berma, igual que en la situació anterior.

La reducció progressiva de l'energia de l'onatge durant aquest període
implica dos aspectes; 1) existeix una major evacuació de fulles mortes cap a
les zones més profundes per sota la base d'ona, i 2) s'inicia una tornada de
les barres submergides cap a la zona aèria de platja. Aquesta última situació,
i amb igual tendència, marca el procés de desaparició total o parcial de la
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berma acumulada (G), per a acabar l'estadi d'acoblament de barres sorren-
ques al perfil de platja aèria (H). Sobre la base del model descrit cal tenir en
compte que un percentatge de matèria orgànica i sediment, ja sigui adherit
als feixos o solt, passarà a formar part del sistema aeri per dinàmica eòlica o
bé per l'acció d'onatges de forta intensitat entre els estadis C i F, constituei-
xen aports al sistema com font sedimentària (Roig-Munar et al., 2007) i ni-
trats per la vegetació (Gil, 1998; Cardona i Garcia, 2008).

Al mancar les Balears de processos mareals les platges tenen poca vari-
abilitat en el seu perf il a curt termini, ja que la superfície de platja aèria
(quan la berma roman sobre la platja) es manté més o menys constant al
llarg de l'any, excepte en l’afectació de temporals. L’absència de marees és un
dels motius pels quals la berma s'acumula i diposita en la zona límit d'acció
de swash, estenent-se cap a terra. Per tant la presència o absència resulta
determinant en la conf iguració del perf il de la platja. D'aquesta manera,
obtenim com resultat dos perfils teòrics (Figura 3.17), en funció de si l'acu-
mulació de fulles és o no retirada de les platges de forma sistemàtica i al llarg
d'un any.

El primer dels perfils (A, Figura 3.16), correspon a un perf il típic de
acreció-erosió, podent-se observar en qualsevol platja on el volum de sedi-
ment implicat entre ambdós perfils roman relativament constant en un ba-

Figura 3.17. Perfils
teòrics de platja amb i

sense acumulació de

fulles de Posidònia
oceanica sobre la zona

de swash. Font: Roig-

Munar i Martín-Prieto
(2005).
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lanç sedimentari estable. Entre les conseqüències més immediates de l'ex-
tracció de la berma estan, en primer lloc, la desprotecció de la platja enfront
de la presència de temporals i, en segon, es produeix un important output en
el balanç natural sedimentari del sistema, al ser aquesta una extracció indis-
criminada. El segon perfil (B, Figura 3.16), correspondria a ambdós perfils
(acreció-erosió), mantenint l'acumulació de fulles sobre la platja al llarg de
tot l'any. Aquest seria l'estat d'equilibri natural de qualsevol platja de les illes
Balears, on la berma protegeix la platja subaèria enfront dels temporals. En
ocasions, aquesta berma, sobretot al poc temps de la seva construcció, pot
ser objecte de desmantellació natural per onatge d'alta energia (Figura 3.16,
estadis I i F), arrossegant les fulles cap a la platja submergida, o bé si l'acu-
mulació és de poca potència es pot donar un procés de sedimentació sobre
aquesta, donant lloc a intercalacions estratigràfiques de matèria orgànica i
sediment sense berma aparent sobre la línia d swash i la platja emergida. Si
aquesta berma vegetal roman, la seva efectivitat de protecció front la força de
l'onatge pot suposar la protecció de la foredune. La diferència més important
entre els dos tipus de perfils descrits estriba que el perfil d'erosió en el segon
exemple (B) s'inicia des de la vora del talús de berma, sent un perfil més
suau, ja que el sediment queda intercalat en un espai menor, amb un movi-
ment reduït entre swash i el límit superior del pradell de Posidonia oceanica.

En aquest treball es demostra l'efectivitat de protecció de la línia de
costa de les bermes vegetals de Posidonia oceanica a partir de dos perfils de
platja realitzats en el sistema platja-duna d’es Peregons (S Mallorca). El pri-
mer d'ells es va realitzar el 19 d'octubre, i el segon el 26 de novembre de l'any
2000 (Figura 3.18). En el primer podem observar una berma acumulada sobre
la platja aèria, en la zona de batuda d'ones, amb una potència de 60 cm. que
s'estén aproximadament 12 m cap a terra. Es tracta d'un perfil de acreció,
amb dues bermes bé desenvolupades. El segon perfil, realitzat el 26 de no-
vembre, mostra un perfil d'erosió, amb absència de bermes de Posidonia i
amb una barra incipient en la zona submergida més immediata. Entre l'aixe-
cament d'ambdós perfils, la berma acumulada en la platja va ser retirada
artificialment el dia 14 de novembre amb maquinària pesada. Posteriorment
el dia 20 de novembre, va tenir lloc el temporal més important d'aquest any,
registrant una Hs (alçada d’ona significant corresponent al valor mig del terç
superior de les alçades d’ona) de 5.4 m, i un Ts (període significant) de 8.7 s,
i amb una component WSW, que va incidir de forma directa sobre la platja.
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El resultat f inal es reflexa en el perfil resultant de 26 de novembre (Fi-
gura 3.18), on l'onatge va arribar fins al peu de la foredune i és la conseqüèn-
cia d'una pèrdua de 1.2 m3/m de sediment al llarg del perfil, la pèrdua de
vegetació de platja i foredune, i la modificació del perfil de platja, resultant
més inclinat, i amb retrocés temporal de la línia de costa de 15 m. Si bé és
cert que davant un temporal d'aquesta magnitud, és probable que la dimen-
sió de la berma no hagués resultat una barrera natural del tot eficaç contra
l'acció erosiva del temporal. En condicions d'un temporal amb menor ener-
gia (el 62 % de Hs és inferior a 2 m), sí hagués resultat efectiu i una escollera
ef icaç, ja sigui per la configuració de la pròpia berma com per l'acció de
l'espessa capa de matèria orgànica suspesa en l'aigua. Aquest fet que va
ocórrer el 11 de novembre, el qual va tenir lloc altre temporal amb ones de 3.6
m de Hs, amb la mateixa component que el temporal del dia 20. Aquest fet,
no va ser suficient per a eliminar completament la berma de la platja, ja que
l'acumulació de Posidònia, va exercir una efectiva protecció de la platja sub-
àrea. Per tant el manteniment d'aquesta berma sobre la platja hagués donat
com resultat la conservació d'un perfil similar, morfològicament, al que mos-
tra el perfil del 19 d'octubre, que probablement s'hagués mantingut fins a la
temporada turística de l'any següent, i així hagués evitat un balanç sedimen-
tari negatiu induït per una acció de retirada mecànica de berma.

Mitjançant els resultats obtinguts en la platja d'es Perengons,
extrapolables a tot litoral balear, per les seves característiques
geomorfològiques, podem dir que les actuacions mecàniques sistemàtiques
realitzades de forma indiscriminada sobre les platges en les darreres dècades
han provocat, i provoquen encara avui, la pèrdua de superfície i volum de
platja, així com l'alteració i desestabilització dels processos naturals d'inter-
canvi sedimentari entre platja submergida i emergida.

En la Figura 3.19 queda reflectit de forma esquemàtica el procés erosiu
descrit al llarg d'aquest estudi, en el qual podem distingir dos efectes princi-
pals en la retirada mecànica: la modificació del perfil de platja i la pèrdua de
sediment. En ambdues situacions la platja queda desprotegida de la seva

Figura 3.18. Variabilitat
de perfils de platja amb i

sense acumulació de

fulles de Posidonia

oceanica després d'un
temporal d'incidència

directa sobre la platja
d'és Perengons

(Mallorca). Font: Roig-

Munar i Matin-Prieto
(2005).
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defensa natural, la berma acumulada, accelerant-se els processos erosius
d'una banda i els desequilibris en els balanços per l'altre. Al final de diversos
anys, el resultat és la pèrdua continuada de volum i superfície de platja, amb
un balanç sedimentari negatiu constant (Rodíguez-Perea et al., 2000; Roig-
Munar i Martín-Prieto, 2005). Aquesta gestió és un dels principals factors de
pèrdua de sediment de les platges de les Illes Balears.

3.4.- Erosió sedimentària derivada de la retirada mecànica de bermes
acumulades de Posidonia oceanica

Les actuacions de retirada sistemàtica de bermes no sols duen implíci-
tes els impactes directes sobre la platja i camps dunars embrionaris i davan-
ters, cal fer esment també que les taxes de pèrdua sedimentària dels sistemes
platja-duna per la retirada d’aquestes bermes vegetals Posidonia oceanica són
importants i constants com podem observar a les Figures 3.12 i 3.13.

Amb la f inalitat d’establir una dada representativa sobre els volums
perduts derivats de la gestió de platges, s’han estimat les taxes de pèrdues a
les platges de Menorca i Formentera durant els períodes estivals de 2003-
2004. Per a determinar la quantitat d’arena extreta amb les fulles, s’han mos-
trejat, de forma aleatòria, acumulacions de material procedent de bermes
retirades de la platja de Tirant (Menorca) dipositades en un lloc agrícola del
centre de l’illa. El mostreig es va realitzar entre 1 i 3 dies després de la retirada
de les bermes de la platja. Es varen recollir fins 90 litres de fulles a diversos
punts dels acopis acumulats, per tant, i donat que la berma havia estat des-
muntada per la seva retirada, abocada a un camió i traslladada al lloc agríco-
la, es pot partir de la base que la pressa de mostres s’ha realitzat en un espai on
hi ha hagut una mescla suficient del material per garantir la seva homogeneït-
zació i en conseqüència la seva representativitat com a taxa erosiva.

La mostra (90 litres) va ser secada a l’estufa a 60º C i després tamisada
fins destriar la major part del sediment. El resultat obtingut ha estat un contin-

Figura 3.19.

Conseqüències
geomorfològiques de la
retirada sistemàtica de

les bermes acumulades
de Posidònia oceanica.
Font: Roig-Munar i
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gut arenós de 19.200 m3 d’arena per m3 de berma retirada, és a dir el 1,92 % en
volum. Treballs semblants a les illes veïnes de Còrsega i Sardenya (Chessa et
al., 2000; de Falco et al., 2003 a i b) estableixen dades que oscil·laven entre 1,1
kg/m3 i 43 kg/m3. Si considerem una densitat pròxima a 1 (la mostra analitzada
a Menorca dona 0,96 g/ m3), aquestes dades ens mostren continguts entre 0,1
i 4 % per a les platges de Còrsega i Sardenya, perfectament comparables amb la
dada de 1,92 % de Menorca. Per contra, a la regió italiana de Livorno, el percen-
tatge d’arena va arribar a valors entre el 44 i el 69 % en pes i entre el 29 i el 41
% en volum dels diferents acopis analitzats (Bartoletti et al., 2006).

Les aproximacions esmentades ens duen a fer una estimació de l’im-
pacte que suposa la retirada de les bermes vegetals de Posidonia oceanica acu-
mulades a les Balears. Per fer-ho, la diversitat de metodologies, sistemes d’ex-
tracció, i les diverses eines utilitzades, ens obliga a establir màxims i mínims
per tal d’acotar la importància del procés. A més, un altre dificultat principal
es troba en quantif icar els m3 de fulles que s’extreuen anualment, ja que molts
d’aquests serveis són realitzats per empreses contractades que no disposen
de dades, i per les que la prioritat és l’execució de la neteja. Podríem assenya-
lar a Menorca com l’illa en que més cura s’hi posa en la retirada de les ber-
mes, tan pel que fa a les restriccions hivernals i estivals, com per la maquina-
ria especialitzada que se fa servir i la metodologia aplicada (Roig-Munar,
2002). Així, les seves dades podríem considerar-les com a les mínimes, men-
tre que la resta de les illes han de considerar-se molt majors, doncs en elles no
se controla tècnicament  la retirada, els períodes i àrees d’actuació, i no se fa
servir ni criteris ni maquinaria específ ica.

Per tal d’aproximar-nos al fenomen de forma global, podem considerar
que una retirada acurada se’ndú un 2% d’arena sobre el volum de fulles reti-
rades (valors de Menorca), mentre que una retirada menys sensible pot supe-
rar des del 4 f ins el 41 % (valors de Còrsega i Sardenya i Livorno respectiva-
ment). Aquestes darreres dades poden comparar-se amb els resultats obtin-
guts a l’illa de Mallorca per Asensi i Servera (2005), qui realitzaren una anà-
lisi de bermes retirades multitemporals a la badia d’Alcúdia amb el 23% de
contingut sedimentari. Aquest alt percentatge és atribuïble a la reducció dels
acopis degut a la putrefacció de la matèria orgànica i possible “contamina-
ció” de la mostra ja que havia estat dipositada sobre la platja emergida i
havia actuat com a trampa d’interferència sedimentària.

Quantif icar el volum de fulles retirades a l’any també ens obliga a defi-
nir uns marges sobre les dades existents. Les més fiables es troben una vegada
més a Menorca: en 2003 es varen retirar 2.394 m3 de Posidonia, mentre que el
2004 s’en retiraren 1.710 m3. Aquestes xifres representen 369 m3 de fulles per
km de platja. A l’altre extrem trobem Formentera, a on es retiraren 16.200 m3

durant el 2004, és a dir 1.614 m3 de fulles/km de platja. Fent extensives aques-
tes dades a la resta d’illes, Mallorca i Eivissa, i en base a les longituds de
litoral arenós subjecte a retirada de fulles, s’obtenen valors entre 541 i 4.732
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m3 d’arena per a tot l’arxipèlag. El mínim s’obté en base a les dades menor-
quines, amb la retirada de Posidonia controlada, i el màxim en base a les
dades de Formentera.

Podem per tant, resumir que l’arribada de fulles de Posidonia oceanica a
les platges de Balears constitueix un dels principals aports de sediment als
sistemes platja-duna de les Illes. Les primeres dades acoten el procés en un
mínim de 0.02 m3 d’arena per m3 de fulles retirades i representen per al con-
junt de Balears entre 541 i 4.732 m3 equivalent a l’arena retirada anualment.

3.5.- Efectes de la modificació artificial del perfil platja-duna provocat
per la gestió de la neteja mecanitzada.

Per al compliment de les normes higièniques de neteja de platges es va
optar, entre d’altres, per l'aplicació de mètodes de neteja mecanitzada en els
sistemes litorals arenosos. Aquestes neteges realitzades mitjançant la incor-
poració de màquines denominades de trillat, garbellat, arada o pentinat re-
sulten, encara avui, una pràctica comuna en molts espais litorals amb ús
turístic-recreatiu. Aquestes actuacions permeten eliminar restes visibles bar-
rejats amb l’arena, el que pot reduir la càrrega de matèria orgànica,
especialment en la vora de la platja, i per tant limitar el posterior desenvolu-
pament de microorganismes la presència dels quals suposaria un conflicte
d'interessos econòmics i sanitaris respecte al control sanitari de les platges
(Philipp, 1992; Llewellyn i Shackley, 1996). Però mentre que en ocasions una
acumulació de residus en platges pot suposar un impacte higiènic i visual
sobre el sistema natural, la retirada indiscriminada i poc selectiva dels matei-
xos pot produir un impacte major sobre el medi litoral que el que constitueix
inicialment el propi residu. El fet de fer funcionals els espais litorals per a
satisfer la freqüentació massiva ha portat seriosos problemes de conservació
i l’estabilitat dels sistemes platja-duna (Roig-Munar 2003, 2004). Problemes
com: alteració i eliminació de geomorfologies de platja-duna i la seva vegeta-
ció associada, destrucció de processos de formació de dunes, alteració i
desestabilització de perfils naturals de platja, increment del transport eòlic,
pèrdues de diversitat biològica, pèrdues de superfícies i volums de platja, com-
pactació del sediment, així com de les seves morfologies associades. Aquestes
polítiques de gestió han tingut unes repercussions negatives a escala mundial
(Norsdstrom, 1994).

Les conseqüències geoambientals dels sistemes de neteja mecànica de
platges durant les darreres dècades han estat continus processos erosius, que
en moltes ocasions han conduït a la seva destrucció (Carter, 1988). Les nete-
ges realitzades al llarg del litoral i centrades únicament en el “rentat i anive-
llació extensiva” de tota la superfície de platja, sense tenir presents les carac-
terístiques geoambientals, geomorfolòques, botàniques i/o les zonacions d'ús
antròpic, han estat una de les principals causes de degradació dels sistemes
dunars de les Illes Balears (Servera, 1997; Rodríguez-Perea et al, 2000; Roig-
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Munar, 2002 i 2004). Aquestes estratègies d'eliminació de residus a les plat-
ges han estat planif icades per una millora dels espais turístics (Breton i
Esteban, 1995), i han comportat, amb els anys, una clara millora en la quali-
tat microbiològica a l'incrementar els nivells d'higiene i neteja (Fernández i
Ferrer, 1982). Però per altra banda també s'han relacionat amb el desencade-
nament d'importants desequilibris ambientals a escala local. A microescala,
les neteges mecanitzades han donat lloc a una considerable alteració i desa-
parició de fauna intersticial, degut a que la seva principal font d'alimentació
és la matèria orgànica aportada pel mar, la qual és retirada mitjançant ma-
quinària (McLachlan, 1985; Pretus, 1989, Llewellyn i Shackley, 1996, Malm et
al., 2004, Gheskiere et al., 2006). D'altra banda, amb la neteja mecanitzada,
al mateix temps que retiren residus i s’oxigena l’arena, també es retiren restes
d'algues i altres materials orgànics que són de vital importància per a les
comunitats vegetals dunars (Ranwell, 1972; Balestri et al., 2006; Cardona i
Garcia, 2008), que aporten l'abonament natural que proporciona els nutri-
ents necessaris per al desenvolupament de les comunitats vegetals pioneres
de la platja i de les morfologies dunars (Gil, 1998). A nivell botànic aquestes
actuacions donen lloc al deteriorament de la vegetació de platja (Carter, 1988),
desplaçant espècies pròpies de platja, alterant la seqüència natural de comuni-
tats vegetals, on desapareixen taxons sensibles propiciant la immigració de ta-
xons nitròfils externs i més resistents (Schmitt, 1994), i afavorint l'alteració de
les seqüències botàniques naturals. La retirada d'aquests nous plantons afecta
directament al desenvolupament de les dunes embrionàries o primàries, fona-
mentals en el creixement de noves morfologies, en l'estabilització natural del
sediment, i en el manteniment de la biodiversitat en la zona més dinàmica.

Geomorfològicament es dóna una compactació del sòl (Bird, 1996;
James, 2000) i una modif icació del perf il de la platja, descompensant els
balanços sedimentaris entre platja-duna, induïts per un canvi en l'índex de
rugositat natural (Brown i McLachlan, 1990; Piriz et al., 2003; Roig-Munar,
2004) i una pèrdua constant de petites quantitats d’arena (Ariza et al., 2008)
que tot i que no són apreciables a curt termini si que es demostra que tenen
conseqüències a llarg termini (Roig-Munar, 2004; Yepes i Medina, 2005). Aques-
tes modificacions de rugositat i perfil suposen un increment en la velocitat del
vent sobre la superfície de platja exposada i un augment del transport sedimen-
tari, per eliminació de morfologies efímeres de platja, ripples i shadow tongues,
incrementant l'angle d'incidència entre el vent i la superfície (Howard, 1977), i
desestabilitzant els processos naturals existents en el propi sistema (Bagnold,
1956). D'aquesta manera s'impedeix la formació embrionària de morfologies,
fet que dificulta el manteniment, l'estabilitat i l'equilibri del sistema en el seu
conjunt (Rodríguez-Perea et al., 2000; Roig-Munar, 2004).

La neteja mecànica en la totalitat del sistema subaeri és, encara avui, i
tot i l’exposa’t, la pràctica més habitual al llarg de bona part del litoral. En
alguns sistemes es realitzen, a més, actuacions d’airejat mitjançant roturació
i arada de platja, a profunditats mitges de 45 cm. Així mateix, tampoc es
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tenen en compte les condicions ambientals en el moment d'actuació, por-
tant-se a terme actuacions de neteja preestablertes a priori i independents de
la seva conveniència o inconveniència dinàmica (Juaneda i Roig, 2001). Es
realitzen les actuacions de neteja des de la zona swash, on els índexs d'humi-
tat del substrat són més elevats, i per tant, el grau de cohesió entre sediment
és major, augmentant d'aquesta manera la possibilitat de ser retirat i retingut
per la màquina cribadora. A aquest fet hem d'afegir la compactació de la
berma emergida o zona de swash, fet que afavoreix els processos d'entrada
d'onatge sobre la platja per l'efecte reestructurant de la seva compactació,
incrementant en major o menor mesura els processos erosius. A més, les actu-
acions en les zones dempeus o talús de la cara stoss de foredune donen lloc a
una desestructuració de la morfologia a causa del seu descalçament i a la
conseqüent eliminació vegetal. L'alteració d'aquesta morfologia dóna lloc a
una pèrdua progressiva de tota l'estructura per desmantellament de talussos,
i a un augment del sediment solt sobre la platja (Figura 3.20).

Aquestes neteges eliminen el gradient entre platja-duna i incrementen
progressivament la verticalidad dels talusos entre la zona de contacte de platja
i foredune dificultant i impedint la dinàmica natural d'aquestes (Rodríguez-
Perea et al 2000; Roig-Munar, 2004). Aquesta verticalidad, en ocasions amb
angles superiors als 90º en relació al perf il resultant de platja, deixa una
cicatriu erosiva, davant l'acció directa del vent, que genera processos erosius
per descalçament de material no consolidat i caiguda per gravetat del mateix,
creant-se petits cons de deposició en la seva base. L'increment entre el punt
de separació platja-foredune, augmenta el nombre de Reynolds per efectes
derivats del canvi topogràfic, deguts a l'eliminació de rugositats de la platja
(Greeley i Iversen, 1987), per tant la superfície es troba més exposada a la
dinàmica eòlica.

Figura 3.20. Actuació
mecànica en el talús de

foredune. Font:
Catàleg publicitari de
maquinària de neteja

de platges de l'empresa
RAM.
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En el cas de les illes Balears, les particularitats sedimentològiques del
seu litoral fan que aquestes actuacions mecàniques puguin ser molt més no-
cives que en altres ambients costaners. La composició sedimentológica de les
platges és eminentment bioclàstica (Jaume i Fornós, 1992), presentant, en el
cas de Menorca, més del 80 % de bioclásts, amb percentatges de CaCO3
entorn del 75%, i una elevada presència d’arenes mitjanes i f ines (Balaguer et
al, 2001; Gómez-Pujol et al., 2004). Aquesta composició carbonatada junta-
ment amb el grau d'humitat, dóna com resultat la creació de crostes de car-
bonatades per coalescència entre partícules arenoses (Leeder, 1982). Té lloc
una atracció superficial interparticular entre el sediment, que dóna lloc a la
cohesió. El resultat obtingut és una capa cohesiva que pot erosionar-se de
dues formes diferents: una per sota el valor crític del sediment, i altra per
l'impacte directe que causi l'erosió en massa d'un tall a més profunditat que
el de la capa cohesionada, donant lloc a una desestabilització de f lòculs
sedimentaris cohesionats, o partícules suspeses instantàniament. (Richard,
1985). Aquestes particularitats no afavoreixen la posada en moviment del
sediment, ja que la suma de la humitat en la platja i la composició carbona-
tada son uns factors ambientals que produeixen una disminució en la intensi-
tat del transport eòlic al facilitar la cohesió sedimentària, i per tant, incre-
mentar la velocitat llindar de removilización (Belly, 1964). L’autor Sarre (1988)
afirma que en substrats amb continguts superiors al 14% d'humitat ja no es
donen variacions en les taxes de transport, per tant en dies de fort flux eòlic
amb importants percentatges d'humitat es poden donar transports reduïts a
causa de aquesta característica. La crosta superficial que es crea és d'escas-
sa potència (mm), però fa les funcions de protecció del sistema en el seu
conjunt al cohesionar el sediment solt que es troba en la platja seca situada
per sota de la crosta exterior. Una vegada desestructurada aquesta crosta, els
sediments són més vulnerables a ser transportats eòlicament, augmentant
notablement la deflació. Les actuacions de neteja mecànica faciliten el tren-
cament de tal ensostrament, i exhumen el material solt susceptible de ser
desplaçat més enllà de la pròpia platja, incrementant i agreujant la descom-
pensació dels balanços d'equilibri natural entre platja-duna. Per tant, aques-
tes característiques -d’humitat i CaCO3- augmentant l'estabilitat en el con-
junt dels sistemes platja-duna de les illes Balears.

Generalment, en el cas de Balears, aquestes tasques de neteja i anive-
llament són realitzades sistemàticament amb maquinària agrícola de tracció
mecànica, amb rodes de grans dimensions i alta pressió, superiors als 5,5 kg
/cm2 amb dibuix de pastilles, i garbelladora remolcada. El resultat és una
imatge de neteja aparentment efectiva de platges i cales, que queden visualment
netes i estèticament ordenades, sense tenir presents les seves conseqüències
geoambientals a curt, mig i llarg termini.

L’objectiu d’aquest estudi s'ha centrat en l'anàlisi de la variabilitat de
diferents perfils de platja-duna, anteriors i posteriors a actuacions de neteja
mecanitzada. La metodologia seguida ha estat l’ús de quatre màquines dife-
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rents de neteja del Servei de Gestió Litoral del Consell Insular de Menorca. Els
perfils tenen per objecte poder establir el desmunt i terraplè creats després de
cada actuació, en forma de volums perduts i volums traslladats, així com
l'alteració artif icial del perfil, per d'aquesta manera aportar una dada nu-
mèrica d'aquest tipus de gestió realitzada sobre ambients litorals com suport
a les teories explicades anteriorment.

Els perf ils s'han realitzat en el sistema platja-duna de Son Bou
(Menorca), és tracta d'un sistema amb una estructura geomorfològica ben
def inida, amb una densa cobertura vegetal psamófila, altures mitjanes de
cresta en foredune que oscil·len entre 2-3 m i una amplitud variable de platja
aèria entorn als 30 m en les àrees d'actuació. Per a la realització dels perfils
s'han escollit quatre àrees ben conservades del sistema, amb una longitud
aproximada de 250 m i una separació entre perfils de 75 m. Les àrees escolli-
des no presentaven morfologies blowout, ni talussos erosius a les bases de
duna, i el seu percentatge de cobertura vegetal era superior al 60% en tota
l'àrea de platja, podent ser definides aquestes, segons Hesp (1988, 2000),
com àrees de morfologies foredune de quart a cinquè estadi. Sobre cadascu-
na d'aquestes àrees s'han realitzat diferents perfils inicials i posteriors a l'ac-
tuació de neteja mecànica. L'aixecament de perfils va ser realitzat a la fi del
mes de maig per dues raons:

1) Es tracta de l'inici de temporada estival i encara no s'havia realit-
zat cap actuació de neteja mecanitzada, per tant la platja presen-
tava un perfil natural, i

2) la platja no presenta alteració en el seu perf il per causes de fre-
qüentació antròpica (Fabbri, 1990).

Els perf ils es van realitzar en condicions d'actuació favorables, amb
una capa superf icial de material sec important (de grossor superior als 7
cm), sense una humitat relativa elevada, i amb pronòstics de vent i temporal
molt fluixos a curt termini (Roig-Munar, 2002). S'ha optat per la realització
de perfils degut al fet que aquests suposen una eina útil per a les anàlisis de
les característiques geomorfològiques i del comportament en la dinàmica
sedimentària, en aquest cas a petita escala i en un període curt de temps. Els
perfils s'han fet seguint la metodologia d'un punt fix assignat per àrea i per-
f il, situat sobre la cresta de foredune, fins al límit de la zona swash. De cada
perfil, realitzat mitjançant pantòmetre, s'ha obtingut informació altimètrica
generada a partir de cada metre i mig de longitud de platja, i perfil resultant,
s'ha pogut determinar l'àrea i els límits de compactació volumètrica obser-
vats entre corbes i la variabilitat definida (King, 1972).

Les característiques mecàniques de cadascuna de les màquines de ne-
teja utilitzades són:

1. TRACTORA agrícola amb un pes de 6.200 kg, és tracta d'una mà-
quina de tracció mecànica de 135 Cv, i rodes amb dibuix de pasti-
lles d'un diàmetre de 1,60 i un ample de 40 cm, a pressions superi-
ors als 5,5 kg /cm2. La màquina arrossega una cribadora de platges,



162

APLICACIÓ DE CRITERIS GEOMORFOLÒGICS EN LA GESTIÓ DELS SISTEMES LITORALS ARENOSOS DE LES ILLES BALEARS

amb un pes en buit de 1.800 kg, un ample de treball 1.500 mm, i
capacitat de recollida de 100 l, amb malla de 7 mm de llum. En
aquest cas la tracció mecànica no permet la regulació de la veloci-
tat de treball independent entre tractor i cribadora.

2. Màquina hidràulica MERLO amb un pes de 5.560 kg, és tracta d'una
màquina de tracció hidràulica independent entre la màquina trac-
tora i la màquina cribadora, amb una potència de 60 Cv, rodes amb
pressió de 0,6 kg/cm2 i pneumàtics de baixa pressió sense dibuix,
amb un diàmetre de roda 1,20 m i un ample de 75 cm., arrossega
una cribadora Canicas model T.170-H de cinta vibradora i batedora
independents a la transmissió tractora (pes en buit de 1.980 kg), i
una malla de 10 mm de llum, té una amplària de treball de 1.700
mm, disposa de barra de goma anivelladora de substrat i una capa-
citat de recollida de 1.380 l. Aquestes característiques hidràuliques
permeten la regulació de la velocitat de garbellat i treball, indepen-
dent de la velocitat de la màquina tractora.

3. Màquina PAOLO NICOLA, model integral mixt de màquina-garbe-
llat Europa II, amb un pes de 2.000 kg i motor de 38 Cv, té un ample
de treball de 1.850 mm, i un volum de recollida 210 l i rodes de
baixa pressió 0,35 kg/cm2, amb diàmetre de 1 m i un ample de roda
de 75 cm sense perfil, disposa d'una malla de 12 mm de llum, i
disposa de barra metàl·lica niveladora de substrat.

4. Màquina KÄSSBOHRER modelo Beach Tech 3000, en aquest cas es
tracta d'una màquina manual, amb un pes de 280 kg. Té sistema de
garbellat per vibració i una garbella de 8 mm de llum, amb un vo-
lum de recollida de 60 l i profunditat de funcionament 0-120 mm,
tracció manual, 5,5 Cv, i un ample de treball 500 mm i barra
nivelladora de substrat.

S'analitzen per separat els perfils (inicial i posterior) obtinguts en les
àrees analitzades. En cadascuna d'elles s'ha actuat amb una de les quatre
màquines. Els perf ils han estat realitzats entre el swash i el peu de duna,
seguint la metodologia de treball més comú en aquests àmbits litorals. S'ana-
litzà, per a cada perf il, la variació entre el perf il inicial i resultant, sent el
desmunt (D), la pèrdua de volum després del pas de màquina, i el terraplè
(T), l'increment de volum. En cada àrea de cribat es realitza una actuació
que cobreix una amplària de platja aproximada de 25 m. Amb això s'obtenen
els volums de pèrdua o increment de cota després de cadascuna de les passa-
des de màquina. Dels resultat obtenim que si T > D l'actuació de la màquina
suposa un increment del volum sedimentari en la zona afectada, és a dir un
canvi en la seva rugositat o un desplaçament de material cap a la zona inter-
vinguda. Si D > T després del pas de la màquina es dóna una pèrdua de volum
de platja, és a dir una compactació del substrat.

Resultats, els resultats exposats a les Figures 3.21, 3.22, 3.23 i 3.24 no
comencen al perfil 0 per afavorir la seva interpretació en l’eix de les Y.
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TRACTORA agrícola: Es realitzen tres perf ils en un àrea amb altura
mitja de 3 m en la cresta de foredune i una amplària de platja que oscil·la
entre 20 i 25 m, amb pendents suaus. Els perfils presenten, com característi-
ca comuna, una bona seqüència geomorfològica en la part aèria de la platja,
apreciant-se primeres morfologies no consolidades per vegetació pròpia de
platja i un talús estable de foredune. (Figura 3.21). Els tres perfils resultants,
A, B i C, ens donen:

Perfil A: el resultat és D 0,25 m3 i T 0,07 m3, obtenint un balanç nega-
tiu de 0,18 m3. En el perfil s'aprecia un canvi o trasllat de morfologia dem-
peus de foredune, a causa del desmunt realitzat, així com una caiguda o des-
plom per gravetat de material de la morfologia, i una modificació per com-
pactació en la zona inicial de platja posterior al swash.

Perfil B: el resultat és D 0,53 m3 i T 0,09 m3, obtenint un balanç nega-
tiu de 0,44 m3. En el perfil s'observa un canvi per allisament del substrat des
del peu de foredune fins a mitja platja, així com una compactació en la zona
propera al swash. S’aprecien en la platja un trasllat de material dels 16 cap
als 18 m, per efecte de les rodes i la barra nivelladora, donant lloc a una
acumulació similar a la qual podria crear una berma.

Perfil C: el resultat és D 0,38 m3 i T 0,20 m3, obtenint un balanç nega-
tiu de 0,18 m3. S'observa una anivellació en el peu de foredune eliminant la
morfologia i augmentant el grau en el pendent de platja, varem apreciar una
eliminació de petites morfologies de platja aèria, situades ens els 16 i 20
metres, i una compactació en la seva zona de swash.
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Figura 3.21. Resultats
dels perfils realitzats
amb el tractor. Font:

Roig-Munar (2004)
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Màquina MERLO: es realitzen tres perfils amb una altura mitja en tota
l'àrea de 3,5 m en la cresta de foredune, i una amplària de platja que oscil·la
entre 15 i 20 m, amb pendents suaus. Els perfils presenten, com característica
comuna, una bona seqüència geomorfològica en la part de platja, apreciant
primeres geomorfologies no consolidades per vegetació pròpia de platja i un
talús estable de foredune, excepte en el perfil A, on s'observa un petit talús
erosiu. Aquests perfils presenten inclinacions molt suaus. (Figura 3.22). Els
tres perfils resultants, A, B i C, ens donen:

Perfil A, el resultat és D 0,39 m3 i T 0,45 m3, obtenint un balanç positiu
de 0,06 m3. En el perfil s'observa una desestructuració en tot el conjunt de la
platja, amb una desestabilització del peu de foredune, i una labor d'anivella-
ció en la resta de platja. Destaca l'acumulació observada als 20 m de platja,
fruit de l'actuació mecànica i el pas de la barra nivelladora que en moltes
ocasions trasllada el material allisat a altres sectors d'aquesta, donant com
resultat una imatge pròpia d'actuació agrícola. Així mateix s'observa un des-
munt per complet de la berma.

Perfil B, el resultat és D 0,48 m3 i T 0,04 m3, obtenint un balanç nega-
tiu de 0,44 m3. En el perfil s'observa una desestructuració en tot el conjunt
de la platja, on s'aprecia una erosió del peu de foredune de forma regular. Es
dóna un desmunti en el conjunt de la platja i la creació de morfologies apa-
rents d'acumulació, resultat d'un trasllat de material d'un sector a un altre.
S'aprecia que el perfil resultant desfigura els suaus pendents de platja a duna
incrementant el grau de rugositat de platja, així com el desmunti per compac-
tació de la zona de swash.

Perfil C, el resultat és D 0,62 m3 i T 0,02 m3, obtenint un balanç nega-
tiu de 0,60m3. Es dóna una desestructuració en tot el conjunt de la platja
aèria, apreciant una zona de compactació en la zona de swash, una zona de
nivellació, situada aquesta entre els 18 i 25 m, i un desmunt i trasllat de
material en la zona compresa ens els 10 i 18 m, zona dempeus de foredune.
Aquest últim desmunt es realitza inicialment de forma regular fins a la prime-
ra acumulació de material traslladat situat als 17-18 m.
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Figura 3.22. Resultats
dels perfils realitzats
amb la Merlo. Font:

Roig-Munar (2004)
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PAOLO DI NICOLA, es realitzen dos perfils en una àrea de foredunes
homogènia d'altura mitja de 3,5 m de cresta i una amplitud que varia entre el
28 i 30 m. Es tracta de dos perfils de característiques geomorfològiques simi-
lars, amb un suau pendent sense geomorfologies aparents en platja ni vegeta-
ció pròpia d'aquesta (Figura 3.23). Els dos perfils resultants, A i B ens donen:

Perfil A: el resultat és D 0,11 m3 i T 0,03 m3, obtenint un balanç equi-
valent de 0,08. Hi ha una desestructuració en la zona posterior de backbeach
donant lloc a una compactació del perfil. Més cap a l'interior del perfil ob-
servem dos canals de lleurat, quedant el perfil modificat en la base de foredune.

Perfil B: el resultat és D 0,20 m3 i T 0,00 m3, obtenint un balanç nega-
tiu de 0,20 m3. S'aprecia el perfil resultant fruit d'una compactació de tota
l'extensió del perfil actuat. Observem diferents punts de contacte entre per-
f ils fruit del trasllat de material pel pas de la cribadora i nivelladora. Es tracta
d'un perfil mínimament modificat a pesar del resultat obtingut, donant un
resultat similar a l'inicial per efectes de compactació.

Figura 3.23. Resultats

dels perfils realitzats
amb la màquina Paolo
di Nicola. Font: Roig-

Munar (2004)
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KÄSSBOHRER, es realitzen dos perfils en una àrea de foredunes homo-
gènia d'altura mitja de 3,3 m de cresta, i una amplitud variable entre els 10 i
18 m de platja. Es tracta de dos perfils de característiques geomorfològiques
similars, amb un suau pendent sense geomorfologies aparents en platja aèria
ni vegetació pròpia d'aquesta (Figura 3.24). Els dos perfils resultants, A i B
ens donen:

Perfil A; el resultat és D 0,23 m3 i T 0,00 m3, obtenint un balanç nega-
tiu de -0,23. La modificació resultant no suposa un increment en la rugositat
elevada del sistema, si bé és cert que observem un mínim trasllat sedimentari
cap a la zona central de la platja, i una compactació generalitzada en el
conjunt de la superfície de platja i la seva zona de swash.

Perfil B: el resultat és D de 0,17 m3 i T de 0,00 m3, obtenint un balanç
negatiu del - 0,17 m3. Apreciem un perfil de compactació constant pràcticament
en tot el seu recorregut amb unes àrees de desmunt homogènies al perfil inicial.

Figura 3.24. Resultats

dels perfils realitzats
amb la Kässboher.
Font: Roig-Munar

(2004)
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Com podem comprovar en els gràfics resultants (Figures 3.21, 3.22, 3.23
i 3.24), la utilització de maquinària mecànica de neteja de platges dóna com
resultat un desmunt i trasllat de material, així com una important compacta-
ció del substrat, màxima a la berma i zona de swash. S'obté una
desestructuració de les morfologies de platja i s’impedeix el creixement i la
colonització d'espècies vegetals sobre elles. Així mateix, es dóna una
desestabilització del peu de duna, agreujant processos de desestabilització
del cordó dunar davanter. La neteja gairebé diària de les nostres platges, fa
per tant que s’agreugen els problemes erosius i de compactació del sol. Els
resultats obtinguts demostren que les actuacions amb màquines de neteja
mecànica afavoreixen l'erosió puntual en cadascuna de les actuacions, les
quals es veuran agreujades amb el pas del temps per diversos processos que
afecten directa o indirectament al sistema, o bé per l’acció continuada en el
temps dia rera dia i temporada rere temporada. Els resultats per a cadascuna
de les màquines donen un desmunt del perf il natural de platja, amb una
pèrdua de volum o trasllat d'aquest cap a altres sectors del mateix perfil.
S'obté un desmunt i desequilibri mig de 0,329 m3 de superfície arenosa, per
cada 75 m2 d'àrea, la qual és compactada i modificada, a l’hora que passa a
ser susceptible de ser transportada posteriorment per dinàmica eòlica al llarg
del sistema platja-duna. En el cas de sistemes degradats possiblement aquests
sediments siguin transportats més enllà del propi sistema arenós degut a la
fragmentació davantera del sistema dunar.

A la Figura 3.25 observem els efectes derivats d’una actuació de cribat
mecànica sobre els sistema platja-duna de Sant Tomàs, Menorca, on es visu-
alitzen les conseqüències explicades en els quatre gràfics anteriors i l’afecta-
ció al conjunt de tota la platja emergida i tal·lusos dunars.

Figura 3.25.

Conseqüències
geomorfològiques
d’una actuació

mecànica a la platja de
Sant Tomàs, Abril
1999.
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A la Figura 3.26 podem apreciar de forma esquemàtica les conseqüèn-
cies directes d’aquests tipus de gestió mecanitzada sobre el perfil platja i els
talussos dunars. Com punts bàsics que afecten de forma regressiva al sistema
observem les conseqüències de tipus orgànic que afecten a les comunitats
vegetals, com ara la reducció de matèria orgànica i la retirada de plantons,
fet que afecta a la disminució de la biodiversitat del conjunt del sistema al
llarg del perfil d’actuació.

A nivell morfològic s’observen dues afectacions a diferents punts de
platja, la compactació de l’arena al llarg del perf il entre zona de batuda
d’onatge i platja emergida, i el descalçament de morfologies dunars. Aques-
tes actuacions incideixen a més en els canvis de rugositat i en el desplaça-
ment de volums de platja, eradicació de formes dunars efímeres i vegetació
associada, fets que afavoreixen l’increment de processos erosius de base, ja
sigui per la compactació de la zona de batuda d’ones, ja sigui per efectes de
compactació, pèrdua de vegetació i neoformes. El resultat final és una pèrdua
constant de superfície de platja i de morfologies dunars pioneres i davante-
res, per tant, aquest tipus d’actuacions són una de les primeres causes en la
desestabilització del sistema emergit derivat de la seva gestió.

Com a conclusions entenem que en el cas de Menorca, i per extensió a
les illes Balears, les característiques sedimentològiques dels sistemes litorals,
amb elevats percentatges de carbonats, han donat certa estabilitat als siste-
mes, ja que aquestes crostes han actuat com sistemes cohesionats continus
que reduïen la desestructuració més accelerada dels processos d'erosió. En-
tenem que la utilització reiterada d'aquest tipus d'actuacions en successius
períodes estivals, i al llarg dels anys, ha estat, d'una banda, el factor limitant

Figura 3.26.

Conseqüències
geomorfològiques de l’ús

indiscriminat de neteja

mecànica sobre el perfil
platja-duna.
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en la regeneració dunar i la seva colonització vegetal, que no començarà f ins
que cessin les causes de la seva desaparició i els seus ecosistemes no sofreixin
la pressió mecànica indiscriminada exercida sobre ells, i per altra banda serà
una de les causes que contribuiran a la degradació del sistema en tot el seu
conjunt. A pesar de l'exposat anteriorment, se segueix encara avui en molts
espais turístics, la política de neteja exhaustiva mecanitzada de les superfíci-
es de platja en tota la seva extensió, així com la dotació de recursos i eines
necessàries per a aquest tipus d'actuacions per part d'algunes administraci-
ons de l'Estat cap als municipis costaners (Cursach, 2002). És més, en algu-
nes figures o guardons de gestió, com la Bandera Blava, prevalen les gestions
de neteja mecànica diària en platges, donant lloc a una profunda
artif icializació de l'espai (Fraguell, 1997), fent, en aquest sentit, de la platja
un simple escenari o suport físic. Aquestes actuacions i condicionaments de
la platja són encara avui enteses com condició sine quae non per a mantenir
uns ingressos turístics importants i continuats d'un mitjà natural fràgil i dinà-
mic. Des del punt de vista ambiental el concepte erroni de manteniment,
condicionament i neteja de platges representa una considerable agressió eco-
lògica, ja que inhabilita a l'espai el seu alberg natural de fauna, vegetació i
morfologia litoral i per tant l'equilibri natural entre el sistema platja-duna,
afavorint d'aquesta manera que sobre aquest espai alterat s'agreugin els pro-
cessos erosius.
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3.6.- Afectacions de gestions indirectes sobre els sistemes arenosos

Apartat adaptat dels articles:
Pérez-López. M & Roig Munar, F. X. (2007). Valoración económica de

los sistemas arenosos de Menorca; una contribución a la revalorización de la
geomorfología litoral. En Gómez-Pujol, Ll. & Fornós, J. J. (Ed.) Investigaciones
recientes (2005-2007) en geomorfología litoral123-127.
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En el aquest capítol es presenten alguns dels resultats obtinguts al llarg
de la darrera dècada, relacionats a l’ús i gestió de les platges de Menorca. A
fi i efecte d’entendre els estudis realitzats s’ha de fer esment, tot i que serà
explicat més detalladament al Bloc III, de la classificació del litoral de Menorca
realitzada per Juaneda i Roig-Munar (2002), la qual es basa en criteris de



173

3.- ANÀLISI EROSIU DE MESURES DE GESTIÓ I DE LA MANCA DE REGULACIÓ D’USOS.

caire qualitatiu, i a on s’agruparen les 119 platges i cales de Menorca en tres
tipologies (Figura 3.27), anomenades A, B i C:

1.- Platges A: es tracta de platges i cales urbanes, properes a nuclis
urbans, amb bona accessibilitat, amb presència de serveis turístics
i d’oci sobre la platja i als voltants, i generalment amb alts graus de
freqüentació.

2.- Platges B: són platges i cales verges, situades en ANEI’s, amb bona
accessibilitat, rodada i a peu, i no allunyades de carreteres o ca-
mins públics; no tenen serveis turístics o d’oci, i mostren un elevat
grau de freqüentació.

3.- Platges C: aquesta classe agrupa la resta de platges i cales amb
poca freqüentació, que no són accessibles de forma rodada i que es
troben allunyades de qualsevol carretera o camí públic.

Aquesta classificació ha estat el referent a l’hora d’escollir les unitats
de mostreig i anàlisi per a cadascun dels estudis presentats en aquest apartat
del capítol dos.

3.7.- Valoració de la rendibilitat socioeconòmica dels sistemes litorals
arenosos de Menorca

Els espais litorals són, sens dubte, espais públics d'alt valor econòmic i
de baix cost, són els grans espais públics oferts pels municipis litorals, i els
espais més sol·licitats pels seus visitants i residents. Referents importants en

Figura 3.27: Tipologies
de platges de Menorca

segons Juaneda i Roig-
Munar (2002). Font:
Consell Insular de

Menorca.
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el procés productiu a escala local, regional i estatal, constitueixen la base
sobre la qual se sustenta l'oferta turística litoral. Aquests espais són el bé
natural públic més preuat i el qual ofereix més rendiment econòmic en la seva
explotació. Es tracta per tant d’àrees que proporcionen tota una sèrie de be-
nef icis i serveis difícilment quantif icables econòmicament, i que influeixen
considerablement en el producte platja. Tot i açò alguns estudis estimen una
taxa de retorn d’inversió de 700 $/m2 a l’any en el cas de la platja de Miami
Beach (Houston, 1996), i una producció neta estimada en 12.000 €/m2 a
l’any a platja en el cas de Benidorm (Yepes, 2002).

Els sistemes litorals arenosos de Menorca constitueixen el principal re-
curs turístic de l’illa, suport físic d'un sector econòmic creixent i d'elevada
rendibilitat socioeconòmica, molts d’aquests espais estan envoltats pels prin-
cipals nuclis turístics sobre els quals es desenvolupa la major part de l'econo-
mia insular. Donada la importància econòmica d'aquests sistemes litorals,
la seva fragilitat i dinamisme, i alhora la seva manca de preu, al no existir un
mercat on puguin ser intercanviats, creiem necessària l'aplicació de mètodes
que ens permetin estimar el seu valor, així com establir un indicador per esti-
mar la seva importància socioeconòmica i geoambiental. Així podem compa-
rar-lo amb altres components del mateix ordre productiu, per la qual cosa
serà factible utilitzar els diners com a denominador comú (Machín i Casas,
2006). Entenem que donar valor a l’espai platja-duna és una forma de
revaloritzar els seus aspectes geomorfològics, socials i paisatgístics (Pérez-
López i Roig-Munar, 2007), per açò presentem els resultats de valoració eco-
nòmica dels sistemes litorals arenosos de l’illa de Menorca mitjançant l'apli-
cació del mètode de valoració contingent, amb la finalitat d'estimar el valor
monetari que els usuaris atorguen a l'ús de les platges. D’aquesta manera
estimem la contribució teòrica d'aquests sistemes geomorfològics a l'econo-
mia insular, i posant de manifest la idoneïtat de les seves gestions en relació a
la seva conservació.

Així doncs per tal de valorar econòmicament les platges s’ha utilitzat
valoració econòmica basat amb el criteri establert per part dels seus usuaris
(Azqueta, 1994; Riera, 2004). Tractan-se d’un mètode de valoració directa
realitzat mitjançant enquestes individuals, les enquestes juguen el paper d'un
mercat hipotètic, on l'oferta ve representada per la persona que entrevista i la
demanda per la entrevistada. D'aquesta manera, l'usuari revela quant valora
un determinat bé ambiental, en aquest cas les platges i cales i/o els sistemes
platja-duna. Aquesta disposició màxima a pagar per un bé geoambiental equi-
val al benefici que la persona obté en la seva visitació o ús. La mitjana de tots
els valors recollits expressa el valor mitjà de l'usuari tipus en la disposició al
pagament. Per estimar el valor del bé per al conjunt de la població s'ha de
multiplicar aquest valor per la població rellevant, obtenint així el valor econò-
mic del bé. La metodologia seguida per aplicar el mètode de valoració contin-
gent fou la definida per Riera (1994), i consisteixen en:
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1. Definir què valorar en unitats monetàries: en el nostre cas el bene-
fici de gaudir d'una jornada de platja respecte l'alternativa de no
tenir l'oportunitat de fer-ho.

2. Definir la població rellevant: en aquest cas tenim una representació
d’usuaris residents i visitants, i per tant un model mixta d’ús turís-
tic-recreatiu en període estival.

3.  Concretar els elements de simulació del mercat hipotètic: dema-
nem de forma individual sobre la màxima disposició a pagar per
l'espai visitat als usuaris majors de 18 anys. Es realitzà la pregunta
mitjançant tempteig, amb diferents preus de sortida (3, 5, 8, 10, 12
i 15 €) per d’aquesta manera no condicionar amb un únic preu a
l’enquestat.

4. Decidir la modalitat de l'entrevista: es realitzaren entrevistes perso-
nals a peu de platja mentre l’usuari gaudia de l’espai.

5. Selecció de la mostra: es realitzen 600 enquestes, amb un error
mostral del 4%, estratif icat en funció de la tipologia de platges defi-
nida per Juaneda i Roig-Munar (2002), amb un total de 21 platges:
10 tipus A, 9 tipus B, i 3 tipus C (Taula 3.2).

6. Realització de les entrevistes i explotació estadística dels resultats:
entrevistes realitzades durant els mesos de juliol, agost i setembre
del 2006.

Resultats
Per tal d’estimar el valor econòmic anual de les platges, es fa servir el

valor mitjà en la disposició manifesta a pagar de l'usuari tipus, multiplicat
pel nombre total d'usuaris i el nombre de jornades de platges. Atès que hi ha

Taula 3.2. Platges on es

van realitzar les
enquestes i nombre
total d’enquestes

realitzades.
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diferències importants entre els usuaris residents i els turistes, s'analitzen els
resultats per a cadascun dels grups.

Dels resultats obtinguts, extrets d'una enquesta realitzada a 613 usua-
ris, 121 usuaris, els quals representen el 19,7%, manifesten no estar disposats
a pagar per gaudir d'una jornada de platja, ja que es tracta d’un espai públic
i entenen que no s’ha de pagar pel seu gaudi. D'aquests 19,7% ,el 14% es van
atribuir a 0 genuïns i el 5,7% a respostes de tipus protesta. Les respostes de
protesta es defineixen com aquelles respostes que donen un valor 0 quan en
realitat el valor real és estrictament positiu, segons Bishop (1983). El 68,5%
dels usuaris enquestats valoren el paisatge, la proximitat i la tranquil·litat
com un dels factors determinants en l'elecció de les platges, i el 89,6% trien
platges de categories A i B, coincidint amb la seva publicitació (Roig-Munar i
Pérez-López, 2008).

La disposició a pagar dels residents i visitants varia de forma significa-
tiva, els residents estan disposats a pagar de mitjana 2,65 € per jornada de
platja i els visitants 4,40 €. Aquesta diferència es pot explicar pel fet que els
residents són usuaris habituals de les platges, i per tant, la seva disposició a
pagar és menor, ja que l'ús que fan d'aquest bé geoambiental és major al
llarg del període estival. En canvi, pels visitants les platges són un bé escàs
com espai recreatiu natural o en bones condicions, ja sigui per la tipologia de
les platges de Menorca, ja sigui per l’origen de l’entrevistat, o per ser el prin-
cipal motiu de visita a l'illa, per la qual cosa estan disposats a pagar més per
gaudir del bé geoambiental. La distribució de freqüències a la pregunta per a
residents i visitants mostra la major disposició a pagar dels visitants en vers
als residents (Figura 3.28). S'observa per als visitants dos màxims, situats en
els 3 i 5 €, mentre que a les respostes dels residents, s'observa que el punt
màxim se situa en els 0 euros i a partir d'aquest punt, la tendència és clara-
ment decreixent. Aquesta disposició a pagar coincideix amb la qualitat
geoambiental dels sistemes litorals.

Amb les dades recollides, en què cada persona ha expressat de forma
individual el que estaria disposada a pagar com a màxim per gaudir d'una
jornada de platja, es pot aproximar una funció econòmica de demanda (Figu-
ra 3.29). Aquesta funció serveix per estudiar com variaria la quantitat d'usu-
aris a les platges i cales si "hipotèticament" es posés un preu d'entrada per
accedir a les platges. S'observa que pels preus alts, la quantitat de persones
que anirien a la platja és molt baixa i a mesura que disminueix el preu, aug-
menta el nombre d'usuaris, fins arribar a un preu nul, és a dir 0, on tots estan
disposats a anar a la platja.
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Per poder establir una hipòtesi de partida en l'estimació del nombre
d'usuaris s'han pres els resultats obtinguts d'una enquesta de mobilitat de
l’OBSAM (2004), on s'estimava que el 22% dels residents van diàriament a la
platja, i els resultats d'una enquesta sobre turisme (OBSAM, 2006), on s'es-
timava que un 7% dels turistes que visiten l'illa, de maig a octubre, no havien

Figura 3.28. Distribució
de freqüències a la

pregunta de valoració
contingent del
pagament de platja

Figura 3.29.
Aproximació a la funció
econòmica de la

demanda
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visitat cap platja. D’aquest darrer estudi s’estimava que els turistes que visi-
ten les platges fan de mitjana 6 jornades de platja, per una estada total de
10,6 dies. Tenint en compte aquestes consideracions, i amb les dades disponi-
bles sobre turisme i població del 2005, estimaren que el valor econòmic anual
de les platges de Menorca és de 33.532.156 €.

La Taula 3.3 mostra les dades utilitzades per realitzar les estimacions
sobre el valor econòmic anual de les platges. En el cas dels residents, s'ha
considerat a tota la població de dret com a residents i s'ha estimat que un
22% d'aquesta població visiten diàriament alguna platja. Multiplicant aquest
valor pel total de dies que integren el període estival, considerat de maig a
octubre, s'ha deduït que el nombre total d'usuaris i de residents és de 3.433.140
usuaris/temporada. Multiplicant aquest total d'usuaris residents per la mit-
jana a la disposició a pagar per aquest grup, es dedueix el valor econòmic
anual dels residents a 9.097.821 €. Per calcular el total d'usuaris turistes s'ha
pres el nombre total de turistes que han visitat Menorca de maig a octubre
(2005), i s'ha estimat que el 7% d'aquest total no han visitat cap platja. Atès
que els turistes usuaris de platja han realitzat una mitjana de 6 jornades de
platja en les seves vacances s'estima que el nombre total d'usuaris turistes ha
estat de 5.553.258 usuaris/temporada. Multiplicant aquest total per la dis-
posició mitjana a pagar per gaudir d'una jornada de platja dels turistes es
dedueix el valor econòmic anual que els turistes atorguen a les platges a
27.434.335 €. Tenint en compte la superfície de l'àrea de repòs de les 42
platges més freqüentades, 265.040 m2, deduïm el valor econòmic anual per
m2 de l'àrea de repòs de les platges, que és de 126,5 € / m2/any. A questes
resultats obtinguts a Menorca, a diferencia dels de Miami (Houston, 1996) o
Benidorm (Yepes, 2002), sols analitzen la disponibilitat de pagament pel gau-
di de platja, no valorant les taxes dels ingressos de concessions o les taxes de
retorn de les inversions realitzades a l’espai platja o el mercat econòmic que
gravita directa o indirectament sobre la platja.

Com a conclusions se pot dir que el valor econòmic de les platges s’ha
d’estimar mitjançant mètodes de valoració econòmica especialment disse-

Taula 3.3. Dades i

resultats valoració
econòmica de les

platges de Menorca.



179

3.- ANÀLISI EROSIU DE MESURES DE GESTIÓ I DE LA MANCA DE REGULACIÓ D’USOS.

nyats per a béns geoambientals per als quals no existeix un mercat. En el cas
de Menorca el valor econòmic anual de les platges, atorgat pels seus usuaris
en vers al seu ús recreatiu i turístic, mitjançant l'aplicació del mètode de
valoració contingent, s'estima en 33,5 milions d'euros. Al tractar-se d'un bé
amb un ús eminentment estacional, aquesta dada ens pot servir com a indi-
cador de la importància d'aquest recurs en l'economia insular. Així aquesta
estimació teòrica ens dóna una idea aproximada de la importància de les
platges en si mateixes com a geosistema natural i com a principal reclam del
turisme de "sol i platja" que sustenta l'economia de l'illa, el qual s’ha de
gestionar amb criteris de sostenibilitat geoambiental per fer d’aquest bé un
producte diferencial, ja que el valor resultant de la disponibilitat de paga-
ment per part dels usuaris és elevat.

3.8.- Models de gestió i rendibilitat qualitativa dels sistemes litorals
arenosos

Algunes actuacions de desnaturalització de la costa han donat lloc a la
degradació completa del litoral i a la seva dependència d'actuacions conti-
nuades de regeneració artificial (Rodríguez-Perea et al., 2000) i d’estabilitza-
ció. Aquestes actuacions impliquen reajustaments dinàmics i morfològics que
repercuteixen en l'estabilitat del sistema i comporten una pèrdua de qualitat
geoambiental davant la seva explotació turística (Garcia i Servera, 2003),
degut a la modificació de la morfologia original de les platges i del seu pai-
satge (Villarés, 1999). Les deficients gestions realitzades sobre espais litorals
naturals amb finalitats turístiques i recreatives provoca impactes negatius en
els seus elements fràgils i més sensibles, indicant, segons Dustin i McAvoy
(1982) i Blàzquez (1994), el deteriorament del medi i l’afectació a la qualitat
de visitació. En altres casos s'han creat imatges i conceptes erronis de l'espai
litoral que afecten la percepció dels usuaris. Al treballar amb aquests concep-
tes erronis, els resultats obtinguts en les darreres dècades són, en la majoria
dels casos, platges artificials amb mesures de gestió poc adequades per a la
seva conservació. Tot i la complexitat morfològica dels litorals, les actuaci-
ons realitzades emparades amb gestions d’etiquetatge es basen
majoritàriament en l'aplicació de criteris propis d'espais urbans, concebent
el medi litoral com un espai estàtic de temporada estival i amb vocació de
serveis. En resum, la concepció de l'espai litoral com un producte turístic
sense tenir en compte la seva dimensió d'ecosistema natural i fràgil sol com-
portar una modificació de l'entorn, que potser de magnitud variable però
gairebé sempre desestabilitzadora (Roig-Munar et al., 2006). Les respostes a
aquesta situació no solen buscar-se en el propi sistema natural, sinó que
s'opta per tractar les platges com 'empreses' i aplicar mesures de gestió que
no tenen res a veure amb el seu funcionament natural.

L’oferta de l'espai litoral com a recurs turístic ha prosperat àmpliament
en els espais costaners, generalment en arenals i sistemes platja-duna. Sobre
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ells han sorgit ràpidament desajustaments derivats d'una implantació massiva
i desordenada, sense més objectius que l’increment continuat dels fluxos de
visitants i el conseqüent augment de l'oferta d'allotjament i serveis, en rela-
ció amb la promoció de sòl i la construcció d'habitatges d'ús turístic (Vera,
1992). Una indústria turística i immobiliària que ha desnaturalitzat,
artificialitzat i modificat el litoral en tots els seus aspectes (Yepes, 2002). La
conversió d'aquests espais en àrees funcionals per satisfer la freqüentació
massiva ha comportat seriosos problemes de conservació i estabilitat d'al-
guns sistemes naturals (Roig-Munar, 2002, 2004). Però essent les platges tan
profitoses i complexes, tan valorades i demandades, la seva gestió està basa-
da en un concepte estrictament mecànic i estàtic de l'espai, obviant el seu
dinamisme, la seva fragilitat, reduint la seva funció a un simple espai recaptatori
estival i donant-li l'esquena en període hivernal. Hi ha una desatenció siste-
màtica als processos dinàmics, als seus valors geoambiental, i als comporta-
ments socials que repercuteixen directa o indirectament en la construcció i
manteniment del litoral. El pes social, polític i empresarial ha fet del litoral el
calaix desastre dels sistemes naturals, ja que no s'han considerat les funcions
dels recursos litorals i costaners per a plantejar-se quins paràmetres físics,
biològics i antròpics garanteixen la seva funcionalitat. En moltes ocasions la
desnaturalització comença quan els usuaris del medi demanen actuacions de
vegades contraposades amb la seva conservació, ja que s’aposta més per la
gestió de la demanda que no la gestió de l’oferta (Roig-Munar, 2001).

Alguns autors aposten per la dotació de serveis, equipaments i
infraestructures per donar resposta al consum del medi litoral, fent d'aquest
un espai amb diversitat d'ofertes d'oci, entenent la satisfacció de les expecta-
tives de l'usuari com un servei de qualitat (Yepes et al., 1999). En aquest
sentit, García-Novo (1982), exposà que són dues les raons per les quals els
usuaris produeixen efectes negatius sobre els ecosistemes litorals: els seus
requeriments de serveis, i el paper de visitants. Berenguer (1990) i Roig-Munar
(2003) entenen que l'espai litoral ha de ser adequat per a l'ús, però proposen
l'adequació d'usos i serveis adaptats a l'entorn. En aquest sentit, per part de
les administracions s'ha entès el litoral com un simple suport a la indústria
turística, on han prevalgut conceptes propis del món urbà i sistemes de qualitat
diversos i estandarditzats. Les autoritats, en general, han prestat més atenció
als visitants que a l'estat i les necessitats de l'ecosistema, on han primant siste-
mes de qualitat estandarditzats. Els efectes d'aquesta actitud varien depenent
de la riquesa ecològica i ambiental de l'àrea afectada, així com el tipus d'usu-
ari i la maduresa turística de l'espai. En molts casos el conflicte entre la pers-
pectiva tècnica i la demanda del client o empresari s'ha resolt a favor d'aques-
ta última, primant l'aptitud per a l'ús, entenent que el litoral d'alta qualitat és
aquell que compta amb recursos que satisfan les necessitats socials.

En base a aquests criteris es justif iquen actuacions que impliquen la
rigidesa i desnaturalització de l'espai, que moltes vegades representa l'inici
de processos erosius irreversibles. Segons Yepes i Medina (1997) es podria
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definir una gestió turística del litoral com el conjunt d'accions conduents a
l'assoliment de determinades f inalitats dirigides als turistes mitjançant la
combinació, distribució i disposició dels recursos materials i socials, la guia,
coordinació i motivació dels diferents agents i l'avaluació dels efectes en fun-
ció dels objectius fixats. Els autors entenen que la gestió i l’ordenació turísti-
ca del litoral implica la planif icació, l’organització, la direcció i el  control
dels recursos costaners per a la consecució d'uns objectius turístics. És a dir,
entenen l'espai com un servei, no com un sistema natural sobre el que podem
trobar certs serveis. És precisament aquesta capacitat de satisfer les necessi-
tats empresarials, polítiques i humanes la que ha transformat els atributs de
la natura litoral a recurs, convertint aquests espais en quelcom subjectiu,
relatiu i funcional.

Sistemes de qualitat de platges
Des de la perspectiva del client s'entén la qualitat d'un producte o

servei com la idoneïtat o adequació per al seu ús (Zeithaml et al., 1993), per
això, apareixen intents de traslladar els suposats desitjos del client a caracte-
rístiques funcionals del litoral entenent-lo com un producte, generalment amb
l'adequació i instal·lació de serveis. L'enfocament de la qualitat de servei es
centra en les discrepàncies entre les expectatives dels usuaris i les seves per-
cepcions, discrepàncies que moltes vegades són fruit d'una venda publicitària
que no concorda exactament amb la realitat de l'espai (Roig-Munar i Martín-
Prieto, 2002; Roig-Munar i Pérez-López, 2008).

Per establir indicadors de qualitat de platges normalment s'estudien
paràmetres físics, biològics i sociològics que permetin discriminar les "plat-
ges de qualitat" respecte a les que no ho són (Leatherman, 1997), un concep-
te que des del nostre punt de vista peca d’antròpic, i que deixa al marge
aquells espais que tenen usos recreatius baixos, a causa de factors com la
llunyania, la manca de publicitació, o la manca de serveis, entre d'altres. En
aquest sentit s'han dissenyat estàndards de gestió i índexs de qualitat pro-
pugnats per a la certificació de les platges (Williams i Morgan, 1995; Cajueiro
et al., 2003), encara que autors com Buckley (2002) i Roig-Munar et al. (2007)
opinen que aquestes mesures no són més que ecoetiquetes que no s'ajusten
necessàriament a les qualitats geoambientals del medi guardonat. Altres au-
tors com Morgan (1999) proposen sistemes per a la classificació de les plat-
ges sobre la base de diferents aspectes que són importants per als usuaris,
degudament ponderats i atenent a estudis sociològics realitzats en cada una
de les platges. Els plantejaments de Crosby (1979) giren al voltant del con-
cepte de qualitat com a conformitat amb les expectatives, de manera que la
qualitat no equival a luxe o sofisticació si el client no ho demana, i Breton et
al. (1994), van determinar que cada platja serà o no de qualitat en base a la
percepció dels usuaris.

Aquests arguments mostren que les especificacions habituals per al li-
toral es determinen en funció de les necessitats dels diferents grups d'usuaris
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(Breton et al., 1994; Villarés, 1999; Roca et al., 2008; Roca i Villarés, 2008),
on cadascuna de les platges serà o no de qualitat en funció de si satisfà les
necessitats i expectatives dels seus usuaris. López (2003) realitzà una classi-
ficació de platges basada en els subsistemes físic-natural i social per determi-
nar els conflictes existents entre ells i determinar possibles mesures de gestió
integral sobre cada espai. Roig-Munar (2001) entén la percepció dels usuaris
com una eina de gestió que afecta el litoral i proposa que en comptes de
satisfer a l'usuari exactament les seves demandes s’advoqui per reorientar en
les seves expectatives mitjançant campanyes de conscienciació i informació,
perquè es valorin més els aspectes geoambientals del litoral., que feren
inicialment d’aquest espai un recurs, per exemple mitjançant les campanyes
d'informació a peu de platja (Roig-Munar et al; 2005).

Etiquetes de gestió ambiental de platges
Les Banderes Blaves, les normes de qualitat ISO 9001 i 14000, la Q de

Qualitat o el sistema de gestió EMAS (Environmental Management Auditing
Écheme), són mecanismes amb què les autoritats públiques compten per com-
provar i gestionar la qualitat i el bon estat de les platges i oferir als seus
usuaris millores constants any rere any. Cadascuna d'aquestes normes té un
nivell d'exigència diferent, però totes tendeixen a prestigiar en major o menor
grau l’arenal que aconsegueix aquests títols i per tant a la zona adjacent o
d'influència. D'aquesta manera les mesures de gestió es configuren com una
eina de màrqueting i publicitat per a les platges. La importància d'acreditar
la qualitat i la gestió de les platges resideix en el fet que moltes platges repre-
senten importants ingressos sobre els quals gravita un elevat percentatge eco-
nòmic dels municipis costaners. Per tant, acreditar aquesta millora, conjun-
tament amb el respecte al medi ambient, es converteix en un element essenci-
al per captar i conservar visitants i ingressos. Per a aquest tipus de mesures de
gestió els controls de qualitat constitueixen un primer pas en la gestió, on
l'objectiu és que al client li arribin els productes o serveis en condicions de ser
utilitzats, i evitar en la mesura del possible que problemes d’ordre sanitari
afectin al destí turístic (OMS, 1990), donant-se una pèrdua important d'in-
gressos pel deteriorament ambiental de la imatge de platges (Philipp, 1992).
Aquest procedir es basa en la inspecció i consisteix a mesurar, examinar o
verificar una o diverses característiques respecte a una referència que pot ser
l'estàndard establert o la norma vigent (Buceta i Vargas, 1997). En una pri-
mera fase de gestió de qualitat s'analitzen i valoren les desviacions, per corre-
gir, però obviant en tot moment el suport físic i les seves característiques
geoambientals i paisatgístiques (Roig-Munar et al., 2007).

Actualment a la majoria dels casos, les mesures de gestió s'apliquen en
espais turístics madurs i consolidats. L'aposta per aquestes mesures respon a
la necessitat de millora en la imatge dels espais litorals turístics artificialitzats
i en declivi i per això estan encaminades en moltes ocasions a la revaloració
de l'espai (Cooper, 1992). Amb base a la Figura 3.30 podem relacionar, se-



183

3.- ANÀLISI EROSIU DE MESURES DE GESTIÓ I DE LA MANCA DE REGULACIÓ D’USOS.

guint el model de Butlle (1980), que aquestes mesures són aplicades en el
moment en que l'evolució històrica de l'espai turístic litoral es troba en una
fase de segmentació, ja sigui per la seva maduresa turística o per
l'artif icialització de l'espai natural.

Banderes Blaves
Les Banderes Blaves van aparèixer per primera vegada el 1985 a les

platges de França, per assenyalar llocs de la costa que no només disposaven
d'unes aigües excel·lents, sinó que eren zones en que es respectava el medi
ambient. Avui aquesta icona oneja en centenars de punts de la costa de 21
països europeus, i la idea va ser recollida per la Fundació Europea d'Educació
Ambiental (FEEA) i desenvolupada a nivell internacional en 1987. Es tracta
d'una resposta de les autoritats públiques davant els problemes que solen
sorgir en platges amb molta pressió antròpica (Blázquez et al., 2002). Les
platges amb Bandera Blava confirmen una qualitat excel·lent de l'aigua i de
la zona costanera, la seguretat dels seus serveis, així com l'educació
mediambiental proporcionada pels municipis afectats. Es valora que no hi
hagi abocaments industrials o residus urbans que afectin la qualitat de l'ai-
gua i la col locació de serveis suf icients. Les quatre bases sobre les quals
s'assenta la concessió de Banderes Blaves són: la qualitat de les aigües, el
compliment de la legislació ambiental, la planif icació i la gestió integrada
del litoral. La f inalitat última és aconseguir a mig termini un desenvolupa-
ment sostenible del turisme i una gestió ambiental per al conjunt del litoral

Figura 3.30. Model de
l'evolució hipotètica

d'espais turístics.
Font: Butller (1980).
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del municipi guardonat. Es tracta d'un guardó apreciat per molts municipis
costaners, que competeixen any rere any per obtenir o mantenir el premi. La
Bandera Blava és concedida a aquelles platges en què els municipis han rea-
litzat esforços de condicionament i embelliment, és a dir, les platges amb més
dotacions turístiques i de serveis, amb més seguretat, les platges més urbanit-
zades i publicitades solen emportar-se el guardó. Les Banderes Blaves es tro-
ben associades a una explotació de serveis que genera una artificialització de
l'espai i fan d'aquest un simple escenari físic o solàrium. Es doten a aquestes
platges d'una qualitat turística, com a servei, responent a les expectatives i
necessitats d'usuaris i empresaris. Els seus imperatius comporten grans esfor-
ços econòmics per part dels municipis costaners per dotar les platges de ser-
veis d'acord amb les necessitats recreatives dels usuaris (Fraguell, 1997), in-
crementant d'aquesta manera els beneficis econòmics per l'explotació del
recurs, i sovint provocant la degradació de la platja en el seu conjunt. En
moltes ocasions, més que la mateixa platja, el que prima és la promoció turís-
tica dels espais urbans adjacents (Torres, 2000).

El tipus de gestió que aquestes banderes promocionen es podria catalo-
gar com "dura", i no en pocs casos danya greument les platges i el litoral
causant un greu perjudici ambiental. A més, el simple compliment dels parà-
metres establerts no garanteix, per si mateix, un grau de satisfacció de l'usu-
ari, ja que aquest guardó afavoreix l'ocupació de l'espai públic amb serveis
privats de concessió temporal, reduint considerablement l'espai públic útil de
platja. Segons Torres (2000) de vegades l'absència de Bandera Blava en aque-
lles platges que van sol·licitar el guardó pot ser degut a simples fets naturals o
de millora de l'entorn que en el moment de la inspecció van ser suficients per
a no atorgar, fets com que la platja pateix una arribada de restes de Posidonia
oceanica, que existissin obres de millora, o bé que s'efectués una regeneració
artif icial.

Cal tenir en compte que alguns dels paràmetres que es valoren per con-
cedir les Banderes Blaves han donat lloc a l'increment de l'erosió de les plat-
ges. Mesures tan aparentment inofensives per al medi com el manteniment,
condicionament i neteja mecanitzada de platges, emparats en paràmetres
sanitaris, són des del punt de vista geoambiental una agressió ecològica, ja
que impedeixen que l'espai albergui fauna i vegetació natural, i afecten a la
morfologia litoral, el que repercuteix en l'equilibri entre el sistema platja-
duna, i agreuja o provoca processos erosius (Roig-Munar, 2004). La retirada
sistemàtica de restes de Posidonia oceanica acumulada sobre la zona swash és
un paràmetre valorat positivament en el protocol de concessió, tot i que gene-
ra autèntics desequilibris sobre el sistema (Roig-Munar i Martín-Prieto, 2002).
És més, en les Banderes Blaves prevalen les gestions de neteja mecànica dià-
ria en platges i la retirada de restes acumulats de Posidonia oceanica, i si és
necessari la seva regeneració artificial (Yepes, 1999), la qual cosa dóna lloc a
una profunda artif icialització de l'espai.



185

3.- ANÀLISI EROSIU DE MESURES DE GESTIÓ I DE LA MANCA DE REGULACIÓ D’USOS.

Sistemes de Gestió Mediambiental a platges.
Les activitats de normalització dels productes, processos i serveis són

fruit de la universalització dels mercats i la preocupació per l'augment de la
competitivitat dels productes i serveis. La normalització està encaminada a
unif icar criteris i simplificar processos, tant productius com de serveis mit-
jançant l'elaboració d'uns documents anomenats Normes. Les Normes se-
gueixen un procés d'elaboració i suposen una sèrie de beneficis tant per a
empreses com pels usuaris i administració. Dins d'aquestes, la ISO 14001 i la
ISO 9001 tenen uns objectius clarament aplicables al cas de la gestió de
platges, ja que posen l'accent en els elements més destacables de la gestió
mediambiental (Esparza, 2002).

Les Normes UNE (Una Norma Espanyola) són documents tècnics d'apli-
cació voluntària, accessibles al públic i de participació de les parts implica-
des, i actualment s'apliquen Normes UNE en platges com a sector serveis. Un
dels sistemes de gestió ambiental amb major reconeixement és el que recull la
Norma UNE-EN ISO 14001, un tipus de sistema aplicable a tot tipus d'orga-
nitzacions. AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certif icació)
ha desenvolupat un document normatiu per a la implementació de sistemes
de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 en platges. La Norma està
orientada a garantir uns mínims de qualitat ambiental i de serveis rebuts pels
usuaris, tots ells "respectuosos amb el medi ambient". Paral·lelament a aquesta
ISO, s'apliquen en les platges les normes de la sèrie UNE-EN ISO 9001, que
proporcionen una pauta d'assegurament internacional de la qualitat. La filo-
sofia de la qualitat es deriva de la definició que fa la norma ISO 9001: "L'as-
segurament de la qualitat consisteix en totes les accions planificades i siste-
màtiques necessàries per proporcionar la suficient confiança que un produc-
te o servei compleix les exigències de qualitat". Aquesta garantia de qualitat
aplicada al litoral hauria de tenir com a missió assegurar a la direcció de la
seva gerència que les accions desenvolupades estan en consonància amb els
objectius planif icats. Segons la Norma, la certif icació d'un tram costaner
sota una norma d'assegurament de qualitat constitueix un primer pas en la
planif icació i gestió del litoral, precisant d'un órgan de gestió, però realment
les mesures de gestió ISO són una Ecoetiqueta més en els sistemes de gestió
de platges associades a espais turístics intensament urbanitzats.

Segons la seva pròpia def inició, aquestes Normes són certif icats de
qualitat que permeten millorar la imatge, entesa com a certificat acreditatiu
del municipi com a destinació turística, aconseguir un reconeixement inter-
nacional, un augment del control de les operacions de neteja i el manteni-
ment de les platges, així com optimitzar els costos de la gestió. A més, segons
Yepes (1999), afavoreixen "minimitzar o eliminar elements mediambientals
negatius que es deriven de l'ús i gaudi de les platges, i un major control dels
paràmetres ambientals que ofereixen les Banderes Blaves".

Segons les Normes, aquests distintius de qualitat són l'únic estàndard
internacional per a sistemes d'administració del medi ambient que reconeix
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els esforços d'una Administració per identificar i fer front als impactes ambi-
entals de les seves operacions, atorgant credibilitat, i demostrant a la comu-
nitat el seu autèntic compromís respecte a la protecció del medi ambient.
Entenen que ja no és suficient el compliment de les característiques de quali-
tat del producte, sinó que defensen que hi hagi una gestió dels processos
normalitzats que garanteixi als usuaris que rebran el servei buscat. Les Nor-
mes ISO en platges són un esglaó més en la cadena de certif icats que es
troben associades al món turístic empresarial, encara que de fet només les
platges associades a complexos turístics demanen aquestes certif icacions. A
la pràctica, es tracta de traslladar el concepte de la gestió mediambiental de
l'àmbit empresarial i industrial, rígid i estàtic, a una platja, un sistema natu-
ral i dinàmic per definició. La certificació pretén servir d'atractiu per al turis-
me, encara que no reverteix en una millora sobre el medi litoral. Es tracta
d'un sistema de gestió de la qualitat total, una filosofia empresarial que no
s'ajusta als processos naturals, dinàmics i socials que es donen sobre l'espai
litoral.

Sistema EMAS (Sistema EUROPEU d'Ecogestió)
La certif icació EMAS es presenta com el sistema més prestigiós de la

Unió Europea, en què prevalen les tècniques d'integració i protecció
mediambiental. En aquest sentit un ajuntament no pot inscriure les seves
platges ni cap altre servei en el registre EMAS si mostra una sola mancança o
disconformitat en l'informe realitzat pels verificadors que segueixen i avaluen
el sistema de gestió. L'ajuntament que desitgi obtenir l'acreditació EMAS ha
de fer una declaració mediambiental amb un resum de la seva gestió. En el
sistema EMAS és la pròpia Administració, a través de la f igura del verificador,
que s'inscriu en un registre europeu, el que suposa la prova del compliment
amb el sistema. El sistema aposta per la comunicació i la transparència cap
a l'opinió pública, i comença per una revisió mediambiental de les activitats
que realitza l'ajuntament i altres entitats a les platges del seu municipi, on
descriu l'impacte que ocasionen les activitats realitzades en l'entorn. Un cop
avaluat es redacta el sistema de gestió mediambiental, i es promou una de-
claració sobre els èxits obtinguts en relació a aquest compromís adquirit,
èxits que no han d'haver incidit en la millora de la mateixa platja, sinó sim-
plement en els seus serveis i dotacions. Actualment diversos ajuntaments en-
clavats en zones turístiques o urbanes (Donostia, Cadis, València ..) estan
immersos en el procés de redacció del sistema de gestió mediambiental, que
implica des de la recollida d'escombraries i el seu tractament, f ins a la impli-
cació dels treballadors i funcionaris en la posta en marxa de tot el sistema, un
sistema complex que pretén abastar tots i cada un dels processos que influei-
xen directament o indirectament sobre la qualitat ambiental de la platja.
Atès que és un mètode de treball relativament nou, menys conegut i molt més
exigent, la inscripció de municipis en aquest sistema és notablement inferior
a la de certif icats ISO o Banderes Blaves. El sistema EMAS no s'allunya no
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obstant, de les mesures de gestió estandarditzades, mantenint el mateix con-
cepte estàtic de l'espai litoral que els altres sistemes ja descrits.

Marca Q de Qualitat Turística
La Q és la certificació més nova que s'aplica actualment a les platges.

L'ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) és qui forma els audi-
tors en les peculiaritats de cada sector perquè puguin conèixer els punts crí-
tics i febles als que han de prestar atenció preferent. Per mantenir la marca Q
de Qualitat Turística, la platja o empresa que l'obtingui ha d'auditar i ratif i-
car anualment la certif icació. La marca Q avalua el que afecta a l'usuari
f inal: unitat de direcció, de seguretat, salvament, informació i neteja, mante-
niment d'instal·lacions i equipaments. I fa el mateix amb tots els aspectes
mediambientals. La principal diferència d'aquesta marca Q amb la resta de
sistemes d'acreditació és que prové d'una institució espanyola que té com a
objectiu la defensa i millora dels serveis turístics espanyols. Les normes són
definides per empresaris, administració i implicats, i experts en el sector de
platges, de manera que es cenyeixen molt més, segons els seus promotors, a
les necessitats i demandes dels usuaris del servei turístic, en aquest cas, de les
platges. La Q prové del mercat turístic empresarial i es planteja per a espais
madurs, els seus requisits de serveis són els propis de les Banderes Blaves, ISO
i EMAS però incidint més clarament en aspectes que afecten negativament la
imatge turística, agreujant els processos d'artificialització. La Q entén la platja
com a annex de les zones urbanes turístiques i defineix un sistema de gestió
propi de zones enjardinades.

A títol de conclusions cal dir que l'aplicació d'aquestes quatre mesures
de gestió converteix teòricament les platges urbanes o turístiques i més artifi-
cials en platges de primera, alhora que considera les platges situades en es-
pais naturals com platges de segona categoria, sense comoditats i amb uns
valors i gestions no avaluades. Aquesta categorització es basa en la simple
ocupació de l'espai i en les demandes dels usuaris, empresaris i polítics, és a
dir, es tracta d'una aposta cap a l'oferta de serveis. Platges com la que apa-

Figures 3.31 i 3.32.

Imatge d’una platja
amb etiquetes de
qualitat, Santa Ponça,

Mallorca, i una platja
sense cap tipus de
certificació, Escorxada,

Menorca.
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reix a la Figura 3.31, que disposa de tots els serveis i comoditats aconsellats
per les mesures estandarditzades, passeig marítim, diverses actuacions de re-
generació artif icial, i f ins i tot una disminució de les superfícies útils d'ús
públic per la instal·lació de serveis privats de concessió de temporada, pot ser
certificada mitjançant alguna d'aquestes normes com una platja de qualitat.
Per tant, aquests espais litorals, en tot el seu conjunt, podran ser més publici-
tats i utilitzats com a reclam turístic dels seus espais urbans adjacents. En
canvi, les platges situades en Àrees Naturals d'Especial Interès, com el cas de
cala Escorxada, Menorca (Figura 3.32), sense presència de serveis ni acces-
sos rodats, no podran ser certificades com correctament ambientals, ni seran
reclam directe de les urbanitzacions properes, però sí potser es valoraran com
una oferta complementària litoral en el medi natural per part dels nuclis
turístics propers.

3.9.- Anàlisi de la relació entre la publicitació, visitació i ocupació dels
sistemes litorals arenosos de Menorca

El medi natural litoral és el principal recurs de les activitats turístiques
i recreatives de Menorca, convertin-se en el principal atractiu (Roig-Munar,
2004). Segons Blázquez (1996, 1998) la protecció dels espais naturals no es
lliura de patir processos de degradació associats a usos recreatius i turístics,
ja que aquesta protecció suposa la seva promoció i popularització, generant
increments en l’afluència de visitants i provocant situacions de degradació
del recurs. Una de les característiques que atreuen als usuaris al medi natural
són, entre d’altres, un paisatge natural i exuberant. En el cas de Menorca els
sistemes litorals constitueixen el principal atractiu turístic de l'illa. Segons un
informe de l’Observatori Socioambiental de Menorca sobre els resultats d'una
enquesta realitzada a turistes l'any 2006, gairebé el 40% dels enquestats
manifestaven que el motiu de la seva visita a Menorca era gaudir del "sol i la
platja", mentre que un altre 21,4% ho feia pel paisatge i la natura, aquests
últims fortament relacionats amb l’espai litoral. Els sistemes litorals a més de
ser el principal atractiu turístic de l'illa s'han convertit en el suport físic d'un
sector econòmic creixent i d'elevada rendibilitat econòmica i social (Roig-
Munar, 2003). Al voltant d'aquests espais s'ha ubicat gran part de la
infraestructura d'allotjament i d'oferta complementària turística, provocant
una important pressió urbanística en algunes zones de la costa (Canals, 2008).
Gràcies a l'aprovació de la Llei 1/91 d'Espais Naturals Protegits, que sota la
f igura de les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) va atorgar protecció
urbanística al 78,4% de la costa de Menorca, i una important part del litoral
va quedar lliure de la transformació urbanística. Tot i que el desenvolupa-
ment turístic a l'illa ha provocat una important pressió urbanística en algu-
nes parts del seu litoral, perdent part dels seus valors naturals, altres zones
del litoral ubicades en ANEI s'han preservat en un bon estat de conservació,
podent disposar d’una oferta variada de sistemes litorals (Juaneda i Roig-
Munar, 2002). Aquesta oferta turística ubicada en àrees naturals s'ha con-



189

3.- ANÀLISI EROSIU DE MESURES DE GESTIÓ I DE LA MANCA DE REGULACIÓ D’USOS.

vertit en el principal reclam turístic de Menorca i en una estratègia diferencial
enfront de les altres illes de l'arxipèlag balear, així com altres destinacions tu-
rístiques mediterrànies (Marí, 2004). Així doncs aquestes platges naturals lluny
de patir els efectes de la pressió urbanística reben de totes maneres altres im-
pactes, principalment la sobrefreqüentació derivada de la pressió turística i
recreativa durant els períodes estivals (Roig-Munar, 2001, 2002) la qual està
condicionada per els graus de publicitació, que poden posar en perill la seva
integritat i funcionament natural ( Roig-Munar i Pérez-López, 2008).

L'objectiu d'aquest apartat és demostrar que hi ha una relació entre
l'elevada publicitació d'algunes platges de l'illa i el grau de visitació i d'ocu-
pació d'aquestes, concentrat en el període estival. D'aquesta manera l'anàli-
si ens permet conèixer amb exactitud quines són les platges que s'utilitzen
com a màrqueting turístic i al comparar-lo amb el grau de visitació i d'ocupa-
ció ens permet observar la relació entre la publicitació i el nivell de consum
d'aquests espais litorals. La metodologia utilitzada per Roig-Munar i Pérez-
López (2008) consisteix en:

1.- Valoració del grau de publicitació: mitjançant el buidatge de 19 gui-
es turístiques de Menorca aparegudes en els darrers anys, prenent
com a base la metodologia utilitzada per Blázquez i Roig (1999), i
Roig-Munar i Martín-Prieto (2002), i el buidatge de 2.561 postals
en venda, exposades en comerços (1.137 a Maó i 1.424 a Ciutade-
lla) hem estimat el grau de publicitació. En el cas de les guies o
publicacions, s'ha anotat el nombre de vegades que apareixia algu-
na de les platges analitzades, fotografiada o referenciada, apuntant
només una vegada per guia. En el cas de les postals, s'han analitzat
expressament els municipis de Maó i Ciutadella, ja que al tractar-se
de "circuits turístics urbans", no tendeixen a sobrerepresentar pos-
tals de les platges més properes com succeeix en el cas dels nuclis
turístics situats a la costa. Els resultats obtinguts han estat ponde-
rats en relació al màxim observat. Així, la platja que surt més es-
mentada constitueix el 100% i la resta són una fracció d'aquest.

2.- Valoració del grau de visitació: mitjançant l’enquesta realitzada als
usuaris de les platges durant l'estiu de 2006 (Pérez-López, 2006)
amb un total de 613 enquestes, on es preguntava a l'usuari quines
platges havia visitat o tenia la intenció de visitar durant la seva
estada a Menorca, s'estima el grau de visitació de les platges. Cada
enquestat podia respondre f ins a 3 platges, recollint un total de
1.306 respostes. Les enquestes es van realitzar en un total de 21
platges (Taula 3.2).  Els resultats obtinguts han estat ponderats en
relació al màxim observat. Així, la platja que surt més esmentada
constitueix el 100% i la resta són una fracció d'aquest.

3.- Anàlisi del grau d'ocupació: mitjançant el nombre màxim d'usuaris
observat en diferents recomptes de platges durant el mes d'agost
del 2006. Mitjançant un SIG i en base a la ortofoto de l'any 2002
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s’ha estimat la superfície de repòs de platja (àrea utilitzada pels
usuaris, sense tenir en compte la zona de batuda de l'onatge i la
zona de trànsit). Amb base a les dades de freqüentació hem esta-
blert el grau d'ocupació (m2/usuari) que ens indica els m2 de super-
fície de platja disponible per usuari (Roig-Munar, 2001). Com més
baix és aquest valor, major saturació d'usuaris presenta la platja.
Els resultats obtinguts de cada un dels paràmetres analitzats (grau
de publicitació, de visitació i d'ocupació) ens mostren que d'aques-
ta manera s'obté informació sobre quines són les platges més
publicitades, més visitades i sobre el grau d'ocupació d'aquestes.
Així doncs els resultats són:

El grau de publicitació ens permet conèixer quin tipus de platges (A, B o
C) són publicitades en guies i postals, així com conèixer amb exactitud quines
apareixen amb més freqüència i, per tant, esbrinar les principals platges que
s'utilitzen com a màrqueting turístic. De l'anàlisi del grau de publicitació,
s'ha obtingut la presència de 33 platges a les guies i postals analitzades. Els
resultats mostren que el 55% de les platges publicitades corresponen a plat-
ges tipus A, el 24% a platges tipus B i el 21% a platges tipus C. És a dir, les
platges A, que són aquelles situades en àrees urbanes o turístiques són les que
apareixen amb més freqüència en les guies i postals analitzades (Figura 3.33).

Figura 3.33. Grau de
publicitació de 33

platges analitzades
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Si analitzem quines són les 10 platges més publicitades d’aquestes 33
(Figura 3.33) els resultats donen una informació diferent. En aquest cas, s'ob-
serva que les platges tipus B són, sens dubte, les que es troben entre les més
publicitades, on 8 de les 10 platges corresponen a platges tipus B (80%) i només
2 corresponen a platges tipus A, i en cap cas trobem cap platja C entre les 10
primeres (Taula 3.4). Així encara que les platges tipus B, en termes generals no
són les més publicitades, sí que observem que són les més usades com a re-
clam turístic, per exemple les 3 que més han aparegut dels buidats són
Macarella, Pregondó i Cala Mitjana, totes elles platges tipus B (Figura 3.34).

Figura 3.34.

Panoràmiques de les 3
platges més
publicitades, per ordre

descendent; Macarella,
Pregondó i Cala
Mitjana (Agost 2009).
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Grau de visitació, aquest paràmetre ens dóna informació sobre quin
tipus de platges (A, B o C) són les més visitades. Del total de les 1.306 respos-
tes recollides en l'enquesta s'han identificat un total de 67 platges, d'aques-
tes el 54% pertanyen a platges de tipologia B, el 35% a platges de tipologia A
i el 11% a platges de tipologia C. En aquest cas les platges tipus B són les més
visitades. En el cas de les 10 platges més visitades, les platges tipus B seguei-
xen tenint un gran protagonisme, 7 d'aquestes 10 corresponen a platges tipus
B (70%) i 3 són platges tipus A, i com en el cas de la publicitació, no trobem
cap platja C entre les 10 més visitades (Taula 3.5).

A les Taules 3.4 i 3.5 es pot observar la relació entre publicitació i intenció de
visitació, on 7 de les més publicitades seran visitades pels enquestats, destacant
Macarella i Cala Mitjana, dues de les més publicitades. A la Figura 3.35 es pot
observar la representació cartogràfica i la relació entre publicitació i visitació.

Taula 3.4.
Les 10 platges més

publicitades

Taula 3.5.
Les 10 platges més

visitades

Figura 3.35. Mapa amb
les platges més

publicitades i més

visitades.
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Grau d'ocupació, aquest ens indica els m2 de superfície de platja que
disposa cada usuari. Com més baix és el valor, més saturació d'usuaris pre-
senta la platja. Roig-Munar (2001, 2003) indica que les ocupacions òptimes
per a les platges situades a ANEI (és a dir platges tipus B i C) és de 15 m2/
usuari, i en el cas de les platges urbanes (platges tipus A) de 5 m2/usuari.

Al grau d'ocupació de les 10 platges més publicitades (veure Figura
3.36), es pot observar com 5 de les 8 platges tipus B més publicitades presen-
ten ocupacions molt per sota de l'òptim recomanat de 15 m2/usuari a platges
verges, segons Roig-Munar (2001). L'ocupació massiva d'aquests espais pro-
voca un desplaçament de l'experiència recreacional de l'usuari i està motiva-
da per l'excessiva presència d'usuaris en l'espai visitat així com el deteriora-
ment del medi físic (Roig-Munar i Martín-Prieto, 2002; Roig-Munar 2003).
En canvi, les platges urbanes presenten ocupacions més baixes que l'òptim
per a aquest tipus de platges (5 m2/usuari), oferint al visitant unes condici-
ons d'experiència recreativa i turística més altes que en platges verges (Roig-
Munar, 2003).

A títol de conclusions hem de dir que els impactes que el desenvolupa-
ment turístic ha provocat sobre els sistemes arenosos de Menorca són d'una
banda, una important pressió urbanística en algunes parts del litoral (plat-
ges tipus A) i d'altra banda en aquelles parts del litoral protegides
urbanísticament sota la f igura d’ANEI (platges tipus B i C), els impactes es
tradueixen en molts casos en una sobrefreqüentació d'aquests espais induïts
per la publicitació que afavoreix un increment en la visitació, fet que altera
l'equilibri morfològic d'aquests, provocant alteracions que afecten la seva
integritat i el seu funcionament. Aquesta sobrefreqüentació ve causada en
gran part, com hem demostrat en aquest treball, per la sobreexplotació de la
imatge turística de Menorca associada principalment a les seves platges tipus
B, on 8 de les 10 platges més publicitades a les guies i postals analitzades són
platges B, trobant-se entre les més visitades, i presentant menor disponibilitat

Figura 3.36. Ocupació
màxima observada en

els recomptes realitzats
durant l'estiu del 2006

de les 10 platges més

publicitades.
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de superfície de platja per usuari. Amb els resultats presentats en aquest tre-
ball, es poden extreure les següents conclusions:

Des del punt de vista turístic i social, l'elevada visitació i ocupació de
les platges que es publiciten en forma d'imatges d'espais verges i poc freqüen-
tats pot provocar en l'usuari un desplaçament de l'experiència recreativa per
la disparitat entre la imatge publicitada i la realitat de saturació d'usuaris i
degradació del medi. Des del punt de vista geoambiental, aquests alts índexs
observats de visitació i de saturació del sistema a les platges més publicitades,
provoca alteracions en l'equilibri morfològic del sistema així com en la flora
i fauna presents en aquest, posant en perill el seu funcionament natural i la
seva conservació. Per tant, oferir de forma massiva els sistemes arenosos en
millor estat de conservació (platges tipus B i C) pot repercutir negativament
sobre l'experiència turística dels visitants i també provocar un deteriorament
físic constant del sistema.

3.10.- Freqüentació d’usuaris versus capacitat de càrrega a les platges
de Menorca

La pressió turística i recreativa que es dona sobre els espais litorals de
Menorca, concentrada durant el període estival, genera impactes
geoambientals i socials de molt diversa índole (Roig-Munar, 2001). El conei-
xement de les pautes d'ús i freqüentació, així com els nivells de percepció
d'usuaris sobre aquests espais resulta una eina imprescindible per a realitzar
programes i propostes de gestió (Pereira, 2002). Les platges i cales verges que
trobem al llarg del litoral s'han popularitzat i el seu ús turístic i recreatiu s'ha
massif icat, per altra banda la creixent capacitat de mobilitat interna que han
generat els nous hàbits turístics, especialment amb l'increment exponencial
del vehicle de lloguer, ha provocat que molts d'aquests espais natural hagin
cedit davant la pressió del turisme, provocant situacions de massif icació És
per això que el coneixement de les pautes de freqüentació sobre ells, conjun-
tament amb el coneixement dels problemes derivats i l’establiment de la ca-
pacitat de càrrega, ens donarà la informació bàsica per la posada en marxa
de programes i mesures de gestió.

En el sentit més convencional, el concepte de capacitat de càrrega, és
la manera d'expressar la càrrega geoambiental sobre espais naturals, i va
néixer en la dècada dels 70. Aquest concepte era usat per considerar el poten-
cial d'ús basat en índexs al desenvolupament directe, existint dos camps molt
diferenciats; el maneig de recursos, i el maneig del desenvolupament. Respec-
te a la capacitat de càrrega s’han de distingir dues interpretacions; la referida
a densitat òptima d'usuaris per al gaudi de l'espai, i la referida als nivells
d'activitat que generen una deterioració física de l'espai receptor. Encara que
existeix gran quantitat de literatura sobre la capacitat de càrrega, les bases
conceptuals de la definició no han evolucionat massa des dels seus orígens.
Totes les definicions de capacitat de càrrega recullen dues idees principals;
primer un àmbit biofísic, on s'exposa la sensibilitat de l'entorn enfront d'un
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ús intensiu o nociu, d'altra, els components de comportament que reflecteix la
qualitat de l'activitat desenvolupada pels visitants. Es poden distingir diferents
tendències que veuen la capacitat de càrrega des d'un gran ventall de punts de
vista, cadascuna enfocat cap un àmbit més específic i definit per l'autor.

Alguns autors (Baud-Boby, 1977; Antón, 1997) defineixen la capacitat
de càrrega com el nombre d'usuaris que una zona d'esbarjo pot suportar
sense sofrir danys biològics o geofísics de caràcter permanent i sense que
aquestes actuacions modif iquin la qualitat de l'experiència d'esbarjo.
Mathieson & Wall (1982) es centren en l'impacte físic del turisme en una
destinació determinada i defineixen la capacitat de càrrega com el nombre
màxim de persones que poden utilitzar un entorn recreatiu sense una inac-
ceptable disminució en la qualitat de les activitats que en ell s’hi donen. D'al-
tra banda Shelby (1987) proposa una definició més general, on planteja com
a capacitat el nivell d'ús a partir del qual l'impacte generat excedeix un nivell
específ ic pels estàndards d'avaluació. Les definicions més modernes WTO
(World Tourist Organization, 1997) defineixen capacitat de càrrega com el
màxim nombre de persones que poden romandre en una destinació al mateix
temps sense causar la destrucció de l'entorn físic, econòmic i soci-cultural,
així com una inacceptable disminució en la qualitat de la satisfacció dels
visitants. Ja dins una component més física, i relacionada amb el màxim nom-
bre d'unitats d'ús (persones, vehicles, i altres) trobem la proposta de Shelby i
Heberlein, (1984) la qual es preocupa per la quantitat d'espai en zones natu-
rals no desenvolupades, els autors esmenten que calcular la capacitat de càr-
rega física no és tasca fàcil en la majoria dels casos, atès que la quantitat
d'espai en un àrea natural és f ixa i l'única forma d'incrementar la capacitat
física està en el desenvolupament de paràmetres de gestió i planificació que
ens permetin ser més eficients. Segons Shelby (1987) molts autors tracten la
component ecològica i la component física com un sol concepte, donada
l'estreta relació entre ambdues components. La dificultat d'aquestes defini-
cions radica en la dificultat de determinar que constitueix un canvi inaccep-
table o una pèrdua irreversible de la integritat ecològica.

Autors com O’Reilly (1986) van més enllà i relacionen la capacitat de
càrrega física amb base a conceptes psicològics o perceptuals, relacionada
aquesta amb el límit que la saturació de l'espai receptor duu als usuaris a
buscar noves destinacions no massif icades i de similars característiques.
Aquests nivells de satisfacció per part dels usuaris presents en espais naturals
són atribuïbles generalment al principal producte resultant d'una experiència
recreativa, i per tant un dels majors objectius f ixats pels administradors dels
recursos turístics i recreacionales, convertin-se en l'indicador més comuna-
ment usat per a referir-se a la qualitat de l'experiència turística i recreativa.
Prost i Limi (1982) van suggerir que el concepte de satisfacció és equívoc i
dificultós per a ser definit, no solament en termes generals, sinó també en el
camp turístic i recreatiu. La majoria dels treballs indiquen que els resultats
poden ser objecte d'un nombre indeterminat de variables subjectives i ocasi-
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onals, així com culturals i socials (Hendee, 1974). Segons Shelby i Heberlein
(1984) els paràmetres d'experiència es basen en el nombre, tipus i localitza-
ció de trobades amb altres grups humans i la manera que aquestes trobades
afecten a la sensació de qualitat de les activitats que perceben els usuaris. Es
tracta del concepte relacionat amb la capacitat de càrrega que és menys
tangible i per tant més difícil d'avaluar. El model introduït per Alldredge (1972)
que relacionava satisfacció i densitat d'usuaris assumia que el gaudi de l'ex-
periència recreacional estava en relació inversament proporcional amb l'aug-
ment de visitants que podia experimentar una àrea. Kuss et al. (1990), esta-
bleixen la variable independent del nombre de contactes amb altres usuaris,
la qual influí sobre tots els grups entre les quals es conten el nombre de con-
tactes esperats, el nombre de contactes ideals i f inalment el concepte d'am-
bient percebut i l'esperat. Aquest fenomen, segons Desor (1972), es defineix
com a crowding (efecte d’expulsió) i tracta la percepció com a fenomen per-
sonal que varia no solament d'una persona a una altra, sinó que també can-
via en una mateixa persona exposada a diferents situacions. El crowding, re-
lacionat amb la capacitat de càrrega social ha estat un dels punts més contro-
vertits ja que en molts casos s'ha definit simplement com una avaluació nega-
tiva d'una determinada densitat o nombre de trobades entre usuaris (Desor,
1972; Stockols, 1972, 1978). El terme implica un judici per part de les persones
presents que pensen que el nombre d'usuaris en aquest determinat moment és
massa alt (Shelby et al., 1989), on hi juguen un importat paper les característi-
ques individuals, socials i psicològiques del visitants (Manning, 1985).

Objectius i metodologia
Els estudis de capacitat de càrrega en espais litorals a nivell estatal són

escassos (Navarro, 2005; Navarro et al., 2009; Tejada et al., 2009), mentre
que a les illes Balears en els darrers anys s’han realitzat alguns estudis especí-
f ics de capacitat de càrrega física de platges (Blázquez, 1994; Mas, 2001;
Mas i Blázquez, 2002; Roig-Munar, 2001, 2002) i de capacitat de càrrega
perceptual de platges (Roig-Munar, 2003). En aquest darrer cas l’objectiu
bàsic del treball s’ha basat en la determinació de l'abast dels usos turístics i
recreatius sobre les platges i cales situades a Menorca. S’han analitzat un
total de 17 platges (Figura 3.37, Taula 3.6), distingint en funció de la tipologia
de platges. Les platges mostrejades de tipologia A presenten certs aspectes
relictes de naturalitat, ja sigui formes dunars de platja o paisatges associats a
ella. La resta de platges de tipologia B i C presenten formes dunars relativa-
ment ben conservades, es troben dins ANEI’s i els paisatges resultats són un
dels seus atractius. A la Figura 3.38 s’observen tres panoràmiques de platges
tipus A, B i C.
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L’objectiu és establir la densitat d’usuaris i del grau de superació de la
capacitat de càrrega física de les diferents platges analitzades. La metodolo-
gia aplicada per a l’anàlisi de la freqüentació dels visitants de cales i platges
s’ha basat en Roig-Munar (2000, 2001) que aplicà els següents paràmetres:

1.- Mostreig d'usuaris, realitzat en dimecres i diumenges del mes d’agost,
coincidint amb la màxima ocupació de l’illa (Marí, 2004). Ens ba-
sem en l'elecció d'un dimecres i un diumenge per a poder obtenir
dos mostrejos representatius d'ús eminentment turístic, el dimecres,
i d’ús mixt, turístic i residencial, el diumenge.

2.- Determinació de superfícies en cadascuna de les platges i cales es-
tudiades per a l'establiment de la capacitat de càrrega física: ens
basem en la zonif icació establerta per usos en cadascuna de les
platges (Roig-Munar, 2001) on s’estableixen:
a.- Zona d'ús intensiu o zona de swash: franja on es desenvolupen

jocs, entrada i sortida del mar.
b.- Zona de repòs: coincideix amb les zones de concessió adminis-

trativa de serveis temporals de platja, es tracta de la zona de
platja que reben un ús més intensiu. En aquest cas és l’àrea
utilitzada per a determinar la capacitat de càrrega, i

c.- Zona de trànsit: zona més llunyana a la línia de costa, darrere de
la zona de repòs, utilitzada per a l'entrada, sortida i recerca d'un
espai en la platja. Morfològicament es tracta de la zona de platja
alta compresa entre platja i primeres morfologies de foredune.

Figura 3.37. Mapa de

les platges on s’han
realitzat els estudis de
capacitat de càrrega.
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3.-Determinació de la densitat d’usuaris, expressada com a m2 d’arena
disponibles per persona.

Resultats
Es presenten els resultats de la densitat d’usuaris (expressada com a

m2 d’arena disponibles per persona) per les 17 platges analitzades (Taula
3.6). S’han analitzat tres anys; 2006, 2008 i 2009, per tal de poder avaluar

Taula 3.6. Platges
analitzades per establir
la capacitat de càrrega.

Figura 3.38. Panoràmi-

ques de les platges de
Punta Prima, Pregondó i

cala Pilar, de tipologia

A, B i C respectivament
per ordre decreixent.
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l’evolució de la freqüentació d’usuaris en aquest període de temps. Es tenen
en compte la densitat mitjana (nombre mitjà d’usuaris en el dos dies de re-
compte) i la densitat màxima (nombre màxim d’usuaris detectat en els dos
dies de recompte). En el cas de les platges A, tant la densitat mitjana com la
densitat màxima es troben per sobre de la densitat òptima d’usuaris establer-
ta per Roig-Munar (2000) que proposà 5 m2/usuari per a platges tipus A.
Només l’any 2006 en la densitat màxima de Binibèquer s’observa una densi-
tat d’usuaris lleugerament per sota de l’òptima (Figura 3.39). Per tant en
aquesta tipologia de platges l’af luència d’usuaris, tot i la densitat resultant,
no posa en risc els valors geoambientals de les platges, ja que es tracta de
platges urbanes força antropitzades, excepció feta de Son Bou, associada a
un sistema dunar que presenta mesures de gestió encaminades a la regulació
dels usos indiscriminats sobre formes dunars.

Per les platges tipus B (Figura 3.40) els resultats mostren com 6 de les
11 platges presenten durant tots els anys, i tant en la densitat mitjana com la
densitat màxima, valors molt per devall la densitat òptima establerta per Roig-
Munar (2000), que es establia 15 m2/usuari a platges B i C. En alguns casos,
com el cas de Cala Mitjana, Macarella o Macarelleta la densitat màxima
observada va ser de 2,7 m2/usuari de mitjana al llarg dels tres anys, valor que
mostra una sobrefreqüentació i una saturació de la platja molt per sobre del
desitjat i recomanat. Aquestes platges coincideixen amb les platges més
publicitades i els efectes directes d’aquesta sobrefreqüentació és tradueix en

Figura 3.39. Densitats

màximes per usuaris a
platges urbanes
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l’ocupació per part dels usuaris de zones sensibles de platja, com ara les
bases de les formes dunars o les pròpies formes dunars davanteres, crestes i
zones de runnel, afavorint l’eradicació de vegetació, desestabilització de for-
mes i creació de formes erosives de base o blowouts, fet tot plegat que concor-
da amb la corba de sensibilitats de les formes dunars.

Observem a la Figura 3.41 i 3.42 com a cala Macarelleta es dona la
fragmentació de formes dunars davanteres, atribuïbles aquestes a l’excessiva
freqüentació de platja que obliga als usuaris a cercar espais de repòs a la
zona dunar, reactivant-se processos dinàmics per desestabilització de formes
dunars davanteres, i observant morfologies dunars davanteres adossades a
formes semiestabilitzades erosionades i reactivades (Roig-Munar et al., 2003).

Figura 3.40. Densitats
màximes per usuaris a
platges de tipologia B

Figura 3.41 i 3.42.
Erosió de morfologies

dunars davanteres i
semiestabilitzades per
sobrefreqüentació de

platja (Macarelleta,
2009).
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Per les platges tipus C (Figura 3.43) els resultats mostren que les quatre
platges mostrejades es troben en els llindars d’ús recomanable, on només, i
de forma puntual les platges de Trebalúger i Presili, no superen els 15 m2/
usuari recomanat al 2006.

A títol de conclusions, l’estudi de freqüentació de platges ens aporta
informació sobre la funcionalitat dels espais litorals de platja i sobre les ne-
cessitats de gestió territorial. L’anàlisi permet reconèixer variables quantitati-
ves (pautes d’ús, processos erosius, nombre total d’usuaris o superfície d’are-
na disponible), i relacionar-les amb variables qualitatives (tipus d’usuari,
percepció o geoambientals). La combinació dels dos tipus de variables per-
met aconseguir un visió més àmplia del que és l’espai estudiat, i les aportaci-
ons d’aquesta índole poden ser una eina útil per les actuacions de gestió de
l’espai i del seu ús.

Tot i que l’anàlisi realitzat ens mostra valors molt baixos a platges de
tipologia B cal fer esment que Menorca compta amb una forta estacionalitat,
fet que dilueix els possibles efectes erosius derivats de l’ús de platges i dunes,
tot i que aquest fet no eximeix l’aplicació de mesures correctores de gestió
encaminades a la recuperació i manteniment de platges i dunes.

Figura 3.43. Densitats
màximes per usuaris a
platges de tipologia C



202

APLICACIÓ DE CRITERIS GEOMORFOLÒGICS EN LA GESTIÓ DELS SISTEMES LITORALS ARENOSOS DE LES ILLES BALEARS

3.11.- Freqüentació nàutico-recreativa
Nombroses embarcacions trien per a fondejar les platges i les cales

menorquines, d'aigües calmes i transparents, i envoltades de paisatges ver-
ges, generalment totes associades a platges B i C. Molts d'aquests espais
estan protegits per la figura ANEI, aprovada per la Llei 1/1991 del Govern de
les Illes Balears, i els fondejos no controlats generen sobre aquest medi sub-
mergit un impacte que afecta a la corba de sensibilitat del perfil platja-duna
(Figura 1.17). La recerca dels espais naturals no urbanitzats i poc freqüentats
per aquesta activitat turístico-recreativa pot comprometre i posar en perill els
valors buscats en ells, per causa de la progressiva degradació dels ecosiste-
mes marins protegits, a causa de situacions de sobrefrecuentació i ancorament
sobre pradells de Posidonia oceanica. En cap cas les activitats de fondejos es
troben regulades, fet que afavoreix el fondeig indiscriminat en platges i cales
de la illa.

Dins l’àmbit mediterrani és comú relacionar la pressió dels fondejos
amb una possible desestabilització de l'ecologia i biodiversitat dels fons ma-
rins (Walter et al., 1989; Francour et al., 1999; Milazzo et al., 2004). Entre les
agressions i impactes directes més comuns que genera el fondeig no regulat es
troben els abocaments d'aigües residuals al mar per les pròpies embarcaci-
ons i la destrucció física i directe dels pradells de Posidonia oceanica per l'efecte
de l'arada de les ancores (Charton, 1993; Francour, 1994; Francour, et al.,
1999; Rodríguez-Perea et al., 2000; Medina et al., 2000; Duarte i Kirkman
2001; Invers i Ruiz, 2002; Roig-Munar, 2003; Montefalcone et al., 2006; Lloret
et al., 2008). Es tracta d'impactes que no es poden observar des de terra,
però que es manifesten a llarg termini en forma d'erosió sobre els sistemes
platja-duna emergits.

 Aquestes ancores, al ser extretes del substrat vegetal arrabassen les
estructures de rizomes (Figura 3.44 i 3.45). Si la pressió de les embarcacions
en una zona concreta és molt elevada, la superfície del pradell degenera, com
el cas de Port Lligat (Girona) on l'examen de fotos aèries demostrà la regres-
sió d'una prada per una excessiva frecuentació naútico-recreativa no regula-

Figura 3.44 i 3.45. Mata

arrabassada i varada
sobre la platja, i restes

de mata per efecte de

l’anoratge directe (platja
d’en Bossa, Eivissa

2006, port de Fornells,

Menorca 2008).
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da (Duarte i Kirkman 2001). L'ancoratge d'embarcacions sobre els pradells
de Posidonia oceanica produeix un efecte erosiu en forma de canals d'arada, on
queden desprotegits els rizomes i descalçats els esculls o mates. Aquests ca-
nals d'erosió es veuen incrementats per l'efecte de fricció de l'onatge toca el
fons quan la profunditat és menor a la semilongitud de la pròpia ona. Per tant
es dóna un descalçament de l’escull a les zones debilitades i un efecte
desestabilitzador del sediment retingut en el propi pradell de Posidonia. Tot i
que les fulles de Posidònia estan adaptades hidrodinàmicament als forts onat-
ges de grans temporals la seva base, els rizomes, no són capaços de resistir
aquesta pressió, els corrents de retorn creen morfologies erosives internes, fet
que implica el fragmentament i la debilitació de la base. Aquests processos
són vitals per al manteniment de l'equilibri de la platja i es veuen afectats per
l’efecte d’ancoratge.

En aquest sentit els estudis de freqüentació d'embarcacions sobre aques-
tes àrees protegides són de vital importància i d’interès per al coneixement de
les pautes i puntes de freqüentació i ocupació, així com per determinar la
pressió que exerceixen sobre el paisatge i la percepció dels usuaris de terra,
convertint-se en una dada bàsica per a la gestió i regulació d'aquestes activi-
tats. Sobre la freqüentació d'embarcacions en l'àmbit de les Illes Balears,
trobant tan sols els realitzats per Roig-Munar (2003) al litoral de Menorca, i
el de Balaguer et al (2009) que realitzaren una aproximació del fondeig a
l’illa de Mallorca.

L'objectiu principal de les anàlisis de la freqüentació és avaluar la pres-
sió exercida per les embarcacions sobre els fons marins i relacionar-ho amb la
percepció dels usuaris a algunes platges on s’han realitzat enquestes. La rela-
ció adequada entre la pressió (embarcacions) i el recurs (fons marins dispo-
nibles) ha de permetre l'aproximació del nombre màxim d'embarcacions fon-
dejades en el litoral sense que els valors naturals es vegin afectats o compro-
mesos, així com garantir el benestar dels usuaris i preveure els llindars de
saturació (Roig-Munar, 2003; Balaguer et al., 2009). Resulta fonamental de-
terminar patrons de freqüentació sobre el medi marí per a poder establir a
curt i mig termini mesures de gestió i preservació dels seus ecosistemes bàsics
pel manteniment de la línia de costa (Bouderesque et al., 1982; Rodríguez-
Perea et al., 2000; Medina et al., 2001), i garantir la producció sedimentària
neta (Jaume i Fornós, 1992; Gómez-Pujol et al., 2004).

Aquest apartat té per objecte determinar l'ocupació turístic-recreativa
d'embarcacions sobre el medi marí de la illa i identificar els espais amb ma-
jor índex de freqüentació. Les dades corresponen a dos períodes d’estudi, l’any
2002 i 2006. En el primer cas, els recomptes es van realitzar durant els mesos
de juliol i agost, i per l’any 2006 durant el mes d’agost. En aquest dos perío-
des d’estudi s’han analitzat les mateixes platges, per tal d’observar l’evolució
en el nombre d’embarcacions fondejades, 12 platges; 4 platges tipus A i 8
platges tipus B (Figura 3.46). Durant cada any s’han fet observacions al llarg
de dos dies, un dimecres i un diumenge per tal de tenir mostrejos representa-
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tius d'ús eminentment turístic (el dimecres), i mixt, turístic i recreatiu (el
diumenge), segons Roig-Munar (2001). Es va fer un recompte del nombre
total d'embarcacions presents en la cala o platja cada dues hores des de les
10:00 a les 20:00 h

 Resultats
A continuació es presenten els recomptes màxims de les platges analit-

zades per a cada un dels anys estudiats. Les dades per l’any 2002 mostren que
la platja amb una menor presència d’embarcacions fondejades va ser Cala
Tirant. La platja amb major presencia d’embarcacions va ser Algaiarens, amb
63 embarcacions, la dada més alta per els dos períodes d’estudi (Taula 3.7).
Per l’any 2006, la platja amb menor nombre d’embarcacions va ser Son Bou
urbà i la que va presentar un major nombre Son Saura del Sud (Taula 3.7).
Val a dir que durant l’any 2006 en el primer dia de recompte es va experimen-
tar onades de 2,1m de direcció nord i el segon dia de recompte de 1,8m de
direcció sud-oest. Aquestes condicions poden haver esbiaixat sensiblement
els resultats per aquest any, ja que aquestes condicions meteoròlogiques poden
dificultar la sortida de les barques més petites des dels ports situats als extrems
de l’illa (Maó i Ciutadella) on existeixen la major part dels amarraments.

Figura 3.46. Mapa

d’ubicació de les platges
pel mostreig de

freqüentació de vaixells.
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Si comparem els dos períodes d’estudi, les dades apunten a que s’ha
experimentat un augment en la presència d’embarcacions. Només 4 de les 12
platges estudiades han experimentat una davallada en el nombre màxim d’em-
barcacions durant l’any 2006 (Figura 3.47).

Les mitjanes estimades també mostren aquesta tendència a l’augment
de la pressió nàutica en les platges analitzades. L’any 2002 la mitjana estima-
da en el nombre màxim d’embarcacions es va situar en 26,5 dada que va

Figura 3.47. Evolució
recompte màxim
d’embarcacions

(2002 i 2006)

Taula 3.7. Recompte
màxim d’embarcacions
fondejades en les

platges analitzades
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augmentar f ins el 29,1 per l’any 2006. Aquest augment també s’observa en
funció de la tipologia de platges, especialment en les platges tipus A (Figura
3.48). Analitzant les mitjanes estimades segons el tipus de platja, s’observa
com les platges tipus B presenten un major nombre d’embarcacions.

A títol de conclusions els impactes de la sobrefreqüentació d’embarca-
cions sobre les platges i cales són importants, afectant especialment al pra-
dells de Posidonia oceanica associades a aquestes, i en especial en aquells es-
pais litorals ben conservats. La sobrefreqüentació també pot afectar negati-
vament l’experiència recreativa a les platges, desvirtuant el paisatge cercat
pels usuaris de platja i afavorint la saturació en les platges i cales, tal com
s’observa a la Figura 3.49. Menorca, a dia d’avui, no compta amb cap regula-
ció sobre les activitats de fondejos, fet que afavoreix el fondeig indiscriminat
en algunes platges i cales de la illa.

Amb aquest treball s’ha pogut observar en primer lloc, l’elevat nombre
d’embarcacions presents en algunes platges i cales i la detecció d’un aug-
ment de la pressió nàutica amb el pas del temps en les platges estudiades.
Aquestes dades són de gran importància per avaluar la freqüentació d’em-
barcacions, i més tenint en compte que només existeix un estudi previ (Roig-
Munar, 2003) sobre aquest tema. Amb tot i això, aquestes dades es podrien
millorar en dos sentits. En primer lloc, augmentat la sèrie de dades amb més
anys i més platges per poder fer una anàlisi més completa. En segon lloc,
relacionant aquest recompte d’embarcacions amb la superfície de fondeig i
de pradells de Posidona oceanica. Això ens permetria, per un costat, estimar

Figura 3.48. Mitjanes
estimades en el

recompte màxim
d’embarcacions.
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una densitat d’embarcacions en funció de la superfície disponible per al fondeig
i per un altra costat, avaluar el grau d’afectació dels fondejos en funció de la
superfície i l’estat de la praderia de Posidonia associada a la platja. Així ma-
teix destaquen els comportaments gregaris d’aquest tipus d’ús, ja que trobem
platges amb alts nivells d’ús, com és el cas de Binimel·là i Pregonda, amb
cales adjacents que presenten similituds geoambientals i paisatgístiques però
amb una important diferència d’ús.

3.12.- Valoracions dels usuaris del sistemes litorals de menorca

Les platges com a sistemes naturals i econòmics presenten una comple-
xa relació que afecta directa i indirectament a la gestió i conservació de l’es-
pai morfològic. Segons Constanza et al. (1997) aquests sistemes litorals són
el suport físic que permeten un benefici per a la societat com ara la defensa

Figura 3.49. Platges de

Macarella i Son Saura
del Sud, de tipologia B,
i Pregonda, de tipologia

C, per ordre decreixent.
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de l'erosió i la protecció contra les inundacions, el control biològic i la pres-
tació dels valors culturals, recreatius i turístics. La coexistència de tots aquests
processos i serveis poden ser conf lictes de difícil gestió, especialment a les
zones turístiques on la pressió antròpica i els interessos socioeconòmics són
molts elevats. La costa mediterrània és un bon exemple d'aquesta situació,
on si bé algunes activitats tradicionals segueixen existint, el turisme és el sec-
tor més important de l'economia en moltes zones costaneres, convertin les
platges en la motivació principal d’aquesta economia (Villares, 1999). Per fer
front a aquesta situació han estat desenvolupats instruments per avaluar la
qualitat de la platja amb la f inalitat de gestionar tant la degradació
geoambiental com els usos recreatius. Molts d’aquests instruments estan ba-
sats en la perspectiva social, centrant-se només en la qualitat de l'aigua, la
seguretat, els aspectes relacionats amb la salut (Philips, 1992; Yepes, 2001),
la dotació de serveis (Iribas, 2002) o el paisatge funcional (González, 2003;
Pinto, 2005) que en moltes ocasions han generat l’erosió del conjunt del sis-
tema (Rodríguez-Perea et al., 2002; Roig-Munar, 2001, 2003). Les normes
actuals utilitzades per l’etiquetatge de gestió litoral es troben orientades a la
qualitat del procés del servei, segons Yepes, (2002). No obstant això, són
rebutjats pel seu enfocament per Nelson et al., (2000), Nelson i Botterill (2002)
i Roig-Munar et al., (2004), ja que prioritzen la demanda en vers a la gestió
del medi (Roig-Munar et al., 2005), on el turisme ha estat identificat com un
dels principals factors que afecten la qualitat del medi costaner que en molts
casos dona lloc a degradació de les costes (Smith, 1991; Wong, 1998).

James (2000) argumenta que la gestió de les platges ha estat tradicio-
nalment orientada a proporcionar esbarjo al visitant per davant la protecció
dels riscos geomorfològics derivats de la seva explotació de caire turistico-
recreativa, deixant les funcions ecològiques en segon lloc. La necessitat de
considerar les preferències de l'usuari de la platja, opinions, preocupacions, i
la demanda és reconegut per diversos autors (Morgan et al., 1996; Morgan,
1999; Williams et al., 1993;, Breton et al., 1996; Villares at al., 2006; Nelson
et al., 2002;  Priskin, 2003; Roig-Munar, 2001, Roig-Munar et al., 2005). Fins
ara, encara que diversos autors han considerat el valor dels indicadors de
qualitat per a les platges, només uns pocs s'han dut a terme en l'àmbit de la
percepció social aplicat a la planif icació i la gestió de la platja (Morgan et
al., 1993; Breton et al., 1996; Leatherman, 1997; Villares et al., 2006; Pereira
et al., 2003). La informació completa de les expectatives de l'usuari, els com-
portaments, els usos i la demanda pot ser una bona eina per la gestió, tot i
que en moltes ocasions les dades ofertes han de ser tractades en funció del
producte que es vol ofertar. L'objectiu principal d'aquest apartat és analitzar
la percepció i les preferències dels usuaris sobre els diferents aspectes de la
qualitat de les platges de Menorca per formular recomanacions de reorientació
de conductes, ja que  la percepció pot estar influenciada per les característi-
ques específiques de la platja i pels diferents  perfils dels usuaris (Roig-Munar,
2003).
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Segons els càlculs realitzats dins el marc de l’estudi “Valoració econò-
mica dels sistemes litorals arenosos de Menorca” (Pérez-López, 2006) es cal-
culà que cada estiu les platges i cales de Menorca acullen al voltant de 9
milions d’usuaris, on el 62% d’aquests usuaris corresponen a turistes i el 38%
a residents a l’illa. Conèixer el perfil dels usuaris i les seves valoracions sobre
les platges i cales de Menorca és una informació molt valuosa en vers la ges-
tió d’aquests sistemes naturals, i una bona eina per reforçar el manteniment
de les tres tipologies de platges establertes per Juaneda i Roig-Munar al (2002).

Metodologia
Durant els mesos d’agost i setembre del 2006 es van realitzar 613 en-

questes als usuaris de les platges i cales de Menorca. Les enquestes es van
realitzar de forma personal a peu de platja i majoritàriament entre les 11:30 i
14:30 hores. Es van enquestar als usuaris, tant residents com turistes i la
mostra es va estratif icar segons la classif icació de platges A, B i C. Es va
realitzar una assignació proporcional d’enquestes en funció del nombre de la
tipologia de platges, realitzant un total de 300 enquestes en platges A, 269 en
platges B i 74 en platges C (Figura 3.50, Taula 3.8).

L’error mostral màxim va ser del 3,96% amb un interval de confiança
del 95% i màxima indeterminació (p=q=0,5). L’enquesta presenta 3 grans blocs
d’informació: en primer lloc l’enquesta obtenia informació sobre el perfil de
l’usuari, en segon lloc sobre l’ús i valoració de la platja on es realitzava l’en-
questa i per últim, sobre la disposició a pagar per gaudir d’un dia de platja, ja
tractat anteriorment en la valoració econòmica de platges. Es presenten els
resultats dels dos primers blocs de l’enquesta, és a dir, perfil de l’usuari i ús i

Taula 3.8. Platges on

es van realitzar les
enquestes i nombre
total d’enquestes

realitzades.
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valoracions. Donat que la valoració contingent constitueix per si mateix un
apartat separat dins aquest capítol.

El perfil de l’usuari
Els resultats de l’enquesta mostren que més d’un 80% dels usuaris són

espanyols, incloent tant als turistes espanyols (70,8%) com als residents
(12,6%). Els segueixen els britànics i els italians però en proporcions menors
(8,5% i 5,9% respectivament). Altres nacionalitats europees i no europees es
troben en proporcions molt menors (1% i 1,3% respectivament). Els residents
representen el 12,9% dels usuaris i els turistes el 87,1%. Les platges en les que
es troba una major proporció de residents és a les platges tipus B. Per a les
platges tipus A i C, les proporcions entre residents i turistes són semblants, i
la presència de turistes en ambdós casos és superior al 90%. Els espanyols i
els italians són presents en majors proporcions en les platges B i C, en canvi
els britànics són més presents en les platges urbanes que en les platges natu-
rals. En la composició per gèneres no es veuen diferències importants, encara
que s’aprecia una lleugera presència major d’homes, que representen un 51,6%,
enfront el 48,4% de dones. Més del 67% dels enquestats tenen menys de 40
anys, sent el segment d’edat de 30 a 39 el més nombrós, amb un 39,15%. A
partir d’aquest segment, el percentatge d’usuaris va disminuint en funció que
augmenta l’edat: de 40 a 49 anys (21,19%), de 50 a 59 anys (7,8%) i més de 60
anys (3,9%). La mitjana d’edat estimada és de 36 anys (tenint en compte que
tots els enquestats són majors de 18 anys). Els usuaris de les platges predomi-
nantment van en parella a la platja (39,5%), seguits molt a prop per les famí-

Figura 3.50.
Representació de les

Platges on es van

realitzar les enquestes i
nombre total

d’enquestes realitzades.
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lies (34,4%). Els grups d’amics representen a un 20,8% del total i les persones
que van a la platja soles representen un 5,3%. Quasi bé un 50% són grups de
2 persones, i un 35,6% de 3-4 persones. Un 14,% són grups nombrosos, de més
de 5 persones, i la mitjana estimada per grups és de 3 persones. Si s’analitzen
els resultats en relació al tipus de platja, s’observa que les famílies prefereixen
anar a les platges A. En canvi, les parelles i els grups d’amics prefereixen
gaudir de les platges C.

Pel que fa als usuaris turistes, més de la meitat dels entrevistats han
manifestat que era el primer cop que visitaven la illa. Els turistes que ja han
estat anteriorment de vacances representen el 42,8%, destacant els que és el
segon cop que visiten la illa (15,2%) i els que han vingut entre 5 i 10 cops
(10,1%). En funció de la tipologia de platja els resultats ens mostren que els
que visiten per primer cop l’illa han freqüentat sobretot les platges A i B. En
canvi, en les platges C són abundants els turistes “repetidors”.

Ús i valoracions
Com a mesura de coneixement de la platja l’enquesta revela que seguir

el consell d’una altra persona és la principal forma d’assabentar-se de l’exis-
tència de les platges. En segon i tercer lloc, trobem els mapes o fulletons
informatius i les guies turístiques. A les platges de tipologia A, tant el consell
d’una altra persona o els mapes o fulletons turístics semblen ser les formes
principals d’assabentar-se de l’existència d’aquestes. En canvi, en les platges
B i C seguir el consell d’una altra persona és el forma principal d’assabentar-
se (Taula 3.9).

A la pregunta “Creus que la qualitat ambiental de Menorca es corres-
pon amb la imatge que se’n dóna fora de l’illa?”, pensada per al visitant, un
88% respon afirmativament a aquesta pregunta, creient que la qualitat ambi-
ental és tal com esperaven o encara millor. Dels que responen que no (10,7%),
la meitat són residents a l’illa, que són els més crítics amb la seva qualitat
ambiental. Hi ha un 1% que no responen generalment perquè acabaven d’ar-

Taula 3.9. Mitjà de

coneixement de
l’existència de les
platges enquestades
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ribar i creien que encara no ho podien valorar. Si diferenciem les respostes
dels residents, dels espanyols no residents i dels estrangers podem constatar
que com de més enfora és el visitant, més valora la qualitat ambiental. Les
dades desglossades ens permeten observar que són els residents els més crí-
tics amb l’estat litoral, amb un 37,1% de respostes negatives en front dels 6,5
i 6,7 % de turistes nacionals i estrangers respectivament.

A la pregunta què és el que més valores de l’illa es pretén saber què és
allò de Menorca que més agrada al usuari.  El paisatge i la proximitat són els
principals motius per visitar les platges. En tercer i quart lloc trobem la
tranquil·litat i la qualitat de l’aigua. A les platges de tipologia A la proximitat
és el motiu principal per visitar aquestes platges. Els segueixen en importàn-
cia, el paisatge i la qualitat de l’aigua. A les platges de tipologia B el paisatge
és el motiu principal, i el segueixen la proximitat i la qualitat de l’aigua. A les
platges C els motius principals són el paisatge i la tranquil·litat (Taula 3).
Més de la meitat de les respostes destaquen algun aspecte natural o de bon
estat de conservació de l’illa. Un reclam molt important per al visitant de
Menorca és la tranquil·litat i els llocs naturals i la bona conservació d’aquests.

El principal medi de transport per arribar a les platges és el cotxe (67,5%).
Un 21,9% de les persones manifesten haver anat a peu fins la platja. La moto-
cicleta, l’autobús i l’embarcació de lleure es troben representades entre un 2
i un 3%. La bicicleta i altres mitjans de transport són els medis de transport
minoritaris. A les platges A els resultats mostren que un 57,7% dels usuaris de
la platja han utilitzat el cotxe per arribar, i un 34,3% han arribat a peu, proba-
blement perquè es troben allotjats a prop de la platja. En el cas de les platges
B i C l’única manera d’accedir-hi és a peu, i fent servir un transport motorit-
zat per arribar fins a la zona d’aparcament. En l’anàlisi d’aquesta pregunta es
tracta que tots els que no han arribat en embarcació de lleure, ho han fet a
peu. Per les platges B el percentatge d’usuaris que arriba en embarcació és de
5,5% i per les C del 8,1%. Així, un 95,5% dels usuaris de platges B i un 93,1%
dels usuaris de platges C han accedit a peu fins a la platja. Més d’un 50% dels
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usuaris, en el moment de fer l’enquesta, era el primer cop en l’estiu que ana-
ven a aquella platja. En les platges tipus C, aquest percentatge és encara més
elevat, 78,1%.

Les platges A, són aquelles visitades amb més freqüència, donada la
proximitat als nuclis urbans i turístics, més d’un 10% havien anat més de 5
vegades a la platja, com així ho demostra la mitjana estimada en el nombre
de vegades que han visitat la platja. Un 49% dels usuaris manifestaven que no
tornarien a aquella platja, fet que es veu condicionat pel fet que alguns turis-
tes marxaven al dia següent de realitzar l’enquesta i per tant, no tenien l’opor-
tunitat de tornar. A les platges C, aquest percentatge s’eleva fins el 73% d’usu-
aris que manifesten que no tornarien. Quant menys facilitats d’accessibilitat,
menys probabilitat de tornar, tot i açò dels que manifestaren que tornarien a
la platja de tipologia C, ho faran entre 3 i 4 cops. Un 9,1% dels usuaris mani-
festen no haver visitat o no tenir la intenció de visitar altres platges. En el cas
de les platges A aquest percentatge ascendeix a un 16%, molt per davall es
troben el 3,4% en el cas de les platges B i en cap cas, en les platges C, tots els
usuaris han manifestat haver visitat o tenir la intenció de visitar altres plat-
ges. En l’enquesta, en cas de que l’enquestat manifestés que havia visitat o
que tenia la intenció de visitar altres platges, se’ls demanava quines eren
aquestes platges, fins a un total de tres respostes per enquesta. En total s’han
recollit 1.306 respostes. Donat que la llista de platges en aquest apartat és
molt llarga, només s’han indicat les 10 platges més visitades (Taula 3.11). Els
resultats mostren que d’aquestes 10 platges més visitades, 7 són de tipus B i 3
de tipus A. Per tant, queda reflectit en aquests resultats, que actualment les
platges tipus B actualment són les més populars i les més visitades, amb la
conseqüent massif icació i sobrefreqüentació d’aquests espais i els impactes
derivats que aquests fets comporten. Segons Roig-Munar i Martín-Prieto
(2004), els valors de publicitació establerts per les platges de l’illa, coincideix
amb els graus de visitació que han resultat de l’enquesta.

Taula 3.11. Les platges

més visitades segons
l’enquesta
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Els usuaris de les platges, en un 49,6% fan jornades a la platja entre 1 i
3 hores. Un 42,4% fa jornades una mica més llargues, entre 3 i 6 hores, i un 8%
manifesten estar a la platja més de 6 hores. De mitjana, els usuaris estan 3,9
hores a la platja. En el cas de les platges C s’assoleix el valor més alt, unes 4,3
hores.

Degut a que la presència de restes de Posidonia sobre la platges és
motiu de queixa, molts cops associat al seu desconeixement sobre la seva
funcionalitat (Roig-Munar, 2001). També es realitzà la pregunta si sabien que
era la Posidonia i les seves funcions ecològiques. La  majoria dels usuaris, el
57,4%, no sap què és la Posidonia, mentre que el 42,6% si la coneix. D’aquests
que han respost afirmativament gairebé la meitat, el 44,3%, no saben la fun-
ció ecològica que té sobre el medi submergit i emergit. Els percentatges de
respostes afirmatives o negatives varia molt si separem les respostes dels resi-
dents, els espanyols no residents i els estrangers. Hi ha molta diferència entre
els residents que saben què és la Posidonia (77,5%) i els estrangers que la
coneixen (17,3%).

A la pregunta en que es demana a l’usuari si considera que a la platja
en aquell moment hi ha molta gent, amb respostes tancades de si, no o regu-
lar, el 57% creu que no hi ha gaire gent a la platja, és a dir que no té sensació
de massificació. Els que responen que sí que hi ha molta gent o regular estan
entorn al 20%. Aquesta pregunta està pensada per saber si l’usuari té sensa-
ció de massificació o no, i segons els resultats podem dir que encara no hi ha

Figura 3.51.
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gaire sensació de massificació a les platges de Menorca. L’usuari compara la
gent que hi ha a la platja en aquell moment amb altres platges que coneix o
on ha estat. La sensació de massificació de les platges de Menorca varia molt
si analitzem per separat les respostes segons el tipus de platja. Els resultats
per tipologies de platges (Figura 3.51) mostra que els que responen que sí que
hi ha molta gent a la platja són molts més a les platges de tipologia A (27%)
que a les de tipologia C (8%). En alguns casos la gent que es trobava a platges
de tipus C responien que sí hi havia molta gent quan realment la platja pre-
sentava un aspecte bastant buit, però aquesta gent cercava en aquestes plat-
ges molta menys gent pel fet d’haver de caminar bastant i després es trobaven
que molta gent hi arribava amb embarcacions. De les respostes afirmatives
de la gent de platges B, gairebé la meitat són de cala Mitjana, una platja molt
massificada durant els dies d’estiu al llarg de tota la franja d’ús. Tot el con-
trari passa amb les respostes negatives: els que creuen que no hi ha gaire gent
són molt superiors a platges verges que a les urbanes. Per últim, es mostren
les valoracions que les persones enquestades van fer d’un conjunt d’aspectes
definits en l’enquesta (Taula 3.12).

Els aspectes més valorats, en el conjunt de totes les platges, és el pai-
satge i la qualitat de l’aigua de les platges. A les platges tipus A el paisatge i
el fet de trobar-se pròximes al lloc d’allotjament són els aspectes més valorats
pels usuaris. En les platges tipus B, el paisatge i la qualitat de l’aigua són els
aspectes més valorats. En les platges tipus C, tant el paisatge com la qualitat
de l’aigua i la tranquil·litat, en el sentit de descongestió de les platges, són els
aspectes que els usuaris han valorat millor. En conjunt les platges de Menorca
estan ben valorades pels usuaris, amb un 8,2. De totes les platges, les tipus B
són les que millor estan valorades amb un 8,4 de mitjana.

A títol de conclusions s’ha de dir que la realització d’enquestes com la
mostrada en aquest apartat ens dona informació precisa sobre el perfil i les
valoracions dels usuaris de les platges, i el fet de realitzar l’enquesta en les
diferents tipologies de platges (A, B i C) mostra les diferències existents en els
diferents tipus de platges. En termes generals l’enquesta revela que els princi-
pals usuaris de les platges són els turistes, i les famílies i les parelles els prin-
cipals grups. El consell d’una altra persona és la principal forma d’assaben-
tar-se de l’existència de les platges i el paisatge i la proximitat els principals

Taula 3.12.
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motius de visita. Els aspectes millor valorats són el paisatge i la qualitat de
l’aigua. En funció del tipus de platja, es detecten diferències importants que
poden ajudar a millorar la gestió dels diferents espais litorals, en consonàn-
cia a l’oferta diferencial actual.

A les platges tipus A, l’usuari és principalment turista i visita la platja
en família. Visiten la platja aconsellats per una altra persona o bé seguint un
mapa o fulletó informatiu. Visiten la platja principalment per la proximitat
als nuclis urbans i turístics i es desplacen a peu. El grau de repetició és el més
elevat i la qualitat de l’aigua l’aspecte millor valorat. Les platges tipus B,
acullen també principalment turistes però la proporció de residents és major
que en els altres casos. Les parelles i les famílies són els principals grups més
nombrosos. Visiten la platja principalment aconsellats per una altra persona
i presenta el 5,5% dels usuaris arriben per via marítima. El grau de repetició és
de 3,5 vegades i el paisatge l’aspecte més valorat. En les platges tipus C, els
turistes són els principals usuaris i visiten les platges en parelles o en grups
d’amics. Visiten la platja, com en el cas de les platges B, aconsellats per una
altra persona i és on es detecta un major nombre d’usuaris que arriben a la
platja per via marítima. Presenten el menor grau de repetició i els aspectes
millors valorats són el paisatge, la qualitat de l’aigua i la tranquil·litat.

Com es pot observar, les diferents tipologies de platges presenten dife-
rències, tant en el perfil de l’usuari com en el patró d’ús. Tenir un bon conei-
xement del perfil dels usuaris i del que valoren d’aquests espais, és una eina
molt valuosa per realitzat un gestió apropiada socialment i de forma directa
geoambientalment.  Per exemple, el perfil de l’usuari, més familiar en el cas
de les platges A pot indicar la necessitat de serveis específics per aquest grup.
Un altre exemple, el fet que l’aspecte millor valorat és el paisatge ens indica que
conservar els sistemes litorals en bones condicions paisatgístiques i ambientals
és un punt clau per a mantenir la satisfacció dels usuaris o bé que de les 10
platges més visitades, 7 siguin platges B, ens dóna informació de la forta pres-
sió antròpica que aquestes platges pateixen durant el període estival.

Amb base a algunes respostes que denoten desconeixement del medi,
com ara la presència de restes de Posidonia i les seves funcions ecològiques,
els autors Sharpe i Gensler (1978) i Griest i Mullins (1984) argumenten que
és possible aconseguir el suport dels usuaris de l’espai visitat evitant una
progressiva degradació per la falta de coneixement. És per açò que l’usuari,
en general, ha de disposar de la informació adequada per comprendre  les
raons i conseqüències geoambientals de diferents mesures de gestió (Wagar,
1978; Roig-Munar, 2001). Així ho demostren Nielsen i Buhanan (1986) qui
consideren la informació com eina per educar els usuaris i incrementar el seu
suport a la gestió. Per altra banda Roig-Munar (2001) proposa eines d’infor-
mació a peu de platja per a la reorinetació de conductes i demandes no adi-
ents amb l’espai visitat.
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3.13.- Quantificació de la microerosió antròpica a les platges com a
factor significatiu

Tot i que existeixen nombrosos treballs basats en els efectes i causes de
l’erosió de litoral arenós, tan de forma natural com antròpica (Short, 1999;
Sunamura, 1992), abordats per diferents disciplines (geomorfologia, geolo-
gia, biologia, oceanografia, enginyeria...), en el cas que ens ocupa gairebé no
existeixen estudis sobre l’erosió que es produeix de forma involuntària pels
usuaris de les platges. Els quals, amb el seu ús s’emporten quantitats impor-
tants de sediment adherits als cossos i objectes (Roig-Munar et al., 2004;
Roig-Munar et al., 2006), sediment que es traslladat més enllà del sistema
platja-duna. Tot això provoca un balanç negatiu, que es concentra en perío-
des estivals on l’ús turístic-recreatiu de les platges es fa més intens. Alguns
autors han fet referència i han ofert aproximacions més o manco informals
d’aquestes xifres de pèrdua de sediment, però la majoria d’ells no presenten
una metodologia suficientment acurada. Alguns autors (Servera, 1997) fan
referència a aquest tipus de pèrdua sedimentària com element a tenir present
en l’erosió litoral. Yepes i Cardona (2000) aporten dades de microerosió pro-
duïda pels usuaris de la platja de Benidorm, estimada en valors que oscil·len
entre els 20 i 30 gr/usuari de pèrdua, sense aportar dades de la metodologia
utilitzada. Aquest estudi es realitzà per poder mesurar la quantitat de sedi-
ment que sortia de les platges de Benidorm i aportar solucions al problema
de “brutícia” dels carrers, que generava importants despeses a l’ajuntament,
per la seva neteja, i als hotelers, per la neteja de les instal·lacions (piscines,
dutxes...). John (2003), en un article de difusió publicat en premsa local aportà
la dada de 30 g/usuari, referint-se a un estudi realitzat per Servera al llarg
d’un estiu de mostreig a la seva família. Roig-Munar et al., (2004) realitzaren
un estudi exhaustiu sobre 600 usuaris de Menorca, més concretament el que
s’emportaven als cossos, obtenint taxes mitjanes de 21,65 g/usuari. D’aques-
ta manera tan sols disposem de tres dades publicades i conegudes, dues d’elles
sense metodologia descrita.

L’objectiu d’aquest apartat es centra en determinar d’una dada numè-
rica que valori la pèrdua de sediment induïda de forma involuntària per els
usuaris de les platges de Menorca ja que s’ha demostrat que el trasllat d’aquest
sediment cap a altres indrets allunyats al sistema genera importants pèrdues
sedimentològiques, les quals podríem considerar com a microerosió. Així mateix
també es donen pèrdues econòmiques, com es el cas de la “brutícia” dels
carrers i passejos, i la saturació de col·lectors i instal·lacions, que en el cas de
les Balears s’agreuja pel tipus de composició del sediment de platja,
majoritàriament bioclàstic carbonatat, així com importants volums acumu-
lats. La necessitat de poder valorar la importància quantitativa del procés va
dur a la realització d’aquest estudi. El treball s’ha centrat en el mostreig dels
cossos i de les tovalloles a les sortides de les platges, al llarg de dues campa-
nyes realitzades els estius dels anys 2003 i 2005. La metodologia seguida ha
estat:
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1.- Elecció de 12 platges i cales de l’illa (Figura 3.52) de diferent tipolo-
gia, granulometria, diferents usos i freqüentació.

2.- S’escolliren les sortides de cada una de les platges per realitzar el
mostreig dels usuaris. Les zones de mostreig es trobaven on canvia-
va el substrat d’arena, és a dir fora del sistema platja-duna.

3.- Entre els mesos de juliol i agost de 2003 es realitzà una campanya
de mostreig aleatori simple a 50 usuaris de cada una de les 12 plat-
ges (600 usuaris) per determinar el sediment que portaven als cos-
sos (cames, calçat i peus), i entre els mesos de juliol i agost de 2005
es realitzà una segona campanya de mostreig aleatori simple a 25
usuaris de cada una de les platges (300 usuaris) per determinar el
sediment que portaven adherit a les tovalloles.

4.- Es realitzà un procés de dessecació i pesat de les 12 mostres de
sediment, una mostra per cada una de les platges analitzades.

5.- Extrapolació dels resultats obtinguts mitjançant les dades de fre-
qüentació de platges del Consell Insular de Menorca (2001-2002).

Els resultats obtinguts per la pèrdua de sediment adherit als cossos per
cada una de les campanyes realitzades ens dona uns valors diaris de pèrdua
per usuari que oscil·len entre els 8,58 g/usuari en la platja de Son Saura del
Sud, f ins als 53,16 g/usuari a la platja de Cavalleria, representant una mitja
en el conjunt de les platges de 21,65 g/usuari. Pel que fa als resultats obtin-
guts a la campanya de mostreig de les tovalloles obtenim valors que oscil·len
entre els 8,26g/usuari en la platja de Son Saura del Nord, f ins als 21,13 g/

Figura 3.52. Localització
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usuari a la platja de Cavalleria, representant una mitja en el conjunt de les
platges de 11,99 g/usuari.

A la Figura 3.53 podem observar la mitja obtinguda del trasllat de sedi-
ment de forma antròpica de les dues campanyes realitzades. S’observa que
els volums obtinguts al mostreig de tovalloles es lleugerament inferior als dels
cossos, contràriament amb el que havien suposat Roig-Munar et al. (2004),
que esperaven que els valors obtinguts a les tovalloles fos entre 2 i 4 vegades
superior que als cossos.

Tot i que de forma individual els valors obtinguts a les platges de Cava-
lleria, Arenal d’en Castell i Pregonda, amb una granulometria gruixuda i de
tipus subangular, i la platja de Son Bou, amb arenes fines i de gra arrodonit,
superen la mitja establerta per usuari (tan en cossos com en tovalloles), al
realitzar els valors totals de pèrdua sedimentària per temporada, es pot apre-
ciar que a les platges amb alts índex de freqüentació, amb puntes de 3.969
usuaris a Son Bou, i 2.410 a l’Arenal d’en Castell, aquest és un factor determi-
nant en la pèrdua total del transport sedimentari de la platja. És per açò que
les platges que assoleixen màxims valors són aquelles que presenten graus de
freqüentació més elevats, com és el cas de Son Bou amb màxims de 26,4 tones/
temporada (prenent com a xifra els màxims de freqüentació), o les 18,6 to-
nes/temporada (prenent el promig de freqüentació). Per poder establir valors
representatius d’aquest tipus de transport sedimentològic al llarg de tot un
any s’han extrapolat els valors obtinguts per usuari i platja als total d’usuaris
que visiten les platges analitzades. Per aquesta tasca s’han utilitzat les dades
de freqüentació de platges, preses mitjançant aforament de recomptes totals
realitzats en un dia laborable, dimecres, i un dia festiu, diumenge, per poder

Figura 3.53. Pèrdua
avaluada en g/usuari/

dia a les 12 platges
analitzades
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obtenir les corbes de freqüentació representatives de platges (Roig-Munar,
2002). Els aforaments foren realitzats els mesos d’agost, coincidint amb la
màxima ocupació de l’illa. Per estimar aquesta pèrdua antròpica total de
sediment, i de forma acumulativa al llarg de tota una temporada, s’han extra-
polat les xifres a un període de 150 dies l’any, que és el que es considera
temporada alta. En total de les 12 platges analitzades obtenim una pèrdua
anual de 82,22 tones, prenent com a valor significatiu els màxims aforaments
de cada una de les platges, i 55,05 tones prenent el valor promig de cada una
de les platges. A les Figura 3.54 i 3.55 es pot observar la pèrdua de sediment
a un dels accessos de la platja de Cavalleria, imatge gràf ica de la pèrdua
deguda a l’erosió antròpica.

A títol de conclusions es pot dir que aquesta aproximació quantitativa
ens dona el grau d’erosió antròpica deguda a la fracció significativa del sedi-
ment que queda adherit als cossos i objectes dels usuaris de les platges de
Menorca i que és transportat més enllà del propi sistema platja-duna. La
mitja de 33,64 g/usuari per cada bany, obtinguda de les 12 platges (21,65 g
per als cossos i 11,99 g per les tovalloles), no s’allunya de les dades que dispo-
sem de 20 i 30 g, calculades a Benidorm i Mallorca, tot i que el treball presen-
tat aquí detalla més les quantitats a cada una de les platges, així com un
mètode de treball més representatiu. Les xifres obtingudes en el conjunt de les
platges i per temporada no és una xifra gens manyspreable com a factor ero-
siu del sistema, tot i que cada una de les platges analitzades presenta graus
de freqüentació, i granulometries diferents, el grau d’aquest tipus d’erosió no
és deu a aquests dos factors, tot i que no són determinants en gran mesura,
sinó al grau de conscienciació de cada un dels usuaris que s’emporta el ma-
terial adherit i no se’l retira a la mateixa platja.

Un altre apartat que hem de destacar un altre tipus d’erosió associat a
la freqüentació litoral, com l’erosió de penya-segats. Un costum recentment
instaurat a l'illa de Menorca ha estat la de cobrir-se el cos amb el fang proce-
dent dels penya-segats associats a diverses platges (Figura 3.56). Les parts

Figura 3.54 i 3.55.
Pèrdua de sediment

associat als accessos
peatonals de

Cavalleria, Agost, 2009
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més argiloses de la part baixa del penya-segat són reblanides amb aigua,
d'aquesta forma s'aconsegueix una pasta argilosa que és la utilitzada per
recobrir-se per tot el cos. En aquest cas s'han estudiat tres cales de Menorca:
Cala Pilar, Cavalleria i Binigaus. Durant l'estiu de 2007 es va realitzar el mos-
treig de 11 persones a Cala Pilar, 15 a Cavalleria i 16 a Binigaus. A aquestes
42 persones sels va demanar dades biomètriques per poder extrapolar les da-
des de superfície corporal total i, així determinar el pes total de fang emprat.
El mostreig va suposar recuperar el fang utilitzat per cobrir una cama i un
braç, que representa el 18% i el 9% respectivament de superfície corporal,
representant el total de la mostra el 27% de la superfície corporal. S'ha de dir
que la majoria de les persones enquestades s'aplicaven fang per tot el cos.

El fang fou recollit amb un rentat acurat, per després decantar l'aigua
en excés després de reposar. Per a la recuperació final del fang s'han dessecat
amb una estufa al laboratori les mostres. Les dades biomètriques (pes i altura
dels usuaris analitzats) es varen complementar amb  la realització d' una
enquesta, amb l’objectiu de demanar la superfície corporal toral. El pes dels
fangs totals recollits per localitat (Figura 3.52) és de:

1.- 139,42 g/persona a Cala Pilar
2.- 68,14 g/persona a Cavalleria
3.- 162,51 g/persona a Binigaus
Les mitjanes obtingudes per usuari són doncs, molt superiors a les mit-

janes de sediment adherit.
A títol de conclusions s’ha de parlar de processos erosius involuntaris,

els dos primers per sediment adherit al cos i a les tovalloles de bany no exer-
ceixen erosió directa sobre el medi litoral, ja que es tracta únicament del
trasllat de sediment fora del sistema. Mentre que el tercer d'ells, els banys de
fang, suposen en una primera fase la destrucció del propi penya-segat mitjan-
çant el gratat i extracció d'argiles, que generalment es produeix a alçades
entre la cota 0 i 2,10 m, provocant el descalçament i la debilitació de la paret
del penya-segat que afavoreix el desplom de blocs sobre la superfície de plat-

Figura 3.56. Activitats

de banys de fang a la
platja de Cavalleria,
Agost, 2009.
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ja, concretament sobre zones d'ombra de les platges, el que suposa un evi-
dent risc potencial per als usuaris que busquen aquesta zona com àrea de
repòs (Figura 3.57). Mitjançant una enquesta realitzada a usuaris de banys
es demostra que més del 92% no sap les conseqüències negatives que té l’ac-
ció sobre el medi, i per tant s’ha de parlar d’una erosió involuntària associada
al desconeixement de l’acció.

La quantitat de sediment utilitzat en determinades platges com Binigaus,
amb una estima a la baixa d'un centenar d'usuaris que practiquen al dia
aquesta moda al llarg d'un estiu poden suposar l'erosió de 1,62 tones/estiu.
Aquesta desestabilització de la base del penya-segat ja és constatat per algu-
nes de les persones enquestades (7%). Això pot representar un perill pel que fa
a la caiguda de blocs a les poques zones d'ombra de la platja.

3.14.- Aplicació de mesures de gestió geoambientals per la recuperació i
manteniment dels sistemes platja-duna

Apartat adaptat dels articles;
Roig-Munar, F. X. (2002). El Pla de neteja Integral del Litoral de Menorca.

Aspectes geomòrfics, ambientals i socials. Bolletí de Geografia Aplicada vol,
3-4, 51-65.

Roig-Munar, F. X., Martín Prieto, J. Á. Rodríguez-Perea, A. i Pons Buades,
G. X. (2006). Valoración geoambiental y económica de diferentes técnicas de
gestión de playas. IX Jornadas Nacionales de Geomorfología. Ed. Pérez Alberti,
A. y López-Bedoya, J. 1016 pp.- 457- 469

Roig-Munar, F. X., Rodríguez-Perea, A. Martín-Prieto, J. Á. i Pons, G. X.
(2009). Soft Management of Beach-Dune Systems as a Tool for their
Sustainability. Journal of Coastal Research Sp. Iss. 56: 1284-1288.

Figura 3.57. Penya-

segat inestable on es
realitzen tasques de

rascat per l’ús com a

banys de fang,
Binigaus, Agost 2009.
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3.15.- Causes atribuïbles a l’erosió litoral
Els efectes erosius derivats del procés d’urbanització, de les gestions no

adients sobre els sistemes arenosos i/o de la manca de regulació de l’ús pú-
blic i dotació de serveis, ha dut implícit que en les darreres dècades s’hagin
generat diferents escenaris litorals que hem classif icat a nivell Balear com a
tipologies A, B i C, i que responen a diferents situacions que han actuat sobre
cada espai. En el cas dels sistemes platja-duna (capítol quatre) hem pogut
observar quines tendències de resposta tenen aquests sistemes fràgils i dinà-
mics en front a diferents mesures de gestió que afecten especialment al siste-
ma platja i morfologies dunars davanteres, coincidint amb la corba de sensi-
bilitat de la Figura 1.17 i permetent observar quatre escenaris tendencials al
llarg d’un període d’anàlisi, els quals poden ser revertits en funció de les me-
sures aplicades.

En la darrera dècada podem trobar diferents teories que pretenen expli-
car els efectes erosius que estan patint els sistemes litorals arenosos, platges,
cales i sistemes platja-duna. Dins aquestes teories podríem diferenciar tres
grans línies:

1.- Les que atribueixen l’erosió a la pujada del nivell del mar, i que
afecta de forma desigual als sistemes litorals arenosos i als ecosis-
temes associats (Church et al., 2004; Fahrig, 2003; Nicholls et al.,
2007). En aquest sentit autors com Brunel i Sabatier (2007) esti-
men que els sistemes més afectats per la pujada del nivell de la mar
seran les cales encaixades degut al seu confinament, basant-se amb
un estudi realitzat al S de França. Altres autors estimen que l’afec-
tació a platges de tipus urbà durà a la seva desaparició, com és el
cas les platges de Tanger associades a la zona urbana de la ciutat
(Snoussi et al., 2009). En el cas de platges naturals o poc
antropitzades, com és el cas de sistemes dunars o deltaics, aquests
també es veuran afectats per la pujada, però podran reajustar-se a
les noves condicions, segons Jiménez i Sanchez-Arcilla (1997). En
aquest sentit Carter (1991) ja proposà solucions de retranqueix de
les infraestructures de la primera línia litoral, o la realització d’obres
dures de defensa per garantir la funcionalitat socioeconòmica de la
costa en front a la pujada del nivell del mar.

2.- Les que es basen en reajustaments de dipòsits sedimentaris al llarg
del perfil platja-duna en el període Holocé i que condicionen l’ero-
sió o acreció de les platges i sistemes dunars actuals (Emery et al.,
1988; Tastet i Pontee, 1998). Alguns autors (Garau, 1989, 2006)
argumentat que atribuir a la gestió i explotació indiscriminada de
les platges el efectes erosius a la qual es troben sotmeses les platges
és un error, ja que les platges, en el cas de les Illes Balears, no pre-
senten vinculació amb els sistemes dunars associats ni amb la plat-
ja submergida com a sistema integral.
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3.- I f inalment les que atribueixen una especial importància als efectes
erosius derivats de la manca de gestió i planif icació sobre el medi
litoral arenós. Autors com Chust et al. (2009) estimen que la valo-
ració dels efectes erosius sobre sistemes litorals arenosos han de
passar per fer una crítica objectiva dels impactes derivats de la ges-
tió directa i indirecta sobre el sistema. Aquesta erosió no sols la
trobem a la zona d’influència directa al litoral, sinó que comença a
les conques de drenatge hídric, generant importants balanços sedi-
mentaris negatius a la zona de platja (Vizcaino, 2001), o l’afectació
de la deriva litoral per la construcció de ports esportius (Servera i
Martín-Prieto, 1996). De forma més directe al litoral podem esmen-
tar la creació d’infraestructures turístiques que afavoreixen l’erosió
i f ins i tot desaparició dels hàbitats (Priskin, 2003; Alonso et al.,
2002; Phillips i Jones, 2006), les gestions poc adients sobre el siste-
ma litoral arenós que afecta de forma directa els ecosistemes (Isla,
1997; Barros, 2001; Jaramillo et al., 2002; Hernández et al., 2003),
les gestions que afecten a les morfologies associades (Roig-Munar
et al., 2009), i la manca de control i regulació de l’ús públic (Roig-
Munar, 2003 i 2004; Roig et al., 2008). Tots aquests fets que afavo-
reixen la degradació total o parcial de sistemes platja-duna, i per
tant una resposta regressiva del conjunt del sistema (Martín-Prieto
et al., 2008, 2009). Tot i que aquestes respostes poden assolir dife-
rent grau de degradació dins l’escala espai-temps (Larson i Kraus;
1995; Defeo et al., 2009) poden ser corregides mitjançant l’aplica-
ció de mètodes tous de gestió que afavoreixen la recuperació d’esta-
dis de naturalitat (Roig-Munar et al., 2009).

Entenem per tant que l’erosió dels sistemes no és sols atribuïble a un
d’aquests tres factors, sinó que prenen especial importància els factors d’es-
tat i resposta geoambiental dels sistemes litorals en front a eventuals pujades
del nivell de la mar, condicionat aquestes a l’estat del sistema platja o siste-
ma dunar. Així mateix els sistemes presenten diferents respostes en funció del
seu estat de conservació, i de les l’ús i gestió en mateixes condicions d’afecta-
ció (Lorenzo et al., 2003; Roig-Munar et al., 2004, 2006; Martín-Prieto et al.,
2008 i 2009).

3.16.- Valoració geoambiental de diferents mesures de gestió: el cas de
Menorca.

És presenten i descriuen algunes de les tècniques aplicades en platges,
cales i sistemes platja-duna de Menorca, i es valora el seu cost econòmic i
geoambiental associat. Les tècniques i mètodes exposats s’han aplicat per
corregir els resultats erosius de diferents pautes d’usos i tècniques de gestió
directa realitzats sobre els sistemes arenosos (Roig-Munar, 2004; Roig-Munar
i Marín-Prieto, 2005; Roig-Munar et al., 2008). Es tracta de mesures que per-
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meten de forma natural la recuperació de morfologies dunars i comunitats
vegetals associades, afavorint l’estabilitat del sistema i el retorn a estats de
conservació adients (Roig-Munar et al., 2005). Aquestes tècniques anomena-
des sostenibles venen condicionades pels agents naturals que actuen sobre la
platja (disponibilitat de sediment, règim de vent, estat geomorfològic i
geoambiental del sistema, mesures de gestió, confinament de platja...). Es
tracta de processos més lents que els de regeneració artificial però més soste-
nibles i de major qualitat geoambiental ja que aprofiten el material sedimen-
tari propi del sistema emergit (Roig-Munar et al., 2009) i no interfereixen de
forma regressiva en cap dels sectors del sistema platja-duna. A diferència dels
mètodes de regeneració artificial, que permeten la nova creació de platges en
espais no sorrencs o l'ampliació de les superfícies i volums de les platges
existents, aquests mètodes només poden ser aplicats en espais on es conservi
un mínim de qualitat geoambiental del sistema platja o del sistema platja-
duna, i f ins i tot en espais urbans conf inats, evitant d’aquesta manera la
degradació contínua del sistema platja (Bustamante, 2002).

Les mesures exposades no han suposat en cap cas la limitació de l’ús
públic, al gaudi de platja, ni han afectat de forma negativa l’economia asso-
ciada a les platges, ans al contrari, han afavorit la recuperació d’estats ambi-
entals que havien estat degenerats per la gestió i l’ús incorrecte. Les mesures
exposades han actuat de forma directa sobre l’estabilitat del sector platja-
duna afavorint la recuperació de formes dunars, vegetació associada i reduc-
ció de processos erosius irreversibles, accions que han donan lloc a la recupe-
ració d’estadis degeneratius a estadis d’estabilitat, seguint el model de Hesp
(2002), i invertint les tendències erosives detectades. La importància d’aquestes
mesures han quedat demostrada anteriorment als capítols tres i quatre, on el
grau d’artificilaització ens condicionava les categories de platges (Roig-Munar
et al., 2005) i el grau d’alteració la migració de sistemes dunars cap a qua-
drants de degradació (Roig-Munar et al., 2005). En ambdós resultats la im-
portància del sistema dunar davanter, amb les gestions que l’afecten de for-
ma negativa i positiva, quedava reflectit en l’estat de recuperació, degradació
o estabilització dels sistemes, i per tant aquestes gestions es centraven en
processos de platja alta i morfologies dunars davanteres.

3.17.- Restriccions en la retirada sistemàtica de bermes acumulades de
Posidonia oceanica

En base als resultats erosius obtinguts amb la retirada mecànica de
bermes dipositades sobre la platja emergida (Roig-Munar et al., 2004; Roig-
Munar i Martín-Prieto, 2005) es planif icà la retirada de les bermes acumula-
des de Posidonia oceanica amb base a la classificació de platges establerta per
Juaneda i Roig-Munar (2002), prioritzant aspectes geomorfològics, i donant
d’aquesta manera importància a la gestió del sistema en front de la gestió de
la demanda (Roig-Munar, 2003). Així doncs les retirades s’han realitzat se-
guint els següents criteris:
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1.- Sols es retiren restes de Posidonia oceanica acumulades a platges de
tipologia A, platges més de caire urbà, permetent a les platges de
tipus B i C mantenir els seus perf ils naturals de platja, l’equilibri
amb els balanços sedimentaris entre platja submergida i platja
emergida, i el manteniment de la font de nutrients de les comuni-
tats vegetals associades a la platja alta i morfologies dunars. D’aques-
ta manera les platges situades en espais naturals es mantenen per-
manentment les acumulacions, evitant d'aquesta manera la degra-
dació i antropització per efectes mecànics.

2.- Les retirades seran sempre realitzades de forma longitudinal a la
platja i mai de forma paral·lela. Prèvia retirada serà realitzat un
procés de desmunt de la berma mar endins per “netejar” la berma
de sediment intercalat i minimitzar l’erosió.

3.- Per reduir al màxim la retirada de sediment s’utilitzaran pinces amb
porositats superior al 95% i una capacitat de retirada unitària supe-
rior al 2,8 m3.

4.- La retirades es realitzen entre els mesos de maig a setembre, coinci-
dint amb l'època en què les platges no estan exposades a grans
temporals. D'aquesta manera es mantenen els perfils naturals al
llarg del període hivernal, i no es realitzen retirades que debilitin el
front de protecció de platja per la presència de la berma. També
s’afavoreix d’aquesta manera la presència de bermes multitemporals
sobre la mateixa platja, fet que reforça els mecanismes naturals de
dissipació de la força dels temporals.

5.- Ús de restes de Posidonia oceanica com barreres d'interferència eòlica,
la retirada de les bermes vegetals i la seva posterior acumulació
sobre el sistema poden servir com a tècnica d'interferència eòlica
per la recuperació de morfologies erosives (Roig-Munar et al., 2004).
S'han usat com pantalles eòliques en discontinuïtats dunars i en
superfícies i canals de deflació longitudinals entre les foredune i les
dunes semiestabilitzades. La tècnica ha consistit en emular de for-
ma artificial la continuïtat i potència de la forma extinta, aportant
al sistema gran quantitat de matèria orgànica (fulles i rizomes) i
sediment intercalat, en funció de l'estat sedimentari, o maduresa,
de la berma extreta. Aquesta actuació afavoreix la ràpida colonitza-
ció d'espècies vegetals psammòfiles pròpies de morfologies dunars
davanteres i actua com a pantalla d'interferència eòlica. D'aques-
ta manera, i en base a la classif icació morfoecológica de Hesp
(2002), s'han aconseguit passar d'estadis 5 i 4 a estadis 2 i 1 en
foredunes d'alguns sistemes platja-duna de Menorca (s’Olla o es
Grau). El cost de la tècnica equival a 0,19 €/m3 i no suposa impac-
te ambiental associat (Taula 3.13).
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A la Figura 3.58 observem els resultats obtinguts mitjançant l'aporta-
ció de restes de Posidonia oceanica en un canal de deflació intern. Observem a
la Figura 3.59 com aquesta aportació ha permès la interferència eòlica sedi-
mentària, la ràpida colonització de la vegetació davantera, associada als
acumuls de restes de Posidonia, i la recuperació del front dunar. La tècnica és
complementària a la instal·lació de pantalles d'interferència, l’acordonament
del sistema dunar i la restricció de neteges mecàniques.

6.- Soterrament de bermes de Posidonia oceanica mitjançant l’anivellació
de la platja emergida. En casos on la potència de la berma pugui ser
soterrada amb arena part del perfil de platja emergida, sempre que
no hi hagi morfologies dunars ni vegetació associada, es realitzarà

Taula 3.13. Valoració
geoambiental i
econòmica en l’ús de

restes de Posidonia

oceanica com barrera
eòlica. Font; Roig-

Munar et al. (2006).

Figura 3.58 i 3.59.

Observem l’evolució (18
mesos) de la recuperació
del front dunar amb l’ús

de tècniques sostenibles
de gestió litoral.
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una anivellació que permet el guany temporal de superfície de plat-
ja, accelerant de forma inversa els processos naturals d’adossament
i sedimentació de barres submergides sobre bermes de Posidonia
oceanica ja acumulades. L'impacte geoambiental associat és pràcti-
cament nul i el seu cost unitari anual ronda els 28 €/m3 estabilitzat
(Taula 3.14).

A la Figura 3.60 apreciem l'anivellament del perfil platja sobre les ber-
mes de Posidonia oceanica a la platja de Sant Tomàs (Menorca), forçant l’ados-
sament de material sedimentari sobre la berma dipositada.

7.- Transvasament de barres submergides sobre la platja, en el cas de
platges eminentment urbanes, especialment a aquelles cales condi-
cionades per processos mixtos litorals i torrencials, la recuperació
del perfil d'estiu de la platja no sol produir-se a temps o no és sufi-
cient per a l'explotació turística de la platja. En aquestes ocasions
és poden realitzar transvasaments d’arena des de les barres sub-
mergides adossades a la zona de swash cap a la platja emergida, i
el soterrant les bermes acumulades de Posidonia oceanica, accelerant

Taula 3.14. Valoració
geoambiental i

econòmica de les
tasques de soterrament

de restes de Posidonia

oceanica com barrera
eòlica. Font; Roig-

Munar et al. (2006).

Figura 3.60. Observem
l’anivellació i

soterrament del perfil
platja sobre les bermes

de Posidonia

acumulades.
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de forma artificial la seva incorporació a la platja emergida, i mit-
jançant un posterior procés d'anivellament de les acumulacions
sobre la superfície de platja. El cost anual per metre cúbic soterrat
és de 3,2 € i el seu impacte geoambiental és baix (Taula 3.15), ja
que, en realitat, només estem accelerant el s'adosse natural de les
barres.

8.- Ús de restes de Posidonia oceanica a les platges urbanes, en els siste-
mes litorals urbans o que no presentin morfologies dunars associ-
ades en les quals no calgui l'ús de Posidonia oceanica com pantalles
d'interferència eòlica, aquestes restes vegetals poden ser reser-
vats mitjançant dipòsits en àrees properes a la platja per a la pos-
terior revertit a la zona de swash. La devolució de d’aquestes res-
tes de Posidonia, un cop acabada la temporada turística, a la zona
de swash accelera de forma artif icial la creació de les bermes na-
turals de deposició i acumulació, i per tant de protecció natural
de platja. El mètode reverteix el sediment intercalat en la seva
retirada mecànica. El cost anual per m3 és elevat, 95,06 €, i l'im-
pacte geoambiental associat és puntual i baix, ja que sols es rea-
litza en temporada estival i les restes no són traslladades fora del
sistema, evitant d’aquesta manera l’erosió continuada del siste-
ma. Els elevats costos econòmics responen a la valoració de l'ús
de maquinària pesada en la seva retirada i posterior revertit (Tau-
la 3.16).

Taula 3.15. Valoració
geoambiental i

econòmica del
trasvassament de
barres submergides.

Font; Roig-Munar et al.
(2006).

Taula 3.16. Valoració

geoambiental i
econòmica de l’ús de
restes de Posidonia

oceanica sobre platges
urbanes. Font; Roig-
Munar et al (2006).
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3.18.- Restriccions en la neteja mecànica de la platja
La neteja mecànica ha estat un dels factors erosius que més han acce-

lerat els processos de desestructuració dels sistemes platja-duna (Roig-Munar,
2004). Les restriccions en la neteja mecànica, tant en periodicitat, com en les
àrees d'actuació, són un factor important per a la restauració natural dels
primers cordons dunars, ja que són decisius per a la recuperació de les
neomorfologies de platja i la seva vegetació associada, així com per a la recu-
peració dels talussos de foredune. Per la reducció i minimització dels efectes
erosius descrits per Roig-Munar (2004) en relació a aquestes tasques meca-
nitzades s’han seguint els següents criteris:

1.- Sols es realitzen cribats mecànics a platges de tipologia A, platges
més de caire urbà, permetent a les platges de tipus B i C mantenir
els seus perfils naturals de platja, l’equilibri amb els balanços sedi-
mentaris i vegetació pionera de platja. D’aquesta manera les plat-
ges situades en espais protegits es mantenen els perfils naturals,
sols modificats per l’ús recreatiu.

2.- Les retirades sols es realitzaran en període estival i mai condiciona-
des a un calendari establert a priori, sinó amb funció de les necessi-
tats reals de cadascuna de les platges objecte d’actuació.

3.- S’ha sectorialitzat la platja amb base al perfil platja-duna, establint
una sola àrea d’actuació, la més utilitzada, i coincidint aquesta
amb la zona definida per Roig-Munar (2002) com àrea de repòs.
D’aquesta manera no es realitzen actuacions en zones de batuda
d’onatge, on el perfil de platja és més sensible a actuacions mecà-
niques i on el grau d’humitat facilita la compactació del perfil i la
retirada de sediment cohesionat per la humitat. Tampoc actuen a
les zones de talussos de dunes, platja alta o zona de trànsit, on es
desenvolupen les comunitats vegetals pioneres i les primeres morfo-
logies dunars efímeres que donen estabilitat al sistema de talussos
de morfologies davanteres, facilitant d’aquesta manera la colonit-
zació vegetal i la creació de morfologies efímeres de platja alta que
donen estabilitat al sistema dunar davanter. A la Figura 3.61 obser-
vem actuacions de gestió del primer cordó dunar (cordons dissuasoris
i trampes d’interferència eòlica) i la debilitació de la base del talús
per actuacions de tipus mecànic, per tant estem davant un cas de
gestió parcial del sistema platja-duna. A la Figura 3.62 observem
una manca de gestió de cribat, que ha estat prioritzat per tasques
de neteja manual, a la zona alta de platja, al seu contacte amb les
formes dunars davanteres, afavorint la continuïtat morfoecològica
del perfil platja-duna i la recuperació de vegetació pionera de plat-
ja. Amb aquesta gestió podem recuperar part de la línia de morfo-
logies dunars davanteres realitzant avanços de les mesures d’acor-
donament del sistema.
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4.- Per la realització de les tasques de cribat s’han de donar una sèrie
de condicions basades en criteris morfològics com:
a.- La superfície de platja no ha de presentar elevats graus d’humi-

tat i la profunditat de treball no ha de ser superior als 0, 07 m.
b.- No es pot cribar en dies de vent o amb previsió de dies posteriors

a fi i efecte d’evitar l’exposició de material sedimentari exhumat
i que aquest sigui traslladat més enllà de la platja. En cas que la
platja presenti crostes cohesives (Figures 3.63 i 3.64) no es rea-
litzarà el cribat, ja que aquestes protegeixen la platja del i el seu
trencament afavoriria el transport eòlic.

c.- S’evitarà en tot moment l’utilització d’eines que facilitin l’anive-
llació de platja un cop cribat, ja que aquesta anivellació agreu-
ja els resultats erosius per compactació.

Els resultats obtinguts al llarg de cinc anys d’aquest tipus de restricci-
ons, o de no actuació, en quatre sistemes platja-duna de Menorca han estat
la recuperació de 12.207 m2 de morfologies dunars, amb una potència mitja-
na de 0,36 m (Taula 3.17). Amb el pas del temps, aquestes neoformes han
estat colonitzades i s'han convertit en morfologies de magnitud, estabilitzant

Figura 3.61. Tasques
de cribat fins a peu de

duna davantera, Platja
d’en Bossa, Eivissa.
Figura 3.62.

colonització vegetal i
creació de formes
efímeres a peu de duna

per no fer cribats, Es
Grau, Menorca.

Figura 3.63 i 3.64.
Crostes de precipitació
carbonatada sobre la

capa superficial de
platja.
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talussos erosionats, i donant continuació del perfil teòric de platja. La neteja
es limita a la zona de repòs dels banyistes i s'evita l'actuació sobre tota la
superfície. Això facilita el desenvolupament de la cobertura vegetal, permet
l'acumulació de sediment i la formació de morfologies perdudes.

A la Figura 3.65 i Figura 3.66 observem l’exemple de la platja de Punta
Prima, la qual ha recuperat el sistema dunar davanter confinat a la zona
urbana gràcies a mesures de restricció de cribats mecànics, recuperant d’aques-
ta manera un reservori natural corresponent a l’extint sistema dunar efímer
de fons de cala.

A la Figura 3.67 i Figura 3.68 observem l’exemple del sistema platja-
duna d’es Grau, de tipologia B, on apreciem (Figura 3.67) morfologies erosi-
ves al sistema davanteres amb migració de lòbuls erosius interns i creació de
camps de deflació amb certa colonització d’Amophila arenaria a la zona in-
terna del sistema. L’any 2000 es deixa de realitzar cribats de platja, s’aporta
material de Posidonia oceanica a les morfologies blowout, i el resultat és la recu-
peració el sistema davanter, passant d’un estadi 4 al sector d’actuació a l’es-
tadi 1, i mitigant els efectes erosius interns del sistema (Figura 3.68).

Taula 3.17. Valoració
geoambiental i

econòmica de les
restriccions de cribat de

platges. Font; Roig-

Munar et al. (2006).

Figura 3.65 i 3.66.
Observem els guanys

obtinguts a la platja de
Punta Prima, Menorca,

mitjançant les

restriccions de tasques
de cribat mecànic.
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3.19.- Utilització de cordons dissuasoris en les morfologies dunars
La simple col·locació d'estaques unides mitjançant cordes per impedir

el pas d'usuaris cap al interior dels sistemes dunars ha permès una recupera-
ció lenta però progressiva, de morfologies dunars i vegetació associada al
evitar els efectes de trepig, fragmentació i compactació d’àrees dunars. Aquesta
tècnica afavoreix el segellat de neo-blowouts i la colonització vegetal natural
dels petits senders indiscriminats sobre el sistema dunar. El respecte cap a
aquesta tècnica per part dels usuaris s'ha estimat al voltant del 98%, segons
aforaments realitzats en tres platges de Menorca (s’Olla, Tirant i Son Bou A i
B). Els guanys volumètriques no superen gruixos de 0,30 m però afavoreixen

Figura 3.67 i 3.68.
Recuperació

morfològica de la
platja d’es Grau
mitjançant tècniques

sostenibles de gestió
(Fotografies de 1996 i
2004).
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de forma accelerada i progressiva la colonització vegetal i la creació de mor-
fologies associades f ins la seva cohesió per donar lloc a formes amb entitat.
Els costos anuals són baixos, entorn el 0,25 €/m3 i l'impacte ambiental asso-
ciat és nul (Taula 3.18).

A la Figura 3.69 i 3.70 podem observar els resultats obtinguts en els
sistemes platja-duna de s'Olla i Tirant, Menorca. Els sistemes presentaven
greus processos erosius en el seu front dunar, a causa d'una falta de gestió de
l’ús públic, dotació de serveis temporals, i una gestió no coherent amb el
sistema platja (cribats mecànics i retirades sistemàtiques de Posidonia oceanica),
amb la progressiva pèrdua de comunitats vegetals i la creació de morfologies
transgressives d'ordre decamètriques cap a l'interior del sistema. La restric-
ció de la neteja mecànica de les superfícies de platja alta, la instal·lació de
cordons dissuasius i la instal·lació de trampes de interferència eòlica al llarg
del front dunar han permès en dos anys la recuperació de morfologies efímeres
inicials de platja alta i la posterior revegetació de forma natural donant com a
resultat la recuperació del front dunar. Observem a les Figures 5.12 i 5.13 l'efec-
tivitat de les tècniques utilitzades de forma conjunta i paral·lela al capdavant
del sistema dunar, permetent d’aquesta manera un important guany volumè-
tric, així com la seva la colonització natural, afectant de forma positiva sobre
dues de les corbes de sensibilitat del sistema platja-duna.

Taula 3.18 Valoració
geoambiental i

econòmica de
l’utilització de cordons

dissuasoris. Font; Roig-

Munar et al. (2006).

Figura 3.69 i 3.70.
Observem la recupe-

ració de morfologies
embrionàries i vegetació

associada gràcies a

evitar el pas d’usuaris,
conjuntament amb

altres mesures de gestió.

Sistemes de s’Olla i
Tirant, Menorca.
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3.20.- Trampes d'interferència eòlica
Es tracta de barreres de diferents materials porosos que en interferir la

velocitat del vent acumulen el sediment que aquest transporta, ja sigui en
suspensió, reptació o saltació. En platges eminentment urbanes es fan servir
pantalles de fusta amb alçades de 1,10 m i porositat del 50%, reutilitzables
cada període hivernal (Figures 3.71 i 3.72). Una vegada retirades aquestes
instal·lacions es realitza un procés d'anivellament de platja, o bé, en algunes
platges amb importants guanys volumètriques, aquestes actuen com a espais
d'acumulació sedimentaris "nodriça" de cales properes, garantint d'aquesta
manera una qualitat en el sediment aportat, sense impactes ambientals as-
sociats. La mesura té per objectiu el manteniment de volums d’arena sobre
les platges en període hivernal, evitant les fuites cap a zones urbanes.

En el cas de sistemes platja-duna s'ha optat per l'ús de materials vege-
tals que queden enterrats i/o integrats dins el medi (canyís o espartina), als
sistemes platja-duna on les morfologies davanteres presenten erosió i trobem
presència de canals de deflació en dunes semiestabilizadas i estabilitzades,
s'utilitzen preferentment canyissos amb una porositat del 50% i alçades vari-
ables en funció de l’àrea d’actuació. S’utilitzen les porositats del 50% i alça-
des de 1-1,5 m d'acord amb l'ombra de deposició esperada, entre 5 i 10 vega-
des l'altura de la trampa (Philips, 1980; Grafals-Soto i Nordstrom, 2009). En
fases inicials de recuperació a la part frontal dels sistemes, s'utilitza esparti-
na amb una porositat del 10% per a crear les primeres formes de retenció
(Figura 3.73) que posteriorment seran reforçades amb canyissos a la part de
morfologies davanteres extintes (Figura 3.74).

Figura 3.71 i 3.72.

Mètodes temporals de
retenció sedimentària a
platges urbanes en

forma de ziga-zaga
degut a l’orientació
dels vents dominants,

platja de Punta Prima,
Menorca.
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Els costos unitaris anuals varien en funció de la tècnica utilitzada, sent
aquests entre 0,51 €/m3 en el cas de canyissos o espartina (que són perma-
nents i queden integrats al medi) a 17,46 €/m3 en els casos de tablilles (cost
d'instal·lació i retirada). L'impacte geoambiental és nul en tots els casos (Taula
3.19).

A títol de conclusions podem dir que pel que fa a l'anàlisi de costos, es
pot observar en la Tabla 3.20, que el cost anual mínim correspon a les restric-
cions en la neteja mecànica de platja, mentre que el cost anual màxim és de
la retirada i recol·locació de les restes de Posidonia oceanica a les platges urba-
nes. També presenten costos baixos, del mateix ordre de magnitud que les
restriccions a la neteja, l'ús de restes de Posidonia oceanica com a barrera d’in-
terferència eòlica i la utilització de cordons dissuasoris en les morfologies
dunars per restringir l’ús indiscriminat de morfologies com a zones de pas i
descans. Les trampes d'interferència eòlica poden resultar competitives, en plat-
ges urbanes, on altres mètodes no puguin ser usats. El seu cost presenta fortes
variacions entre les que s’hagin de instal·lar anualment o que puguin romandre
a la platja al llarg de períodes plurianuals fins la seva colmatació sedimentària.
La regeneració artificial, tot i que presenta un cost relativament baix per metre
cúbic i any, ha de ser descartada com a mètode de recuperació pel seu impacte
ambiental molt elevat i per la qualitat que ofereix el sistema.

S'han analitzat les gestions sostenibles realitzades sobre el litoral are-
nós de Menorca,  mètodes més lents que les regeneracions artificials però que

Figura 3.73 i 3.74.

Evolució de
metodologies sostenibles

en el sector davanter de

s’Olla, Menorca.

Taula 3.19. Valoració
geoambiental i
econòmica de

l’utilització de cordons
dissuasoris. Font; Roig-

Munar et al. (2006).
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actuen a favor de la natura. En definitiva, podríem concloure que les experi-
ències amb tècniques naturals o sostenibles, no agressives amb el medi, des
d'un punt de vista socioeconòmic:

· Resolen els problemes erosius, encara que a velocitats pròpies dels
processos naturals, i són de baix cost econòmic.

Mentre que des d'un punt de vista geoambiental:
· Utilitzen els recursos del propi sistema i no provoquen impactes

col·laterals al sistema emergit i/o submergit.

Taula 3.20. Valoració

geoambiental i
econòmica de
l’utilització de diferents

mesures de gestió.
Font; Roig-Munar et al.
(2006).
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4.- Evolució espai-temps dels sistemes platja-duna de les Illes
Balears mitjançant l’anàlisi de variables útils.

El present capítol es basa en un anàlisis espai-temps dels sistemes plat-
ja-duna de les illes Balears mitjançant l’ús de variables de gestió útils per
poder avaluar l’evolució dels sistemes al llarg del període d’estudi. Amb base
als resultats obtinguts per cadascuna de les illes es poden observar tendènci-
es i evolucions dels sistemes directament relacionats a la resposta
geomorfològica de l’aplicació de mesures de gestió o falta de regulació d’usos
sobre morfologies dunars.

Capítol adaptat dels articles;

Roig-Munar, F. X., Martín-Prieto, J. A., Comas, E. i Rodríguez-Perea, A.
(2006). Space-time analysis (1956-2004) of human use and management of
the beach dune systems of Menorca (Balearic I.) Journal of Coastal Research
Sp. Iss. 48: 107-111.

Roig-Munar, F. X., Comas Lamarca, E., Martín-Prieto, J. i Rodíguez-Perea,
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4.1- Evolució espai-temps dels sistemes platja-duna de Menorca
mitjançant l’anàlisi de variables útils.

Les platges formen part d'un sistema més complex denominat sistema
platja-duna, caracteritzat per la interacció de dos àmbits diferenciats (Figura
1.2): el àmbit submergit, controlat per la hidrodinàmica marina, i l'àmbit
emergit, controlat per dinàmica eòlica. Aquest complexa platja-duna siste-
mes representa un sistema fràgil en el seu conjunt, ja que les petites modifica-
cions poden trencar el seu equilibri natural en cadascun dels seus àmbits.
Aquesta fragilitat ha comportat que en zones eminentment turístiques hagin
patit processos de modificació, regressió, i en els pitjors casos la seva desapa-
rició, causa de la seva urbanització i/o la manca d'una adequada gestió,
manteniment i preservació (Roig-Munar et al. 2006).

A partir de la dècada dels 70 els sistemes dunars varen ser entesos com
un annex més als espais urbans i turístics, obviant les seves característiques
geoambientals, les funcions de reserva sedimentològica de les morfologies
dunars associades, i el fet que constitueixen l'hàbitat de nombroses espècies
botàniques adaptades a aquests ambients i imprescindibles per al manteni-
ment i estabilització del propi conjunt (Schmitt, 1994). En general la instal·-
lació de serveis de platja de manera indiscriminada i aleatòria sobre les mor-
fologies dunars ha contribuït a la generació de diverses morfologies erosives
(Alonso, et al. 2002), sense que hagin estat objecte de restitució. Aquests
processos d'alteració i degradació, als quals Hesp (1988, 2002) va classificar
morfoecològicamente, exemplif iquen els estadis d'estabilitat, d’erosió i la seva
possible recuperació, basada en el seu front dunar que és qui dóna estabilitat
al conjunt del sistema. Els sistemes dunars responen a processos externs i
factors geoambientals que actuen directament sobre ells. Els processos ex-
terns que intervenen són els que determinen la incidència dels factors ambi-
entals, responsables de l'alentiment dels seus processos de formació i dese-
quilibri. Aquests es poden emmarcar en factors ambientals, i factors de gestió
i ús, els quals determinaran la dinàmica actual de cada un dels sistemes amb
l’ús turístic-recreatiu.

Les pressions antròpiques, relacionada amb la recreació i l'oci, tenen el
seu punt de partida en el recent desenvolupament turístic del litoral. Aques-
tes es poden agrupar en dos grups:

1 .- Activitats que impliquen la destrucció del sistema i/o urbanització
parcial o total. Són actuacions que provoquen importants desequi-
libris de forma ràpida i accelerada.

2 .- Les actuacions de gestió i ús, que són aparentment menys destruc-
tives que les primeres, però més sistemàtiques i prolongades en el
temps, i engloben bona part de les activitats que es donen sobre el
sistema. Tant les activitats d'ús com les de gestió i la instal·lació de
serveis, tot i localitzades, degraden el conjunt del sistema. Les zo-
nes més afectades per aquest tipus d'impactes són les zones de major
ús, les zones de platja i foredune, i també les més fràgils i de trans-
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cendència dinàmica, tant cap a l'interior del sistema com a la part
alta de la platja. Serà per tant l'estat d'aquestes morfologies da-
vanteres les que contribuiran a l'estabilització o degradació del sis-
tema en tot el seu conjunt (Roig-Munar et al., 2006; Martín-Prieto
et al., 2009).

Un cop analitzats els 325 casos de sistemes litorals de les illes Balears
mitjançant l’estat actual de cadascun d’ells, partim del treball realitzat sobre
l’evolució espai-temps dels sistemes platja-duna de Menorca mitjançant vari-
ables de gestió (Roig-Munar et al. 2006), on els autors analitzaren l’evolució
dels sistemes dunars partint de la hipòtesi que la dinàmica que s'ha donat
sobre aquests ens permet una anàlisi espai-temps que en facilita apreciar les
respostes geoambientals dels sistemes, associades a les mesures de gestió i
d’ús. D'aquesta manera s’obté com a resultat un model evolutiu d'aquests
ambients fràgils i dinàmics al llarg dels períodes d'anàlisi. L’estudi partí de la
premissa que l'estat de conservació de cada un dels sistemes al 1956 era
l'òptim, basant-se en un suposat estat d'equilibri en el conjunt del sistema
platja-duna, amb una estructuració vegetal i morfològica en el seu front du-
nar, classif icada segons Hesp (2002) com estadi 1, i una zonació des de la
zona de platja emergida fins a les zones de dunes estabilitzades equilibrada,
on els únics agents erosius que podien afectar el sistema eren els d'origen
natural, i la resposta del sistema era la recuperació progressiva i natural
d'aquests (Pye, 1982). Segons Roig-Munar et al. (2006) aquest estat d'equi-
libri obeïa al fet que Menorca no patia en els anys 60 una forta pressió turís-
tica recreativa en el conjunt del seu litoral, tot i això Roig-Munar et al. (2010)
han demostrat que 17 dels sistemes dunars analitzats a Menorca havien estat
objecte de reforestacions per la fixació de formes dunars mòbils, fet que po-
dria haber succeit a la resta de les illes, però que no afecta als resultats de
l’anàlisi espai-temps exposats.

Per l’anàlisi dels sistemes dunars associats a platges es varen prendre
com a base de partida els estudis de classificació de platges i cales de les illes
mitjançant l'ús de variables, realitzats a Menorca per Roig-Munar (2003) i a
les Balears per Roig-Munar i Comas (2005). L'objectiu del treball fou realit-
zar una anàlisi a macro escala de l'evolució de 28 sistemes platja-duna de
Menorca, tots ells de diferent classificació segons el seu ús, gestió i conserva-
ció. Els estudis de sistemes dunars a Menorca comencen amb una primera
anàlisi geoambiental de set sistemes dunars, realitzat per Rita et al. (1988),
amb aportació de cartografia temàtica que reflectia en cada un dels sistemes
les pressions a què es trobava sotmès i les tendències observades. Posterior-
ment Servera (1997) va realitzar una descripció geomorfològica de 13 siste-
mes platja-duna, apuntant a cada un d'ells les causes de la regressió a la que
estaven sotmesos. Cardona et al (2004) analitzaven l'evolució històrica de 9
sistemes dunars, comparant els impactes des de 1988 f ins al 2002, i prenent
com a referència el treball de Rita et al (1988). Els tres treballs esmentats ja
feien referència a estats de degradació accelerats i incipients en alguns dels
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sistemes degut a l'ús i una incorrecta gestió. Tot i que aquests treballs van ser
pioners en l'anàlisi dels sistemes platja-duna de Menorca, es van limitar a les
grans unitats, deixant 15 sistemes sense analitzar o descriure, tots ells de
petita escala. Roig-Munar et al (2006) realitzaren un anàlisi de l’evolució de
28 sistemes litorals platja-duna des del 1956 f ins a 2004, amb sis períodes
d’anàlisi. Aquest anàlisi tenia un grau més en l’interès de classificació realit-
zat a les platges o cales (Roig-Munar et al., 2003), que podríem anomenar
com estàtic, ja que en aquest cas pretenien observar les tendències dinàmi-
ques sobre sistemes dunars. S’han escollit els sistemes platja-duna degut a
que aquests presenten un cert dinamisme en base al seu estat de conservació,
i una ràpida resposta a factors que intervenen sobre la dinàmica del sistema,
ja siguin agents erosius o de recuperació. Des de l’òptica de la gestió, resulta
molt valuós saber quins paràmetres cal tenir presents a l’hora de realitzar
gestions coherents amb l’ús i la conservació dels espais per minimitzar els
efectes negatius que l’home ha tingut sobre el medi costaner (Nordstrom,
1994), i saber d’aquesta manera què ha ocorregut en els sistemes dunars on
s’ha actuat o utilitzat eines poc adients per al seu manteniment. L’objectiu
bàsic del treball va ser aprofundir en l’anàlisi i en el coneixement dels ecosiste-
mes litorals de Menorca, específicament sobre com responen sota un determi-
nat model de gestió, així com els escenaris tendencials basats amb l’anàlisi dels
diferents paràmetres. Els objectius específics s’emmarquen en dos àmbits:

1. La variabilitat temporal dels sistemes platja-duna: conèixer l’evolu-
ció de 28 sistemes platja-duna al llarg del temps (1956-2004) mit-
jançant un anàlisi de variables útils.

2. La incidència de la gestió: (a) contrastar la classif icació del model
de gestió actual del litoral amb la classif icació estadística obtingu-
da; (b) identif icar les variables de gestió més rellevants per afavorir
la conservació.

Per a l'estudi s’establí la següent metodologia, basada en l'adaptació i
modif icació de diferents mètodes i adaptats a les condicions i realitats de
Menorca:

1 .- Selecció representativa i tots els sistemes platja-duna de Menorca:
28 casos d'estudi (Figura 4.1, Taula 4.1). El sistema de Son Bou
s'ha dividit en dues unitats (A i B) ja que l'estat geoambiental i l'ús
que s'ha donat sobre ell al llarg del temps d'anàlisi han estat molt
diferents (Roig-Munar et al. 2004).
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2 .- Determinació dels períodes d'anàlisi: ens hem basat en els períodes
1956, 1975, 1983, 1995, 2000 i 2004, a partir de les fotograf ies
aèries per poder observar els canvis més significatius de cada unitat
(Crowell et al., 1991; Valpreda i Simeoni, 2003), afegint una com-
ponent temporal i evolutiva a l'anàlisi del sistema (Garrote i Garzón,
2004).

3 .- S'han identif icat i definit un grup representatiu de 36 variables per
al seu posterior anàlisi d'ordenació (Taula 4.2), utilitzant paràme-
tres físics i geoambientals, per establir una tendència evolutiva des

Figura 4.1. Localització

dels sistemes platja-
duna de Menorca (codis

Taula 4.1).

Taula 4.1. Selecció de
sistemes platja-duna de

Menorca per l’anàlisi

espai-temps.
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de 1956 fins al 2004 (García-Novo et al., 1997; García-Mora et al.,
2001; McLaughlin et al., 2002; Hesp, 1998 i 2002; Martínez i Psuty,
2004), i paràmetres d'estat, ús i gestió (Williams i Davies, 1997;
Williams i Morgan, 1995; Leatherman, 1997; Laranjerira et al., 1999;
Roig-Munar, 2003; Roig-Munar i Comas, 2005). Aquestes 36 varia-
bles són de tipus qualitatiu, majoritàriament discontínues amb va-
lors compresos entre 0 i 5, i tenen com a objectiu la caracterització
de l'estat dels sistemes dunars per cada període. S'han assignat
valors per a cadascuna de les variables i cada cas d'estudi mitjan-
çant anàlisi fotogramètric, consulta bibliogràfica, i fonts orals d'an-
tics responsables municipals de gestió de platges. Aquestes 36 vari-
ables són:
1.- Geomorfològiques (19); sistema platja, estat de les foredunes

(Hesp, 2002), presència de blowouts, presència de talussos ero-
sius de foredune, presència  de neomorfologies de peu de duna,
presència de canals de deflació, presència de hummocks, pre-
sència de mantells eòlics sense consolidar, desaparició de
foredunes, retrocés històric de foredunes, desaparició de dunes,
presència d’afloraments rocosos en el sistema dunar, presència
de blowouts en segona línia del sistema, vegetació de platja,
percentatge de cobertura vegetal, Amophila arenaria dins del
sistema, enterrament de vegetació, exhumació d'arrels de port
arbori, i reactivació de processos eòlics dins del sistema dunar.

2.- D'ús (8): densitat de camins sobre el sistema dunar (Voigt i
Weidemann 1997; Curr et al., 2000), distància dels aparcaments,
distància de les vies d'accés, grau de freqüentació (Roig-Munar,
2003), grau de publicitació (Blázquez i Roig, 1999), presència
d'urbanització sobre el sistema, passeig marítim, i proximitat
de nuclis urbans i/o turístics.

 3.- De gestió (9): retirada d'acumulacions de Posidonia oceanica (Roig-
Munar et al. 2004; Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005), neteges
mecàniques (Roig-Munar, 2004), instal·lacions permanents i
instal·lacions temporals sobre morfologies dunars, instal·lacions
permanents i instal·lacions temporals sobre foredunes (Alonso
et al., 2002), Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI), Parc Na-
tural, i mesures de gestió, protecció i recuperació (Roig-Munar
et al., 2008, 2009).
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Selecció de variables
Per a la selecció de les variables d’anàlisi dels sistemes platja-duna

s’ha aplicat la següent metodologia:

Sistema platja (PT)
La platja és l’espai on intervenen tots els agents modeladors en la seva

formació i conservació, es troba directament lligada a diversos aspectes que
l’afecten de forma conjunta, com ara la conservació del sistema aeri i sub-

Taula. 4.2. Variables
escollides per l’analisis

espai-temps dels

sistemes dunars de
Menorca
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mergit. En aquest estudi ens fixarem en els paràmetres de l’estat de la platja
emergida al llarg dels períodes d’anàlisi, prenent com a valoracions les classi-
f icacions de: ‘erosiona’, ‘sedimenta’ o ‘està en equilibri’, per tant es tracta
d’una mesura que determina el balanç de la platja.

Estat de les foredunes (FR), retrocés històric de foredune (HT) i
desaparició de foredunes (FD)

L’estat de conservació de les morfologies dunars davanteres, foredunes,
suposa un bon indicador del grau de dinamisme del sistemes i dels impactes
que reben (Hesp, 2002; Martín-Prieto et al., 2008, 2009). El seu estat de
degradació al llarg del temps pot causar el retrocés de les morfologies, ja
sigui f ins a la desaparició total d’aquestes o bé per l’aparició de morfologies
adossades sistema endins (Roig-Munar et al., 2003). Es per açò que aquestes
tres variables s’han valorat de diferent manera. Per una banda, i en base a la
classificació establerta per Hesp (1998 i 2002), s’ha pres com a variable l’es-
tat en què es trobava la continuïtat morfològica del sistema, essent 1 l’estat
de conservació bo, fins a 5, on l’estat és molt dolent. L’estat de conservació
d’aquestes morfologies també està relacionat directament amb el grau de
cobertura vegetal com a element f ixador (Martin i Rodríguez-Perea, 1996;
Hesp, 1988). Des del punt de vista morfodinàmic del sistema aquesta varia-
ble defineix el grau de conservació i sensibilitat (Rodriguez-Pera et al., 2000;
Martín-Prieto et al. 2008). Per altra banda, la desaparició de la morfologia al
llarg del temps o el retrocés de les mateixes sistema endins prenen els valors
‘si’ i ‘no’.

Blowout en les foredunes (BW)
Aquestes morfologies representen desequilibris en la part frontal del

sistema, la qual cosa indica una important alteració de la relació duna-vege-
tació pròpia de les foredunes (Figura 4.2). tenint una difusió exponencial al
llarg del temps, que s’estén cap a l’interior del sistema dunar. Com a resultat
més immediat de les alteracions de dunes hi ha l’aparició de formes erosives
tipus blowouts que es veuen agreujades sobre sistemes amb gran pressió
turístico-recreativa, donant lloc a una degradació del conjunt del sistema
davanter. Per analitzar la presència de blowouts sobre les foredunes, s’han
pres tres possibles valors: baixa, nul·la i alta.

Talussos verticals de foredune (TF)
L’aparició de talussos verticals a les morfologies foredune pot ser degu-

da a causes naturals (Figura 4.2) o de caire antròpic (Figura 4.3). En aquest
cas hem pres els valors de presència i absència d’aquesta morfologia. L’apa-
rició d’aquests talussos debilita considerablement el front de foredune, afec-
tant a la vegetació i a l’estabilitat del sistema de defensa natural.
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Neomorfologies a peu de duna (OD)
L’estat de la vegetació de platja és relacionada directament amb les

tasques de neteja que antigament es realitzaven sobre cadascuna de les plat-
ges. La presència d’aquestes morfologies està directament relacionada amb
la presència de les primeres plantes psammòfiles de caràcter anual que for-
men petites dunes embrionàries i efímeres, nebkhas i shadow dunes (Rodríguez-
Perea et al. 2002), amb les mesures de gestió aplicades i els nivells de fre-
qüentació d’usuaris de platja (Roig-Munar, 2001, 2004). Les noeomorfologies
de platja són un indicador d’estabilitat de la franja que es troba entre la
platja i els primers talussos de foredune. Es pren com a valor la presència o
l’absència de neomorfologies al llarg de cadascun dels sis períodes.

Canals de deflació de foredune a duna (BF)
Els canals de deflació són processos erosius que travessen perpendicu-

larment el cordó dunar i que, amb el temps, si no es poden tancar de forma
natural arriben a ampliar les seves dimensions sistema endins (Figura 4.4).
Que aquestes formes progressin o no cap l’interior del sistema dunar depèn
de la magnitud del desequilibri i de la capacitat de resposta natural que tin-
gui el conjunt del sistema platja-duna. És per açò que aquesta variable es
troba directament lligada amb la presència de morfologies blowout sobre les
foredunes, ja que serà l’evolució d’aquestes la que donarà lloc als canals.
Prenem com a valors possibles d’aquesta variable la presència o absència
d’aquests canals al llarg del sis períodes analitzats com a transcendència
negativa, tant cap a l’interior del sistema com a les zones de platja, o bé com
a resultat de la recuperació.

Figura 4.2. Morfologia
blowout per manca de

regulació de l’ús

recreatiu, Sant Tomàs,
Menorca

Figura 4.3. Talussos

verticals a les
morfologies davanteres

associades a un

temporal, La Vall,
Menorca
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Hummocks (HK)
Tot i que la naturalesa d’aquestes morfologies hummocks és diversa,

bàsicament es relaciona amb la desestabilització del sistema, i es pot dir que
són fruit d’una important fragmentació d’aquest. Aquestes morfologies es tro-
bem subjectes per vegetació i solen presentar talussos verticals importants
que afavoreixen la inestabilitat. Prenem com a valors de la variable la presèn-
cia o absència d’aquestes morfologies.

Mants eòlics sense consolidar dins el sistema (TE), i blowouts en
segona línia (W2)

Tot i ser dues morfologies que es troben lligades, s’han pres com a vari-
ables diferents ja que una, les superfícies de deflació o mants eòlics dins el
sistema (TE), pot ser deguda a antics canals de deflació de foredune a duna
que, posteriorment, ja sigui per efectes naturals o antròpics, han estat conso-
lidats en la seva part d’inici, i han evolucionat cap a una morfologia blowout
interior. El fet de trobar canals sense consolidar dins el sistema pot ser un
indicador de processos de deflació interiors que, tot i no veure’s afectada la
part frontal del sistema platja-duna (les foredunes), poden tenir conseqüèn-
cies de reactivació dels processos de def lació cap a morfologies
semiestabilitzades o estabilitzades. I l’altra, els blowouts dins el sistema (W2)
poden respondre a reactivació de processos de deflació, creació de morfolo-
gies blowout dins el sistema, o reactivació dels canals abans esmentats. En
aquests dos casos es prenen com a valors possibles la presència o absència
d’aquestes dues morfologies.

Afloraments dins el sistema dunar (UD) i desaparició dunes (DD)
L’aflorament de roca mare o d’antics sistemes dunars fòssils dins el

sistema dunar actual és una clara evidència de forts processos d’erosió que
afecten un sistema. La falta de morfologies davanteres, la pèrdua de vegeta-
ció, la reactivació de processos al llarg del conjunt del sistema, les deficients
gestions realitzades i les intensitats eòliques en alguns punts del sistema do-

Figura 4.4. Canals de

deflació interns actius
fruit de l’erosió del
front dunar davanter,

cala Mesquida,
Mallorca.
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nen lloc a l’aparició d’afloraments d’antics paleosòls o de roca mare, fet que
dóna una idea de l’estat en què es troba el sistema. Aquests fets donen gene-
ralment com a resultat la desaparició del sistema dunar (DD). Es prenen com
a valors possibles la presència o absència d’aquestes dues variables.

Vegetació de platja (VP)
La importància de la vegetació de platja ha estat àmpliament descrita

per molts autors, entre ells Martín-Prieto i Rodríguez-Perea (1996), que rea-
litzaren un descripció exhaustiva del paper d’aquestes comunitats en l’estabi-
lització dels sistemes dunars de les Illes Balears. En el cas de les platges aques-
tes comunitats vegetals afavoreixen la formació de les primeres morfologies
dunars efímeres i embrionàries. Es prenen com a valors de la variable la pre-
sència o absència d’aquestes comunitats sobre la platja. Es tracta d’una vari-
able molt relacionada amb les actuacions de neteja mecànica de platges i
amb la freqüentació.

Percentatges de cobertura vegetal (CV)
Per valorar la cobertura vegetal del conjunt del sistema platja-duna, des

de les morfologies de platja fins a les morfologies de dunes estabilitzades. S’han
pres quatre intervals (0 a 25%, de 25 a 50%, de 50 a 75% i de 75 al 100%).

Presència d’Ammophila arenaria a l’interior del sistema (AS)
La presència d’Ammophila arenaria a l’interior dels sistemes dunars és

un indicador del grau d’erosió que pateixen les zones de foredune i del grau de
dinamisme que actua sobre el sistema i que pot arribar a traslladar comuni-
tats pròpies de foredune f ins a l’interior del sistema reactivat, generalment
aprof itant canals de def lació actius (Roig-Munar et al., 2003). En moltes
ocasions aquestes comunitats vegetals donen lloc a neomorfologies pròpies
de la zona de platja adossades als canals i formes interiors (Figura 4.5). Pre-
nem com a valors la presència o absència d’aquesta comunitat vegetal a l’in-
terior del sistema.

Figura 4.5. Amophila

arenaria dins el sistema
dunar de s’Olla,

Menorca. Figura 4.6.

Desarrelament de
vegetació arbustiva i

reactivació de processos

erosius amb
enterrament afavorits

per morfologies

blowout, es Cavallet,
Eivissa.
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Soterrament de vegetació arbòria (VE) i reactivació processos eòlics en
el sistema dunar (XD)

L’enterrament de vegetació arbòria en un sistema platja-duna dóna in-
formació del grau de dinamisme que hi ha, de les conseqüències de la reacti-
vació de processos de deflació entre la platja i el sistema dunar, i de la poca
eficiència que existeix per retenir els fluxos sedimentaris sistema endins. Així,
s’arriba a enterrar la vegetació pròpia del sistema semiestabilitzat o estabilit-
zat (Figura 4.6). Per les dues variables es pren com a valor ‘si’ o ‘no’, per
indicar, per a cada període, si tenen lloc o no cadascun dels processos.

Exhumació d’arrels (ER)
L’exhumació d’arrels indica que els processos de deflació que ocorren

en el sistema poden arribar a ser superiors als processos de retenció de les
comunitats vegetals (Figura 4.6). Aquesta situació sovint es relaciona direc-
tament amb un estadi previ de degradació del conjunt del sistema. Es pren
per valor la presència o no l’exhumació d’arrels.

Retirada de bermes de Posidonia oceanica (RP) i neteja mecànica de
platges (MC)

Aquestes dues actuacions, que s’emmarquen dins la gestió, han causat
al llarg de les darreres dècades processos d’erosió en la part frontal dels siste-
mes intervinguts. En el cas de la retirada de bermes de Posidonia oceanica s’han
creat importants outputs de material sedimentari (Figures 2.14 i 2.15), i s’ha
afavorit la desprotecció de la platja (Servera i Martín-Prieto, 1996; Rodriguez-
Perea et al. 2002; Roig-Munar i Martín-Prieto, 2003). La neteja mecànica,
que s’ha estat realitzant contínuament al llarg de les darreres dècades, ha
provocat, segons Roig-Munar (2004), la compactació i la modificació del
substrat de platja, l’afectació als talussos de foredune i la conseqüent eradi-
cació de vegetació de platja (Figura 2.20). Per mesurar totes dues variables es
té en compte la realització o no, en els períodes d’anàlisi, d’aquestes mesures
de gestió sobre el sistema.

Instal·lacions permanents (PD) o temporals sobre morfologies dunars
(DT)

Els efectes d’aquestes dues variables han estat descrits per autors com
Alonso, et al (2002), i Hernández, et al. (2003), entenent per instal·lacions
els xiringuitos, serveis de platja o aparcaments, entre d’altres (Figura 4.7). Els
principals efectes col·laterals de la seva presència en els sistemes dunars són
l’erradicació de les comunitats vegetals i l’erosió de la morfologia pròpia del
sistema, no tan sols per l’efecte de la mateixa instal·lació sinó pel fet que aquesta
es converteix en un punt d’atracció d’usuaris, i per tant el trànsit de gent incre-
menta la compactació de l’arena. Aquestes instal·lacions, pensades per donar
serveis al client, han ocasionat al llarg del temps importants processos de deflació
que s’han agreujat generalment en períodes hivernals. En alguns casos aquestes
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instal·lacions temporals han canviant d’ubicació d’un any per l’altre, provocant
una fragmentació de morfologies dunars, de caire erosiu al llarg del sistema i
fragmentació de l’hàbitat. Es prenen com a valors de mesura de totes dues varia-
bles la presència o no d’aquestes instal·lacions sobre el sistema.

Instal·lacions permanents (PF) o temporals sobre morfologies
foredune (IT)

Com ocorre per a les dues variables anteriors, referides a morfologies
dunars, la instal·lació de serveis sobre les morfologies de foredunes, ja sigui al
damunt, a la seva part frontal o al darrera, dóna lloc a processos erosius de
caire antròpic, que arriben a ser els inicis de morfologies blowout (Figura 4.8)
Són molts els serveis que se situen en aquests indrets: la instal·lació de pape-
reres a peu de foredune, la ubicació de les caixes per guardar tumbones o
l’apilament d’aquestes. La majoria desencadenen processos erosius importants
com la compactació del substrat, l’eliminació de vegetació, o l’erosió i l’acu-
mulació sedimentària darrera els obstacles. Els valors possibles de les dues
variables són la presència o no d’aquestes instal·lacions sobre les foredunes.

Xarxa de camins sobre les dunes (XC)
La creació i la consolidació de senders de vianants o de xarxes rodades

sobre morfologies dunars dóna lloc a una progressiva compactació del subs-
trat, a una pèrdua de vegetació i a la creació de morfologies erosives a l’inte-
rior del sistema, reactivant processos de deflació, eradicant vegetació i frag-
mentant les morfologies, fets que afavoreixen la fragmentació de l’hàbitat
dunar en conjunt. La incidència erosiva d’aquests vials varia en funció de la
densitat i l’orientació que presentin, i també segons l’estat de conservació del
sistema. Autors com Voigt i Weidemann (1997) i Curr et al. (2000) han estu-
diat el desenvolupament de xarxes sobre sistemes dunars i la seva incidència
erosiva demostrant els efectes de fragmentació. Es prenen com a valors possi-
bles quatre graus de desenvolupament d’aquestes xarxes, amb independència
de l’ús que se’n faci: nul, baix, mitjà i alt.

Figura 4.7.
Instal·lacions

permanents sobre el
sistema duna davanter

d’es Trenc, Mallorca.

Figura 4.8.
Instal·lacions temporals

sobre el sistema
davanter d’es Trenc,

Mallorca.
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Aparcaments propers (AP) i llunyania n vers les vies d’accés rodat (AL)
La presència d’aparcaments propers als sistemes analitzats i la proxi-

mitat a vies d’accés rodat són un indicador de la pressió que poden patir els
sistemes platja-duna a causa de la freqüentació d’usuaris. Espais amb apar-
caments situats a més de 3 Km poden veure com els seus nivells de freqüenta-
ció minven considerablement. S’han pres quatre intervals per mesurar les dis-
tàncies dels aparcaments i dels vials més propers de cadascun dels sistemes,
considerant l’aparcament més proper: 0 a 500 m, de 500 m a 1 Km, d’1 Km a
3 Km i els superiors a 3 Km.

Sistema situat en Àrea Natural d’Especial Interès (AN) o Parc Natural
(PN)

Totes dues variables es relacionen amb figures de protecció del sistema.
Degut a que són f igures relativament recents no s’ha pogut incorporar en tots
els períodes d’anàlisi, però sí que es consideren una mesura de gestió per al
sistema ja que impliquen teòricament restriccions i l’adopció de mesures de
gestió, mitjançant la conseqüent redacció dels plans especials de gestió o
d’ordenació dels recursos naturals (Roig-Munar, 2003). Es pren com a valor
l’existència o no d’aquestes figures sobre el sistema.

Grau de freqüentació d’usuaris de platja (FQ)
Autors com Blázquez (1994) ja esmentaren la freqüentació d’usuaris

com a paràmetre a tenir present en els sistemes dunars de les illes Balears. En
el nostre cas entenem que aquesta variable pot afectar l’estabilitat del siste-
ma, ja sigui pel simple fet de l’impacte que els usuaris en si generen (Fabbri,
1990), o bé per les demandes dels mateixos usuaris i per les gestions realitza-
des per satisfer aquestes demandes. Per aquesta variable s’estableixen quatre
categories: alta, mitjana, baixa i nul·la.

Mesures de gestió (GS)
S’han entès com a mesures de gestió totes aquelles actuacions encami-

nades a la millora i a la conservació de l’espai, és a dir, totes les mesures
encaminades a la recuperació del sistema en conjunt. Mesures com la reduc-
ció i l’eliminació de serveis de platja, el tancament de vials i la recuperació
natural de l'espai afectat, l’eliminació de gestions de neteja mecànica i de
retirada de Posidonia oceanica, les mesures de recuperació sedimentària mitjan-
çant barreres d’interferència eòlica  (Figura 4.9), el tancament o la reubicació
d’aparcaments, entre d’altres, són les que han estat valorades mitjançant
variable. Pot tenir dos valors possibles: si o no, essent el ‘si’ equivalent a
l’aplicació de més de tres de les gestions esmentades anteriorment.
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Grau de publicitació del sistema (PB)
El grau de publicitació dels sistemes litorals pot arribar a ser un factor

facilitador d’alts nivells de freqüentació a les platges de Menorca, i en alguns
llocs fa que la càrrega física superi els llindars recomanats (Roig-Munar i
Martin, 2002: Pérez-López i Roig-Munar, 2008). La superació d’aquests llin-
dars pot afectar en gran mesura el conjunt del sistema. Per a aquesta variable
s’estableixen quatre categories alta, mitjana, baixa i nul·la, mesurades per
criteri expert segons la freqüència d’aparició de cada sistema en postals i
guies turístiques.

Presència d’urbanització sobre el sistema (DU) i existència de passeig
marítim (PM)

Aquestes dues variables són un clar indicador d’una profunda i radical
intervenció humana sobre el sistema platja-duna. Totes les platges on hi ha
d’urbanització sobre el sistema acaben patint problemes d’erosió i desequili-
bri. Per a totes dues variables s’estableixen tan sols dues categories: presència
o absència. En el cas d’urbanització es considera la presència d’aquesta,
malgrat l’ocupació sia tan sols una petita zona de dunes estabilitzades, ja
que s’entén que l’estat de conservació del sistema queda igualment perjudi-
cat, en més o menys mesura.

Proximitat al nucli urbà (XN)
S’entén per nucli urbà tant el pròpiament urbà com el turístic. La vari-

able pretén indicar la possible pressió urbanística i demogràfica a la qual pot
estar sotmès el sistema. S’estableixen quatre categories, segons la proximitat:
de 0 a 1 km, de 1 a 3 km, de 3 a 5 km i més de 5 km de distància.

Figura 4.9. Mesures

d’intereferència eòlica del
front dunar de s’Olla,

Menorca, 2007.
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Tractament estadístic
Partint de la matriu de 168 casos (28 sistemes i 6 dades anuals per

sistema platja-duna) i 36 variables(Taula 4.2), on es calcula la matriu de
correlacions entre variables, per descartar les que són redundants (segons els
coeficients de correlació de Pearson). Després de l’Anàlisi de redundància de
les variables, es seleccionen les no correlacionades, les que mostren més in-
dependència. Sobre aquestes variables no redundants (Taula 4.3) s’aplica
una anàlisis d’ordenació estadística: Anàlisi de Components Principals, uti-
litzant el programari SPSS v.12, per identificar les variables més signif icatives
per a la descripció de l’estat dels sistemes platja-duna de Menorca al llarg del
temps.

4.2.- Classificació dels sistemes dunars
L’anàlisi de components principals (ACP) sobre la matriu de 168 casos

i 15 variables ens extreu 4 factors que expliquen conjuntament el 62,3% de la
variança (Taula 4.5).

Els 3 primers factors de correlació expliquen més de la meitat de la
variança, on F1 està altament correlacionat amb la variable DU (urbanitza-
ció del sistema) i amb la variable PF (instal·lacions permanents sobre
foredunes). Negativament es correlaciona amb la variable FR (presència de
foredunes), VP (vegetació de platja) i la variable OD (morfologies de peu de
duna) (Taula 4.6).

Taula 4.3. Selecció de

15 variables no
redundants per a
l’anàlisi temporal.

Taula 4.5. Variança
total explicada pels
factors signif icatius

extrets amb l’anàlisi
ACP
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Tenint en compte que la majoria d’aquestes variables prenen els valors
de la Taula 4.2 en què el valor 1 equival a ‘si’ i el valor 2 a ‘no’, cal entendre
que tenen una significació inversa (Figura 4.10). És a dir que l’alta correlació
de F1 amb DU i PF s’ha d’entendre’s com elevada correlació amb la no urba-
nització i amb l’absència d’instal·lacions a les foredunes. Es considera per
tant que F1 és una mesura inversa del grau d’alteració de la part frontal dels
sistemes dunars, o el que és el mateix una mesura del grau de conservació.
Per tant la variable relativa a morfologies dunars davanteres agafa un impor-
tant protagonisme en l’anàlisi, seguint el model descrit en la Figura 1.17 sobre
una de les corbes de sensibilitat a tenir presents en la gestió i conservació dels
sistemes platja-duna i ajustant-se a les classif icacions realitzades per Hesp
(1998, 2002). El factor F2 mostra correlació elevada amb la presència de
figures de gestió (PN i AN) i amb les mesures de gestió (GS), per tant hem
d’entendre aquest factor com un indicador invers de la presència d’actuaci-
ons encaminades a la conservació dels sistemes, ja que seran les gestions les
que marcaran la dinàmica del sistema dunar en conjunt. La resta de factors
presenten correlacions molt febles, donant F3 correlacions negatives amb AN
i PD i positives amb VE i CV, pel que s’interpreta com una mesura del grau de
coberta vegetal, F4 dóna correlacions negatives amb BF i positives amb OD,
PD i VP, i F5 dóna correlacions negatives amb BF i CV i positives amb VE i PT,
signif icant per tant la relació entre processos erosius interns associats a la
debilitació de fronts dunars per manca de formes i vegetació associada.

Taula 4.6. Coeficients

de correlació de les
variables de partida

amb els factors

significatius extrets amb
l’anàlisi ACP.
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Així, els components F1 i F2 defineixen un espai factorial amb quatre
quadrants ben definits (Figura 4.11), que ens permeten la lectura de l’evolu-
ció dels sistemes dunars de forma conjunta i separada (Roig-Munar et al.,
2006, Roig-Munar et al., 2008):

- quadrant superior dret (F1 i F2 positius): sistemes dunars no alte-
rats sense gestió ni protecció;

- quadrant superior esquerre (F1 negatiu i F2 positiu): sistemes du-
nars alterats sense gestió ni protecció;

- quadrant inferior esquerre (F1 i F2 negatius): sistemes dunars alte-
rats, però gestionats, i

- quadrant inferior dret (F1 positiu i F2 negatiu): sistemes dunars no
alterats, o recuperats, on s’apliquen mesures de gestió

Figura 4.10. Correlació
de les 15 variables amb

els factors F1 i F2
extrets amb l’ACP.
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La representació dels casos analitzats en aquest espai factorial permet
analitzar l’evolució temporal conjunta de tots els 28 sistemes platja-duna
considerats (calculant les mitjanes anuals de tots els casos) (Figura 4.11), i
també l’evolució de cadascun dels sistemes en l’espai-temps. La representa-
ció de les mitjanes anuals ens indica tres fases evolutives:

1.- Entre 1956 i 1983; aquesta etapa coincideix amb l'entrada de
Menorca en el mercat turístic de sol i platja i l'ocupació i consoli-
dació dels seus enclavaments turístics en el seu litoral, afectant
aquesta ocupació a alguns sistemes dunars. Partim d'una situació
òptima de naturalitat dels sistemes dunars, cap a una alteració ge-
neralitzada d'aquests a causa de la falta d'aplicació de mesures de
gestió adequades, fins i tot l’absència de figures de gestió, entrant
en una dinàmica que tendeix cap a l'alteració i la desaparició de
formes dunars (es dedueix de la reducció constant del valor F1 dels
valors mitjans anuals d'aquesta etapa).

2.- Des de 1995 f ins a 2000, s'aprecia una tendència cap a una fase
d'alteració del sistemes dunars per acceleració dels processos de
degradació. Aquesta fase és progressivament alentida a causa de
l'increment en la seva gestió, i en l'entrada en vigor de f igures de
protecció i/o gestió (s'atenua d'aquesta manera el decreixement
dels valors de F1).

3.- El període comprès entre l'any 2000 i 2004 s'aprecia una tendència
generalitzada cap a la recuperació dels sistemes dunars, obtenint
una mitjana més propera al quadrant inferior dret, mitjançant la

Figura 4.11.
Interpretació de l’espai

factorial F1-F2, amb

indicació dels valors
mitjans anuals.
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gestió i protecció d'aquests. L'aplicació de sistemes i mètodes de
gestió sostenibles, i la regulació de l'ús públic sobre les morfologies
permet l'estabilització de processos erosius de base i la recuperació
de morfologies davanteres i interiors, foredune i dunes
semiestabilizades, que havien patit processos de reactivació i que
contribueixen a l'estabilització del conjunt del sistema dunar.

L’anàlisi efectuat ens demostra que des de l’any 2000 la posada en
marxa de mesures de gestió ha permès aturar els processos degeneratius del
sistemes dunars, i f ins i tot permet intuir una lleu recuperació cap al 2004
(Figura 4.12). En termes particulars, sistema per sistema, hi ha hagut evoluci-
ons diferents, des de sistemes dunars que s’han mantingut estacionaris fins
els que s’han degradat i recuperat posteriorment, passant pels que simple-
ment s’estan degradant sense que s’adoptin mesures de gestió adients en vers
al seu manteniment. L’adopció de mesures de gestió, si és efectiva, ha de
redundar en una millora de la coberta vegetal. Això és el que reflecteix l’evo-
lució conjunta de F2-F3 (Figura 4.13), on des de 1956 a 2004, on creixen els
valors mitjans de F2 ja que s’apliquen mesures de gestió i, alhora, el grau de
cobertura vegetal també creix, reflectit pels valors mitjans de F3, tot i que en
menor proporció.

Figura 4.12.

Representació de
l’evolució mitjana,
partint de les mitjanes

anuals.
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 A partir de l’anàlisi de l’evolució temporal dels 28 sistemes dunars
s’identif iquen 4 comportaments diferencials, segons Roig-Munar et al (2006)
(Figura 4.14):

Grup 1: els sistemes que no varien significativament. Els valors anuals
es mouen entre els quadrants de la dreta de l’espai factorial
F1-F2 (superior i inferior). Dins d’aquest grup hi ha dos sub-
grups: els que es mantenen estacionaris, sense gaires variaci-
ons interanuals (subgrup 1a), i els que no empitjoren i són ob-
jecte de mesures de gestió o aplicació legislativa de figures de
protecció (subgrup 1b). Hi ha 1 cas del tipus 1b: Escorxada: Es
troben 8 casos del subgrup 1b: Trebalúger, Tamarells, Torreta,
S’Enclusa, Morella, Presili, Son Saura del Sud i Es Bot.

Grup 2: els sistemes que descriuen una trajectòria en forma de “C”
(grup 2), és a dir que empitjoren però són objecte de mesures
de gestió i mostren una certa recuperació. Hi han 12 casos:
Cala Pilar, Cavalleria, Es Grau. Mitjana, Montgofre, Sa
Mesquida, Algaiarens, S’Alairó, Son Bou B , Binimel·là, St.
Tomàs i Tirant;

Grup 3: els sistemes que empitoren, sense mostrar cap síntoma de
recupració, tot i que poden ser objecte de mesures de gestió

Figura 4.13.
Representació de tots

els casos analitzats en
l’espai factorial F2-F3,

amb indicació dels

valors mitjans anuals.
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(que òbviament són inadequades). N’hi ha 7: Macarelleta,
S’Olla, Pregonda, Punta Prima, Son Bou A, Cala Blanca i Are-
nal d’en Castell.

D'aquesta manera, i basant-nos en les tendències observades en els
diferents períodes d'anàlisi, aportem la proposta d'un model d'evolució de
sistemes platja-duna de Menorca en l'espai-temps (Figura 4.15), partint de
les corbes de sensibilitat establertes per a tres sectors dels sistemes platja-
duna de les illes Balears (Brown i McLachlan, 1990, Roig-Munar et al., 2004,
Roig-Munar i Martín-Prieto, 2005), utilitzant la classif icació dels estadis de
degradació dels sistemes dunars establerts per Hesp (1998, 2002), els resul-
tats de l’evolució espai-temps dels sistemes dunars  (Roig-Munar et al., 2006;
Roig-Munar et al., 2008), i els resultats de variació de línia de costa i morfo-
logies dunars davanteres (Martín-Prieto et al., 2008 i 2009). Així obtenim,
basant-nos en els factors de l'espai factorial establert en aquest treball de
Menorca, i els quatre quadrants definits a la Figura 4.11, les tendències que
poden patir els sistemes dunars en funció del seu ús i gestió al llarg del temps.

Figura 4.14.
Identificació dels tres
tipus d’evolució

temporal que mostren
els sistemes.
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A la Figura 4.15 observem quatre escenaris tendencials que poden ser
descrits com:

1.- Estadi natural; el sistema presenta un funcionament morfodinàmic
natural, només afectat en períodes puntuals per processos erosius i
f ins i tot acumulatius d'origen natural. Aquests processos erosius
tendeixen a ser recuperats de manera sistemàtica pels propis meca-
nismes naturals del sistema. El resultat és un sistema platja-duna
ben estructurat sense interferència i ingerències de tipus antròpic.
La popularització d'aquests espais i la seva baixa freqüentació po-
den generar episodis puntuals de degradació que ràpidament po-
den ser corregits cap a la seva recuperació inicial, mantenint el seu
perfil natural de platja-duna. Aquest estadi presenta un recorregut
estacionari entre un estat natural i un estat de recuperació sense
entrar en estadis de degradació.

2. Estadi de degradació; coincidint amb l'aparició d'un turisme de sol
i platja, la popularització del litoral com a espai de recreació i re-
captació, i el concepte eminentment estàtic dels sistemes platja-
duna, sense tenir present les morfologies dunars associades i la seva
importància com a sistemes, aquests comencen a patir processos
de degradació dels seus fronts dunars (vegetació i forma), ja sigui
per processos d'urbanització, ocupació mitjançant serveis o una
nul·la o mala gestió. L'afectació degenerativa sobre un punt de les
corbes de sensibilitat del sistema dunar emergit, les foredunes, afecta
el conjunt del sistema, amb una tendència que deriva cap a la des-

Figura 4.15. Proposta de
model evolutiu espai-

temps dels sistemes

platja-duna. Font: Roig-
Munar et al 2006.
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aparició de morfologies dunars davanteres, reactivació de morfolo-
gies interiors i importants pèrdues de sediment cap a l'interior. En
definitiva la creació de camps de deflació sense morfologies associ-
ades que reflecteixen la desaparició del sistema.

3. Estadi d'estabilització; podem definir aquests estadis d'estabilitza-
ció incipient de morfologies dunars erosionades motivats per l'apli-
cació de mesures de gestió acords amb el medi litoral arenós. Els
estadis d'estabilització permeten traçar tendències cap a la recupe-
ració i manteniment del sistema davanter que posteriorment afec-
ten el sistema interior.

4. Estadi de recuperació; l’aplicació de mesures correctores en el seu
ús i en la seva gestió permeten al sistema el recorregut invers al
seguit, podent identificar la recuperació de formes dunars i la seva
continuïtat de les mateixes, i la colonització vegetal d'aquestes. La
tendència seguida per aquests sistemes és en forma de "C".

A títol de discussions i conclusions hem de dir que el fet de fer funcio-
nals els espais litorals platja-duna per satisfer la freqüentació massiva ha
comportat seriosos problemes de conservació, problemes com l’alteració i
eliminació de neomorfologíes de platja-duna i la seva vegetació associada,
destrucció de processos de formació de dunes, alteració i desestabilització de
perfils naturals de platja i increment del transport eòlic per erosió de fronts
dunars i mitjançant la reactivació de sistemes dunars semiestabilizats, pèrdu-
es de diversitat biològica, pèrdues de superfícies i volums de platja, així com
dels seus morfologies associades, morfologies erosives en primera i segona
línia, avanç de lòbuls dunars, soterrament de vegetació arbòria, entre altres.
L'anàlisi de l'evolució temporal dels sistemes dunars de Menorca reflecteix
tres comportaments diferencials; sistemes estacionaris, sistemes recuperats
gràcies a l'aplicació de mesures i sistemes de gestió, i sistemes degeneratius.
La artificialització i les mesures de gestió són els factors que millor defineixen
l'evolució temporal. Els processos geomorfològics de tipus erosiu es troben en
la base de l'evolució temporal observada, fent especial esment a les formes
dunars davanteres que resulten la clau de l’evolució del sistema. Dels tres
comportaments observats, el dels sistemes degeneratius és el de més interès
per a la seva anàlisi i gestió, ja que aquests reflecteixen, mitjançant processos
erosius, les gestions més inef icaces que sobre ells han actuat, així com les
gestions necessàries, comprovades aquestes últimes amb les tendències ob-
servades entre 2000 i 2004, mitjançant l'aplicació de criteris geomorfològics,
geoambientals i socials (Roig-Munar et al 2006, 2008, 2009).

Com en el cas de la classif icació de platges utilitzada per a la gestió
litoral de arenals de Menorca i de les illes Balears (Roig-Munar, 2003; Roig-
Munar et al., 2006, Roig-Munar i Comas, 2005), aquesta anàlisi de l'evolució
espai-temporal es presenta com una bona eina per mesurar i controlar l'estat
de conservació dels sistemes platja-duna mitjançant variables de gestió.
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4.3.- Classificació dels sistemes platja-duna de les Illes Balears
Un cop classif icats els sistemes platja-duna de Menorca varem fer ex-

tensiu l’anàlisi a tots els sistemes dunars de Illes Balears, ampliant el període
d’estudi a l’any 2008, i partint de la base que tots els sistemes platja-duna de
les illes Balears presenten el perfil tipus descrit a les Figures 1.2 i 1.17. En
aquest cas introduïm un petit canvi metodològic amb la utilització d’un pro-
cediment estadístic que s’adapta millor al tipus de variables analitzades. Els
resultats d’ambdós procediments i les conclusions que se’n deriven apunten
en les mateixes direccions establertes per Roig-Munar et al. (2006), en el cas
de Menorca validant-se així, a efectes comparatius, el seguiment de l’estudi
de referència per les Illes Balears.

Els objectius marcats en l’anàlisi a nivell balear han estat;
1.- La reducció de la dimensió per poder interpretar millor les dades.

Disposem d’una matriu de dades que conté 6.405 valors referits a
15 variables mesurades en 61 sistemes dunars de les Illes Balears i
en 7 períodes diferents. És necessari realitzar el tractament d’aquesta
informació més adequat per tal de sintetitzar tot el volum de la
informació i permetre així una interpretació més eficaç. Pel cas par-
ticular de Menorca partim de l’estudi de Roig-Munar et al (2006)
on ja es plantejava una primera reducció d’informació passant de
36 a 15 variables d’anàlisi. Amb les dades corresponents al període
2008 hem de corroborar les conclusions pel que fa a la selecció de
les variables més rellevants pel seguiment i estudi de sistemes du-
nars, i passar a completar la matriu de dades amb les altres tres
illes. D’aquesta manera, a més de disposar de les dades per un nou
període d’anàlisi, l’any 2008, també es disposa de les dades dels
sistemes dunars de la resta de les illes Balears. Amb això es pot
actualitzar l’estudi previ amb les dades del 2008, pel cas particular
de Menorca, i projectar-lo en la resta de sistemes dunars de les Illes
Balears, sometent a anàlisi les variables i utilitzant els procediments
CATPCA i ACP.

2.- Classif icació dels sistemes dunars. Analitzem les distàncies entre
sistemes dunars en base a les variables disponibles per trobar un
índex que els ordeni i classif iqui. Els objectius específics seran tro-
bar una classif icació amb les variables més rellevants que millor
s’adaptin o s’aproximi a una classificació establerta “a priori”, així
com mesurar o avaluar la base estadística que corrobori la classifi-
cació prèvia proposada, sometent a anàlisi els sistemes dunars i
utilitzant l’anàlisi de conglomerats.

3.- Anàlisis de l’evolució dels sistemes dunars al llarg dels darrers 54
anys. En el pla espai-temps disposem de 7 períodes d’anàlisi dife-
rents per a un anàlisi longitudinal dels sistemes platja-duna de les
Illes Balears, la interpretació de l’evolució de cada sistema dunar
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damunt els eixos possibilita l’avaluació de l’estat actual i la seva
projecció a mig termini. D’aquesta manera sotmetrem a anàlisi tant
les variables com els sistemes dunars, i de les variables podrem de-
tectar l’evolució dels eixos definits per les mateixes mesurades en
cada període. Així doncs podrem interpretar l’evolució grafiant cada
sistema platja-duna en diferents períodes damunt els eixos definits
per la matriu completa. Per aquests estudi es treballarà sobre 61
sistemes platja-duna de les Illes Balears (Taula 4.7, Figura 4.16) amb
l’ús de 15 variables mesurades en 7 períodes diferents.

Dels 61 sistemes platja-duna analitzats alguns han estat dividits en sectors
seguint criteris qualitatius d’estat i ús (Juaneda i Roig-Munar, 2002). Així doncs
en el cas de Menorca i Mallorca els sistemes de Son Bou i Badia d’Alcúdia respec-
tivament han estan  dividits per tipologies A i B, i en el cas de Mallorca el sistema
dunar d’Es Trenc ha estat sectorialitzat en quatre sectors; Es Trenc, ses Arenes, es
Marqués i es Dolç. No s’han tingut presents aquells sistemes dunars que han
desaparegut o sols queden morfologies aïllades desvinculades de la platja, com
ara Sta Ponça o Platja de Palma. Així doncs la dimensió de l’estudi és de 7 perío-
des d’anàlisi (1956, 1975, 1983, 1995, 2000, 2004, 2008) per cadascuna de les
quatre illes obtenint una dimensió de dades de referència (Taula 4.8)

Taula 4.7. Relació de

sistemes platja-duna
de les illes Balears
analitzats.
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Les variables utilitzades són les mateixes que definiren Roig-Munar et
al (2006), ja que aquestes donaven validesa al model evolutiu espai-temps
del cas de Menorca. Aquestes variables són les definides a la Taula 4.9.

Figura 4.16. Ubicació
dels 61 sistemes platja-

duna de les illes Balears,
codis Taula 4.7.

Taula 4.8. Dades del

treball per l’anàlsi de
sistemes dunars de les

illes Balears
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4.4.- Tractament estadístic de la informació
En relació al primer objectiu existeixen diversos procediments estadís-

tics multivariants que són utilitzats per reduir la dimensió del nombre de vari-
ables. L’Anàlisi de Components Principals (ACP) en forma de combinacions
lineals de les variables originals troba noves variables que contenen la màxi-
ma informació, transformant la matriu de dades inicial en una de menor di-
mensió i sacrif icant la mínima informació controlant la màxima variabilitat.
Si les dues o tres primeres variables aconsegueixen controlar i/o mantenir un
nivell de variabilitat alt podrem interpretar la informació gràficament traslla-
dant la matriu de dades a un gràfic per descobrir-hi possibles relacions que
ens permetin explicar situacions dificils de veure en la matriu inicial. Aquesta
tècnica requereix treballar amb correlacions, per tant les variables han de ser
necessàriament de tipus numèric. L’anàlisi CATPCA és una adaptació del pro-
cediment per variables categòriques que previ al ACP quantifica les variables
per transformar-les en variables numèriques i treballar amb les variables trans-
formades. En assolir el primer objectiu de reduir la dimensió amb el procedi-
ment CATPCA estudiarem les 15 variables (Taula 4.9) pels 61 casos indepen-
dents d’estudi (Taula 4.7, Figura 4.13) en 7 períodes diferents (Taula 4.8).

Per assolir el segon objectiu de classificació s’ha canviat la perspectiva
de l’anàlisi: s’analitzen els 61 sistemes dunars servint-nos de la informació
que aporten les variables. L’anàlisi de conglomerats jeràrquics és un procedi-
ment que prova d’identif icar grups relativament homogenis de sistemes du-
nars basant-se en les variables seleccionades, mitjançant un algoritme que
comença amb cada sistema dunar en un conglomerat diferent i combina els
conglomerats f ins la representació única. La utilització de l’anàlisi clúster
amb les variables obtingudes amb el CATPCA fa que la classificació obtingu-
da cobri sentit en el mateix pla interpretatiu dels eixos facilitant la interpreta-

Taula 4.9. Selecció de

15 variables no
redundants per a
l’anàlisi temporal de

Menorca i utilitzades
per les Illes Balears.
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ció de la classificació resultant i la localització en el mateix pla espacial, és a
dir en el gràfic definit pels eixos del CATPCA. Aquest classifica en funció dels
valors de les variables definides pels eixos, i es plantegen també anàlisis alter-
natius a efectes de comparació i avaluació.

En el tercer objectiu sotmetrem els resultats anteriors a l’anàlisi longi-
tudinal considerant els resultats per cadascun dels períodes. La seva interpre-
tació gràfica ens confereix el criteri suficient per avaluar aquesta evolució així
com el pronòstic a mig termini.

Anàlisi CATPCA
Donat que les dades no són de naturalesa numèrica aplicarem l’anàlisi

CATPCA. Aquest procediment utilitza l’escalonament òptim per generalitzar
el procediment d’anàlisi ACP. Els procediments d’anàlisi CATPCA i ACP s’en-
quadren dins el conjunt de tècniques multivariants conegudes com mètodes
factorials, que inclou també l’anàlisi de factors i l’anàlisi de correspondènci-
es. Hem sintetitzat el conjunt de dades per la creació d’estructures de interde-
pendència entre variables per obtenir-ne de noves, que seran funció lineal de
les originals, i de les que podrem fer una representació gràfica. L’objectiu de
l’anàlisi és reduir la dimensió d’un conjunt de 15 variables a un conjunt de
menor nombre de variables per tal de millorar la interpretació de les dades.
Les noves variables determinen lo essencial de les variables originals i són una
combinació lineal d’aquestes, les quals tenen les següents propietats:

1.- són ortogonals: cada component representa una direcció de l’espai
de les variables originals

2.- cada puntuació està correlacionada amb l’anterior (observacions
independents), i

3.- la primera component és la que té més variància, seguit de la sego-
na, i així successivament.

Aquest procediment afavoreix la possibilitat d’interpretar-les en un pla
de dimensions el suficientment reduïdes per visualitzar-les gràficament: si les
dues o tres primeres components són capaces d’explicar una bona part de la
variabilitat de les dades podrem visualitzar-la en un gràfic per d’interpretar-la.

Preparació de les variables
Cal def inir el tipus de variables d’estudi i preparar-les per adaptar-les

al procediment estadístic, la majoria d’elles són dicotòniques, de presència/
absència d’una característica, hi ha també una variable d’interval i dues que
determinen la pertinència a 3 i 5 categories. En totes les variables podem
considerar cert ordre amb un sentit quantitatiu, de més a menys d’alguna
característica. Per simplificar el mètode definirem totes les variables de tipus
ordinals, considerant que són variables ordinals que prenen valors discrets. A
efectes comparatius i de seguiment amb l’estudi previ transformarem els va-
lors originals per tal d’adaptar-los a la mateixa escala en que es desenvolu-
pen els eixos del primer estudi (Figura 4.11). Així dons adaptarem els valors a
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una escala de menys a més conservació i de més a menys intervenció, segons
els antecedents (Roig-Munar et al. 2006), per equiparar i igualar la interpre-
tació dels quadrants, a la Taula 4.10 es recull la discretització de variables
proposada.

Les variables OD, BF, UD, VP, VE, ER, PD, AN, GS, DU, PN i PF són
variables dicotòmiques: mesuren la presència o absència d’una característi-
ca. La discretització pondera la circumstància menys favorable amb un 10, i
la més favorable amb un 20. Les variables PT i FR són ordinals: mesuren el
grau d’una determinada condició del sistema dunar. En la discretització pre-
nen valors equidistants amb valor 10 per la circumstància menys favorable
augmentant de 10 en 10 les següents més favorables. La variable CV és numè-
rica discreta, de rang, mesurada en percentatges. Per simplif icar l’anàlisi s’as-
signarà els valors discrets tal i com venen definides la resta de variables: pren
el valor 10 el rang de 0 a 25% de cobertura vegetal, que és la situació menys
favorable, i fins al valor 40 pel rang de 75 a 100% de cobertura vegetal, que és
la situació més favorable.

Descripció tècnica del procediment
El procediment CATPCA està realitzat sobre 15 variables, i en totes les

variables d’anàlisi es defineix l’escala ordinal. Es presenten diferents possibi-
litats d’anàlisi per cada segmentació de la matriu de dades segons les varia-
bles de classif icació, període i illa. Així doncs per tal de situar-nos dins un
context balear hem de considerar conjuntament tots els sistemes dunars, d’altra
banda, per avaluar l’evolució al llarg dels set períodes observats, i amb base a
l’hipòtesi prèvia de que cadascun dels períodes presenten realitats suficient-
ment distanciades en el temps com per considerar-les independents, s’inclou-
rà la matriu de dades sencera, sense cap segmentació.

Taula 4.10.
Discretització de
variables amb base a

l’estudi realitzat a
Menorca.
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En el cas de l’anàlisi de les Illes Balears, 1956-2008, la corba que dibui-
xen les mitjanes dels set períodes damunt els eixos definits per aquest model
més general descobreix en el seu punt d’inici, d’inflexió i f inal els períodes
més distanciats en el pla espaial resultant, així que es contempla també l’anàlisi
considerant tant sols aquests períodes més distants, atenuant així l’hipòtesi
prèvia (1956-2000-2008) de canvis de tendències derivades per la gestió (Roig-
Munar et al., 2006). Allunyant-m’hos del pla temporal de les dades provarem
amb un model construït amb el període més recent considerant únicament les
dades de l’any 2008. Finalment, per tal d’aproximar un model més específ ic
per a cada illa es considerarà també aquesta segmentació.

Anàlisi CLÚSTER.
Dels diferents procediments disponibles per la classificació dels 61 sis-

temes dunars analitzats, treballarem amb l’anàlisi de conglomerats jeràrquic
i l’anàlisi de conglomerats de 3 mitjanes. Es tracta de mètodes exploratoris,
els resultats dels quals ha de considerar-se provisionals fins que els confirmi
un altra mostra independent. La solució final escollida serà doncs el resultat
de proves independents i diversos plantejaments alternatius. En el procedi-
ment de l’anàlisi de conglomerats jeràrquic podem emprar dades binàries o
numèriques. Partint de les variables originals (Taula 4.9) podem disposar la
matriu de dades en dades binàries i plantejar d’aquesta manera el procedi-
ment amb les variables originals. Un altre plantejament és utilitzar les dades
numèriques obtingudes amb el CATPCA en les variables quantificades. Final-
ment es planteja la classif icació dels sistemes dunars analitzats segons les
dues dimensions del CATPCA, que com a combinació lineal de les variables
originals quantificades resulten ser també de tipus numèric. El procediment
d’Anàlisi de conglomerats de K-mitjanes intenta identif icar grups de casos
relativament homogenis basant-se en les característiques seleccionades i uti-
litzant un algoritme que pot gestionar un gran nombre de casos. En aquest
cas les dades han de ser quantitatives i cal determinar prèviament el nombre
de conglomerats. Aquest procediment suposa que hem seleccionat el nombre
apropiat de conglomerats i que hem inclòs totes les variables rellevants.

Pels dos procediments la solució de conglomerat podria dependre de
l’ordre dels sistemes dunars en l’arxiu en el moment d’iniciar el procediment.
Per minimitzar els possibles efectes de l’ordre de les dades cal ordenar aleatò-
riament l’arxiu i repetir el procediment amb diferents ordres aleatoris per com-
provar l’estabilitat d’una solució determinada.

Preparació de les dades i variables
Per assolir l’objectiu de classificació cal prescindir del pla temporal de

les variables, per tant la matriu de dades inicial de dimensió caldrà segmen-
tar-la per períodes, així que per l’anàlisi es disposa de 7 matrius de la dimen-
sió (61x15), on els f itxers de treball tendran també les variables numèriques
relacionades en la Taula 4.11 per a plantejaments de conglomeració alterna-
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tius. Per corroborar la solidesa de la solució conglomerada final s’han repetit
els procediments amb diferents ordres aleatoris, mitjançant l’ordenació prè-
via del fitxer segons les 5 variables de nombres aleatoris generats amb base a
la distribució uniforme U(1,500).

Descripció tècnica del procediment
Hem realitzat l’ordenació de les dades segons unif1, unif2, unif3, unif4

ó unif5 abans de cada anàlisi. Per tal de comprovar les conglomeracions re-
sultants es repeteix el procediment segons diferents ordenacions aleatòries, a
aquest efecte s’ha creat a l’arxiu de treball cinc variables segons una distribu-
ció Uniforme de mínim 1 i màxim 500, per tal de generar sèries de nombres
aleatoris amb els que reordenarem alternativament l’arxiu de treball. Es rea-
litza primer una classif icació conjunta dels 61 sistemes dunars de les illes
Balears, i després una per cada illa amb la corresponent segmentació. S’ana-
litza el període 2008, però també es presenta una segmentació en dues fases.

a) Procediment de classificació: ANÀLISI DE CONGLOMERATS JERÀRQUICS
A fi i efecte de conglomerar els casos s’aplica el mètode de conglomera-

ció consistent amb la vinculació inter-grups que mesura de dissimilaritat per
intervals i per dades binàries amb la distància euclídea al quadrat. Es realit-
zen distintes proves de conglomeració amb diferents seleccions de variables
d’anàlisi: Dimensió 1 i Dimensió 2 (D1 i D2 ) segons diferents plantejaments
CATPCA i distintes segmentacions de l’arxiu, seleccions de variables binàries,
o seleccions de variables numèriques (originals quantif icades). De totes les
proves realitzades diferenciem:

Taula 4.11. Relació de
variables numèriques

relacionades.
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1.- Procediment amb D1 i D2 del model CATPCA illes Balears 1956-
2008 (ib5608). Seleccionem el període més actual (2008) i repetim
el procediment amb l’arxiu segmentat per illes per disposar d’un
dendrograma per cada illa. Per un anàlisi de l’evolució dels dife-
rents dendrogrames també es segmenta l’arxiu segons la variable
període.

2.- Es presenta el procediment amb D1 i D2 del model CATPCA illes
Balears 2008 (ib08), i la corresponent segmentació per illes.

b) Procediment de classificació: ANÀLISI DE CONGLOMERATS DE K-MITJANES
Dona solució de 3 o 4 conglomerats, segons el cas (tants conglomerats

com grups es combinen a partir d’una distància de 15 en els corresponents
dendrogrames) mitjançant el procés iteratiu que actualitza els centres dels
conglomerats. Es realitza aquest procediment com a anàlisi complementari a
l’anterior per les variables de classificació D1 i D2 del CATPCA ib56-08, amb
les dades del 2008, per tots els sistemes dunars de les Illes Balears i per la
segmentació per illes.

Anàlisi longitudinal
El model CATPCA ib56-08 descriu uns eixos principals que coincideixen

amb la Figura 4.11, i damunt els quals podem situar els sistemes dunars al
llarg dels 7 períodes analitzats. Les mitjanes dels períodes dibuixen una clara
evolució cap a la recuperació. Els models CATPCA amb les segmentacions
nomenclades amb els períodes 1956, 2000 i 2008 (ib560008) presenten dife-
rents eixos que situen els sistemes dunars en diferents plans espacials. De la
comparació d’aquests eixos (coeficients de cada variable) s’en n’extreuen les
conclusions sobre l’evolució de la rellevància que prenen les variables segons
els períodes considerats. Es disposa també dels dendrogrames corresponents
a cada illa i a tot el conjunt de les illes Balears classif icant els sistemes du-
nars en base als eixos D1 i D2 del CATPCA ib56-08.

4.5.- RESULTATS OBTINGUTS

1.- Anàlisi CATPCA
Es realitzen els diferents anàlisi CATPCA plantejats segons diverses seg-

mentacions i diferents mesures que ens permeten avaluar els models resul-
tants (Taula 4.12). La selecció de les variables respon a criteris continuistes
amb el model antecedent de referència (Roig-Munar et al. 2006), per tant
inicialment s’inclouen totes les variables d’estudi. El model CATPCA Me56-
04 és l’actualització metodològica de l’estudi antecedent. Donant continuï-
tat a aquell estudi es presenten, per una banda el model me56-08 que incor-
pora les dades del període 2008 actualitzant els resultats, i el model ib56-08
que els fa extensius a la resta de les Illes Balears.
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El primer inconvenient d’aquesta selecció de variables la trobem en la
segmentació de l’arxiu per les illes d’Eivissa i Formentera donat que alguna
d’aquestes variables tenen variància zero ja que es tracta de poques unitats
d’anàlisi per cadascuna de les illes, per tant es planteja un model conjunt que
denominarem Pitiüses, i que admet l’anàlisi pels 7 (Pi56-08) i pels 3 (Pi560008)
períodes, però no pel període 2008 en que torna a trobar variàncies nul·les. Es
descarta per tant l’anàlisi amb una nova selecció de variables donat el nom-
bre i naturalesa de les variables que caldria prescindir. En la resta dels models
les dues primeres dimensions expliquen més del 40% de la variabilitat de les
dades. Per tant es pot provar d’interpretar i significar les dimensions d’un pla
espacial capaç de controlar, d’interpretar i grafiar fins al 40% de la variabili-
tat de les dades, i en alguns d’ells més de la meitat de la variabilitat. L’Alpha
de Crobanch és una mesura de f iabilitat que s’utilitza com a indicador de
l’ajust del model: com més gran és l’ajust del model a les dades és millor. En
tots els models analitzats és pròxim a 1 pel que no es descarta cap dels mo-
dels plantejats per l’anàlisi evolutiu.

L’anàlisi CATPCA amb variables categòriques és equivalent a l’ACP amb
les variables quantif icades. El procediment ACP ofereix altres mesures que
poden ajudar a avaluar els models presentats. La Taula 4.12 recull dues
d’aquestes mesures obtingudes a partir de l’ACP de les variables quantif ica-
des resultants de l’anàlisi CATPCA. Un d’ells és el test de KMO: tots són prò-
xims a 1, així que inicialment el test troba que tots ells són adequats. La prova
d’esfericitat de Barlett també confirma la significació menor de 0,05, així que
també suggereix que els models són adequats per l’anàlisi.
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Els autovalors de les dues primeres dimensions són majors que 1 en tots
els models, així que la solució bidimensional és raonable i resulta apropiada.
En general la primera dimensió conté un factor comú que correlaciona positi-
vament amb totes les variables, donat que les saturacions de la primera com-
ponent són positives en totes les variables per quasi tots els models, amb
algunes excepcions, en canvi en la segona dimensió les variables se separen
ambdues bandes de l’eix. La clau per la interpretació en cada cas està en les
variables que contenen més saturació, és a dir les que formen vectors més
llargs en el gràfic de saturacions de les components ja que són més determi-
nants en la solució final. Els tests d’avaluació no són tant per comparar mo-
dels sinó per descartar-ne els que en resultin desaconsellables en base al
conjunt d’aquestes mesures estadístiques d’avaluació de models, i segons els
resultats obtinguts no es descarta cap dels models proposats ja que tots su-
peren els diferents contrastos i proves i, si bé alguns d’ells donen millors resul-
tats, qualssevol és suficient per la interpretació dels seus eixos. Si bé l’avalu-

Taula 4.12. Taula resum
dels diferents models

analitzats i mesures per

la seva avaluació
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ació global dels diferents models presentats és satisfactòria en tots ells cal
triar-ne un per concentrar-hi una interpretació més específ ica. Els eixos de
cadascun dels models s’adapten a realitats diferenciades i per tant defineixen
espais particularitzats que s’ajusten a un pla interpretatiu específic segons el
context on el situa la segmentació utilitzada. És a dir que cada model analit-
zat conté eixos amb diferent signif icació sobre plans dimensionals diferents.
Així doncs els eixos del model definit amb els sistemes dunars de Mallorca
cobren un signif icat diferent dels eixos del model definit amb els sistemes
dunars de Menorca: les variables més determinants en cada cas particular
seran diferents (les variables més determinants en el context menorquí perden
rellevància en el context mallorquí, i el mateix passa al considerar models per
diferents períodes). El model que inclou tota la matriu de dades (Illes Balears
1956-2008) conté totes les forces singulars i les globalitza, oferint més opor-
tunitats d’anàlisi amb la possibilitat d’agregació per illes i per períodes.

Resultats obtinguts
Es presenten els resultats dels 7 períodes (1956-2008) ja que aquesta

matriu és la que computa millor tot el conjunt de resultats obtinguts i la que
s’ajusta millor al model establert per Roig-Munar et al (2006). L’anàlisi del
resultats obtinguts pels períodes 1956, 2000 i 2008 i el període 2008 deixen
de banda moltes de les variables dels períodes precedents no deixant observar
l’evolució i/o relantització dels sistemes dunars en l’espai-temps completa, es
per açò que sols presentem els resultats obtinguts per el conjunt de les Illes
Balears, Mallorca, Menorca i Pitiüses, i els anàlisi de conglomentats de ca-
dascuna de les quatre illes pel període 2008 mitjançant la representació de
dendogrames.

4.6.- Illes Balears
L’anàlisi de components principals (ACP) sobre la matriu dels set perío-

des de les quatre Illes Balears (Taula 4.7, Figura 4.16), 427 casos i 15 variables
(IB56-08), ens extreu 2 factors que expliquen conjuntament el 43,21% de la
variança (Taula 4.12), lleugerament superiors als valors establerts per Roig-
Munar et al (2006) en el cas de Menorca. Observem a la Figura 4.17 i la Taula
4.13 els gràfic de saturacions dels components principals i els coeficients per la
interpretació dels eixos de les dues primeres Dimensions. Els 2 primers factors
de correlació expliquen quasi la meitat de la variança, on D1 està altament
correlacionat amb la variable FR (morfologies davanteres), amb la variables CV
(cobertura vegetal), i amb la variable OD (neomorfologies de platja alta), i
negativament es correlaciona amb les dues variables de gestió legislativa (AN i
PN). Per tant la variable relativa a morfologies dunars davanteres agafa un
important protagonisme en l’anàlisi, seguint el model descrit en la Figura 1.16
sobre una de les corbes de sensibilitat a tenir presents en la gestió i conservació
dels sistemes platja-duna, ajustant-se a les classificacions realitzades per Hesp
(1998, 2002), i ajustant-se als resultats exposats en el cas de Menorca per
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Roig-Munar et al. (2004 i 2006), l’evolució de sistemes dunars davanters a es
Trenc per Martín-Prieto et al. (2008), i l’afectació de serveis sobre formes du-
nars per Alonso, et al. (2002). La D2 està correlacionada positivament amb VE
i ER (enterrament de vegetació i exhumació d’arrels) i negativament amb les
variables de gestió legislativa (AN i PN) i gestió directa sobre el sistema (GS),
per tant hem d’entendre aquest factor com un indicador invers de la presència
d’actuacions encaminades a la conservació dels sistemes, ja que seran les ges-
tions de caire erosiu o de recuperació les que marcaran la dinàmica erosiva del
sistema dunar en conjunt, i a les gestions de tipus morfològic que marcaran la
dinàmica evolutiva del sistema dunar en conjunt (Roig-Munar et al., 2008, 2009).
A la Figura 4.17 observem l’alta correlació de D1 amb FR, OD i CV, amb la no
urbanització i amb l’absència d’instal·lacions a les foredunes. Es considera per
tant que D1 és una mesura inversa del grau d’alteració de la part frontal dels
sistemes dunars, o bé una mesura del grau de conservació, per tant entenem
que ens trobem, segons la Figura 4.15, en l’estadi de naturalitat, on el sistema
es troba en equilibri sense afectacions de caire antròpic, i on la variable relativa
a morfologies dunars davanteres, ja sigui la pròpia variable morfològica o bé les
variables que afecten de forma regressiva o de recuperació a aquestes, agafen un
important protagonisme en l’anàlisi, seguint el model descrit en la Figura 1.16
sobre una de les corbes de sensibilitat a tenir presents en la gestió i conservació
dels sistemes platja-duna, ajustant-se a les classificacions realitzades per Hesp
(2002). La D2 presenta una elevada correlació entre les variables AN, PN, més de
caire legislatiu i sense gaires afectacions de tipus morfoecològic sobre el sistema
dunar, i les de caire de gestió directa sobre el sistema dunar, especialment el
sistema platja i morfologies dunars davanteres, on les gestions de tipus ambien-
tal afavoreixen la recuperació dels sector davanter afectant de forma significativa
el conjunt del sistema (Roig-Munar et al 2008).

Figura 4.17. Gràfics de
saturacions en les

components principals.

Taula 4.13. Coef icients
per a la interpretació
dels eixos de les Illes

Balears, 1956-2008.
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Per tant el model resultant d’aquesta anàlisi pels sistemes dunars de les
illes Balears (IB56-08), s’ajusta al model exposat en la Figura 4.11, on definim
dos eixos sobre els quals es distribueixen els valors de cada període d’anàlisi;

1. un eix definit pel grau d’alteració, i
2. un eix definit per les mesures de gestió de caire sostenible i les figu-

res de protecció.
La representació dels casos analitzats en aquest espai factorial permet

analitzar l’evolució temporal conjunta de tots els 61 sistemes platja-duna
considerats (calculant les mitjanes anuals de tots els casos) (Figura 4.18). La
representació de les mitjanes anuals ens indica tres fases evolutives en el model
Balear:

1.- Entre 1956 i 1983; aquests dos períodes presenten una evolució cap
a la degradació dels sistemes dunars, coincidint amb el primer Boom
turístic de les Illes Balears i l’explotació dels seus sistemes litorals.
Observem com es traça una línia recta clarament cap a la zona
definida com alteració del sistema amb una evolució que es presen-
ta uniforme degut al distanciament entre punts. Es parteix d’una
situació òptima de naturalitat dels sistemes platja-duna, cap a una
alteració generalitzada d'aquests degut exclusivament a l’explota-
ció del sistema en conjunt, la manca de mesures de gestió adequa-
des, i la manca de f igures de protecció, intuint una dinàmica que
deriva cap a l'alteració i desaparició de formes dunars (es dedueix
de la reducció constant del valor D1 dels valors mitjans anuals
d'aquesta etapa). L’afectació al sistemes és generalment al seu front
dunar, ja que no és coneixen els mecanismes de funcionament lito-
ral d’aquest tipus de sistemes, i la urbanització parcial d’alguns
sectors dunar.

2.- L’any 1995, s'aprecia un cert estancament dins el quadrant d’alte-
ració dels processos de degradació dels sistemes dunars, tot i que
aquest període no presenta a nivell Balear valors molt negatius, de-
gut, com veurem més endavant, a que els valors de Menorca repre-
senten un pes important dins el conjunt de les quatre illes. Podem
dir que aquest fase és ràpidament alentida a causa de l'increment
en la gestió coherent dels sistemes dunars i l'entrada en vigor de
figures de protecció que afavoreixen l’atenuació en el decreixement
dels valors de D1.

3.- El període comprès entre l'any 2000 i 2008 s'aprecia una tendència
generalitzada cap a la recuperació dels sistemes dunars, obtenint
una mitjana més propera al quadrant inferior dret, mitjançant la
gestió i protecció d'aquests sistemes dunars, i fent espacial atenció
a la recuperació dels sistemes dunars davanters del sistema amb
l'aplicació de sistemes i mètodes de gestió sostenibles.
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A nivell Balear podríem dir que l’evolució dels sistemes dunars ha tingut
una resposta a la gestió clarament positiva en la seva evolució que ha permès
la conservació dels sistemes, ja que la tendència és a la recuperació de situa-
cions erosives a situacions primàries de naturalitat, com s’observa en la evo-
lució de les mitjanes representades a la Figura 4.18, tot i que com podrem
observar posteriorment les tendències per illes es demostren que aquestes
s’ajusten als models de balearització exposats per Rullan (2001). El model
establert dels dos eixos dominants, gestió i alteració, és consolida com a
vàlid per la resta d’illes.

4.7.- Mallorca
A Mallorca a dia d’avui queden 15 sistemes dunars (Figura 4.19), enca-

ra que podem trobar algunes cales que a la part superior de les seves platges
gaudeixen d’alguna morfologia dunar tipus foredune sense desenvolupament
dunar, i que ocupen i s'estenen cap a l'interior en unes superfícies relativa-
ment petites. En aquest grup de cales, entre d'altres, cal destacar Cala Pi,
Canyamel, Cala Mitjana, es Matzocs, sa Font Cel·lada, etc, les quals no han
estat incorporades en aquest estudi. Dins del marc illenc els conjunts dunars
que a dia d’avui destaquen per la seva magnitud actual són els localitzats a la
dues grans badies de Campos i d'Alcúdia. La resta de conjunts o sistemes es
troben localitzats a partir de morfologies litorals tipus cala com és el cas de
cala Mesquida o Cala Agulla. No obstant, també es troben formacions
holocèniques a indrets on, petits moviments verticals recents han reduït la
zona d'alimentació i, per tant, la seva extensió; és el cas des Caragol o des
Carbó.

Figura 4.18.
Interpretació de l’espai

factorial D1-D2, amb
indicació dels valors

mitjans anuals pel

conjunt de les illes
Balears.
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Per l’anàlisi dels sistemes dunars de Mallorca hem subdividit alguns
sistemes seguint la metodologia de Juaneda i Roig-Munar (2002), d’aquesta
manera el sistema dunar d’es Trenc presenta 4 unitats, i el sistema de Muro i
la badia d’Alcúdia presenten dues unitats cadascun d’ells.

 L’anàlisi de components principals (ACP) sobre la matriu dels set perí-
odes de Mallorca (Figura 4.19), 140 casos i 15 variables (Ma56-08), ens ex-
treu 2 factors que expliquen conjuntament el 52,10% de la variança (Taula
4.12). Observem a la Figura 4.20 i la Taula 4.14 els gràfic de saturacions dels
components principals i els coeficients per la interpretació dels eixos de les
dues primeres dimensions. Els 2 primers factors de correlació s’expliquen més
de la meitat de la variança, on D1 està altament correlacionat amb les varia-
bles FR, CV, OD i VP, totes elles corresponents a morfologies de platja y co-
munitats vegetals que es poden veure afectades de forma negativa per les
gestions. Negativament es correlaciona amb les dues variables de gestió legis-
lativa (AN i PN) i amb la gestió directe sobre el sistema (GS). Per tant, i
seguint el model ib56-08 la variable relativa a morfologies dunars davanteres
també en aquest cas agafa un important protagonisme en l’anàlisi i els resul-
tats sobre una de les corbes de sensibilitat dels sistemes platja-duna. La D2
està correlacionada positivament amb les variables de gestió legislativa (AN i
PN) i gestió directa sobre el sistema (GS), i negativament amb la variable VE.
A la Figura 4.20 observem l’alta correlació de D1 amb variables de tipus mor-
fològic, presentant elevades correlacions amb la no urbanització i amb l’ab-
sència d’instal·lacions a les foredunes. La D2 presenta una elevada correlació

Figura 4.19. Ubicació

dels sistemes plata-
duna de l’illa de
Mallorca.
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entre les variables AN, PN, més de caire legislatiu i sense gaires afectacions
de tipus morfoecològic en el sistema dunar, ja que tot i la f igura es realitzen
gestions que afecten de forma negativa l’estabilitat del sistema davanter de
molts sistemes dunars, i les de caire de gestió directa sobre el sistema dunar
(GS), així com la variable DU.

Per tant el model resultant d’aquesta anàlisi pels sistemes dunars de
Mallorca (Ma56-08), s’ajusta al model exposat en la Figura 4.11, on definim
dos eixos sobre els quals es distribueixen els valors de cada període d’anàlisi;
un eix definit pel grau d’alteració, i un eix definit per les mesures de gestió de
caire sostenible i les f igures de protecció. La representació dels casos analit-
zats en aquest espai factorial permet analitzar l’evolució temporal conjunta
de totes les 20 unitats de sistemes platja-duna considerats, calculant les mit-
janes anuals de tots els casos (Figura 4.21). La representació de les mitjanes
anuals ens indica tres fases evolutives en el model de Mallorca, condiciona-
des a la tipologia de gestió i explotació de molts dels sistemes analitzats, que
tot i ser naturals o trobar-se en espais protegits no han comptat amb mesures
adients de gestió. En aquest cas partim d’un escenari en el que alguns dels
sistemes representatius de l’illa han desaparegut, com és el cas de la platja de
Palma. Així doncs tenim els tres períodes caracteritzats per:

1.- Els anys 1956 a 1983; aquests dos períodes presenten una evolució
cap al manteniment de les formes dunars sense haver-hi detectat
gran canvis erosius continuats, tot i que la tendència és cap al qua-
drant degeneratiu. Aquests moviments de tipus erosiu no greus són
atribuïbles a que es tracta d’espais no urbans i amb una freqüenta-
ció de baixa intensitat, ja que aquests períodes el turisme es centra-

Figura 4.20. Gràfics de
saturacions en les

components principals

Taula 4.14. Coeficients
per a la interpretació

dels eixos de Mallorca,

1956-2008
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va en l’ús i explotació de les zones litorals turístiques. Observem
com la tendència en el període 1975 i 1983 presenta un cert recorre-
gut lineal.

2.- L’any 1995 i 2000 s'aprecia un repunt inicial cap a la zona de de-
gradació dels sistemes que es consolida l’any 2000. Estem en una
fase en la que l’oferta del turisme no sols es centra en les platges i
cales associades a centres turístics, sinó que l’oferta de litoral verge
s’intensifica i es comencen a generar processos degeneratius deri-
vats de la manca de control de l’ús antròpic dels sistemes dunars,
una gestió poc adient del sistema platja-duna en conjunt, i la dota-
ció de serveis que afecten al sector davanter de les formes dunars.
Tot i l’aprovació de la Llei 1/1991 sobre espais natural de les Illes
Balears, i que afecta alguns dels sistemes dunars analitzats, aques-
ta mesura legislativa no impedeix la degradació del sistemes en con-
junt. El cas més paradigmàtic ho representa es Trenc que passa a
ser la platja reclam del turisme de sol y platja de Mallorca, fet que
desemboca en un continuat procés degeneratiu de la platja i el sis-
tema dunar davanter, implicant una reactivació de processos ero-
sius interns al sistema degut a la debilitació, erosió i fins i tot desa-
parició del sector de dunes davanteres. La majoria dels sistemes
analitzats pesen a ocupar el quadrant de degradació amb una clara
tendència cap la desaparició de les formes dunars davanteres i re-
activació de tipus regressiu del conjunt del sistema, on es localitzen
lobuls erosius interns, soterrament de vegetació i pèrdua de massa
forestal.

Figura 4.21.
Interpretació de l’espai
factorial D1-D2, amb

indicació dels valors
mitjans anuals pel
conjunt de l’illa de

Mallorca.
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3.- El període comprès entre l'any 2004 i 2008 s'aprecia una tendència
a l’estancament dels sistemes platja-duna dins el quadrant definit
com degradació del sistemes, i amb una lleugera tendència cap al
quadrant de recuperació. Tot i que recentment s’han aplicat mesu-
res de gestió encaminades a la recuperació dels sistemes dunars de
Mallorca, aquestes han millorat poc l’estat morfològic dels siste-
mes, ja que s’han aplicat sense criteris morfològics encaminats a la
recuperació i estabilització del fronts dunars (Figura 4.22 i 4.23). Les
gestions no obeeixen a morfologies, sinó que es disposen de forma
lineal sobre els fronts de platja, afavoreixen l’enjardinament del siste-
ma i l’artificialització del paisatge dunar sense afectar de forma posi-
tiva la recuperació de les morfologies erosives de base. Per tant aquest
període es presenta com una fase d’estancament dins el quadrant de
degradació sense viabilitat a la recuperació de morfologies i vegeta-
ció associada. Així doncs obtenim una tendència cap a la degradació
generalitzada que presenta una tímida recuperació el període 2008
cap a una certa naturalització en la mitjana dels resultats.

Fent una anàlisi de conglomerats del període 2008 (Figura 4.24) obser-
vem com hi ha dues agrupacions, basant-m’hos amb la distància ecluidiana
del valor 15. Observem que un primer grup ho formen els sistemes dunars de
Cala’n Carbó, es Caragol, Arenalet i Arenal d’en Casat, tractant-se dels siste-

Figura 4.22. Mesures de
gestió lineals que no

afavoreixen la
recuperació del front
dunar del sistema de

cala Masquida,
Mallorca.

 Figura 4.23. Mesures
de gestió afavoreixen

l’erosió del sistema

dunar d’es Trenc,
Mallorca.
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mes més ben conservats situats en ANEi i que no han variat la seva posició
entre els quadrants de naturalitat i recuperació, ja que els processos erosius
detectats a llarg de les darreres dècades han estat insuficients per modificar
les trajectòries dels sistemes cap a quadrats erosius, i han estat recuperades
de forma natural. Mentre que la resta de sistemes presenten agrupacions si-
milars dins quadrants definits com a degeneratius o en fase de relentització
dels processos erosius cap a la millora del sistema. A nivell percentual s’ob-
serva que l’any 2008 les 20 unitats d’anàlisi es reparteixen dins els quadrants
definits a la Figura 4.15 de la següent manera:

1. Estat natural; trobem 2 sistemes dunars, es Carbó i s’Arenalet, els
quals no han estat objecte de forta pressió de tipus antròpic i les
gestions no han estat de tipus erosiu.

2. Estat de recuperació; trobem 2 sistemes dunars, Arenal d’en Casat i
es Caragol, dos sistemes que tot i haver presentat processos incipi-
ents de tipus erosiu en algun dels períodes d’anàlisi han estat recu-
perats, sense mesures de gestió, pel segellament natural de morfo-
logies davanteres.

3. Estat de degradació; trobem 12 sistemes dunars, coincidint en aquells
en que no s’apliquen mesures de gestió i on prioritza l’explotació
del sistema, com és el cas de les unitats de sa Ràpita i es Trenc,
Cala Agulla, Mesquida i es comú de Muro. Aquestes unitats d’anà-
lisi presenten característiques similars pel que fa a la gestió i explo-
tació, i per tant una resposta morfològica similar, l’erosió continu-
ada del sistema. Destaquem dos sistemes que es presenten agru-
pats, com són Mesquida i cala Agulla, els quals han estat objecte
de gestions toves encaminades a la recuperació del front dunar però
que els resultats obtinguts tan sols han afavorit l’estancament dels
sistemes dins el quadrant de degradació.

4. Estat d’estabilització o relantització de processos; 4 sistemes dels
que destaquem dos sectors, un d’ells ubicat a la badia d’Alcúdia i
l’altre a es Trenc, coincidint els dos en trams que es troben entre
zones fortament freqüentades però que no reben la pressió antròpi-
ca que genera impactes geomorfològics derivats (Roig-Munar et al.,
2006; Martín- Prieto et al., 2008).
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Figura 4.24. Agrupació

de sistemes dunars de
Mallorca, període 2008

mitjançant un

dendograma (Codis
Taula 4.15).
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4.8.- Menorca
Menorca és l’illa que presenta major nombre de sistemes platja-duna,

força diferents entre els situats a la costa N i la costa S. El present anàlisi
estudia 27 sistemes dunars (Figura 4.25), encara que es troben sistemes du-
nars de petita escala i poc ús que no han estat considerats en el present
treball (Roig-Munar et al., 2008, 2009a i 2009b; 2010 a i 2010b). Per l’anàlisi
dels sistemes dunars de Menorca hem subdividit el sistema de son Bou amb
dues unitats, A i B, seguint la metodologia de Juaneda i Roig-Munar (2002).

Taula 4.15. Codis

utilitzats per Mallorca i
Menorca en el gràfics
de conglomenrats
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L’anàlisi de components principals (ACP) sobre la matriu dels set perí-
odes de Menorca (Figura 4.25), 196 casos i 15 variables (Me56-08), ens ex-
treu 2 factors que expliquen conjuntament el 42,07% de la variança (Taula
4.12), un 0,47% manco del model de referència (Roig-Munar et al., 2006), per
tant els valors són força similars en aquest nou anàlisi i amb la incorporació
d’un nou període d’estudi, el 2008. Observem a la Figura 4.26 i la Taula 4.16
els gràfic de saturacions dels components principals i els coeficients per la
interpretació dels eixos de les dues primeres Dimensions. La D1 està altament
correlacionat amb les variables FR, OD DU i PF, totes elles corresponents a
morfologies davanteres de platja y vegetació associada que es poden veure
afectades de forma negativa per les gestions directes i/o l’ús recreacional, i
amb l’ocupació urbana del sistema. En menor ordre es correlacionen, sense
arribar a valors negatius, amb les dues variables de gestió legislativa (AN i
PN) i amb la gestió directe sobre el sistema (GS). Per tant, i seguint el model
IB56-08 la variable relativa a morfologies dunars davanteres també en aquest
cas agafa un important protagonisme en l’anàlisi i els resultats sobre una de
les corbes de sensibilitat dels sistemes platja-duna, ja que és la segona corba
la que marca les tendències evolutives cap al manteniment, la degeneració o
recuperació. La D2 està molt correlacionada amb les variables de gestió le-
gislativa (AN i PN) i gestió directa sobre el sistema (GS). A la Figura 4.26
observem l’alta correlació de D1 amb variables de tipus geomorfològic i bo-
tànic, presentant elevades correlacions amb la no urbanització i amb l’absèn-
cia d’instal·lacions a les foredunes. La D2 presenta una elevada correlació

Figura 4.25. Ubicació
dels sistemes plata-

duna de l’illa de
Menorca (codis Taula

4.7).
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entre les variables AN, PN, més de caire legislatiu i sense gaires afectacions
de tipus morfoecològic sobre el sistema dunar, tot i que alguns dels sistemes
dunars analitzats i ubicats en ANEI disposen de Pla Especial (Roig-Munar,
2004), i les de caire de gestió directa sobre el sistema dunar (GS), així com
les variables de caire erosiu d’exhumació d’arrels i af loraments de materials
fòssils, que es situen a la zona més positiva de la D2, format un grup de
variables que en resulten de l’erosió del front dunar del sistema i la reactiva-
ció de processos interns per debilitació del front.

Per tant el model resultant d’aquesta anàlisi pels sistemes platja-duna
de Menorca (Me56-08), s’ajusta al model exposat en la Figura 4.11, on defi-
nim dos eixos sobre els quals es distribueixen els valors de cada període d’anà-
lisi; un eix definit pel grau d’alteració, i un eix definit per les mesures de gestió
de caire sostenible i les figures de protecció. La representació dels casos ana-
litzats en aquest espai factorial permet analitzar l’evolució temporal conjun-
ta de totes els 28 unitats de sistemes platja-duna considerats, calculant les
mitjanes anuals de tots els casos (Figura 4.27). La representació de les mitja-
nes anuals ens indica quatre fases evolutives en el model dels sistemes dunars
de Menorca, condicionades pel tipus de desenvolupament turístic de l’illa i la
seva tardança en relació a la resta d’illes, la tipologia de gestió i explotació
dels sistemes analitzats, i la seva ubicació lluny de àrees urbanes o turístiques
i d’accessos rodats. Partim d’un escenari de naturalitat relativa, ja que re-
cents estudis (Roig-Munar et al., 2010) demostren que 17 dels sistemes plat-
ja-duna de Menorca foren objecte de reforestació per la fixació de morfologi-
es dunars mòbils amb finalitats agràries abans del primer període d’anàlisi
(1956). Tot i açò considerem adient partir de la premissa de naturalitat, ja

Figura 4.26. Gràfics de

saturacions en les
components
principals.

Taula 4.16. Coeficients
per a la interpretació
dels eixos de Menorca,

1956-2008.
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que les formes en conjunt presenten un estat de conservació òptim i aquesta
situació no afecta als resultats f inals de l’estudi. Així doncs tenim els tres
períodes caracteritzats per:

1.- Els anys 1956 fins l’any 1983; aquests tres períodes presenten una
evolució que tendeix a la degradació del sistema platja-duna. Els
sistemes dunars que han estat objecte d’explotació turística per la
seva proximitat a nuclis turístics comencen a presentar degradació
als seus fronts dunars degut a manca de gestió adient, com és el cas
de Tirant, Arenal d’en Castell o s’Olla.

2.- L’any 1983 els sistemes dunars presenten degradació ubicant-se la
mitjana d’aquests dins el marge dret del quadrant de degradació.
Es tracta del període en que Menorca comença l’explotació del medi
litoral seguint el model de balearització, i que tendeix a l’emulació
dels impactes generats sobre el litoral a la resta d’illes, generant-se
procesos erosius en el conjunt dels sistemes dunars.

3.- L’any 1995 apreciem un canvi en la tendència tot i que aquest canvi
no obeeix a mesures de gestió que afectin al sistema dunar, sinó a
l’aprovació de la Llei 1/1991 sobre espais natural de les Illes Bale-
ars, i que afecta alguns dels sistemes dunars analitzats i afavoreix
que els sistemes disposin d’una protecció, principalment urbanísti-
ca, que en realitat no ha afectat de forma morfològica al sistema en
conjunt. Aquest període es troba en la línia que separa el quadrant
degeneratiu del estabilitzat.

4.- Entre l’any 2000 i 2008, la posta en marxa d’un pla de gestió inte-
gral dels sistemes platja-duna, amb l’aplicació de sistemes de ges-
tió basats en criteris morfològics, socials i paisatgístics (Roig-Munar,
2003), afavoreix un canvi radical en la tendència observada en l’evo-
lució dels sistemes dunars de Menorca, intuint que aquest fet (ja
sigui pel nombre d’unitats, ja sigui pels resultats obtinguts) ha con-
dicionat de forma positiva els resultats observats a nivell Balear
(Figura 4.18). Observem a la Figura 4.27 com en aquest període els
sistemes passen a una fase de relantització de processos erosius,
per tant una fase d’estabilització de morfologies dunars davanteres,
que amb el pas del temps afavoreix la migració del sistemes cap a
fases de recuperació i naturalitat del conjunt platja-duna. Aquesta
tendència observada permet ser força optimista en la resposta dels
sistemes dunars a gestions de caire tou basades en criteris
geomorfològics i reforça la importància de les corbes de sensibilitat
ambiental en la gestió litoral.
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Fent una anàlisi de conglomerats del període 2008 (Figura 4.24) obser-
vem com hi ha dues agrupacions, basant-m’hos amb la distància ecluidiana
del valor 15. D’aquesta manera observem que un primer grup ho formen els
sistemes dunars ubicats en ANEI i Parc Natural, i catalogats com a platges de
tipologia B i C (Roig-Munar et al., 2006). Dins aquest grup destaca també el
sistema de s’Olla, que al llarg del temps presentava tendència a la desapari-
ció i actualment es troba amb fase de recuperació i estabilització. Destaca el
grup compost per quatre unitats que presenten erosió per manca de mesures
de gestió adients o per l’ús indiscriminat d’usuaris sobre el sistema. L’any
2008 les 28 unitats d’anàlisi es reparteixen dins els quadrants def inits a la
Figura 4.15 de la següent manera:

1. Estat natural; trobem 3 sistemes dunars que han mantingut les se-
ves característiques de naturalitat o bé han retornat a l’estadi pri-
mogènit, com és el cas de la platja d’es Bot.

2. Estat de recuperació; trobem 16 sistemes dunars que han recuperat
el seu estadi morfològic degut a mesures de gestió adients. Dins
aquest quadrant sols teníem 3 sistemes dunars al períodes de 1983,
fet que ens indica que les tendències han estat cap a la millora del
sistema.

Figura 4.27.
Interpretació de l’espai
factorial D1-D2, amb

indicació dels valors
mitjans anuals pel
conjunt de l’illa de

Menorca.
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3. Estat de degradació; trobem 4, mentre que al 1983 dins el mateix
quadrant en comptàvem 7. Aquests sistemes dunars són els de tipus
urbà que presenten erosions en fronts dunars o bé sols queden mor-
fologies efímeres que han estat recuperades per la gestió
sectorialitzada de la neteja mecànica, com és el cas de Punta Prima
(Figura 4.29).

Figura 4.28. Agrupació
de sistemes dunars de

Menorca, període 2008

mitjançant un
dendograma (Codis

Taula 4.15).
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4. Estat d’estabilització o relantització de processos; 5 sistemes dels
que presenten estabilització en les seves formes però no la recupe-
ració total de les morfologies dunars davanteres ni de la vegetació
associada.

4.9.- Pitiüses
Les illes de Formentera i Eivissa presenten menor nombre de sistemes

platja-duna (Figura 4.30). En el cas de l’illa de Formentera els sistemes du-
nars es troben repartits entre l’illa de s’Espalmador, i els ubicats a la zona del
istme de Formentera, i que uneixen els dos promontoris de l’illa, formant el
sistema dunar central de Formentera i les barres dunars de ses Salines (Serve-
ra, 1998), en aquesta illa també destaquem el sistema de cala Saona, associ-
at a una cala. Pel que fa a Eivissa s’han estudiat els sistemes dunars més
importants, deixant de banda aquells sistemes efimers que es troben associ-
ats a les parts altes de platja o cala, com Port d’es Torrent, Cala Vadella o
Cala Llonga. El present anàlisi estudia 5 sistemes dunars a Eivissa (Figura
4.30) i 8 sistemes dunars a Formentera (Figura 4.31).

Figura 4.29.

Recuperació del
sistema dunar
davanter mitjançant

l’eliminació de neteja
mecànica. Punta
Prima, Menorca.
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En aquest cas, i degut al nombre d’unitats d’observació per illa s’ha
analitzat de forma conjunta els sistemes dunars denominats Pitiüses. L’anàli-
si de components principals (ACP) sobre la matriu dels set períodes de Les

Figura 4.30. Ubicació

dels sistemes plata-
duna d‘Eivissa.

Figura 4.31. Ubicació
dels sistemes plata-

duna de Formentera.
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Pitiüses, 91 casos i 15 variables (Pi56-08), ens extreu 2 factors que expliquen
conjuntament el 47,127% de la variança (Taula 4.12). D’aquests resultats ob-
servem a la Figura 4.32 i la Taula 4.17 els gràfic de saturacions dels compo-
nents principals i els coeficients per la interpretació dels eixos de les dues
primeres dimensions  del conjunt de sistemes dunars de les Pitiüses. La D1
està altament correlacionat amb les variables FR, OD i CV, les dues primeres
corresponents a morfologies davanteres de platja y vegetació associada que
es poden veure afectades de forma negativa per les gestions i/o ús recreacional,
i CV està relacionada amb el grau de cobertura vegetal del conjunt del siste-
ma dunar. En menor ordre es correlacionen, i amb valors negatius, amb les
dues variables de gestió legislativa (AN i PN) i amb la gestió directe sobre el
sistema (GS), observant que el valor referit a Parc Natural pren un valor més
negatiu que a la resta. Per tant, i seguint els tres models precedents la varia-
ble relativa a morfologies dunars davanteres pren també en aquest cas un
important protagonisme en l’anàlisi i els resultats sobre una de les corbes de
sensibilitat dels sistemes platja-duna. La D2 està molt correlacionada amb
les variables de gestió legislativa (AN i PN) i gestió directa sobre el sistema
(GS). A la Figura 4.32 observem tres tipus d’agrupacions ben definides, per
una banda les variables de gestió i legislació amb valors negatius, significància
de la seva importància en el manteniment del sistema; a les zones més posi-
tives de la gràfica trobem variables relatives a morfologies i vegetació associ-
ada i present als estats de naturalitat, com foredunes i vegetació de peu de
platja; mentre que amb valors positius  amb elevada correlació de D1 i D2
trobem variables que indiquen artif icialització del sistema i erosió.

Figura 4.32. Gràfics de
saturacions en les
components principals

de les Pitiüses.
Taula 4.17. Coeficients
per a la interpretació

dels eixos de les
Pitiüses, 1956-2008.
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Per tant el model resultant d’aquesta anàlisi pels sistemes dunars de les
Pitiüses (Pi56-08), s’ajusta al model exposat en la Figura 4.11, on definim dos
eixos sobre els quals es distribueixen els valors de cada període d’anàlisi; un
eix def init pel grau d’alteració, i un eix definit per les mesures de gestió de
caire sostenible i les f igures de protecció. La representació dels casos analit-
zats en aquest espai factorial permet analitzar l’evolució temporal conjunta
de totes les 13 unitats de sistemes platja-duna considerats, calculant les mit-
janes anuals de tots els casos (Figura 4.33). La representació de les mitjanes
anuals ens indica tres fases evolutives en el model dels sistemes dunars de les
Pitiüses, condicionades moltes d’elles per les gestions realitzades en el cas de
Formentera. Així doncs tenim els períodes caracteritzats per:

1.-Els anys 1956 a 1975; aquests dos períodes presenten una similitud
en l’evolució dels sistemes amb una tendència al manteniment dels
processos naturals sense afectació de les formes dunars, Tan és així
que al 1975 els sistemes dunars d’Eivissa presenten la majoria d’ells
un estadi de naturalitat, exempció de cala Comte que fou objecte
d’extracció d’àrids que generaren una important pèrdua de materi-
al sedimentari del sistema dunar, afavorint l’erosió. Els sistemes de
Formentera estan tots ubicats a la zona de naturalitat, llevat de les
platges de Migjorn i cala Saona.

2.- Període 1983-1995, l’any 1983 els sistemes dunars presenten una
evolució que tendeix a la degradació afavorida per una gestió poc
adient dels sistemes dunars, especialment a la illa d’Eivissa. L’any
1995 aquesta tendència es veu modificada al cap al quadrant de la
recuperació, afavorida en gran mesura per la LEN que tot i no ser

Figura 4.33.

Interpretació de l’espai
factorial D1-D2, amb

indicació dels valors

mitjans anuals pel
conjunt de l’illa de

Pitiüses.
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una eina de gestió activa si que otorga als sistemes una protecció
legislativa.

3.- L’any 2000-2008 apreciem un llarg període de tres anys d’estanca-
ment en el quadrant d’estabilització, no apreciant de forma signif i-
cativa una migració cap a al quadrant de recuperació ja que tot i
que s’han pres mesures de gestió aparentment adients, aquests no
han estat basades en criteris geomorfològics. En el cas de Formen-
tera s’han aplicat mesures de “construcció dunar” que són mantin-
gudes mitjançant el control d’usuaris (Figura 4.34). En el cas
d’Eivissa les mesures d’”enjardinament” i paisatgisme litoral han
afavorint de forma continuada l’erosió, la desaparició de formes
erosives relictes, el retranqueix de processos morfològics amb ados-
sament de formes dunars davanteres a la zona de dunes mòbils i la
degradació del conjunt del sistema (Figura 4.35), ja que no s’han
tingut present els paràmetres morfològics bàsics per la recuperació
dels sectors més degradats del sistema.

Així doncs en el cas de les Pitiüses les mesures de gestió han afavorit tan
sols els processos de alentiment i estabilització de processos erosius, no aju-
dant a la recuperació del sistema en el seu conjunt, especialment en el sector
més feble i important, d’acord amb el model de les tres corbes de sensibili-
tats, el sector davanter de morfologies dunars.

Figura 4.34.
Construcció del sistema

dunar de Llevant,
Formentera, mitjançant
nuclis durs i control i

regulació d’accessos.

Figura 4.35. Mesures

de gestió no eficients
en el front dunar del
sistema platja-duna

de cala Comte,
Eivissa.
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Fent una anàlisi de conglomerats del període 2008 (Figura 4.36 i 4.37)
observem per illes una agrupació de sistemes dunars que responen a:

Eivissa (Figura 4.36) tots els sistemes dunars es troben dins el quadrant
d’estabilització, on trobem l’agrupació dels dos sistemes dunars ubicats dins
el Parc Natural de ses Salines, que tot i haver estat objecte de gestions no
gaire adients en els seus fronts presenten serveis de restauració sobre morfo-
logies dunars davanteres i semiestabilitzades. La seva agrupació respon a la
figura de protecció que tenen. Els dos següents sistemes es troben dins un
ANEI i han estat també objecte de gestions sense gaires èxits morfoecològics.
El sistema dunar de platja d’en Bossa, tot i haver desaparegut amb gairebé la
seva totalitat és el sistema que a dia d’avui ha respost millor a les gestions
amb una excel·lent recuperació d’un sector de formes dunars tot i que queda
confinat a la seva part posterior per la zona urbana.

En el cas de Formentera (Figura 4.37) trobem 5 sistemes dunars dins el
quadrant d’estabilització i tres en el de recuperació. Dins el dendrograma
destaca el sistema de s’Espalmador, que no ha presentat impactes rellevants
al llarg dels darrers períodes. El sistema d’es Pujols és el que presenta més
connotacions de tipus urbà, tot i que podem apreciar gran part del sistema
dunar semiestabilitzat, fragmentat per una franja urbana i un passeig marí-
tim. La resta de sistemes es presenten força agrupats amb un estat de conser-
vació i/o estabilització prou acceptable.

Figura 4.36. Agrupació
de sistemes dunars de
Eivissa, període 2008

mitjançant un
dendograma (Codis

Taula 4.18).

Taula 4.18. Codis

utilitzats per les Pitiüses
en el gràfics de

conglomenrats.
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A títol de conclusions observem a Figura 4.38 on es representen els
comportaments de les mitjanes per illes i pel conjunt de les Balears. Dels
resultats podem dir que Menorca presenta un pes molt específic en el cas de
les Illes Balears, incidint de forma signif icativa en els resultats mitjans, com
podem observar a les dues tendències de Menorca i Balears, amb similitud
d’evolucions.

Observem que entre 1956 i 1983 les mitjanes dels quatre anàlisi es
troben ubicades dins els quadrats de naturalitat i recuperació, amb tendèn-
cia clara cap a la degradació, fet atribuïble a un tipus de turisme més associ-
at a les zones urbanes i amb manco facilitats de desplaçament cap espais
litorals no urbanitzats i llunyans de vies d’accés rodat. Dins el quadrant de
l’estabilització observem un encontre de mitjanes del 1995 en el moment en
que les illes realitzen una inflacció de tendències erosives cap a la millora
dels sistemes o estabilització, excepció feta de Mallorca que en aquest mo-
ment comença una tendència cap a la degradació del conjunt dels sistemes.

Trobem dues tendències en forma de C, Menorca i Illes Balears, que ens
permet ser optimistes en l’estat actual dels sistemes dunars ja que la seva
evolució ha estat cap a la millora del sistema amb tendència a la naturalitat
de processos. En el cas de les Pitiüses aquesta tendència s’estanca dins el
quadrant d’estabilització, ja que la majoria dels sistemes no han estat objec-
te de gestions per mitigar processos erosius de base i la recuperació de formes
dunars i vegetació associada, tot i que aquests processos no són tan greus. En
el cas de Mallorca els processos degeneratius s’agreugen els tres darrers perí-
odes dins el quadrant de degradació.

Figura 4.37. Agrupació
de sistemes dunars de

Formentera, període
2008 mitjançant un
dendograma (Codis

Taula 4.18).
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4.10.- Evolució espai-temps dels sistemes platja-duna de les Illes
Balears mitjançant l’anàlisi cartogràfica

Amb base als anteriors resultats exposats, l’anàlisi evolutiu dels siste-
mes platja-duna mitjançant variables útils de gestió, hem volgut representar
aquesta variabilitat mitjançant l’anàlisi cartogràfic espai-temps de diferents
sistemes platja-duna representatius de cada una de les illes, basant-m’hos
amb els treballs realitzats a Balears per Martín-Prieto et al. (2008, 2009). Per
determinar la importància de l’estat geoambiental d’un sistema platja-duna
i la resposta a mesures de gestió, ús i explotació partim de la hipòtesi plante-
jada per Roig-Munar et al. (2004) i Martín-Prieto et al (2008) en que realit-
zaren diferents estudis per tal de contractar d’hipòtesis de que els sistemes
platja-duna presenten erosió directament associada a la freqüentació i ges-
tió. Els autors posaren de manifest la regressió de sistemes platja-duna de
similars característiques geoambientals i d’ús, fent esment a estudis sobre
línia de costa i foredunes. La pressió a la qual s'han vist sotmeses les platges
i dunes davanteres en les últimes dècades ha fet que una gran part d'aquestes
morfologies es vegin directament afectades, provocant la seva desaparició o
en el millor dels casos a un retrocés terra endins. Els autors demostren que la
connexió entre foredune i platja es comporta de tal manera, que la degrada-
ció d'un dels dos àmbits se sol traduir en l'alteració de l'altre. En cas contra-
ri, el bon comportament de la duna porta implícit la continuïtat espacial de
la platja, sense que aquesta vegi minvada la seva superfície.

Seguint aquesta línia argumental, exposaren dos exemples de la costa
sud de l'illa de Mallorca (Es Trenc i es Caragol), demostrant processos erosius
de diferent ordre en funció de l’estat, ús i gestió de cadascun dels sistemes.

Figura 4.38. Agrupació

de les mitjanes
obtingudes per illes i

Balears.
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Metodologia
Podem def inir la línia de costa com el llindar entre la massa d’aigua

estabilitzada de la mar i la terra ferma continental, però la posició de la
mateixa en un sistema platja-duna és altament variable a escala temporal, ja
que els processos d’erosió i acumulació dins la dinàmica sedimentària donen
lloc a substancials variacions de perfil de platja en qüestió d’hores. Aquesta
naturalesa dinàmica de la línia de costa en períodes curts de temps pot em-
mascarar la percepció de l’evolució a llarg termini. Així doncs, és necessari
l’observació de períodes llargs –superiors a 10 anys-, per tal de realitzar un
diagnòstic f iable sobre el comportament evolutiu de la línia de costa (Fraile i
Ojeda, 2007). Per tal de mesurar sistemàticament les variacions en els canvis
de la línia de costa, al llarg d’un període suficientment extens de temps, s’ha
seguit la metodologia desenvolupada a partir de la utilització conjunta de
cartografia a escala 1:5.000 amb fotografies aèries verticals, ja que constitu-
eixen el document més utilitzat per el càlcul de les taxes d’erosió litoral (Ojeda
i Vallejo, 1995; Ojeda, 2000; Vizcaino, 2001). Per la realització d’aquesta
evolució espai-temps hem pres com a unitats d’estudi els sistemes dunars de
s'Olla, son Bou i Trebalúger a l’illa de  Menorca, es Trenc, cala Mesquida i es
Cagarol, a Mallorca, ses Salines i es Cavallet a Eivissa, i Llevant i Illetes a
Formentera (Figura 4.39). L’elecció d’aquests sistemes ha estat basada en;

a.- presenten similars característiques geoambientals,
b.- presenten diferents ordres d’ús i freqüentació,
c.- les diferents gestions realitzades a cadascuna de les illes i
d.- presenten diferents graus d’antropització.

Figura 4.39. Unitats de
sistemes platja-duna

analitzats per
determinar la seva
evolució (Codis Taula

4.7)
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Per aquest estudi hem pres com a referència els fotogrames correspo-
nents als anys 1956, 1973, 1975, 1979, 1990, 2001, 2006 i 2007 (Taula 4.19).
Per aquest tipus de format, la restitució fotogramètrica mitjançant un SIG
(Sistema d’Informació Geogràfica) ens permet la correcció geomètrica de les
imatges aèries que presenten errors degut a la distorsió panoràmica, obliqüitat,
altitud i perspectiva, així com les deformacions inherents a la perspectiva
cònica fotogràfica.

El mètode consisteix en trobar estadísticament un polinomi d’un ordre
determinat que minimitza l’error, amb un òptim inferior a 2 m en X i Y, en la
transformació de la imatge original a a la imatge referenciada geogràf ica-
ment. La transformació s’aconsegueix mitjançant la utilització de punts de
control (en aquest cas s’han press un nombre de punts de control entre 8 i 22)
sobre la cartografia base i la fotografia aèria. En funció del nombre de punts
de control hem calculat l’ordre del polinomi i una vegada realitzada la trans-
formació la correcció s’aplica sobre cada píxel del fotograma resultant (Taula
4.20). El possible error o diferencial que es pot produir entre la posició inicial
i f inal durant el procés de georeferenciació pot ser controlada mitjançant
l'error residual. La computació total de l'error es realitza calculant l'error
quadràtic mig (RMS) i el sumatori de l'error residual de tots els punts, obte-
nint el valor que descriu la consistència de la transformació o georeferenciació
entre els diferents punts de control (Taula 4.20).

Aquesta correcció geomètrica de l’imatge ens permet poder traslladar
les seves dades a un altre imatge a la que podem donar la projecció que
desitgem (en el nostre cas un projecció UTM). Aquest nou registre permetrà
utilitzar l’imatge sobre la qual podem realitzar els càlculs espacials que desit-
gem com mesurar distàncies, superfícies, etc. Una vegada traslladades totes

Taula 4.19. Referències
de les fotografies

utilitzades en l’anàlisi

Taula 4.20. Correcció
dels errors diferencials
en la georeferenciació



301

4.- EVOLUCIÓ ESPAI-TEMPS DELS SISTEMES PLATJA-DUNA DE LES ILLES BALEARS MITJANÇANT L’ANÀLISI DE VARIABLES ÚTILS.

les fotografies al mateix sistema de coordenades la metodologia ens ha per-
mès l’estudi comparatiu dels canvis de les diferents línies de costa de forma
espacial i temporal, a partir de l’aplicació de l’eina anomenada Digital
Shoreline Analysis System (Thieler et al., 2003). Aquest paquet informàtic ens
permet controlar els canvis transversals de la línia de costa amb transsectes
d’una equidistància opcional, que en aquest cas s'ha considerat com oportu-
na de 30 m amb la que s'ha obtingut els transsectes representatius pel con-
trol al llarg de cada sistema platja-duna. Per a poder definir i digitalitzar la
línia de costa sobre la fotografia aèria, s’ha estimat com més adequat treba-
llar amb el límit superior de l’acció del swash, és a dir, el punt de màxima
arribada de l’onatge sobre la platja seca. La justif icació per utilitzar aquest
límit, és deu a l’absència de marees al nostre àmbit d’estudi, amb un rang que
és gairebé desestimable per aquest anàlisi temporal (Martín-Prieto et al.,
2008). Aquest límit és ben visible a la majoria de les fotografies, ja que el
contrast entre espai sec i espai banyat sol definir una línia contínua fàcil de
seguir al llarg de la platja. A més d’això, l’acumulació de fulles de Posidonia
oceanica dipositades sobre el foreshore, també constitueix un bon element alho-
ra de definir la línia de costa en el cas de les Illes Balears (Martín-Prieto et
al., 2009). Una vegada digitalitzades les línies de costa dels diferents vols,
s’han seguit les següents passes;

1.- A partir del SIG, s’ha determinat la posició de la costa en cada
període, per tal d’establir comparacions entre els diferents moments
temporals. Aquesta eina, realitza de forma automàtica el càlcul dels
metres acumulats i/o erosionats entre cada línia de costa i per cada
transsecte, a partir d’una línia de base paral·lela a la costa (Figura
4.40).

Figura 4.40.

Metodologia utilitzada
per a determinar
l’evolució de la línia de

costa, en aquest cas
es Trenc.
Font: Martín-Prieto et

al. (2008).
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2.- Amb base a aquesta línia s’estableixen uns transsectes perpendicu-
lars a la mateixa separats un de l’altre 30 m.

3.- A partir dels resultats obtinguts, s’han fet els càlculs pertinents de;
a.- mitjana d’erosió/acumulació,
b.- relació erosió/acumulació des de el primer vol f ins el darrer,
c.- evolució superfície de platja/foredunes,
d.- relació entre línia de costa i foredune, i
e.- les tendències observades.

4.11.- Evolució espai-temps de s’Olla, Menorca
El sistema platja-duna és de tipologia A, presenta una platja associada

a una línia de costa d'uns 300 m de llargària amb una superfície aproximada
de 18.000 m2 i una amplària d'entre 25 i 75 m. El punt de major amplària
d'aquesta platja, localitzat a la vora occidental, coincideix amb la desembo-
cadura del torrent de ses Coves Velles i de la zona humida de s'Albufera. Les
considerables dimensions d'aquesta platja no responen a una situació natu-
ral, ja que el retrocés que suportà el cordó de foredunes cedí la seva superfície
a la platja en detriment de les dunes que arribaren a desaparèixer, fet parcial-
ment corregit a dia d’avui.

Les foredunes a dia d’avui es desenvolupen al llarg de tota la platja alta
formant acumulacions estables que s'han desenvolupat amb la colonització
d’Ammophila arenaria (Figura 4.41). Segons la classif icació morfoecològica
de Hesp (1998), ens trobem en l’estadi 2. Les dunes semiestabilitzades ocu-
pen una superfície d'aproximadament 9,5 ha, i presenten alguns camps de
deflació interns que han estat objecte de recuperació i estabilització.

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat pel sistema de s’Olla mitjançant vari-
ables útils de gestió, el sistema presenta una tendència erosiva fins l’any 2000,
passant de la fase de naturalitat a alterat, tendència que és corregida entre
2000 i 2008 mitjançant l’ús de tècniques sostenibles i no intervencionistes,
passant el sistema a la fase intermitja de no alterat i gestionat (Figura 4.42).

Figura 4.41.
Recuperació del front

dunar de s’Olla
mitjanaçant mesures
sostenibles de gestió.
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L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1973,
1990, 2001 i 2007 es documenten els canvis de la línia de costa i de les mor-
fologies dunars davanteres del sistema platja-duna de s’Olla. El seu anàlisi
ens permet definir l’evolució en el temps i la seva relació amb mesures de
gestió i pautes d’ús del sistema platja-duna. Observem que al llarg del temps
l’equilibri teòric s’ha trencat, i aquest trencament es patent en la relació en-
tre les distàncies observables entre la línea de costa i les morfologies davan-
teres que venen determinades per l’evolució de processos regressius al llarg
del front del sistema (Mapa 1, annexxa cartogràfic), on es reflecteix la relació
directa entre les formes dunars i la platja.

Anàlisi de la línia de costa
Amb base al Mapa 1, i sobre les fotografies aèries es descriu l’evolució

de la línia de costa del sistema platja-duna de s’Olla (1956-2007).
1.- 1956, la línia de costa representa la situació de partida ja que es

tracta del primer període d’anàlisi.
2.- 1979, la línia de costa presenta un cert basculament en relació a la

de 1956, no detectan-se retrocés signif icatiu, sinó més bé un cert
equilibri tot i el desplaçament de volums de platja a la zona E i
retranqueix a la zona W de la platja.

3.- 1990, la platja presenta un retrocés signif icatiu respecte als dos
anteriors anys analitzats, especialment a la zona E de la platja, amb
una pèrdua important, mentre que a la zona W la línia de costa
presenta cert equilibri.

Figura 4.42. Evolució
espai temps mitjançant
l’anàlisi de variables

útils de gestió de s’Olla
(1956-2008).
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4.- 2001, la línia de costa segueix mostrant una tendència regressiva tot
i que no és tan accelerada com al període anterior. Observem certa
estabilitat a la zona centre de platja, mentre que a la zona E es
mostra regressiva.

5.- 2007 la línia de costa presenta una major estabilitat que els anys
anteriors al 2001, observant-se certa recuperació als dos extrems de
platja i estabilitat a la zona centre. Al 2007 la línia de costa es
troba al mateix lloc que a l’any 2001.

Anàlisi de la línia de dunes davanteres
Es descriu l’evolució de la línia de dunes davanteres del sistema platja-

duna de s’Olla (1956-2007).
1.- 1956, les formes dunars presenten continuïtat no aprecient-se mor-

fologies erosives de base que fragmentin el sistema, podent parlar
d’un sistema dunar davanter en equilibri.

2.- 1979, les foredunes presenten força inestabilitat i la continuïtat del
cordó dunar presenta certa fragmentació en forma de blowouts que
donen com a resultat un fort retrocés del sector dunar davanter del
centre de platja. Aquesta fragmentació és tradueix amb lòbuls in-
terns actius cap el sistema de dunes semiestabilitzades i estabilitza-
des, apreciant un important trasllat de material sedimentari cap a
l’interior del sistema i una important pèrdua de vegetació, fet que
debilita el front dunar davanter.

3.- 1990, les formes dunar segueixen un ritme de retrocés important al
llarg de tota la seva línia, l’important grau de fragmentació impe-
deix que la vegetació pugui realitzar tasques de retenció, i observem
una colonització de vegetació pionera (Amophila arenaria) a les
zones internes del sistema. L’evolució dels lòbuls afecta a les mas-
ses boscoses generant sotarrament de vegetació arbòrea.

4.- 2001, la línia de foredunes presenta el major retranqueix del període
d’anàlisi i comencem a aflorar importants crostes de platja fòssil i
paleosòls. S’observen morfologies dunars davanteres testimonials
amb un estadi 4 o 5 segons Hesp (1988). La magnitud dels lòbuls
guanya en volum i es dona una granulometria inversa. El percentat-
ge de cobertura vegetal del front dunar és inferior al 15%.

5.- 2007 la línia davantera assoleix l’estadi 1-2 amb una continuïtat del
sistema davanter gairabé total, amb una potència mitja de 1,3 m i
una cobertura vegetal de vegetació pionera del 75%. Els processos
interns de migració de lòbuls queden relentits i l’arribada de sedi-
ment a les zones internes passa de ser per reptació o saltació a
suspensió. Els lòbuls anteriors queden semifixats per vegetació i el
sistema entra en equilibri recuperant els processos de formes du-
nars davanteres.
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Anàlisi del sistema platja-duna
Partim de la situació inicial, 1956, on el sistema platja-duna presenta

una morfologia davantera ben desenvolupada al llarg de tota la platja, obser-
vable als gràfics, on la distància entre la línia de costa y la morfologia dunar
és la menor de totes. Per tant, segons la classificació de Hesp ens troben en
un estadi 2.

En el fotograma de 1979 destaquem que el retranquéix de la foredune
en el seu sector central es tradueix en un increment de la superfície de platja
en detriment de la forma dunar, especialment en el sector més occidental de
la mateixa. Per tant podem establir una evolució, amb base als estadis de
Hesp, cap a l’erosió del sistema, estadi 3, que es pot correlacionar amb l’evo-
lució espai-temps mitjançant variables.

L’any 1990 segueix registrant processos erosius de formes davanteres,
traduït en forts processos de retrocés de línia de costa, evolució de lòbuls
interns de deflació, trencament i reactivació del sistema dunar semiestabilitzat
i estabilitzat. Aquesta erosió la trobem especialment en el sector oriental de
la platja, situant la línia de costa sobre la posició de la foredune de 1956. La
superfície de platja es manté lleugerament superior al 1979, on apreciem la
distància entre foredune i línia de costa augmenta de manera notable cap al
sector occidental de la platja, amb l’evolució d’ambdues, tendència que es
repeteix en totes elles. Segons la classif icació de Hesp estem en un estadi
clarament degeneratiu, el 2, on destaca una tendència cap a l’erosió del sis-
tema davanter i semiestabilitzat.

L’any 2001, és l’any que presenta una major erosió, la distància entre
línia de costa i la foredune és la més elevada, amb un increment erosiu del
front dunar respecte al 1990 i un lleuger retrocés de la línia de costa. Les
morfologies dunars davanteres no sols redueixen la seva superfície entre 1956
y 2001, si no que també ho fa el marge occidental de s’Olla. Al nostre enten-
dre estem encara a l’estadi 2, ja que el sistema presenta formes efímeres i
relictes de foredune, tot i que destaquem superfícies de deflació importants
que creuen de platja a dunes semiestabilitzades.

L’any 2007 el sistema presenta un comportament completament dife-
rent a la tendència evolutiva detectada en els tres darrers períodes, i podem
dir que recupera un cert equilibri similar al 1956. Podem apreciar una nota-
ble recuperació de les formes davanteres, minvant la superfície erosiva i recu-
perant la continuïtat de la línia de foredune respecte als períodes erosius
anteriors (1979, 1990 i 2001). En aquest cas trobem una relació linia de cos-
ta-foredune similar al període 1956, tot i que s’aprecia una menor distància
entre la línia de costa i la foredune, sense arribar als valors de 1956. Podríem
establir un estadi evolutiu 2-1 (segons Hesp) fruit d’una recuperació de la
forma dunar i per tant del conjunt del sistema.

Si analitzem l’evolució conjuntament podem definir dos períodes clars:
1956-2001 y entre 2001-2007. Aquests períodes corresponen a diferents for-
mes de gestionar la platja.
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1. 1956-2001, es realitza una explotació de platja sense tenir esment
als valors geoambientals de la mateixa ni a fragilitat del conjunt del
sistema dunar.

2.  entre 2001-2007, s’apliquen mesures sostenibles de gestió que
prioritzen el sistema en vers a la gestió de la demanda, incidint de
forma directa i positiva sobre el sector platja-duna.

A títol de conclusions aquesta metodologia valida la realitzada amb
l’ús de variables, aportant aquesta darrers, l’anàlisi fotogramètric. Per tant
obtenim una informació equiparable pel que fa a la recuperació del sistema
platja-duna associat a mesures de gestió sostenibles que han indicit de forma
directa sobre el sistema dunar davanter, fet que a ha tingut repercusions posi-
tives al llarg del perfil platja-duna.

4.12.- Evolució espai-temps de Trebalúger, Menorca
El sistema platja duna de Trebalúger, de tipologia C, presenta una plat-

ja que ocupa una superfície d'aproximàdament 4.500 m2 i s'estén en un front
de 150 m de longitud amb una amplària variable (entorn els 40 m) fins a peu
de la foredune. Les morfologies davanteres presenten un cordó continu, ocu-
pant una superfície aproximada de 17.974 m2. Aquest camp de dunes davan-
teres es troba ben delimitat per la platja, per les parets de la cala i pel seu
trencant a la seva vertent oest del sistema per la sortida natural del torrent
del barranc de Trebalúger. Aquest trencament està força delimitat a dia d’avui,
tot i que les consultes de fotografia aèria de 1.956 sembla que la sortida no
era sempre la mateixa, entre altres possibles factors degut a la manca d’esta-
bilització del sector dunar actualment semiestabilitzat. Aquest cordó dunar
presenta una escassa potència, inferior al 1,3 m, i no es detecten morfologies
erosives incipients o consolidades al seu front dunar, considerant el seu estat,
segons Hesp (2002), com estadi 1 (Figura 4.43).

Al seu tram f inal observem un camp de dunes semiestabilitzades per
vegetació de port arbori que queda confinat entre al camp de dunes davante-

Figura 4.43. Sistema

dunar davanter de
Trebalúger.
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res i el torrent. Aquestes dunes semiestabilitzades ocupen una franja de 60 m
d'amplària i es desenvolupen paral·leles a les morfologies foredune. En aquesta
unitat les formes ocupen una superfície d'aproximàdament 6.700 m2 i no es
poden apreciar formes poc definides degut a que al llarg del temps han estat
sotmeses a una forta pressió antròpica (acampada, zona d’esbarjo i d’om-
bra) eradicant part de les formes, la vegetació i afavorint el compactant el
sòl, actituds corregides en la darrera dècada.

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat pel sistema platja-duna de Trebalúger
mitjançant variables útils de gestió el sistema presenta una tendència esta-
ble, migrant tan sols entre els quadrants de no alterat, ja que el seu estat
geoambiental al llarg del període d’estudi ha estat estable (Figura 4.44), afa-
vorit per la seva situació, lluny de xarxes de comunicació i centres urbans, fet
que ha afavorit el manteniment de les seves característiques naturals.

L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1979,
1990, 2001 i 2007 es documenten els canvis de la línia de costa i de les mor-
fologies dunars davanteres del sistema platja-duna de Trebalúger. El seu anà-
lisi ens permet definir l’evolució en el temps i la seva relació amb mesures de
gestió i pautes d’ús del sistema plata-duna. En aquest cas observem que al
llarg del temps l’equilibri ha estat constant, tan sols afectat per causes de
tipus natural que no han agreujat els efectes erosius. En el Mapa 2 annexxa
cartogràfic es ref lecteix la relació directa entre les formes dunars i la platja
podent observar.

Anàlisi de la línia de costa
Amb base al Mapa 2, es descriu l’evolució de la línia de costa del siste-

ma platja-duna de Trebalúger (1956-2007). Observem que hi ha una relació

Figura 4.44. Evolució
espai temps mitjançant
l’anàlisi de variables

útils de gestió de
Trebalúger (1956-
2008).
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directa entre basculaments de línia de platja i morfologies davanteres, atri-
buïble a la manca de gestions de caire agressiu i a un ús relativament baix que
no afecta l’estabilitat del sector dunar per ús com a zona de repòs. Per tant
podem parlar d’equilibri en la línia de costa.

Anàlisi de la línia de dunes davanteres
El Mapa 2 descriu l’evolució de la línia de dunes davanteres del sistema

platja-duna de Trebalúger (1956-2007), on observem que hi ha hagut una
tendència a la recuperació del sistema davanter al llarg del període d’estudi,
tan sols afectat de forma regressiva i uniforme amb manteniment de la seva
línia de contacte al període 1990.

Anàlisi del sistema platja-duna
Partim de la situació inicial, 1956, on el sistema platja-duna no presen-

ta una morfologia davantera aparentment ben definida, no obstant això, a la
fotografia aèria de 1979 s’aprecia amb claredat, on la distància entre la línia
de costa y la morfologia dunar és gairebé constant f ins al 2007. Per tant se-
gons la classif icació de Hesp estem en un estadi 1, no destacant períodes
regressius, fruit molt possiblement de tractar-se d’un espai d’accés exclusiva-
ment peatonal, sense gestions de tipus erosiu.

Els resultats obtinguts a la cartografia s’ajusten als resultats obtinguts
mitjançant les variables útils de gestió, presentant estabilitat del sistema,
afavorit per una escassa intervenció de tipus antròpic.

4.13.- Evolució espai-temps de Son Bou, Menorca
El sistema de Son Bou ocupa una superfície total d'aproximadament

0,25 km2 i s'estén al llarg d'un front de costa de 2,7 km de llargària, constituint
la restinga que tanca una zona d’albufera que ocupa una superfície d’aproxi-
madament 73 ha. A nivell de gestió ha estat classificat com a sistema A i B
(Roig-Munar, 2003). La platja ocupa una superfície d'aproximàdament 70.005
m2, i s’estén en un front de 2,4 km de longitud amb una amplària que oscil·la
entre els 15 m a la seva part més septentrional i estreta, i 60 m a la seva part
més ampla i meridional. Les foredunes presenten dues parts ben diferencia-
des, a la meitat meridional, aquestes formes presenten certes discontinuïtats
i es troben parcialment afectades per l’ús, tot i que s’han pres mesures de
gestió sostenibles per la seva recuperació, mentre que a la seva meitat septen-
trional formen un cordó de primeres acumulacions dunars, més o menys con-
tinu, a la part superior de la platja (Figura 4.45). En conjunt aquestes formes
ocupen una superfície aproximada de 45.700 m2.
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A la meitat meridional, la raó de la degradació d'aquestes formes es
troba en una estreta relació amb la pressió antròpica que suporta el sector;
de fet coincideix amb el sector en què, pel darrera de la restinga dunar, està
urbanitzada al mateix temps que també és la zona de més fàcil accessibilitat
pels visitants (Roig-Munar et al., 2004).

A la meitat septentrional de la restinga, just superades les dues obertes,
gairebé permanents i contínues que té l’albufera, el cordó d’avantdunes nor-
malitza la seva presència, el que no vol dir que no tengui un cert grau de degra-
dació deguda a la pressió antròpica. En aquest sector, les formes, amb una
cobertura densa de vegetació psamòfila té punts on superen els tres metres
d'alçària, i són relativament escases les formes de blowouts que hi apareixen.
Quan aquestes formes erosives hi són presents, moltes d'elles són de petites
dimensions; amb un predomini del tipus saucer blowout, fet que fa pensar que
responen a una gènesi més de la dinàmica natural que d’alteracions externes de
tipus antròpic. Moltes d’aquestes formes presenten una avançada fase de tan-
cament de les seves obertures, el que indica un funcionament correcte dels
processos de recuperació natural. Les dunes semiestabilitzades constitueixen
l'únic cordó de formes dunars darrera de la foredune. Aquestes ocupen una
superfície de 14,1 ha, una franja que oscil·la entre els 100 i 150 m d'amplària
i transcorre paral·lela per darrera les foredunes.

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat mitjançant variables útils de gestió
pel sistema platja-duna de Son Bou, que fou dividit en dues unitats en funció
de la classificació de platges realitzada al capítol dos, presenta dues tendèn-
cies ben diferenciades;

1.- A la platja de tipologia A observem una tendència evolutiva cap a la
degradació del sistema que fou corregida mitjançant l’aplicació de
mesures sostenibles de gestió (Roig-Munar et al., 2006) que suposaren
una migració del sistema cap als quadrants de gestionats (Figura 4.45).

2.- A la platja de tipologia B observem que s’ha mantingut estable dins
els quadrants de no alterat (Figura 4.46), seguint el model observat
a Trebalúger, tot i tractar-se d’un espai adjacent a una zona emi-
nentment urbana.

Figura 4.45. Sistema

dunar davanter de Son
Bou B.
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L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1975,
1990, 2001 i 2007 és documenten els canvis de la línia de costa de tot el conjunt
del sistema, no diferenciant les dues unitats establertes com A i B. Observem
que l’evolució de les morfologies dunars davanteres del sistema platja-duna de
Son Bou ens permet definir la seva relació amb mesures de gestió i pautes d’ús
del sistema en conjunt. En aquest cas observem que al llarg del temps l’equilibri
sols s’ha vist trencat en el període de 1990, atribuïble a causes de caire antròpic
com un període de nova urbanització associat a una major freqüentació sobre
la platja, segons Roig-Munar et al. (2004). En el Mapa 3 annexxa cartogràfic es
reflecteix la relació directa entre les formes dunars i la platja podent observar.

Figura 4.45 i 4.46.
Evolució espai temps

mitjançant l’anàlisi de
variables útils de gestió

del sistema dunar de

Son Bou, sector A i B
(1956-2008).
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Anàlisi de la línia de costa i línia de dunes davanteres
Amb base al Mapa 3 es descriu l’evolució de la línia de costa del siste-

ma platja-duna de son Bou (1956-2007). Observem al Mapa 3 que la línia de
costa presenta certa estabilitat, mentre que la relació entre basculaments de
línia de platja i morfologies davanteres presenten alguns desajustaments pun-
tuals atribuïbles a les sortides naturals de la zona humida i especialment a la
zona definida com A, on les pressions exercides fruit de la freqüentació, circu-
lació i ús han generat processos degeneratius en forma de morfologies erosi-
ves blowout que han afectat l’estabilitat del conjunt del sistema davanter i la
seva relació amb la línia de costa.

Destaquem els guanys sedimentaris atribuïbles a les mesures de gestió
sostenibles que han afavorit l’estabilitat dels talussos de morfologies davan-
teres, i per tant l’estabilitat del conjunt del sistema dunar. Amb aquesta anà-
lisi cartogràfic no es poden apreciar les evolucions que es reflecteixen amb
l’anàlisi de variables realitzat a la platja A i B, ja que tractem el sistema com
una sola unitat. En aquest sentit el model aplicat a son Bou, amb la definició
de tipologies A i B ens permet l’anàlisi conjunt d’un sistema exposat a dife-
rents pressions i gestions.

4.14.- Evolució espai-temps de cala Mesquida, Mallorca
El sistema platja-duna de cala Mesquida presenta una platja que ocu-

pa una superfície d'aproximàdament 20.686 m2, i s'estén en un front de 325
m de longitud i una amplària irregular que pot oscil·lar entre els 20 m a la
part més oriental i 150 m a la part occidental, coincidint amb la desemboca-
dura del Torrent de sa Mesquida. Quan les precipitacions són importants, i el
torrent arriba a córrer durant una gran part de l'any, la banda més interna de
la platja es converteix en una culassa que manté la zona inundada durant un
llarg temps. Les morfologies davanteres presenten un cordó de primeres acu-
mulacions dunars molt potents, però força desestabilitzat per la pressió an-
tròpica (Corbí, 1990), les gestions realitzades a la platja, i la manca de regu-
lació de l’ús públic (Martín-Prieto et al., 2008), han afectat al llarg de les
darreres dècades l’estabilitat del sistema. La seva disposició posa de manifest
que aquestes dunes hagueren de presentar, no fa gaire temps, un desenvolu-
pament ostentós, ben definit i un equilibri que suposava una transferència de
sediment controlada i mesurada cap a l'interior del sistema dunar, mantenint
una estabilitat absoluta del sector platja-duna (Servera, 1996). Actualment
aquest cordó davanter ocupa una superfície aproximada de 39.200 m2, amb
alçàries que arriben als 8 m a les parts més elevades. Constitueixen un cordó
al llarg de tota la part superior de platja del costat oriental del torrent, men-
tre que al costat occidental del torrent, aquestes morfologies es presenten de
forma testimonial amb morfologies tipus shadow dunes, ja que han estat sot-
meses a diferents pressions d’ús i gestió que han afavorit la seva erosió conti-
nuada (Figura 4.47), amb una repercussió directa cap a la zona de dunes
semiestabilitzades. Els efectes erosius provocats per la desestabilització del
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sector davanter no es limita al primer cordó, sinó que aquests es traslladen
cap a l’interior al sector de dunes mòbils, que desproveïdes d'una correcta
protecció frontal de les morfologies davanteres provoca importants canals de
deflació cap a l'interior d'aquest sector mòbil.

Finalment, per establir quin és l'estat general en què és troben aquestes
morfologies de primera línia del conjunt del sistema de sa Mesquida, des
d'un punt de vista dinàmic i d’estructura, i segons la classificació establerta
per Hesp (1988), les morfologies es troben dins l’estadi 2. Les dunes
semiestabilitzades i estabilitzades, ocupen una superfície d’aproximàdament
16 ha, que disposat de forma allargada a la part central penetra cap a l’inte-
rior més d'1 km. Aquest sector es desenvolupa al darrera de les foredunes,
podent parlar de migració de formes davanteres a les zones internes del siste-
ma. Hem d’esmentar que dins el sistema s’han exhumat, per processos d'ero-
sió, afloraments rocosos, que posen de manifest que aquestes dunes es super-
posen a sobre de morfologies encara més antigues. Les dunes presents a la
zona corresponen a morfologies de tipus parabòlica. Les seves potències oscil·-
len entre els 3 i 7 m a les parts més afavorides i presenten una total absència
de litif icació del sediment i una inexistència d'estratificació interior aparent.
Tot i que en els darrers anys s’hi han aplicat mesures de gestió sostenible,
aquests no han obtingut els resultats esperats, ja que les seves disposicions i
orientacions han afavorit l’erosió del sistema ja de per si debilitat, i el
retranqueig de la línia original de foredune.

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat pel sistema de cala Mesquida mitjan-
çant variables útils de gestió el sistema presenta una tendència erosiva de
forma continuada, situant-se en el darrer any analitzat, 2008, en la zona més
erosiva, ja que les gestions realitzades han afavorit el increment de processos
erosius i no han intervingut la zona més debilitada, el sistema davanter (Figu-
ra 4.48), que afavorirà l’alentiment erosiu del conjunt.

Figura 4.47. Morfologies

dunars davanteres
erosionades del sistema

de cala Mesquida.
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 L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1973,
1990, 2001 i 2006 és documenten els canvis de la línia de costa i de les mor-
fologies dunars davanteres del sistema platja-duna de cala Mesquida. El seu
anàlisi ens permet definir l’evolució en el temps i la seva relació amb mesures
de gestió i pautes d’ús del sistema plata-duna. Observem que al llarg del
temps l’equilibri teòric s’ha trencat, especialment en el seu front dunar, fet
que ha generat la reactivació dels processos interns mitjançant canals de
def lació (Mapa 4, annexxa cartogràf ic). Aquest Mapa reflecteix la relació
directa entre les formes dunars i la platja podent observar.

Anàlisi de la línia de costa
Observem que la línia de costa es presenta amb cert equilibri al llarg

dels anys, presentant basculaments a les zones desproveïdes de morfologies
dunars davanteres, i associades a la zona de la sortida natural del torrent de
sa Mesquida. És al 2006 quan la línia de costa presenta més regressió associ-
ada a la zona del torrent, fet que no afecta a l’equilibri del sistema.

Anàlisi de la línia de dunes davanteres
Es descriu l’evolució de la línia de dunes davanteres del sistema platja-

duna de sa Mesquida (1956-2006), podent detectar una disminució progres-
siva de morfologies que presenten elevats graus erosius, ja que es tracta de
formes relictes de gran potència que afavoreixen la migració de sediment cap
a la zona interna del sistema mitjançant lòbuls d’avanç. Observem com aques-
tes formes han anat reduint el seu front dunar i han sofert una constant mi-
gració de la seva línia de contacte amb la platja sistema endins, amb presèn-
cia de morfologies erosives blowout de gran magnitud.

Figura 4.48. Evolució
espai temps mitjançant
l’anàlisi de variables

útils de gestió  de cala
Mesquida (1956-
2008).
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Anàlisi del sistema platja-duna
Partim de la situació inicial, 1956, on el sistema platja-duna presenta

una morfologia davantera parcialment ben desenvolupada al llarg de la plat-
ja, excepció feta de la sortida del torrent, i amb presència de vegetació que
afavoreix la seva conservació. Amb el pas del temps el sistema presenta un
procés de degeneratiu constant del seu front dunar davanter que dona lloc a
la reactivació de processos erosius interns i la debilitació i reducció de les
formes davanteres, podent parlar d’un estadi de conservació del 2. Un altre
anàlisi evolutiu realitzat sobre aquest sistema mitjançant un check-list
(Martín-Prieto, et al., 2008), posà de manifest que el sistema ha patit de
forma constant un procés erosiu, entre d’altres per la manca de gestions adi-
ents sobre la zona de platja i duna davantera.

A títol de conclusions aquesta metodologia ens aporta informació de l’es-
tat del sistema platja-duna observant reactivació del conjunt del sistema platja-
duna, amb desenvolupaments de morfologies internes que han desestabilitzat el
conjunt del sistema semiestabilitzat. Tot i les mesures de tipus sostenible adopta-
des en els darrers anys sobre aquest sistema aquestes no han facilitat l’estabilitat
i recuperació del primer cordó dunar, ja que les mesures han estat instal·lades
sense criteris adients per afavorir la recuperació de les primeres morfologies del
sistema, la recuperació de la seva posició original (1956) i han afavorit l’adossa-
ment d’aquestes formes davanteres a les zones internes erosionades, que són les
que presenten major erosió, facilitant la reactivació de morfologies
semiestabilitzades fins el sector de morfologies estabilitzades.

 4.15.- Evolució espai-temps d’es Caragol, Mallorca
El sistema platja-duna d’es Caragol presenta una longitud de platja de

550 m amb una amplada mitja de 60 m fins a peu de foredune, on trobem
morfologies efímeres associades a vegetació pionera. Les morfologies davan-
teres presenten un cordó dunar continu força homogeni, ben desenvolupat i
vegetat, amb alçades variables de 1,2 m sense morfologies erosives rellevants
i que podrien classif icar com a estadi 1 segons Hesp (1998), el cordó de
morfologies dunars semiestabilitzades es troba fixat per vegetació arbòria.

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat pel sistema de cala’n Carbó mitjançant
variables útils de gestió, el sistema presenta una tendència que gravita entre els
dos quadrants no alterats dels sistema, ja que es tracta d’un espai que no ha
sofert gestions de tipus agressiu i on els seus graus de freqüentació no són
elevats en període estival, fets que han afavorit l’estabilitat d’un sistema que es
troba lluny d’accessos rodats i nuclis urbans o turístics (Figura 4.49).
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L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1973,
1990, 2001 i 2006 documenta els canvis de la línia de costa i de les morfolo-
gies dunars davanteres del sistema platja-duna cala’n Carbó. Ens permet de-
finir l’evolució en el temps i la seva relació amb mesures de gestió i pautes
d’ús del sistema plata-duna. En aquest cas observem que al llarg del temps
l’equilibri ha estat constant, tan sols afectat per basculaments de tipus natu-
ral que no han agreujat els efectes erosius que es podrien reactivar per efectes
de caire antròpic. En el Mapa 5 annexxa cartogràfic es ref lecteix la relació
directa entre les formes dunars i la platja podent observar un comportament
de paral·lelisme entre l’evolució de la línia de costa i el sector dunar davanter,
els dos acrecionaris en la seva evolució, segons Martín-Prieto et al. (2008).

Els resultats obtinguts a la cartografia s’ajusten als resultats obtinguts
mitjançant les variables útils de gestió (Figura 4.49) on observem que el siste-
ma ha mantingut les seves característiques de naturalitat al llarg del període
analitzat, comportament similar observat en el cas de Trebalúger.

4.16.- Evolució espai-temps d’es Trenc, Mallorca
El sistema platja-duna d’es Trenc tanca a la mar la depressió de Campos,

ocupant una superfície total d'aproximàdament 9 km2, dels quals 4,55 km2

estan actualment ocupats per morfologies dunars holocèniques.
La platja ocupa una superfície total d'aproximadament 79.200 m2, i

s'estén en un front de 3,7 km de longitud amb una amplària molt heterogènia
que oscil·la entre els 45/50 m a la part més ampla i els 10/12 m a la part més
estreta. Aquest sector de platja queda delimitada pel promontori de la Colò-
nia de Sant Jordi a la seva part més meridional i el promontori de ses Covetes

Figura 4.49 Evolució
espai temps mitjançant
l’anàlisi de variables

útils de gestió  de cala
Carbó (1956-2008).
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a la seva part més septentrional, i presenta diversos afloraments rocallosos
que trenquen la seva continuïtat al llarg de tota la unitat i delimiten diferents
sectors de platja dins del conjunt.

Les morfologies dunars davanteres hi són presents al llarg de tota la
platja, tot i que en alguns trams presenten fortes discontinuïtats amb perill de
desaparició. Malgrat les nombroses interrupcions que en ocasions presenten
una discontinuïtat espacial important, actualment els diferents sectors ocu-
pen una superfície de 72.600 m2, on les dunes de majors alçàries poden arri-
bar ocasionalment a superar els 4 m d'altura i les de menor alçada, força
erosionades, no assoleixen els 0,5 m.

Per establir quin és l'estat general en què és troben aquestes morfologi-
es de primera línia, segons la classif icació establerta per Hesp (1988), les
avantdunes d'aquesta unitat d'estudi es poden incloure, segons sigui l'àrea
considerada, dins del tercer i quart estadi evolutiu per les més ben conserva-
des (Figura 4.50) i dins del cinquè les de les zones menys afavorides.

El sector de dunes mòbils i semiestabilitzades ocupen una superfície
d'aproximadament 86 ha, extenent-se per una franja molt heterogènia res-
pecte de l'amplitud que presenta terra endins. Per aquesta raó, segons Serve-
ra, (1996), cal diferenciar dues àrees dunars dins de la unitat: la primera va
des de la carretera de ses Covetes, límit amb la unitat de sa Ràpita, fins on es
localitza es Trenc -es Pinar de sa Barrala-; la segona, va des des Trenc fins a la
part més meridional del sistema, just arribar a la zona urbanitzada de sa
Colònia de Sant Jordi -ses Arenes-. A la primera zona, la franja de dunes
semiestabilitzades es va ampliant progressivament des de ses Covetes. Així
doncs, al començar a ses Covetes, la franja presenta una amplitud d'uns 150
m, mentre que, a la Serra des Colls, aquesta presenta una amplitud d'uns 750
m. Aquest major grau de dinamisme d'aquesta zona es pot explicar per diver-
sos factors que coincideixen en la contrada: en primer lloc, esdevé que és la
part central i més interna de l'arc que descriu la costa corresponent a tot el
sistema dunar, al mateix temps, coincideix amb el punt topogràfic més baix
de la depressió. En segon lloc, aquest indret, que és el punt on aquest sector

Figura 4.50. Sistema
platja-duna d’es Trenc.
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arriba més a l'interior, és una àrea disposada paral·lela a la direcció de l'ac-
tual Trenc i separada, una de l'altra, per una agrupació de morfologies con-
fluents, la Serra des Colls. Aquestes dunes presenten una disposició peculiar,
degut a la formació a partir de dues direccions de vents SW i NW.

Des d’es Trenc fins arribar a la Colònia de Sant Jordi, aquesta no pre-
senta cap mena de particularitat. Aquí, les morfologies mòbils i
semiestabilitzades s'estenen en una franja que oscil·la entre els 75/150 m
d'amplària. Malgrat tot, té àrees que mostren una profusió important de
blowouts, com a conseqüència de l'impacte que provoca l'alt grau de pressió
antròpica que té tota la zona davantera (Blàzquez, 1996; Martín-Prieto et al.,
2008). Finalment, cal remarcar que a trams corresponents a les platges ses
Arenes i a la platja d’es Marquès, aquestes morfologies, a falta de les avantdunes,
actualment entren en contacte directe amb el sector de platja, donant com a
resultat una major amplària de platja en detriment de les formes dunars.

Les dunes estabilitzades constitueixen el sector més intern del sistema a
partir de la línia de costa, i ocupen una superfície aproximada 227 ha. Com a
trets generals les morfologies es superposen damunt cossos eòlics correspo-
nents a episodis dunars pleistocènics, observant gran nombre d'extraccions
de marès que presenta el sector.

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat mitjançant variables de gestió aquest
sistema fou dividit en tres unitats; ses Covetes, platja d’es Marqués i ses Are-
nes. A les Figures 4.51, 4.52 i 4.53 podem observar l’evolució de les tres subu-
nitats, la subunitat de ses Covetes presentava una tendència cap a la regres-
sió i actualment es troba a la zona de gestió amb processos erosius, la unitat
d’es Marqués presenta una evolució regressiva al llarg del període d’anàlisi,
situant-se a dia d’avui en el quadrant d’alteració, mentre que la zona de ses
Arenes presenta el mateix comportament que la subunitat d’es Marqués.

Figura 4.51. Unitat d’es
Trenc, subunitat de ses

Covetes.
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L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1973,
1990, 2001 i 2006 és documenten els canvis de la línia de costa i de les mor-
fologies dunars davanteres del conjunt del sistema platja-duna d’es Trenc,
considerant-lo com una sola unitat. El seu anàlisi ens permet definir l’evolu-
ció en el temps i la seva relació amb mesures de gestió i pautes d’ús del
sistema plata-duna. Observem que al llarg del temps l’equilibri teòric s’ha tren-
cat, i aquest trencament es patent en la relació entre les distàncies observables
entre la línea de costa i les morfologies davanteres que venen determinades per
l’evolució de processos regressius al llarg del front dunar del sistema (Mapa 6).
Aquest Mapa reflecteix la relació directa entre les formes dunars i la platja, on
podem observar uns forts desequilibris que es troben condicionats a les zones
de màxima freqüentació i accés (Martín-Prieto et al., 2008).

Figura 4.52. Unitat d’es
Trenc, subunitat d’es

Marques.

Figura 4.53. Unitat d’es
Trenc, subunitat de ses

Arenes.
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Anàlisi de la línia de costa
Amb base al Mapa 6 annexxa cartogràfic, i sobre les fotografies àrees

es descriu l’evolució de la línia de costa del sistema platja-duna (1956-2006).
1.- 1956, La línia de costa representa la situació de partida ja que es

tracta del primer període d’anàlisi.
2.- 1973, la línia de costa presenta un cert basculament en relació a la

línia de 1956, no detectan-se retrocés significatiu, sinó més bé un
cert equilibri tot i el desplaçament de volums de platja a la zona N
i retranqueix a la zona S de la platja, coincident amb els espais de
màxima acumulació de bermes de Posidonia oceanica.

3.- 1990, la platja presenta un retrocés signif icatiu respecte als dos
anteriors anys analitzats, especialment a la zona centre de la plat-
ja, amb una pèrdua important, mentre que a la zona S la línia de
costa presenta cert equilibri.

4.- 2001, La línia de costa segueix mostrant una tendència regressiva
tot i que no és tan accelerada com al període anterior. Observem al
Mapa 6 una pèrdua important de superfície a la zona N i certa
estabilitat a la zona centre de platja, mentre que a la zona S es
mostra com a regressiu.

5.- 2006 la línia de costa presenta més homogeneïtat que els anys 2001
i 1990, observant-se certa recuperació als dos extrems de platja i
estabilitat a la zona centre, tot i així la platja segueix presentant
símptomes regressius.

Anàlisi de la línia de dunes davanteres
Es descriu l’evolució de la línia de dunes davanteres del sistema platja-

duna d’es Trenc (1956-2006).
1.- 1956, les formes dunars presenten continuïtat no aprecient-se mor-

fologies erosives de base que fragmentin el sistema, podent parlar
d’un sistema dunar davanter en equilibri al llarg de tota la línea de
costa i amb una bona cobertura vegetal.

2.- 1973, les foredunes presenten certa inestabilitat i la continuïtat del
cordó dunar presenta fragmentació incipient en forma de blowouts
que donen com a resultat un retrocés del sector dunar davanter del
centre de platja. Aquesta fragmentació és tradueix amb lòbuls interns
actius cap el sistema de dunes semiestabilitzades i estabilitzades,
apreciant un trasllat de material sedimentari cap a l’interior del siste-
ma i una pèrdua de vegetació, fet que debilita el front dunar davanter.

3.- 1990, les formes dunar segueixen un ritme de retrocés important al
llarg de tota la seva línia, l’important grau de fragmentació impe-
deix que la vegetació pionera i de morfologies davanteres pugui re-
alitzar tasques de retenció, registrant una colonització de vegetació
pionera (Amophila arenaria) a les zones internes del sistema, símp-
toma clar de regressió i desaparició de formes i desestabilització del
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conjunt del sistema davanter. L’evolució dels lòbuls afecta a les mas-
ses boscoses arbustives generalment amb el descalçament i soterra-
ment de vegetació arbustiva i arbòria. En aquest període apreciem
la fragmentació en les continuïtats morfològiques de la primera lí-
nia dunar.

4.- 2001, la línia de foredunes presenta major retranqueix i comencem a
consolidar-se morfologies davanteres aïllades de front i migració de
morfologies davanteres aïllades i adossades als talussos
desestabilitzats i reactivats de morfologies semiestabilitzades dins
el sistema. S’observemt morfologies dunars davanteres que podem
establir com estadis 4 o 5 segons Hesp (1988). La magnitud dels
lòbuls guanyen en volum i el percentatge de cobertura vegetal del
front dunar és inferior al 15%, traslladant-se la vegetació pròpia de
platja a les zones internes del sistema, símptoma de la regressió a la
qual està sotmesa el sistema.

5.- 2006 la línia davantera assoleix l’estadi 3 amb una discontinuïtat
del sistema davanter gairebé total tot i les mesures de gestió enca-
minades a la seva recuperació han afavorit l’acceleració de proces-
sos erosius. Els processos interns de migració de lòbuls tot i que
rellentits parcialment, segueixen evolucionant.

Anàlisi del sistema platja-duna
Partim de la situació inicial, 1956, on el sistema platja-duna presenta

una morfologia davantera ben desenvolupada al llarg de tota la platja, obser-
vable als gràfics del Mapa 6, on la distància entre la línia de costa y la morfo-
logia dunar és la menor a totes. Per tant, segons la classif icació de Hesp
estaríem en un estadi 1-2.

En el fotograma de 1973 destaquem que el retranqueix de la foredune
en el seu sector central que es tradueix en un increment de la superfície de
platja en detriment de la forma dunar, especialment en el sector més occiden-
tal de la mateixa. Per tant podem establir una evolució, amb base als estadis
de Hesp, cap a l’erosió del sistema, estadi 3, que es pot correlacionar amb
l’evolució espai-temps mitjançant variables.

L’any 1990 segueix registrant processos erosius de formes davanteres, i
fins i tot la seva desaparició, traduït en forts processos de retrocés de línia de
costa, evolució de lòbuls interns de deflació, trencament i reactivació del sis-
tema dunar semiestabilitzat i estabilitzat. Aquesta erosió la trobem especialment
en el sector oriental de la platja, situant la línia de costa sobre la posició de la
foredune de 1956. La superfície de platja es manté lleugerament superior al
1979, on apreciem la distància entre foredune i línia de costa, amb l’evolució
d’ambdues, tendència que es repeteix en totes elles. Segons la classificació de
Hesp estem en un estadi clarament degeneratiu, el 4, on destaca una tendèn-
cia cap a l’erosió del sistema davanter i semiestabilitzat, afavorit per les ges-
tions realitzades i per la manca de control en els usos de platja.
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L’any 2001, és l’any que presenta més erosió, la distància entre línia de
costa i la foredune es major, amb un increment erosiu del front dunar respecte al
1990 i un lleuger retrocés de la línia de costa. Les morfologies dunars davanteres
no sols redueixen la seva superfície entre 1956 y 2001, si no que també migren cap
a les zones internes del sistema. Al nostre entendre estem encara a l’estadi 4, ja
que el sistema presenta formes efímeres i relictes de foredune, tot i que desta-
quem superfícies de deflació importants que creuen de platja a dunes.

L’any 2006 el sistema presenta un comportament completament diferent
a la tendència evolutiva detectada en els tres darrers períodes, i podem dir que
recupera un cert equilibri davanter. Podem apreciar una notable recuperació de
les formes davanteres, minvant la superfície erosiva i recuperant continuïtat de
línia de foredune respecte als períodes erosius. En aquest cas trobem una rela-
ció línia de costa foredune similar al període 1956. S’aprecia una menor distàn-
cia entre la ínia de costa i la foredune, sense arribar als valors de 1956. Podríem
establir un estadi evolutiu amb tendència incipient al 3 (segons Hesp) fruit
d’una recuperació efímera de la forma dunar i per tant del conjunt del sistema.

Observem que l’evolució de les formes davanteres i la línia de costa
presenten un retrocés continu al llarg de tota la platja, més agreujat al sector
més proper a ses Covetes amb una disminució de taxes erosives cap al S.
Aqueta erosió té el seu reflex en un retrocés de la línia de costa en el sector
comprés de ses Covetes, amb alt grau de paral·lelisme entre les formes de platja
i foredune. La ubicació dels nius de metralleta testimonien el retrocés, i fins i tot
la desaparició, de les formes davanteres, els quals es troben ubicats actualment
sobre la superfície de platja. Tot i açò la tendència de la línia de costa s’inver-
teix cap a la zona S, degut a una deriva litoral amb sentits N i S, estant en una
zona de transició sedimentaria entre ambdós extrems de platja, amb cert pre-
domini cap al S, espai de màxima acumulació de fulles de Posidonia oceanica.

Tot i les gestions de caire sostenible realitzades en la darrera dècada al
front davanter del sistema, aquestes no han ajudat a la recuperació i estabi-
lització, ja que les tècniques i les disposicions no han estat adients per la
recuperació del sistema, fets agreujats per les actuacions de retirada indiscri-
minada de restes de Posidonia oceanica i cribats mecànics. Destaca també una
manca de control en les zones d’ocupació dels serveis temporals de platja.

 4.17.- Evolució espai-temps d’es Migjorn d’Eivissa

Ses Salines
Sobre el promontori més meridional d’Eivissa es localitzaren dos siste-

mes dunars que constitueixen la restinga que tanca al mar els estanys de
Cavallet i ses Salines d’Eivissa. El sistema dunar de ses Salines presenta mor-
fologies dunars al llarg d’un front de costa de 1,25 km, i al seu costat oposat
les morfologies dunars de Cavallet s’estenen per un front de costa de 1,5 km.
El conjunt del sistema s’organitza en dues unitats diferenciades, totes elles
baix la f igura de protecció de Parc Natural.
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La platja de ses Salines ocupa una superfície de 19.500 m2 amb una
amplada variable, de 25 m a les parts més amples i 10 m a les més estretes.
Les morfologies davanteres de ses Salines han pràcticament desaparegut,
constituint morfologies relictes i localitzades a la zona central del sistema,
sense funció dinàmica ni morfològica (Servera, 1998), i possiblement són la
causa principal per la desestructuració d’aquest sistema (Figura 4.54).

Les morfologies semiestabilitzades ocupen una superfície aproximada
de 9,6 ha i estan directament en contacte amb la platja per la manca de
dunes davanteres presenten alguns canals de deflació que han donat lloc a la
reactivació de processos interns del sistema estabilitzat i es troben fragmen-
tades per la presència de serveis fixes de restauració. Segons l’anàlisi evolutiu
realitzat pel sistema de ses Salines mitjançant variables útils de gestió el sis-
tema presenta una tendència erosiva f ins l’any 2000, passant de la fase d’al-
terat f ins a dia d’avui (Figura 4.55).

Figura 4.54. Sistema
dunar davanter força

degradat de ses Salines.
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L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1975,
1990, 2001 i 2006 (Mapa 7, annexxa cartogràfic) es documenten els canvis de
la línia de costa. En aquest cas la manca de morfologies davanters ens obliga
a no tenir present aquestes formes a l’hora d’analitzar l’evolució espai-temps.
Observem que al llarg del temps l’equilibri del sistema de la línia de costa, i
per tant de la platja, es presenta més o manco constant amb certa recupera-
ció al sector occidental de la platja en el període de 2006, obtenint guanys en
superfícies de platja i linia de costa entre els anys 2001 i 2006. Tot i tractar-se
d’un espai força singular per la manca de morfologies davanteres i la pressió
detectada a les morfologies dunars semiestabilitzades, el comportament de
la platja i la línia de costa no es veu afectat de forma regressiva, atribuïble
possiblement a la disposició de morfologies dunars semiestabilitzades que
exerceixen la funció de dunes davanteres amb vegetació arbustiva que afavo-
reix la fixació i estabilitat del sistema.

Tot i açò, el sistema presenta en l’anàlisi cartogràfic certa estabilitat
amb guanys en els dos darrers períodes d’estudi (2001 i 2006), mentre que
l’anàlisi realitzat mitjançant variables útils de gestió ens ofereix un escenari
de recuperació del sistema cap a la zona d’alterat i gestionat, fet afavorit per
l’aplicació d’alguns sistemes sostenibles de gestió, tot i que el sistema segueix
patint la pressió de serveis de platja sobre les formes dunars, afavorint la seva
fragmentació.

Cavallet
La platja de Cavallet ocupa una superfície de 22.700 m2 amb una am-

plada variable de 40 m a les parts més amples i 15 m a les més estretes.
Aquestes amplades són atribuïbles a l’erosió dels primers cordons dunars,

Figura 4.55. Evolució

espai temps mitjançant
l’anàlisi de variables
útils de gestió de la

platja de ses Salines
(1956-2008).
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que han facilitat l’amplada de platja en detriment de les dunes davanteres.
Les morfologies davanteres de Cavallet presenten força discontinuïtats, amb
una superfície aproximada de 17.000 m2 i amb alçades no superiors als 2,5 m.
Actualment l’estat d’aquests formes, segons la classif icació de Hesp (1988)
és d’estadi 2 (Figura 4.56). El sistema presenta nombroses morfologies blowout
i canals de def lació que han reactivats processos interns, afavorint la
desestructuració del conjunt del sistema platja-duna. El sector de dunes mò-
bils de Cavallet ocupa 11,7 ha, i es troba força desestructurat degut al grau
d’erosió del sistema dunar davanter.

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat pel sistema de Cavallet mitjançant
variables útils de gestió, el sistema presenta una tendència erosiva fins l’any
2000, passant de la fase de naturalitat a la fase d’alterat i gestionat fins a dia
d’avui (Figura 4.57), model de similars característiques de l’extret a ses Sali-
nes, però amb cert detriment de l’estat de conservació a l’any 2008, detectan-
se un moviment ascendent cap al quadrats de degradació.

Figura 4.57. Evolució
espai temps mitjançant

l’anàlisi de variables
útils de gestió d’es

Cavallet (1956-2008).

Figura 4.56. Sistema

dunar davanter força
degradat d’es Cavallet.
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L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1979,
1990, 2001 i 2006 (Mapa 8, annexxa cartogràfic) es documenten els canvis
de la línia de costa i de les morfologies dunars davanteres. Observem que al
llarg del temps l’equilibri del sistema de la línia de costa és homogeni no
detectan-se grans basculaments de N i S del sistema o pèrdua de línia de
costa. On s’observen importants canvis és en la línia de dunes davanteres,
amb importants discontinuïtats que guanyen en magnitud al llarg dels anys,
trobant quasi bé la desaparició de formes dunars davanteres al 2006, amb
morfologies no contínues, de baixa potència i relictes. Tot i açò el sistema
presenta en l’anàlisi cartogràfic certa estabilitat amb guanys de superfícies
de platja en els dos darrers períodes d’estudi (2001 i 2006), mentre que la
línia de foredunes es veu debilitada de forma constant al llarg dels anys.

L’anàlisi realitzat mitjançant variables útils de gestió ens ofereix un es-
cenari de recuperació del sistema cap a la zona de alterat i gestionat, fet
afavorit per l’aplicació d’alguns sistemes sostenibles de gestió, tot i que el
sistema segueix patint la pressió de serveis de platja sobre les formes dunars i
no es detecten recuperacions morfològiques dels sistemes davanteres, degut
principalment a la mala disposició i ubicació de les trampes de interferència
eòlica, que en alguns indrets han afavorit la creació de camps de def lació
interns i el retranqueix de formes dunars davanteres en benefici de la línia de
costa i superfícies de platja, com podem observar a la Figura 4.58, on es pot
apreciar que les mesures adoptades estan més encaminades a la regulació de
l’ús públic sobre el sistema que no a la recuperació de formes dunars davan-
teres i vegetació associada. Observem que la disposició de les trampes d’in-
terferència eòlica no han tingut presenta l’estat primogènit del sistema dunar
al 1956, ubicant aquestes mesures de retenció dins els canals de deflació o
darrera les formes dunars davanteres relictes i aïllades.

Figura 4.58. Mètodes
d’interferència eòlica

sobre el sistema dunar
davanter de Cavallet.
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 4.18.- Evolució espai-temps ses Salines de Formentera
Aquest anàlisi es realitza sobre un sistema complex on es desenvolupen

els sistemes dunars de Llevant i d’illetes associats a dues restingues dunars
individuals que evolucionen direcció N fins a la punta dels Trucadors, i que
ocupen una superfície aproximada de 2,43 km2. El sistema d’illetes es troba
associat a una línia de costa de 5 km, amb alternança de trams rocallosos, i
la platja ocupa una superfície aproximada de 11 ha amb certa interrupció de
platja per aflorament d’afloraments rocallosos. El sistema de Llevant es troba
associat a una línia de costa de 4 km amb una superfície de platja de 40.000
m2. En els dos casos els sistemes de morfologies davanteres presenten una
bona continuïtat, amb estadis evolutius diferents en funció del grau de pres-
sió antròpica al que es troben sotmeses, tot i que el sistema en conjunt pre-
senta poques morfologies erosives de base, permetent valorar aquestes for-
mes com estables i ben desenvolupades (Figura 4.59 i Figura 4.60), segons
Servera (1998).

Segons l’anàlisi evolutiu realitzat pels dos sistemes pel sistema platja-
duna hem de fer esment que el sistema de Llevant (Figura 4.61) es presenta
actualment com un sistema en el que s’han assolit estadis de recuperació en
els darrers quatre períodes analitzats.

Figura 4.60. Sistema

dunar davanter de
Illetes.

Figura 4.59. Sistema

dunar davanter Llevant.
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L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956, 1975,
1990, 2001 i 2006 (Mapa 9, annexxa cartogràfic) documenta els canvis de la
línia de costa i de les morfologies dunars davanteres del sistema platja-duna
de Llevant. El seu anàlisi ens permet definir l’evolució en el temps i la seva
relació amb mesures de gestió i pautes d’ús del sistema platja-duna. En aquest
cas observem que al llarg del temps hi ha hagut desequilibris, especialment
focalitzats a l’any 1975, amb un fort retrocés de formes davanteres i línia de
costa, que amb l’anàlisi dels dos darrers períodes ens dona com a resultat una
pèrdua entre platja i foredune. Els resultats obtinguts a la cartografia s’ajusten
als resultats obtinguts mitjançant les variables útils de gestió, les quals mostren
processos erosius que han estat corregits en les darreres dècades

Seguint l’anàlisi evolutiu hem de fer esment que el sistema d’illetes (Fi-
gura 4.62) es presenta actualment com un sistema estable dins els quadrats
de no alterat, amb presència tan sols d’un any dins el quadrant de erosionat
i gestionat. L’anàlisi realitzat mitjançant fotografia aèria dels vols de 1956,
1975, 1990, 2001 i 2006 (Mapa 10, annexxa cartogràfic) es documenten els
canvis de la línia de costa i de les morfologies dunars davanteres del sistema
platja-duna. En aquest cas observem que al llarg del temps hi ha hagut dese-
quilibris, especialment focalitzats a l’any 1975 i 1991, amb un fort retrocés de
formes davanteres i línia de costa, que amb l’anàlisi dels dos darrers períodes
ens dona com a resultat una lleugera pèrdua de línia de costa i de foredune.

Figura 4.61. Evolució
espai temps mitjançant

l’anàlisi de variables
útils de gestió Llevant
(1956-2008).
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A títol de conclusions podem dir que els dos sistemes d’anàlisi, l’ús de
variables útils i l’anàlisi cartogràfic, són vàlids per determinar els comporta-
ments morfològics dels sistemes platja-duna associats al seu ús i gestió. L’anàlisi
espai-temps ens permet una bona correlació entre els avanços i retrocessos
de la platja i les formes dunars davanteres, ja que aquesta relació es manté
entre diferents unitats analitzades que presenten similituds morfològiques,
amb diferents pautes d’ús i gestió.

Així doncs en els casos dels sistemes de s’Olla i cala Mesquida, i es
Trenc i Son Bou, de similituds morfològiques i diferents pautes d’ús i gestió els
sistemes presenten diferents comportaments de recuperació en funció de les
tècniques de gestió utilitzades. Per una banda a Menorca (s’Olla i Son Bou)
s’apliquen gestions diferencials en funció de categories de platges i dunes, on
es prioritza el sistema geoambiental enfront del sistema com a recurs econò-
mic. En el cas de Mallorca (cala Mesquida i es Trenc) les mesures impactants
associades a la neteja no han estat corregides i les mesures d’interferència
eòlica no han afavorit els processos de recuperació i manteniment de morfo-
logies erosionades.

En els quatre casos de Pitiüses els sistemes, tot i estar sotmesos a gesti-
ons sostenibles, presenten comportaments molt diferents, ja que aquestes
gestions han prioritzat l’espai com a recurs econòmic en vers a recurs natural.

Observem que platges de poc ús i amb gestions no impactants, com és
Caragol i Trebalúger, aquestes presenten el mateix comportament estable al
llarg dels períodes analitzats, amb un equilibri entre platja-duna que sols es
veu alterat per processos naturals.

Figura 4.62. Evolució

espai temps mitjançant
l’anàlisi de variables
útils de gestió Illetes

(1956-2008).
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5.- Conclusions

Els diferents treballs que componen la present tesi permeten extreure
conclusions relatives a la relació entre geomorfologia, l’ús i gestió litoral, i
l’ef iciència dels mètodes i tècniques utilitzades per garantir l’estabilitat, re-
cuperació i manteniment de les morfologies platja-duna, especialment el sec-
tor de dunes davanteres, bàsic a l’hora de regular i garantir l’estabilitat del
sistema en el seu conjunt. Per aconseguir una exposició més clara, les conclu-
sions s’estructuren en cinc apartats, els quals segueixen els pertinents capí-
tols en què s’ha dividit la memòria, per acabar amb un seguit de consideraci-
ons de caràcter transversal de tot el contingut de la tesi.

Els primer capítol posa de manifest la importància dels àmbits litorals
arenosos pel que fa a:

1. L’economia directa i indirecta que gravita sobre l’espai objecte d’ex-
plotació.

2. La fragilitat del sistema platja-duna i la seva relació entre l’àmbit
emergit i submergit.

3. La importància de formes, vegetació i processos dinàmics al llarg
del perfil platja-duna, i

4. Les corbes de sensibilitat que graviten sobre l’estabilitat del sistema
platja-duna a l’hora de gestionar-ho.

Els segon capítol fa esment a una metodologia de classificació de plat-
ges i cales basada amb variables útils de gestió. El capítol demostra la neces-
sitat de diferenciar una oferta variada amb base als estats de conservació,
relacionats aquests amb la seva gestió i el seu ús turístico-recreatiu, demos-
trant que:

1. La classif icació de platges és una bona eina per determinar mesures
de gestió adients i diferencials per mantenir i/o recuperar estadis de
naturalitat o funcionalitat natural de platges i dunes.

2. Amb base a la classificació obtinguda per cadascuna de les platges
i les variables de gestió més representatives es poden aconseguir
migracions d’espais litorals als diferents quadrants definits com a
categories de gestió.

3. La classif icació ens ofereix l’escenari de l’oferta litoral arenosa de
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cadascuna de les illes, i ens permet, amb base a les gestions a rea-
litzar, els canvis en les tendències i les ofertes de platja, permetent
diversificar el producte de platja en funció de les diferents tipologies
establertes dins la classif icació.

El tercer capítol fa esment als efectes erosius detectats sobre els siste-
mes litorals, especialment sobre les seves corbes de sensibilitat, uns associats
a la gestió directe i els altres associats a una errònia regulació de l’ús públic.
Així doncs destaquem com a conclusions a aquest capítol:

1. Les activitats de gestió mecanitzada de platja per la retirada de
bermes de Posidonia oceanica generen impactes directes sobre la plat-
ja per modificació del perfil platja-duna, pèrdua de sediment inter-
calat en les bermes, i la disminució de nutrients per les comunitats
vegetals de dunes davanteres, importants per la seva estabilització.

2. Les neteges mecanitzades provoquen erosió continuada del sector
platja-duna per efectes de compactació, modificació de perfils na-
turals de platja i eradicació de vegetació pionera de talussos du-
nars.

3. Aquestes gestions han provocat una erosió continuada del medi li-
toral arenós per manca de criteris geomorfològics a l’hora de gesti-
onar el sistema.

4. L’àmbit litoral presenta un valor de mercat que no es veu justificat
amb les inversions i interès públic pel seu manteniment.

5. Les mesures de gestió basades amb ecoetiquetes posen en perill l’es-
tabilitat del sistema platja-duna degut a les exigències en transfor-
mar els espais dinàmics en espais funcionals i de serveis sense tenir
present les seves característiques geodinàmiques i prioritzant la ges-
tió de la demanda en vers a la gestió del recurs.

6. La publicitació de l’espai litoral genera conflictes de sobrefreqúetació
i erosió en espais naturals protegits que no són gestionats de forma
coherent, prioritzant la gestió de la demanda en front la gestió de
l’oferta.

7. La freqüentació de platges i la superació dels llindars recomanables
de capacitat de carrega genera impactes sobre morfologies dunars
que són utilitzades com àrees de repòs, trànsit i esbarjo, afavorint
processos erosius continuats en formes i comunitats vegetals asso-
ciades.

8. La freqüentació nautico-recreativa no regulada genera importants
impactes geoambientals sobre els pradells de Posidonia ocenica, font de
producció sedimentaria dels sistemes litorals arenosos de Balears.

9. La percepció dels usuaris de platja i la gestió incorrecta de les seves
demandes pot donar lloc a l’artif icialització de medis litorals de
característiques naturals.
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10. La microerosió induïda i involuntària per pèrdua de sediment adhe-
rit als cossos i tovalloles és una dada no despreciable que cal gesti-
onar de forma coherent.

11. L’ús de banys de fang com activitat recreativa també genera impac-
tes directes i indirectes sobre penyals associats a platges arenoses,
provocant amb el pas del temps caigudes de blocs per descalça-
ments de les seves bases.

12. L’aplicació de gestions de caire sostenible, especialment sobre les
corbes de sensibilitat del sistema platja-duna, faciliten la recupera-
ció dels sistemes dunars davanteres aprof itant els mecanismes na-
turals als quals estan sotmesos cadascun dels sistemes.

Els quart capítol exposa una metodologia de classificació espai-temps
de sistemes platja-duna, basat en variables útils de gestió i variables
geoambientals, donant un àmbit més espacial a l’anàlisi realitzat al capítol
dos. Es presenta com una bona eina de seguiment i control de sistemes plat-
ja-duna, reflectint que la importància en els seus moviments en l’espai-temps
queden determinats per l’estabilitat del sistema dunar davanter, seguint el
model de les corbes de sensibilitat geoambiental i les gestions que afecten la
seva estabilitat. Així podem destacar:

1. La classificació de sistemes platja-duna al llarg de l’espai-temps en
facilita la interpretació de les gestions realitzades sobre l’espai i
l’afectació de les mateixes al llarg del perfil platja-duna.

2.  Amb base a la classificació obtinguda es poden traçar les tendèn-
cies de cada sistema dunar i les tendències esperades en funció dels
canvis de gestió i/o ús sobre cadascun dels espais analitzats.

3. Constitueix una eina que pot ser extrapolada a altres àmbits litorals
arenosos de cara a seguiments dels resultats de gestió, fent les per-
tinents modif icacions de variables adaptades a cada espai litoral
objecte d’anàlisi.

Dins aquest mateix capítol documentem de forma cartogràfica l’anàli-
si de sistemes dunars en l’espai-temps, demostrant de forma més gràfica que
els sistemes es troben sotmesos a pressions i gestions que donen lloc a l’ero-
sió, convertint-se en una eina complementaria a l’ús de les variables de ges-
tió. Es prenen com a models de referència sistemes platja-duna de similars
característiques geoambientals i exposats a diferents mesures de gestió i ús.

1. En def initiva, a través de l’anàlisi realitzada, es pot establir una
bona correlació entre els avanços i retrocessos de la platja i de la
foredune, posant de manifest la importància d’aquest sector davan-
ter en l’estabilitat del sistema en conjunt. 

2. L’anàlisi d’escales temporals més detallades ens permet precisar
encara més el pes de l’origen antròpic en la degradació de les foredunes
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que sembla comportar la retirada de la platja i les dunes davante-
res i la reactivació de processos dinàmics dins el sistema dunar
semiestabilitzat i estabilitzat, així com la inf luència del manteni-
ment i acreció de les foredunes a platges no gestionades i poc fre-
qüentades.

A títol de conclusió general podem dir que l’erosió del litoral es troba
relacionada amb la freqüentació que és directament proporcional a la manca
de gestió basada en criteris de caire geomorfològics, i no sols és atribuïble a
un factor. Concloem que el factor més important és la gestió del sistema en el
seu conjunt, especialment a la seva zona emergida, platja i sistema dunar
davanter, i es demostra que les mesures de gestió sostenibles afavoreixen la
recuperació natural del sistema sense hipotecar-lo com a recurs turístic i re-
creatiu.
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Annexxa cartogràfic





Mapa 1, sistema platja-duna de s’Olla, Menorca









Mapa 2, sistema platja-duna de Trebalúger, Menorca









Mapa 3, sistema platja-duna de son Bou, Menorca









Mapa 4, sistema platja-duna de cala Mesquida, Mallorca









Mapa 5, sistema platja-duna d’es Caragol, Mallorca









Mapa 6, sistema platja-duna d’es Trenc, Mallorca









Mapa 7, sistema platja-duna d’es Migjorn, ses Salines, Eivissa









Mapa 8, sistema platja-duna d’es Migjorn, es Cavallet, Eivissa









Mapa 9, sistema platja-duna de ses Salines de Formentera,
platja de Llevant









Mapa 10, sistema platja-duna de ses Salines de Formentera,
platja d’illetes














