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Presentació
El parc natural de Mondragó fou declarat mitjançant el Decret 85/1992, de 18
de novembre, modificat pel Decret 39/2002, de 15 de març. Així mateix, el seu
Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de Mondragó (PORN) s’aprovà per
acord del Consell de Govern de dia 10 de setembre de 1992.
El territori que conforma el parc natural Mondragó es troba inclòs íntegrament
dins el lloc d’interès comunitari (LIC) i dins la zona d’especial conservació per a
les aus (ZEPA) denominats Mondragó. Per tant, formen part de la Xarxa Natura
2000 a les Illes Balears, que deriva de la Directiva 92/43/CEE, d’Hàbitats.
La memòria de gestió és el document on queden reflectits les dades, resultats i
conclusions més significatives dels diferents programes i projectes
desenvolupats durant l’any en un espai natural protegit.
Es denominen programes aquelles activitats de gestió continuada al llarg del
temps, generalment poc variables d’any en any. Per altra part, els projectes
són conjunts d’actuacions puntuals, amb un objectiu identificat i concret, que
s’assoleixen en un termini de temps determinat i generalment curt (un o pocs
anys), en contraposició als programes, que tenen objectius a molt llarg termini
o de durada indeterminada.
L’objectiu prioritari d’aquesta memòria és reunir en un document la informació
rellevant de gestió realitzada durant el 2014 en el parc natural de Mondragó.
És important la utilitat interna d’aquest document pels gestors de l’espai en
vistes a millorar la gestió de cara al futur.
Seguidament es passen a enumerar les actuacions i conclusions més
significatives dels programes i projectes inclosos en les 10 àrees de gestió que
conformen el present document.
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1. JUNTA RECTORA I

EQUIP DE GESTIÓ DEL PARC
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1

Junta Rectora i equip de gestió del parc

1.1 Junta Rectora
La Junta Rectora és l’òrgan de participació on es troben representats tots els
sectors implicats en la gestió, conservació i altres activitats relacionades amb el
Parc.
Durant l’any 2014 s’han realitzat dues Juntes Rectores ordinàries, una dia 29
d’abril i l’altra dia 17 de desembre. Seguidament es citen les persones assistents
i el càrrec o l’entitat a qui han representat.
Sessió núm. 28, realitzada a Santanyí dia 29 d’abril de 2014
President delegat
Mateu Picornell Cladera
Vicepresidenta
Neus Lliteres Reche
Representant de l’Ajuntament de Santanyí
Miquel Contestí Burguera
Representants dels propietaris de terrenys inclosos dins el parc
Miquel Bonet Bonet
Pere Ferrer Adrover
Maria Mas Vidal
Joan Sánchez Amor
Representant de les associacions de conservació de la naturalesa
Antoni Mestre Vallbona
Representant de la societat de caçadors de Santanyí
Miguel Rigo Rigo
Representant de la Demarcació de Costes a les Illes Balears
Gabriel Juan Pastor Mesana
Cap del Servei d’Espais Naturals
Catalina Massutí Jaume
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Expert en temes de conservació
Guillem X. Pons Buades
Secretari
Tomàs Bosch Llull
Convidats:
Eduardo Parga Francos, director gerent de l’IBANAT
M. Carmen de Roque Company, cap del Servei de Projectes d’Espais Naturals
Cristóbal Sbert Portell, propietari de terrenys inclosos dins el parc
Jaume Ferrando Sastre, propietari de terrenys inclosos dins el parc
Juan Rigo Rigo, propietari de terrenys inclosos dins el parc
Guillem Vidal Tomàs, propietari de terrenys inclosos dins el parc
Damià Vidal Barceló, propietari de terrenys inclosos dins el parc
Maria de Gràcia Salas Bas, tècnica del parc
Joana Vicens Lladó, auxiliar administrativa del parc
Absents:
Bernadí Seguí Coll, representant de la Conselleria de Turisme i Esports
Catalina Vidal Llabrés, representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats
Ricardo Romartinez Juan, representant de la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Joan Mesquida Sampol, representant de la Direcció General d’Ordenació del
Territori
Maria de Consolació Pons Monserrat, representant del Consell Insular de
Mallorca
Cels Garcia Garcia, representant de la Universitat de les Illes Balears
Antoni Amengual Sastre, representant de les associacions de conservació de la
naturalesa
Gabriel Torrens Llabrés, representant de les organitzacions sindicals agràries
Representant dels sindicats, sense nomenar
Sessió núm. 29, realitzada a Santanyí dia 17 de desembre de 2014
President delegat
Mateu Picornell Cladera
Vicepresidenta
Neus Lliteres Reche
Representants dels propietaris de terrenys inclosos dins el parc
Miquel Bonet Bonet
Pere Ferrer Adrover
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Joan Sánchez Amor
Guillem Vidal Tomàs
Representant de les associacions de conservació de la naturalesa
Antoni Mestre Vallbona
Representant del Consell Insular de Mallorca
Maria de Consolació Pons Monserrat
Representant de la Demarcació de Costes a les Illes Balears
Francisco Sanchez Beltran
Cap del Servei d’Espais Naturals
Catalina Massutí Jaume
Secretari
Tomàs Bosch Llull
Convidats:
Luis Matarin, director de gestió i administració de l’IBANAT
Jaume Ferrando Sastre, propietari de terrenys inclosos dins el parc
Maria de Gràcia Salas Bas, tècnica del parc
Joana Vicens Lladó, auxiliar administrativa del parc
S’han excusat d’assistir:
Margaret Mercadal Camps, representant de la Direcció General de Medi Rural
i Marí, qui delega la seva representació en la senyora Neus Lliteres Reche
Miguel Rigo Rigo, representant de la societat de caçadors de Santanyí
Guillem X. Pons Buades, expert en temes de conservació
Llorenç S. Galmes, representant de l’Ajuntament de Santanyí
Celso Garcia Garcia, representant de la Universitat de les Illes Balears
Eduardo Parga Francos, director gerent de l’IBANAT
Antoni Amengual Sastre, representant de les associacions de conservació de la
natura
Monserrat Boqué Genovard, representant de la Direcció General d’Ordenació
del Territori
Absents:
Monserrat Jaén Mercadal, representant de la Conselleria de Turisme i Esports
Catalina Vidal Llabrés, representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats
Ricardo Romartinez Juan, representant de la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
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Antoni Amengual Sastre, representant de les associacions de conservació de la
naturalesa
Gabriel Torrens Llabrés, representant de les organitzacions sindicals agràries

1.2 Equip de gestió
Director
Pau M. Llabrés Pons, fins dia 7 de
febrer
Tomàs Bosch Llull, des del 16 de
març, compartit amb el parc
natural de la península de Llevant
Tècnica d’espais naturals
Maria de Gràcia Salas Bas
Educadors ambientals
Gabriel Payeras Grau
Jordi Amengual Català
Informadores
Alicia Fraile Pérez
Llúcia Hernández Lorenzo
Auxiliar administrativa
Joana Vicens Lladó

Brigada de manteniment
Bibià Belmar Cirer (capatàs)
Eloïna Ribas Cerdà (treballadora de
biodiversitat)
Agent de medi ambient
Jaume Salvà Fullana, depenent de
la Secretaria General de la
Conselleria
Estudiants en pràctiques
(responsable Ibanat)
Margalida Vicens Alabarces
Magdalena Colomar Marín
Estudiants en pràctiques
(responsable Direcció General)
Francesc Patón i Antoni Pons,
estudiants de Geografia

A més d’aquest equip, han participat en l’execució de les tasques descrites en
el programa anual de 2014, brigades del Departament de Gestió Forestal i del
Departament de Gestió de la Biodiversitat no adscrites directament al parc.
També s’ha contractat personal externament per realitzar determinades
tasques i ha intervingut personal de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
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2. BALANÇ ECONÒMIC 2014
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Balanç econòmic 2014

2.1 Estat de despeses
Durant l’any 2014 s’han invertit al parc natural de Mondragó 23.777 € (sense
comptabilitzar les despeses de personal ni despeses corrents).
La següent taula mostra les despeses efectuades per àrees de gestió al 2014,
tant les corresponents a IBANAT (facilitades pel seu Departament econòmic)
com les corresponents a la Direcció General, comparades amb les quantitats
pressupostades en el corresponent programa anual (no s’han inclòs els
projectes finançats externament):
Àrea de gestió

Pressupost
DG

Pressupost
Ibanat

Despesa
DG

Despesa
Ibanat

Conservació

9.220 €

3.719,84 €

Ús públic

3.600 €

2.606,55 €

Investigació i seguiment

3.500 €

75 €

Participació

6.578 €

220 €

Manteniment

15.540 €

2.471 €

8.186,32 €

Vigilància
Administració
Planificació
SUBTOTAL

4.500 €

216,07 €

70 €
3.570 €

TOTAL

33.155 €

9.049 €

36.875 €

14.728, 78 €

23.777,78 €

En aquestes despeses, s’hi han de sumar 6.094,28 € corresponents a l’empresa
de neteja Kluh Linaer i 1.341,25 € a despeses d’aigua i electricitat, inicialment
no incloses al programa anual. Les despeses vinculades a la Direcció General
corresponen als programes següents:
- Seguiment de la regeneració del sistema dunar: 5.378 €
- Seguiment de caixes niu: 1.200 €
- Rehabilitació d’edificacions tradicionals de les finques públiques 2.471 €
La taula següent mostra els projectes finançats externament:
Projectes amb finançament extern
Projecte de manteniment de finques agrícoles
(Obra Social La Caixa)
Projecte de rehabilitació de dos safarejos
(Fogaiba)

Pressupost

Despesa 2014

12.000 €

11.222,06 €

9.000

15.356,28 €
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2.2 Estat d’ingressos
Les dades corresponents als ingressos obtinguts pel parc natural de Mondragó
al llarg de 2014 ascendeixen a 114.178,56 € repartits entre els ingressos de la
botiga, de les activitats d’agenda i de la concessió dels aparcaments.
Les quantitats ingressades queden reflectides a la següent taula:
Quantitats ingressades
Botiga
Activitats d’agenda
Aparcaments

804,56 €
794 €
112.580 €

d’investigació i seguiment3.5. Àrea de participació
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3.1 Àrea de gestió per a la conservació
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3
3.1

Actuacions
Àrea de gestió per la conservació

Amb els programes i projectes inclosos en aquesta àrea de gestió es pretén
garantir la conservació i recuperació dels hàbitats, espècies i patrimoni
etnològic de l’espai natural protegit.

3.1.1 Programa de prevenció d’incendis
L’objectiu d’aquest programa és disminuir el risc d’incendis forestals mitjançant
la silvicultura preventiva.
Una de les actuacions emmarcades en aquest programa és el manteniment
del camí d’accés al dipòsit d’aigua de la parcel·la situada al costat de Can
Biga amb l’objectiu d’aconseguir que el punt d’aigua sigui accessible de
forma segura per tots els mitjans d’extinció.
Durant el 2014 s’ha dedicat un gran nombre
de jornals a les tasques de retirada d’arbres
caiguts amb el temporal d’octubre del 2013.
S’ha actuat a la zona de Ca na Martina, Can
Cano, sa Guàrdia d’en Garrot, sa Punta de ses
Gatoves i s’Hort d’en Metge. A principis d’any
participaren puntualment grups de voluntariat,
com l’associació s’Alzina i alumnes de l’IES
Santanyí en la retirada de branques i troncs.
Les restes de branques han estat triturades i amb la llenya es preveu fer una
subhasta a principis del 2015.
Com cada any, l’agent de medi ambient destinat al parc ha estat responsable
d’autoritzar les actuacions de crema així com les sol·licituds de tala tant per
part de particulars com de gestors del parc.
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Per tal de reduir el risc d’incendi forestal, durant el mes d’octubre de 2014
s’han aconseguit autoritzacions dels propietaris de les finques de titularitat
privada per la retirada de pins caiguts amb el temporal. Les parcel·les de les
quals s’ha demanat autorització són: la parcel·la 862 del polígon 11, la
parcel·la 484 del polígon 11 i la parcel·la1304 del polígon 7. Durant els mesos
d’octubre i principis de novembre s’han retirat els pins caiguts d’aquesta
darrera parcel·la (devora l’Hotel Condemar).
A finals del mes de desembre de 2013 s’havien retirat 257 pins. Durant el 2014,
les bridades del Departament de Gestió Forestal han retirat 1.104 arbres a
finques de titularitat pública i 30 arbres a finques de titularitat privada. En total,
des del temporal d’octubre del 2013 s’han retirat 1.391 arbres. Aquest
recompte no inclou tots els arbres caiguts pel temporal, ja que cal tenir en
compte que hi ha propietaris que retiraren els pins de les seves finques i no
estan comptabilitzats.
Per altra banda, dia 13 d’octubre es va dur a terme un simulacre d’incendi
forestal al parc natural de Mondragó. El simulacre, que fou organitzat per la
Conselleria d’Administracions Públiques a sol·licitud de l’Ajuntament de
Santanyí, va recrear un incendi forestal de nivell II que va començar al torrent
de Ses Coves del Rei i va afectar a la zona de la platja de ses Fonts de n’Alis.

3.1.2 Programa de conservació de la vegetació
L’objectiu d’aquest programa és aconseguir una superfície favorable de
boscos i matollars i millorar la seva funció com a hàbitat.
Durant l’any 2014 s’han realitzat les següents repoblacions:
En el mes de gener es va realitzar una
plantació de tamarells, pins, mates, aladerns,
romanins i ullastres. Uns trenta tamarells es
plantaren al marge dret de l’estany de ses
Fonts de n’Alis. La resta es plantaren al costat
de l’itinerari del Mirador i a la finca de Ca na
Martina per substituir els arbres caiguts en el
temporal d’octubre de 2013. Aquestes tasques
es realitzaren amb alumnes de l’IES Santanyí.
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Durant el mes de març es plantaren cinquanta tamarells a la parcel·la 1156 del
polígon 7, situada ran de l’estany de ses Fonts de n’Alis, amb l’objectiu
d’incrementar la vegetació de ribera per tal d’afavorir la nidificació de les aus
pròpies de la zona. Aquesta actuació està emmarcada en el projecte de
millora paisatgística dels voltants de l’estany de ses Fonts de n’Alis. Així mateix,
també es va reforçar la repoblació de l’esplanada situada darrera la platja de
ses Fonts de n’Alis. Durant el mateix mes es realitzaren dues plantacions a sa
Guàrdia d’en Garrot.

Durant els mesos d’estiu s’ha realitzat un manteniment de les zones
reforestades en anys anteriors, sobretot les repoblacions de s’Amarador, sa
Punta de ses Gatoves, l’esplanada de darrera la platja de ses Fonts de n’Alis i
sa Guàrdia d’en Garrot. Les actuacions han consistit en col·locar els protectors
caiguts i realitzar regs de suport per tal d’afavorir l’assentament i supervivència
de les plantes. Aquestes tasques es realitzaren amb l’ajuda dels alumnes de
l’IES Santanyí.

En el mes d’octubre, una brigada del
Departament de Gestió Forestal s’ha
encarregat de reforestar la zona de Can
Cano,
que
s’havia
vist
afectada
notablement amb el temporal de l’any
anterior. Les plantes utilitzades per restituir
les comunitats vegetals de la zona han
estat savines, pins, estepes i mates.
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Dia 29 d’octubre un grup de 70 alumnes
de l’IES Santanyí va realitzar una
reforestació a sa Punta de ses Gatoves,
una de les zones que es va veure més
afectada amb el temporal de 2013. Es
plantaren
unes
200
plantes
aproximadament (pins, savines, mates i
romanins). L’activitat fou coordinada per
la Xarxa Forestal de les Illes Balears.
Dia 18 de novembre, amb un grup de 70 alumnes de 3r de secundària de l’IES
Santanyí, es va realitzar una plantació a una zona propera a l’itinerari de sa
Guàrdia d’en Garrot. L’activitat fou coordinada pel personal del parc.
Zona
Ran de l’estany de ses
Fonts de n’Alis (al costat
de l’itinerari del Mirador)
Itinerari del Mirador,
aulet finca Ca na Martina
Ran de l’estany de ses
Fonts de n’Alis (a l’altre
costat de l’itinerari del
mirador)
Sa Guàrdia d’en Garrot
Can Cano
Sa Punta de ses Gatoves

Sa Guàrdia d’en Garrot

Espècies
Tamarells

Mes
Gener

Departament/Grup
IES Santanyí
Personal del parc

Pins, savines, mates,
estepes, aladerns, romaní
Tamarells

Gener
Març

IES Santanyí
Personal del parc
Dpt. de Biodiversitat

Pins, savines, mates,
estepes, aladerns, romaní
Pins, savines, mates,
estepes
Pins, savines, mates,
romaní

Març

Dpt. de Biodiversitat

Octubre

Dpt. de Gestió Forestal

Novembre

Pins, savines, mates,
estepes,

Novembre

IES Santanyí
Xarxa Forestal
Personal del parc
IES Santanyí
Personal del parc

Taula resum de les plantacions realitzades durant el 2014. Totes les plantes han estat
proporcionades pel Centre Forestal de Menut.

3.1.3 Programa de sanitat forestal
Durant l’estiu es va fer una vuitena revisió de sanitat forestal del parc inclosa en
l’estudi de la Xarxa Autonòmica d’Avaluació i Seguiment de Danys en Masses
Forestals (punt 070579.1.AB Santanyí). Aquest programa, desenvolupat pel
Servei de Sanitat Forestal, forma part de l’estratègia de sanitat forestal de les
Illes Balears que desenvolupa la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb l’objectiu bàsic de conèixer el nivell d’afectació de les diferents
plagues sobre els pins i la resposta que tenen.
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3.1.4 Programa de gestió agrícola ramadera
L’objectiu d’aquest programa és conservar, potenciar i recuperar el paisatge
agrari tradicional de les finques públiques del parc natural de Mondragó.
Les actuacions realitzades segueixen les directrius
marcades en el pla de gestió agrícola i ramadera
del parc redactat l’any 2006, que tenen com
objectiu bàsic mantenir la biodiversitat i els
processos ecològics que caracteritzen aquest
ambient.
Enguany les tanques agrícoles s’han llaurat dues vegades. Durant els mesos
d’estiu s’han realitzat regs d’assentament i de suport a les figueres plantades
en anys anteriors a les finques de Ca sa Muda, Can Vicenç i Ca na Martina.
També s’han recol·locat tutors i protectors i s’han sembrat 88 garrovers on hi
havia faltes, a la finca de Ca na Martina, Can Cano i Can Parra.
A finals del mes d’octubre l’associació Solidaritat Cristiana s’encarregà de la
recollida d’ametlles i garroves de les finques públiques agrícoles. Es recolliren
1055 kg de garroves i 90 kg d’ametlla.
Arran del conveni signat entre la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i l’Obra Social
La Caixa es va aprovar el “Projecte de
manteniment de les finques públiques agrícoles del
parc natural de Mondragó”. Les tasques,
desenvolupades per una brigada de la Fundació
Social La Sapiència, s’iniciaren a l’octubre del 2014
i consistiren en:
Poda de formació dels garrovers de Can Parra.
Retirada d’arbres de secà caiguts amb el temporal d’octubre de 2013 a
Can Parra.
Restauració dels esbaldrecs de les parets seques de Can Biga i Can
Parra.
Desbrossar les voreres de la tanca de Ca na Martina.
Sembra de civada i ordi a la finca de Ca na Martina.
Del manteniment de les finques públiques de s’Hort d’en Casetes, Can Ric i
Can Vadell se n’encarregà, com els darrers anys, el Sr. Antoni Mestre. Durant el
2014 ha llaurat les tanques i recollit els fruits secs, mantenint-hi durant els mesos
d’estiu una guarda d’unes 20 ovelles que hi pasturaren.
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3.1.5 Programa de conservació de la tortuga mediterrània
L’objectiu d’aquest programa és aconseguir la presència de la tortuga
mediterrània (Testudo hemanii) a tots els ambients del parc on potencialment
pot habitar i garantir la viabilitat de la població per ella mateixa.
Durant el 2014 s’han continuat duent a terme les actuacions descrites en
l’apartat de propostes de gestió i seguiment de l’estudi d’avaluació de l’estat
de conservació de la tortuga mediterrània (Testudo hermanii) al parc natural
de Mondragó redactat el 2011.
Durants els mesos més secs s’han mantingut amb aigua els quatre abeuradors
situats a les finques de devora Can Biga i de Can Lluc Bassa.
El seguiment de la població d’aquesta espècie ha consistit en la recollida de
dades de les observacions realitzades pel personal del parc. En el mes d’abril,
amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania de la importància d’aquesta
espècie dins el parc i de la necessitat de conservar-la es va realitzar una visita
guiada de seguiment de la tortuga mediterrània a la zona de s’Hort d’en
Metge, Can Lluc Bassa i Can Biga. Es va determinar el codi de cada tortuga
d’acord amb el seu marcatge. Les dades recollides foren emmagatzemades
en el registre de fauna i flora del parc.
Finalment, a finals de maig s’alliberaren tres tortugues procedents d’un
particular pels voltants de l’abeurador situat a devora la tanca de Can Biga.

3.1.6 Programa de control d’espècies al·lòctones
L’objectiu d’aquest programa és dur a terme el control d’espècies al·lòctones
invasores o potencialment invasores en l’àmbit del parc natural. La invasió
d’aquestes espècies constitueix una seriosa amenaça contra la biodiversitat, ja
que les espècies exòtiques poden ocupar i/o modificar els hàbitats de les
espècies natives.
Durant el 2014, per manca de personal no s’han retirat els efectius
poblacionals d’espècies al·lòctones a les parcel·les de titularitat privada de les
quals es disposava de la corresponent autorització del propietari.
Durant el mes de novembre, el COFIB s’ha encarregat de la instal·lació de
gàbies per moixos assilvestrats a la zona de ses Fonts de n’Alis i de s’Amarador,
ja que resulten un problema quan finalitza la temporada d’estiu. Segons les
dades facilitades pel COFIB s’han capturat 14 moixos entre els mesos de
novembre i desembre.
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3.1.7 Programa de conservació del sistema dunar de s’Amarador
L’objectiu d’aquest programa és garantir un estat de conservació favorable i
recuperar el sistema dunar de s’Amarador.
Una de les actuacions duites a terme durant el 2014 ha estat la recuperació de
l’accés a la platja per la part central, que havia quedat inundat com a
conseqüència de l’avinguda d’aigua que hi va haver a finals d’octubre del
2013. Aquestes tasques es realitzaren el mes d’abril amb una brigada de
l’Ajuntament de Santanyí.

Per altra banda, també s’han executat les actuacions proposades en l’estudi
“Avaluació i valoració geoambiental de l’evolució morfodinàmica dels
mètodes de gestió tova aplicats sobre els sistemes dunars”, redactat el 2014:
-

S’han recol·locat el acordonaments dissuasius que quedaren afectats
amb la torrentada.

-

S’ha corregit amb l’ús de brancatge un vial d’accés incipient a la zona
interna del sistema dunar, especialment causat per l’ús de BTT, vist que
es començaven a detectar processos de descalçament de vegetació
herbàcia.
S’han corregit els fluxos hídrics que afectaven l’estabilitat del sistema
dunar davanter mitjançant la creació de desviaments de l’aigua per tal
de disminuir l’escorrentia sobre la zona de l’escala provinent del
pàrquing de Ca sa Muda.

-
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-

S’han restituït quatre trampes d’interferència eòlica que quedaren
afectades per la torrentada. Les trampes han estat calçades amb restes
de posidònia acumulada a s’Hort d’en Metge.

A finals del mes de desembre s’ha tramitat la sol·licitud d’ocupació temporal
de terrenys en zona de domini públic maritimoterrestre per a l’ampliació del
tancament amb pals i cordes del sistema dunar de s’Amarador, d’acord amb
les propostes de gestió dunar de l’estudi tècnic “Realització de protocols de
gestió dels sistemes platja-duna del parc natural de Mondragó i seguiment de
perfils topogràfics”, redactat per Quatre Consultoria Ambiental l’any 2014.

3.1.8 Projecte d’adaptació dels accessos a la platja de s’Amarador
L’objectiu d’aquest projecte és reparar els accessos de la platja de
s’Amarador que s’havien fet malbé amb el temporal.
En els mesos de maig i juny s’han arreglat els dos accessos a la platja de
s’Amarador. Les tasques han estat executades per una brigada del
Departament de Gestió de la Biodiversitat d’IBANAT.

Ubicació dels dos accessos que s’han reparat

S’ha arreglat l’accés a s’Amarador que comunica amb el passeig de ses Fonts
de n’Alis. S’ha fet una davallada amb un desnivell més suau seguint el perfil de
les roques per evitar al màxim l’efecte de les onades.
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Habilitació de l’accés a la platja de s’Amarador des de ses Fonts de n’Alis

Les actuacions per a la restauració de l’accés a s’Amarador des de Ca sa
Muda han consistit en:
-

Retirar els pins caiguts amb el temporal del 2013 dels voltants de
l’escala.
Fer un escalonat d’encadenats de pedra i troncs que va escalant el
desnivell.
Arreglar els esbaldrecs de la paret de pedra ocasionats per la caiguda
dels pins seguint la tècnica de pedra en sec.
Realitzar cinc drenatges transversals per tal de contribuir a la disminució
dels danys a l’escala en futures ocasions i afavorir l’evacuació de
l’aigua que baixa pel camí.

Estat de l’accés a la platja de s’Amarador després del temporal

Escala de s’Amarador arreglada
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3.1.9 Projecte de millora paisatgística de ses Fonts de n’Alis
L’objectiu d’aquest projecte és conservar i restaurar els diferents hàbitats
naturals dels voltants de la zona humida de ses Fonts de n’Alis per afavorir un
augment de la biodiversitat associada.
S’ha fet un manteniment de la repoblació situada darrera l’esplanada de
darrera la platja de ses Fonts de n’Alis. Aquesta zona es va veure afectada pel
temporal d’octubre, que va tombar alguns arbres. Per aquest motiu s’ha fet
una plantació de les faltes i s’han realitzat regs de suport els mesos més secs.

Repoblació i reg de suport a la plantació de l’esplanada situada darrera la platja de
ses Fonts de n’Alis

Pel que fa a la senyalització de la zona, es va recol·locar al costat del portell
d’entrada el cartell del projecte de millora paisatgística dels voltants de
l’estany de ses Fonts de n’Alis que havia caigut amb el vent, i durant el mes de
juliol s’instal·laren dues senyals de prohibit el pas i l’estacionament al portell
d’entrada de l’esplanada situada darrera la platja (d’acord amb el manual de
senyalització de la xarxa d’espais naturals de les Illes Balears, aprovat pel
Consell Directiu d’Espais de Natura el 2009).

Instal·lació de les senyals de prohibit el pas i l’estacionament
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El mes de setembre s’han retirat uns àrids dipositats al costat de l’estany de ses
Fonts de n’Alis que impedien el creixement de la vegetació, prèvia
comunicació a la Direcció General de Recursos Hídrics. Aproximadament es va
treure una tona de grava. Amb aquesta actuació es pretén que pugui créixer
de manera natural la vegetació pròpia de ribera.

Dia 17 de desembre s’instal·là una barrera de fusta en el portell d’entrada de
l’esplanada situada darrera la platja de ses Fonts de n’Alis, una vegada
obtinguda l’autorització corresponent a la Demarcació de Costes i
comunicada la instal·lació a l’Ajuntament de Santanyí.
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3.1.9 Projecte de rehabilitació de dos safarejos
L’objectiu d'aquest projecte és afavorir la cria i refugi de calàpet (Bufo viridis
balearica) i l’abeurada de fauna mitjançant l’adequació dels seus hàbitats: els
punts temporals d’aigua dolça.
El projecte ha consistit en restaurar dos safarejos situats a les finques agrícoles
públiques de s’Hort d’en Metge (parcel·la 1000 del polígon 11) i de Can
Casetes (parcel·la 893 del polígon 11). De manera genèrica, les tasques han
consistit en incrementar la capacitat de recollida de dos safarejos.

Ubicació dels dos safarejos

Safareig can Casetes

Safareig s’Hort d’en Metge

En el mes d’abril es va obtenir la llicència d’obres per restaurar els dos safarejos
i el mes de setembre s’iniciaren les tasques que han variat en funció del
safareig a habilitar, la seva estructura i el seu estat:
Habilitació del safareig de la finca Can Casetes
El safareig situat a la finca de Can Casetes,
al costat de Ca sa Muda, parcel·la 1000 del
polígon 11, es trobava en un estat bastant
bo. Les tasques d’adequació del safareig
han consistit en:
1. Retirar la vegetació que havia crescut a
l’interior i els voltants,
2. Arreglar les fissures i impermeabilitzar-lo.
3. Construir una rampa d’accés per la fauna.
Habilitació del safareig de s’Hort d’en Metge
El segon safareig, situat a la finca de s’Hort d’en Metge, a la parcel·la 893 del
polígon 11, es trobava en pitjor estat i la seva habilitació ha requerit un esforç
major. Les tasques d’adequació del safareig han consistit en:
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1. Buidar i netejar el material i vegetació acumulada a l’interior del safareig:
desbrossar arbusts i herbes, retirar terra acumulada, picar i treure arrels.
2. Repicar i arreglar parets interiors.
3. Fer trespol de formigó impermeabilitzant i col·locar malla.
4. Arreglar mur de paret seca i enllosat de pedres.
5. Construir una rampa d’accés per la fauna.
6. Arreglar la sínia annexa al safareig.
7. Tancar amb pals el perímetre per evitar el pas de persones.

Inici de les obres: retirada de material vegetal i aterracament de parets

Tasques d’impermeabilització i construcció d’una rampa per a la fauna

Safareig de s’Hort d’en Metge una vegada finalitzades les obres
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3.2 Àrea de desenvolupament socioeconòmic
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3.2

Àrea de desenvolupament socioeconòmic

Aquesta àrea de gestió engloba totes aquelles actuacions encaminades a
l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i els beneficis socials que
potencialment es poden obtenir de l’espai natural protegit al municipi de
Santanyí.

3.2.1 Projecte d’informació als professionals del sector turístic
La principal actuació d’aquest projecte era dur a terme un curs de formació
per a professionals del turisme i de l’oci relacionat amb la realització
d’activitats al parc. Aquest curs o jornada pretenia aportar informació sobre les
possibilitats d’ús públic del parc, respectant la normativa i sense perjudicar-ne
els seus valors naturals i culturals.
Durant el mes d’agost i atès que el projecte de formació de professionals del
sector turístic era un projecte inclòs en els programes anuals de tots els parcs
naturals, des del Departament de Gestió de la Biodiversitat de l’IBANAT,
departament que gestiona l’educació ambiental als espais naturals protegits,
es decideix que es farà un sol curs conjuntament per a tots parcs naturals i no
un curs per a cada parc. Finalment aquest curs o jornada de formació no s’ha
realitzat.
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3.3 Àrea d’ús públic
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3.3

Àrea d’ús públic

Aquesta àrea de gestió agrupa totes aquelles actuacions encaminades a
garantir un ús públic de qualitat compatible amb la conservació dels valors
naturals i culturals del parc natural i fomentar el seu coneixement i la gestió
que s’hi realitza.

3.3.1 Programa d’informació al públic i d’atenció als propietaris
L’objectiu d’aquest programa és informar i atendre als usuaris sobre diferents
aspectes o dubtes sobre el parc: valors naturals, normativa a complir, tràmits
administratius a realitzar, etc. Aquesta tasca es realitza al centre d’informació
de ses Fonts de n’Alis i a l’oficina de gestió de Can Crestall.
Les oficines del parc, situades a Can Crestall, s’han mantingut obertes tots els
dies laborals, de les 7,30 h a les 15,00 h i s’hi han atès un total de 542 persones.
La següent taula mostra el recompte de visitants a les oficines de Can Crestall.
Illes Balears

Resta Estat Alemanya Regne Unit

Altres

Total

propietaris

resta illes

Desembre

12
10
4
14
6
6
3
13
5
1
27
3

8
63
32
31
15
11
8
6
14
12
9
15

0
0
0
0
3
1
6
7
9
0
1
4

6
11
14
7
8
13
16
10
17
4
12
7

4
2
3
3
7
5
6
3
4
2
5
3

1
0
0
1
0
0
2
4
1
2
0
0

31
86*
53*
56*
39
36
41
43
50
21
54*
32*

Total

104

224

31

125

47

11

542

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

*Febrer: Taller de teresetes
*Març: Xerrada alumnes UIB Geografia de l’assignatura de gestió i planificació d’espais
naturals
*Abril i desembre: Juntes Rectores
*Novembre: Xerrada alumnes UIB Geografia de l’assignatura de gestió i planificació
d’espais naturals

A continuació es mostren les dades estadístiques dels visitants que han entrat al
centre d’informació de ses Fonts de n’Alis durant l’any 2014.
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Illes
Balears

Resta de
l'Estat

Alemanya

R. Unit

França

Altres
països

TOTALS

Gener

62

30

103

14

2

32

243

Febrer

74

43

290

55

4

27

493

Març

140

132

529

104

26

46

977

Abril

217

218

838

463

175

253

2164

Maig

54

93

663

399

179

319

1707

Juny

51

181

476

323

115

347

1493

Juliol

82

300

236

260

187

382

1447

Agost

64

474

253

299

177

415

1682

Setembre

41

241

459

316

121

310

1488

Octubre

55

80

701

260

143

248

1487

Novembre

120

48

128

54

4

25

379

Desembre

58

18

55

26

19

29

205

1018

1858

4731

2573

1152

2433

13765

TOTAL

No s’han inclòs a la taula les xifres corresponents als col·lectius que han visitat
l’espai de forma concertada: escoles, grups de voluntaris, participants en
activitats d’agenda, etc.
A continuació es mostra les dades relatives als visitants dels diferents col·lectius
que han visitat l’espai natural.
Col·lectius

Núm.

Nombre de participants

Escoles amb educador

53

1814

Visites escolars sense educador

13

662

Escolars no concertats

6

473

Visites guiades

6

102

Activitats d’agenda

37

401

Voluntariat

9

440

Altres (autoritzats i no autoritzats)

42

2230

TOTALS

166

6122

En total el nombre de visites al centre d’informació de ses Fonts de n’Alis l’any
2014 ha estat de 19.887.

3.3.2 Programa de senyalització
Durant el 2014 s’han instal·lat al parc quatre noves senyals: s’ha restituït un
panell de cartografia de l’espai natural al costat de l’aparcament de Ca sa
Muda, el qual s’havia fet malbé amb el temporal del 2013; s’han instal·lat dues
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senyals de prohibit el pas i l’estacionament de vehicles al portell d’entrada de
l’esplanada situada darrera la platja de ses Fonts de n’Alis (veure apartat
projecte millora paisatgística voltants de ses Fonts de n’Alis); i s’ha col·locat
una senyal perimetral d’aproximació al parc natural al camí de son Marimon.

Noves senyals instal·lades al parc

Per altra banda, s’ha fet el manteniment de la senyalització instal·lada en anys
anteriors. S’han recol·locat algunes senyals que havien estat arrabassades, una
senyal de l’itinerari de ses Fonts de n’Alis i dues senyals perimetrals
d’aproximació a l’espai.

Manteniment de la senyalització del parc

3.3.3 Programa d’interpretació ambiental
L’objectiu d’aquest programa és donar a conèixer els valors patrimonials del
parc natural a la població escolar i adulta, així com fomentar una actitud
respectuosa amb el medi ambient.
Els itineraris i tallers que s’han oferit enguany des del parc han estat:
Descobrir Mondragó amb na Monda.
Paisatge de marina.
El litoral de Mondragó.
El llegat dels nostres padrins.
La importància de la gestió del sistema platja-duna de s'Amarador.
Investigam la Biodiversitat (taller).
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Ornaments nadalencs amb motius de la natura (taller).
Taller de torró d'ametlla (taller de sostenibilitat, novembre i desembre).
Els fòssils ens expliquen el passat (taller)
Aquestes activitats educatives s’ofereixen de dilluns a divendres i van
acompanyades d’una visita prèvia que es realitza al centre educatiu abans de
desenvolupar l’itinerari interpretatiu, la qual serveix per introduir els alumnes en
la descoberta del parc i concretar amb els mestres i professors els objectius i
continguts curriculars de la sortida. Les visites prèvies se solen realitzar entre 7 i
10 dies abans de la visita al parc. Així, s’han fet 53 visites als centres escolars
amb 1482 participants.
Durant l’any 2014 s’han realitzat un total de 50 itineraris interpretatius pel parc
natural de Mondragó, que han suposat la participació de 1694 participants.
Paisatge de Marina: 24 itineraris amb un total de 786 participants.
El litoral de Mondragó: 12 itineraris amb 385 participants.
El llegat dels nostres padrins: 1 itinerari amb 48 participants.
Descobrim Mondragó amb na Monda: 13 itineraris amb 475 participants.
Així mateix, s’han realitzat els següents tallers ambientals: 19 en total, amb 469
participants:
Taller de sostenibilitat: 12 tallers amb un total de 275 participants.
Ornaments nadalencs amb motius de natura: 4 tallers amb un total de
74 participants.
Taller de fòssils: 3 tallers amb un total de 120 participants.
A més a més, el parc natural ha oferit visites guiades per al públic en general,
principalment els dissabtes. Durant el 2014, l’equip d’educació ambiental ha
realitzat 6 visites guiades, una d’elles amb cadira Joelette, amb un total de 103
participants.
Nombre d’activitats realitzades Nombre de participants
Visites prèvies
53
1.482
Tallers ambientals
19
469
Itineraris interpretatius
50
1.694
Visites guiades
6
102
TOTAL D’ACTIVITATS
128
3.747
Taula resum de les activitats d’educació formal realitzades durant el 2014

Finalment, cal esmentar que durant els mesos de gener, febrer i març de 2014
l’equip d’educació ambiental del parc natural de Mondragó va realitzar
itineraris a son Real i al parc natural de la península de Llevant. A son Real, va
realitzar 3 itineraris, en els quals hi participaren 143 alumnes mentre que al parc
natural de la península de Llevant va realitzar 32 activitats, amb 727
participants.
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3.3.4 Programa d’agenda d’activitats
Durant el 2014 s’han organitzat 36 activitats d’agenda en les quals hi han
participat un total de 401 persones. A la següent taula es mostren les activitats
d’agenda organitzades amb el nombre de participants:
Data
Títol de l’activitat
Participants
11/01/2014 Recompte d'aus aquàtiques
6
01/02/2014 La vida als estanys
15
08/02/2014 Paisatge de marina
2
15/02/2014 Ses coves del Rei, un viatge a la prehistòria
8
22/02/2014 Les falgueres de Mondragó
0
28/02/2014 Teatret de teresetes
39
01/03/2014 Taller de fòssils
15
15/03/2014 Seguim el rastre dels animals
21
22/03/2014 De s’Amarador a Cala Figuera
13
29/03/2014 Les orquídies de Mondragó
14
05/04/2014 Com es va formar la costa de Mondragó?
19
26/04/2014 Seguiment de la tortuga mediterrània
21
03/05/2014 Les aus marines
7
17/05/2014 Les construccions tradicionals de pedra seca
0
24/05/2014 Juguetes antigues
4
31/05/2014 Paisatge de marina
16
07/06/2014 Els paisatges de la sal
8
14/06/2014 Feim sabó artesanal
0
21/06/2014 Coneguem Mondragó des de la mar amb la balear
15
24/06/2014 Coneguem Mondragó des de la mar amb la balear
15
25/06/2014 Coneguem Mondragó des de la mar amb la balear
0
26/06/2014 Coneguem Mondragó des de la mar amb la balear
14
27/06/2014 Coneguem Mondragó des de la mar amb la balear
16
28/06/2014 Coneguem Mondragó des de la mar amb la balear
0
12/07/2014 Mamifers de Mondragó
0
26/07/2014 El litoral de Mondragó
10
02/08/2014 De S' Amarador a Cala Figuera
5
23/08/2014 El litoral de Mondragó
3
13/09/2014 Jornades europees de patrimoni
5
27/09/2014 Amollada de fauna
32
11/10/2014 Dia Mundial de les Aus
26
18/10/2014 La primavera d’hivern
4
15/11/2014 Feim sabó artesanal per a nins
27
15/11/2014 Volta en bici
9
13/12/2014 Els bolets de Mondragó
8
20/12/2014 La marina a l’hivern
4
TOTAL
36
401
(En gris hi ha marcades les activitats que han estat gratuïtes amb motiu de la
celebració d’alguna efemèride)
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De cada una de les activitats d’agenda s’ha fet un cartell per donar-li difusió.
Aquests cartells són enviats per correu electrònic a la llista de contactes del
parc i penjats a la pàgina web i a la xarxa social facebook de Balears Natura.

Cartells per donar difusió a les activitats d’agenda

Com es va formar la costa de Mondragó?

Taller de fòssils
M

Amollada de fauna

Volta amb bici (aniversari del parc)
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3.3.5 Programa de nous refugis
Durant el 2014 estava previst realitzar els tràmits administratius per obtenir
l’autorització per al soterrament d’un dipòsit d’aigua i una fossa sèptica a la
caseta de Can Cano, per tal que en un futur pugui ser usada com a refugi.
Això no obstant, no s’han obtingut encara els permisos.
Durant el mes de setembre, per part del Departament de Gestió de la
Biodiversitat d’IBANAT i sense comunicació prèvia a la direcció del parc es va
retirar la fossa sèptica que estava previst instal·lar a Can Cano, que fou
traslladada a un altre espai natural.

3.3.6 Projecte de seguiment dels aparcaments del parc
L’objectiu d’aquest projecte és dur a terme el seguiment del funcionament
dels aparcaments de Ca sa Muda i de Ca Na Martina, que des de dia 1 de
novembre de 2013 són gestionats per l’associació s’Estel de Llevant.
Durant el 2014 s’han realitzat una sèrie de visites per tal de supervisar el
compliment del plec de prescripcions tècniques del corresponent contracte.
L’adjudicatari, abans d’iniciar l’explotació del servei s’ha encarregat
d’adequar els espais i de dotar-los de les instal·lacions necessàries pel seu bon
funcionament:
ha condicionat el ferm dels dos aparcaments.
ha desbrossat i realitzat un manteniment de la
coberta vegetal.
ha adequat l’interior i exterior de les casetes de
cobrament que estan ubicades a l’entrada de
cada un dels aparcaments.
ha instal·lat senyals verticals per dirigir els cotxes i
cartells indicant l’horari de funcionament i les tarifes.
ha col·locat papereres de reciclatge en cada un
dels aparcaments.
ha dotat cada un dels aparcaments dels extintors
corresponents d’acord amb la capacitat màxima
de vehicles.
ha instal·lat tres cabines sanitàries als dos
aparcaments, una d’elles adaptada a minusvàlids.

Així mateix, l’adjudicatari s’ha encarregat de mantenir les instal·lacions en
correcte estat de funcionament i neteja.
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Durant l’explotació del servei, l’adjudicatari ha reservat un nombre de places
pel personal del parc i per a les persones que han realitzat alguna activitat
d’agenda, voluntariat o alguna altra activitat organitzada per l’espai natural.
D’altra banda, els propietaris de finques privades ubicades en l’àmbit del parc
natural i les persones empadronades al municipi de Santanyí han estacionat
gratuïtament als dos aparcaments.
En el contracte de gestió estan inclosos com a millora de la proposta
econòmica i tècnica quaranta-cinc jornals anuals d’una brigada de
manteniment i conservació a disposició de l’espai natural. L’equip de gestió
del parc, d’acord amb s’Estel de Llevant s’ha encarregat de fixar el calendari i
supervisar les tasques a realitzar per part aquesta brigada. Durant els mesos
d’agost i setembre ha realitzat tasques de manteniment, principalment neteja
d’itineraris i àrees recreatives i buidatge de papereres. Puntualment també ha
ajudat a la brigada del parc a dur a terme altre tipus de tasques de
conservació.
Per altra banda, cap a finals del mes de juliol s’inicià l’execució d’una part de
les actuacions descrites en la “Proposta de reordenació dels accessos al parc
natural de Mondragó”, redactada el mes de maig de 2014. S’Estel de Llevant
s’encarregà d’executar les següents tasques:
Instal·lació de pals al camí de baixada des de l’aparcament de ses
Fonts de n’Alis fins a l’alçada de l’hotel Condemar i al camí que va des
de la urbanització d’es Cap des Moro fins a l’entrada de l’aparcament
de s’Amarador, per impedir l’estacionament de vehicles.
Pintar l’asfalt: línies grogues al costat dels pals.
Col·locació de senyals de prohibit el pas i l’estacionament.

En el mes d’octubre es va emetre la factura corresponent al cànon establert
segons les clàusules del contracte. S’Estel de Llevant va fer el pagament a
principis del mes de desembre.
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Durant l’any, el concessionari ha aplicat les tarifes previstes en el plec de
prescripcions tècniques del contracte:
- Cotxes: 5€/dia
- Motos : 2 €/dia
- Vehicles amb remolc, caravanes, microbusos i similars: 9€/dia
- Autobusos: 12 €/dia
L’horari d’aplicació de les tarifes ha estat de les 9.00 h a les 20.00 h, des del dia
1 de maig fins al dia 31 d’octubre. Les dades facilitades per s’Estel de Llevant
sobre l’ocupació dels aparcaments al llarg de 2014 han estat les següents:
ses Fonts de n’Alis
s’Amarador
Totals
Cotxes
33859
22573
56432
Especials
1526
1791
3317
Motos
533
472
1005
Autobusos
19
25
44
Caravanes
4
6
10
(dades recollides a la memòria 2014 del Servei d’explotació dels aparcaments
situats en el parc natural de Mondragó)
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3.4 Àrea d’investigació i seguiment
Els objectius fonamentals dels programes i projectes inclosos en aquesta àrea
són millorar el nivell dels coneixements sobre les espècies i els ecosistemes
presents al parc natural i permetre l'avaluació de les amenaces existents i dels
resultats de les accions de gestió.

3.4.1 Programa de seguiment meteorològic
L’objectiu d’aquest programa és disposar de dades de les principals variables
meteorològiques per caracteritzar el clima local i per establir relacions entre les
variables climatològiques i la dinàmica dels ecosistemes.
El parc compta amb una estació meteorològica situada al costat del centre
d’informació de ses Fonts de n’Alis. El personal del centre d’informació ha
recollit diàriament les dades referides a precipitació, temperatura màxima i
mínima, evaporació i tipus de meteors. Les dades es prenen a les 9 h a l’estiu i
a les 10 h a l’hivern i són enviades mensualment a l’Institut Meteorològic de les
Illes Balears.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
MITJANES
TOTAL PLUJA

Tª màx.
mitjana (ºC)

Tª mín.
mitjana (ºC)

Tª mitjana
(ºC)

Pluja
(mm)

15.8
16.8
17.9
21.2
22.3
27.3
29.2
29.5
28.7
25.2
20.8
15.8
22.58

7.7
7.8
9.7
12.2
12.6
17
20.2
21.6
20.7
16.7
13.2
7.2
13.88

11.8
12.3
13.8
16.7
17.5
22.2
24.7
25.6
24.7
21.2
17
11.6
18.26

32.4
14.4
17
14.9
25.6
14.4
0.1
1.1
50.7
42.3
59.1
42.1
314.1

3.4.2 Programa de seguiment de la qualitat de les aigües dels estanys
L’objectiu d’aquest programa és el seguiment periòdic de la qualitat de les
aigües del parc natural mitjançant el control de l’evolució de tota una sèrie de
paràmetres fisicoquímics i microbiològics relacionats amb la qualitat de les
aigües, els quals han de permetre detectar tant situacions anòmales com
tendències generals de tots aquests paràmetres.
D’acord amb el pla de mostreig corresponent a 2014 definit per la Direcció
General de Recursos Hídrics, el seguiment de la qualitat de les aigües s’ha duit
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a terme a dos punts de l’estany de s’Amarador i a dos punts de l’estany de ses
Fonts de n’Alis. Durant l’any s’han realitzat dos mostrejos, un el mes de juliol i
l’altre el mes de novembre. Els mostrejos prevists en els mesos de gener i març
no es varen poder realitzar.
Les mostres s’han entregat al laboratori de l’aigua de la Direcció General de
Recursos Hídrics i una vegada analitzades s’han entregat els resultats al parc
natural.

3.4.3 Programa de seguiment de la regeneració del sistema dunar de
s’Amarador
L’objectiu d’aquest programa és dur a terme el seguiment del projecte
restauració del sistema dunar de s’Amarador iniciat el 2004.
Enguany s’han realitzat dos perfils topogràfics del sistema dunar al llarg del
període comprès entre juny i novembre amb la finalitat de fer un seguiment del
comportament del sistema platja-duna. Així mateix, Quatre consultoria
Ambiental també ha redactat un document “Realització de protocols de
gestió de sistemes platja-duna del parc natural de Mondragó i seguiment de
perfils topogràfics”, que inclou una sèrie de propostes de gestió dunar per tal
de reforçar les gestions realitzades fins ara i per recuperar nous sectors.

3.4.4 Projecte de seguiment de caixes niu
L’objectiu d’aquest projecte és el d’incorporar un major coneixement de la
biologia reproductiva de les espècies ocupants dels nius artificials per a
passeriformes, així com tenir informació sobre el paper de les caixes niu i la
seva capacitat i necessitat en el control de plagues.
Dia 15 de febrer es va realitzar una activitat de manteniment de les caixes niu
per a insectívors de la zona de s’Amarador. En total s’arreglaren 15 caixes que
estaven rompudes i es pintaren amb oli de lli. Hi participaren 59 persones del
grup La Balanguera. L’activitat fou conduïda per un educador del parc i per
Cristina Fiol i José Luis Martínez.
Enguany s’ha realitzat només una revisió post-reproducció de les caixes niu
instal·lades. Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre s’han realitzat
les següents tasques:
1. Revisió de l’estat de les caixes niu penjades a l’àmbit del parc.
2. Reubicació a finques públiques de les caixes niu instal·lades dins finques de
titularitat privada que anteriorment estaven conveniades.
3. Elaboració d’un capa en format shape de la ubicació final de totes les
caixes niu.
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Durant la revisió de tardor es localitzaren 116 caixes. D’aquestes, 34 s’han tret
de les finques privades, de les quals 29 s’han col·locat en un nou itinerari i/o
completant recorreguts i 4 s’han utilitzat per substituir caixes desaparegudes.
Les tres espècies d’aus que s’ha pogut constatar que utilitzen aquest model de
caixa niu han estat el gorrió-teulader (Passer domesticus), el ferrerico (Parus
major) i el formiguer (Jynx torquilla). Aquestes tasques han estat realitzades per
Cristina Fiol París.
Dia 18 de novembre, amb un grup d’alumnes de 3r de secundària de l’IES
Santanyí, es va realitzar un manteniment de les caixes niu amb la finalitat
d’evitar la colmatació de la caixa degut al material acumulat durant l’any i
també per evitar la presència de rosegadors. Les actuacions consistiren en
arreglar les que estaven rompudes i netejar i donar oli de lli unes 35 caixes (les
retirades de finques privades i les dels voltants de Can Biga).

3.4.5 Programa d’inventari de fauna
L’objectiu d’aquest programa és el de contribuir al coneixement i seguiment
de la biodiversitat del parc.
Durant el 2014, els treballadors del parc, han recollit les observacions
naturalístiques durant les visites al parc. Les més destacades es detallen a
continuació:
-

-

-

Gallinago gallinago (cegall): 2 exemplars dia 11 de gener a l’estany de
ses Fonts de n’Alis. És la primera vegada que es detecta aquesta
espècie en el recompte d’aquàtiques del parc.
Anas crecca (sel·la): un exemplar a l’estany de ses Fonts de n’Alis,
present com a mínim del 9 a l’11 de gener.
Luscinia svecica (blaveta), un exemplar vist dia 10 de febrer a
s’Amarador. Primera cita al parc.
Falco subbuteo (falconet): un exemplar vist dia 2 de maig a Can Biga.
Pandion haliaetus (àguila peixatera): un exemplar jove freqüenta
l’estany de ses Fonts de n’Alis des del 7 al 14 de maig. També se’n veu
un altre els dies 27 de juny, 22 d’octubre i 20 de desembre.
Ardea purpurea (agró roig): un exemplar dia 14 de maig a l’estany de
Ses Fonts de n’Alis.
Falco eleonorae (falcó marí): un exemplar dia 21 de maig a ses Fonts de
n’Alis.
Clamator glandarius (cucui reial): un exemplar jove dia 8 de juliol al
costat del centre d’informació. Primera cita al parc.
Vanellus vanellus (juia): 3 exemplars dia 22 d’octubre a s’Amarador.
Milvus milvus (milana): aquesta espècie en perill d’extinció s’ha vist cada
vegada amb més regularitat al llarg de l’any per diverses zones del Parc.

43 de 60

Com en altres anys, aquells exemplars que ens fan arribar al parc que es
troben en mal estat o han patit algun accident s’han entregat al COFIB. Dia 11
de juny es va entregar un exemplar de mussol banyut que havia estat
atropellat i dia 23 de juliol es va entregar un exemplar de puput.
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3.5

Àrea de participació

L’àrea de participació inclou totes les actuacions encaminades a difondre els
valors del parc natural entre la població, així com fomentar la seva integració
dins la societat, especialment la local.

3.5.1 Programa de Junta Rectora
Durant el 2014 s’han dut a terme dues sessions ordinàries de la Junta Rectora
del parc, que han tengut lloc dia 29 d’abril i dia 17 de desembre de 2014. A la
primera sessió s’informà favorablement la memòria d’activitats dels anys 2012 i
2013 i el Programa Anual d’Execució de l’any 2014. A la segona sessió s’informà
favorablement el Programa Anual d’Execució de l’any 2015.

3.5.2 Programa de voluntariat
Les activitats de voluntariat ambiental que es desenvolupen dins el parc
natural tenen com a objectiu la promoció i participació de totes aquelles
entitats cíviques o associacions interessades en la conservació del medi i la
difusió de valors ambientals. Les tasques que es duen a terme amb grups de
voluntariat s’emmarquen principalment dins objectius de conservació i
restauració dels hàbitats o manteniment d’infraestructures i equipaments.
La col·laboració i relació amb entitats com Associació Boscos de Balears,
Associació s’Alzina, Creu Roja, etc. constitueix una eina de gestió per a la
conservació del parc natural.
Del 2014 es pot destacar la participació en tasques de retirada de branques,
repoblació i manteniment dels alumnes de l’IES Santanyí. Amb aquesta
col·laboració s’ha aconseguit implicar els alumnes del municipi en les tasques
de conservació del parc.
Enguany s’han desenvolupat 9 accions de voluntariat en les quals han
participat un total de 505 persones:
-

Manteniment de caixes niu. Dia 15 de febrer es va realitzar una activitat de
manteniment de les caixes niu per a insectívors de la zona de s’Amarador.
En total s’arreglaren 15 caixes que estaven rompudes i es pintaren amb oli
de lli. Hi participaren 56 persones del grup La Balanguera. L’activitat fou
conduïda per un educador del parc i per Cristina Fiol i José Luis Martínez.
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-

-

-

-

-

-

Retirada de branques i restes de temporal. Dia 27 de febrer hi havia previst
un voluntariat amb el CEPA La Balanguera que es va anul·lar degut a la
mala previsió meteorològica.
Retirada de branques i troncs de la zona de sa Punta de ses Gatoves. Dia 1
de març, 9 persones de l’associació s’Alzina amb un educador del parc
retiraren branques i troncs de la zona de sa Punta de ses Gatoves caigudes
amb el temporal d’octubre de 2013.

Neteja de platges. Dia 30 abril 152 alumnes del col·legi Sagrat Cor
acompanyats per la brigada del parc s’encarregaren de dur a terme una
neteja de les platges i també dels itineraris.
Retirada de branques i troncs de la zona de sa Punta de ses Gatoves. Dia
10 de maig 6 persones de la Creu Roja amb un educador del parc
retiraren branques i troncs de la zona de sa Punta de ses Gatoves caigudes
amb el temporal d’octubre de 2013.
Manteniment de repoblacions. Dia 24 de juliol es va dur a terme un
manteniment de les repoblacions de la zona de l’esplanada situada
darrera la platja de ses Fonts de n’Alis i de l’itinerari de sa Guàrdia d’en
Garrot amb persones de la Creu Roja. Hi participaren 4 persones.

Manteniment repoblacions. Dia 15 de setembre 4 persones de la UIB
s’encarregaren de realitzar tasques de poda de manteniment i regs de les
repoblacions de la finca de ca na Martina.
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-

Plantació a sa Guàrdia d’en Garrot i manteniment de caixes niu. Dia 18 de
novembre 45 alumnes de l’IES Santanyí realitzaren una repoblació forestal
a la zona de sa Guàrdia d’en Garrot, un dels punts més afectats pel
temporal d’octubre de 2013. S’empraren espècies pròpies de l’hàbitat,
com savines, pins, romanins, aladerns de fulla estreta i ullastres. El mateix
dia 24 alumnes es dedicaren a realitzar tasques de manteniment de les
caixes niu de la zona de Can Biga (ajustament de claus i grapes, aplicació
d’oli de lli i recanvi de les caixes, quan fou necessari).

-

Neteja de ses Coves del Rei. Dia 22 de novembre estava previst seguir amb
la neteja de ses Coves del Rei, un dels jaciments prehistòrics del parc, amb
l’ajuda de l’associació s’Alzina, però s’hagué d’anul·lar per manca de
participants.
Reforestació. Dia 29 d’octubre un grup de 70 alumnes de l’IES Santanyí va
realitzar una reforestació a sa Punta de ses Gatoves, una de les zones que
es va veure més afectada amb el temporal passat. L’activitat fou
coordinada per la Xarxa Forestal de les Illes Balears.
Reforestació. Dia 18 de novembre, amb un grup de 70 alumnes de 3r de
secundària de l’Institut de Santanyí, es va realitzar una plantació a la zona
de l’itinerari de sa Guàrdia d’en Garrot. L’activitat fou coordinada per
personal del parc.

-

-

Data
Activitat voluntariat
Grup
n º participants
15/02/2014
Manteniment caixes niu
La Balanguera
56
27/02/2014
Retirada de branques
La Balanguera
Anul·lat
01/03/2014
Retirada de branques
S’Alzina
9
30/04/2014
Neteja de platges
Sagrat Cor
152
10/05/2014
Retirada de branques
Creu Roja
6
24/07/2014
Manteniment repoblacions
Creu Roja
4
15/09/2014
Manteniment repoblacions
UIB
4
18/11/2014
Plantació i manteniment caixes niu
IES Santanyí
69
29/10/2014
Reforestació Punta de ses Gatoves
IES Santanyí
70
18/11/2014
Reforestació Guàrdia d’en Garrot
IES Santanyí
70
Taula resum dels voluntariats realitzats al parc natural de Mondragó durant 2014
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Àrea de manteniment

L’àrea de manteniment inclou totes les actuacions que tenen per finalitat
mantenir en bon estat els valors, béns, infraestructures i equipaments del parc
natural.

3.6.1 Programa de manteniment general
L’objectiu d’aquest programa és mantenir els equipaments i altres béns del
parc en bon estat.
Durant l’any s’han arreglat les teulades del centre d’informació de ses Fonts de
n’Alis i de la caseta de Can Canonge, que s’havien fet malbé amb el
temporal.
Enguany també ha estat necessari reparar tancaments en mal estat i
esbaldrecs de paret seca, molts d’ells ocasionats per la caiguda de pins.
Durant el mes de desembre s’han arreglat els esbaldrecs que es detallen a
continuació:
-

El portell d’entrada a la finca de Can Casetes. Les tasques han estat
executades per una brigada del Departament de Gestió de la Biodiversitat
d’IBANAT.

-

Un tram de 12 metres de paret seca en una parcel·la pública, al camí de
baixada a la platja de sa Font de n’Alis, davant l’hotel Condemar. Les
tasques han estat executades per Andreu Rigo Rigo i contractades per la
DIrecció General.
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-

S’Estel de Llevant dedicà una part dels jornals inclosos com a millora del
contracte d’explotació dels aparcaments a la reparació dos esbaldrecs,
un al camí d’accés a la platja de s’Amarador i un altre a una paret
amitgera entre la finca del darrera de l’hotel Condemar i finques de
titularitat pública.

Al voltant del centre d’informació de ses Fonts de n’Alis s’ha desbrossat la
vegetació del jardí. Durant el mes d’octubre es va fer una comanda de noves
espècies per plantar als voltants del centre d’informació tal de fer-lo més
atractiu pels visitants. Les espècies que s’han encarregat són: Lonicera implexa
(5), Cistus monspeliensis (10), Cistus albidus (10), Euphorbia dendroides (5),
Lavandula dentata (5), Teucrium capitatum (10), Ruscus aculeatus (5),
Clematis cirrhosa (5), Calicotome spinosa (25, Erica multiflora (10), Helicrysum
stoechas (10), Launaea cervicornis (5), Phillyrea angustifolia (5, Thymelaea
hirsutu (5), Hypericum perforatum (5), Cneorum tricoccon (5) i Genista lucida
(25). Es preveu plantar-les a principis del 2015. També s’ha fet un manteniment
de les taules i bancs de fusta de l’àrea recreativa de ses Fonts de n’Alis i de
s’Amarador, així com del niu de metralladores de sa Guàrdia d’en Garrot.
Del manteniment de l’aparcament de ses Fonts de n’Alis i de s’Amarador s’ha
encarregat s’Estel de Llevant, tal com correspon segons el contracte
d’explotació dels aparcaments.
Per la neteja de les oficines de can Crestall i del centre d’informació de ses
Fonts de n’Alis s’ha comptat amb un servei extern de neteja: l’empresa Klünlinaer fins a mitjans del mes de setembre, i Rentokil-Initial a partir de la segona
quinzena de setembre.
A més de la reparació i neteja dels equipaments de l’espai natural, dins les
tasques de manteniment s’inclou també la neteja de residus i fems que hi
pugui haver en el medi natural. Com cada any, s’han duit a terme diàriament
tasques de buidatge de les papereres distribuïdes pel parc, neteja dels itineraris
i àrees recreatives. Durant els mesos d’estiu, la brigada del parc ha comptat
amb el suport de dues persones de s’Estel de Llevant. Una part dels jornals
inclosos com a millora a la proposta econòmica i tècnica del contracte
d’explotació dels aparcaments s’han dedicat a realitzar aquestes tasques.
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De manera més puntual també s’ha realitzat una neteja dels calons d’en
Perdiu, de Solimina i des Savinar, així com de l’estany de ses Fonts de n’Alis,
sobretot durant els mesos d’estiu. Així mateix, durant els mesos de novembre i
desembre també s’ha fet necessari realitzar la neteja de les restes acumulades
a causa dels temporals.

Neteja caló des Savinar

Plàstics al caló d’en Burgit

A finals de maig, es retiraren els
enderrocs localitzats en una finca
pública situada al costat de Ca sa
Muda. Així mateix, a principis del mes
de setembre es realitzà un inventari
dels punts d’abocament il·legal de
residus detectats dins l’àmbit del
parc. En total es localitzaren sis punts
d’abocament il·legals. Es va sol·licitar
la col·laboració a l’Ajuntament de
Santanyí per realitzar la neteja dels
residus esmentats.
Durant els mesos de setembre i octubre es varen netejar alguns dels punts
d’abocament il·legal de residus i enderrocs detectats dins l’àmbit del parc.
Retirada de deixalles acumulades a
l’interior de ses Coves del Rei (setembre
2014). Amb l’objectiu de restaurar un dels
jaciments prehistòrics més emblemàtics
del parc s’han dedicat diverses jornades
a netejar l’interior i els voltants de les
coves, amb l’autorització prèvia de la
propietària de la finca. La retirada de llits,
matalassos, geleres, taules i cadires va ser
realitzada per la brigada del parc. A finals de novembre s’acabà de netejar
l’interior i voltants de les coves amb un grup de voluntariat (veure el programa
de voluntariat).
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Retirada de deixalles de la parcel·la 940 del polígon 7. En el mes d’octubre es
varen treure tres remolcs de material de construcció i un remolc amb ferros
rovellats. Les tasques es varen realitzar amb l’autorització de la propietària de
la finca.

Retirada de restes d’enderrocs i altres residus del Torrent Fondo, del camí de na
Replà i de la travessia del camí de son Marimon amb la carretera de
Mondragó. Es varen retirar dues camionades d’enderrocs de la zona del
Torrent Fondo i diversos sacs de deixalles de vidres, plàstics i altres restes del
camí de na Replà. La retirada de les restes d’aquests dos abocadors es va dur
a terme durant la darrera setmana del mes d’octubre amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Santanyí. Es varen llevar també uns vint pneumàtics del camí
de son Marimon.

En el mes d’octubre s’han localitzat dos nous punts amb enderrocs a la zona
des caló des Savinar.

3.6.2 Programa de rehabilitació d’edificacions tradicionals de les
finques públiques
L’objectiu d’aquest programa és anar recuperant les edificacions tradicionals
situades a les finques públiques propietat de la comunitat autònoma.
Enguany s’ha redactat un projecte per la rehabilitació (canvi de coberta) de
la caseta de s’Hort d’en Metge, situada a la parcel·la 1142 del polígon 11, i
s’han sol·licitat els corresponents informes previs preceptius per obtenir la
llicència d’obres per part de l’Ajuntament de Santanyí.
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3.6.3 Projecte de recuperació del forn de calç situat al costat de sa
Punta de ses Gatoves
Amb la finalitat de restaurar el forn de calç situat al costat de l’itinerari de sa
Punta de ses Gatoves, a principis d’octubre es va presentar la documentació
necessària a l’Ajuntament de Santanyí per obtenir la llicència d’obres per tal
d’executar el projecte durant l’any 2015.
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3.7 Àrea de vigilància
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3.7

Àrea de vigilància

Aquesta àrea inclou les actuacions de vigilància que es duen a terme al parc
per garantir la conservació dels valors naturals i el compliment de la normativa.

3.7.1 Programa de vigilància
La vigilància del parc recau principalment en l’agent de medi ambient
destinat al parc, amb el suport puntual d’altres agents de medi ambient, el
qual s’encarrega d’aixecar les actes pertinents en cas de detectar
incompliment de la normativa vigent.
El personal del parc també participa indirectament en tasques de control i
vigilància, i en cas de detectar alguna irregularitat ho comunica a l’agent de
medi ambient responsable.
A finals de maig la direcció del parc sol·licità el reforç de la vigilància davant
l’inici de la temporada estival, degut a l’afluència massiva de visitants que té el
parc durant els mesos d’estiu, especialment a les platges i zones d’ús públic.
Incidències
Com a conseqüència de les fortes plogudes de finals d’octubre del 2013, la
zona humida de ses Fonts de n’Alis va ocupar temporalment part de la platja.
Dia 19 de febrer, l’Ajuntament a través d’una
empresa va iniciar els treballs de restitució del
perfil de la platja de ses Fonts de n’Alis amb
mitjans mecànics i amb aportació de
material exogen, la qual va motivar una acta
de paralització per part de la Demarcació
de Costes i una acta de l’agent de medi
ambient del parc. Dia 24 de febrer l’AMA
aixecà acta en la qual feia constar la retirada dels materials que s’havien
dipositat els dies 18 i 19 de febrer al llit del torrent de ses Fonts de n’Alis (trossos
de marès i picadís).
Així mateix, durant l’estiu es tornà a instal·lar una
iurta a la mateixa un parcel·la privada on s’havia
instal·lat il·legalment en anys anteriors. Es va
aixecar novament una acta de denúncia per
part de l’AMA.
Durant l’any s’han tramitat 33 expedients sancionadors: 1 per usos no
autoritzats, 2 per obres, 29 per vehicles estacionats il·legalment i 1 per navegar
sense autorització.
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3.8

Àrea d’administració

L’àrea d’administració conté els recursos materials i les actuacions
administratives necessàries per al bon funcionament del parc natural.

3.8.1 Programa d’administració
L’objectiu d’aquest programa és realitzar totes les gestions administratives
necessàries per a la realització del programa anual d’execució.
Durant el 2014 s’han realitzat tasques administratives diverses:
Tasques administratives relacionades amb el personal del parc: realització
de previsions mensuals de quadrants, quadrants executats, incidències,
vestuari, etc.
Tasques administratives relacionades amb la gestió econòmica del parc:
codificació i tramesa de factures, caixa mensual del parc, control del
pagament de taxes i impostos, etc.
Tasques administratives d’atenció al públic, telefònica i presencial a les
oficines de Can Crestall.
Així mateix també s’han planificat, coordinat i supervisat les actuacions incloses
en les diferents àrees de gestió del programa anual d’execució de 2014, d’ús
públic, conservació, manteniment i seguiment.
Des del parc s’han redactat 30 informes al llarg del 2014 (cal esmentar que els
informes PORN no s’han fet des del parc, sinó des del Servei de Planificació de
la Conselleria). En el següent quadre es detallen els expedients tramitats i els
motius de sol·licitud d’informe.
TIPUS D’INFORME
Informes per a activitats esportives, d’oci o
turístiques
Informes sol·licitats per particulars, entitats o
administracions per a col·laboracions i per a la
investigació
Altres informes

QUANTITAT
11
9
10

3.8.2 Programa de la botiga del parc
L’objectiu d’aquest programa és el d’oferir als visitants del parc la possibilitat
d’obtenir productes dels espais naturals protegits de les Illes Balears i productes
de la comarca.
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Durant el 2014 s’han fet comandes en tres ocasions. Dues comandes de
productes de la comarca (mel i confitura) i s’han ampliat l’oferta de llibres de
temàtica naturalística. També s’ha adquirit una màquina registradora.
A la següent taula queden reflectides les vendes de l’any 2014, amb els
pertinents ingressos mensuals en euros:

Gener

Total articles
6

Total vendes
39,00

Febrer

6

97,20

Març

14

79.80

Abril

20

100,80

Maig

13

97,55

Juny

16

76,80

Juliol

7

48,35

Agost

14

25,95

Setembre

11

50,50

Octubre

12

95,25

Novembre

20

72,81

Desembre

17

20,55

140

804,56

3.8.3 Programa de prevenció de riscs laborals
Durant l’any l’empresa “Pitiusas de Seguridad” va dur a terme la revisió dels
extintors de Can Crestall, centre informació, Ca na Martina i Ca sa Muda.

3.9

Àrea de planificació

L’àrea de planificació té com a objectiu planificar adequadament tots els
aspectes que intervenen en la gestió del parc mitjançant la redacció dels
documents de planificació que estableix la normativa.

3.9.1 Programa anual d’execució
A finals de 2014 per part de la direcció del parc s’ha redactat el programa
anual d’execució (PAE) de 2015, en el qual s’hi han detallat cada una de les
actuacions a executar al llarg de l’any, agrupades en projectes o programes,
que s’han classificat en 10 àrees de gestió.

3.9.2 Pla de gestió del lloc ES 0000145 Mondragó
Durant el 2014 la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic ha duit a terme el procés de participació pública per a
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l’elaboració del pla de gestió del LIC i ZEPA de Mondragó, entre altres espais
naturals de les Illes Balears inclosos dins la Xarxa Natura 2000. L’objectiu
d’aquest procés és el d’involucrar a tots els agents socials, econòmics i
ambientals implicats en aquests espais naturals d’alt valor ecològic per tal que
facin les seves aportacions i obtenir així uns plans de gestió amb el màxim de
consens possible.
La redacció del pla de gestió de Mondragó (codi ES 0000145) és un pas previ a
la declaració del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Conservació
per les Aus (ZEPA) com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) de la Xarxa
Natura 2000.
S’han organitzat dues sessions de participació: la primera va tenir lloc al centre
cívic dels Llombards dia 13 de febrer a les 17.30 h i la segona dia 10 d’abril a les
oficines de son Rossinyol.

3.10 Àrea d’avaluació
L’àrea d’avaluació inclou les accions que tenen com a objectiu avaluar els
resultats de les accions previstes als documents de planificació vigents, així
com l’adequació dels resultats als objectius inicials.

3.10.1 Programa d’avaluació
La principal actuació dins aquest programa és valorar el grau de compliment
del programa anual de 2014 mitjançant l’elaboració d’aquesta memòria de
gestió, que recull totes les actuacions que s’han realitzat dins cada àrea de
gestió, programa i projecte.
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