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Presentació
Per aconseguir els objectius d’un espai natural protegit, cal que la gestió sigui adaptativa, és a dir,
fonamentada en una contínua retroalimentació de la informació. El procés de gestió inclou etapes
de planificació, de disseny, d’implementació, de monitoratge, d’avaluació, de comunicació i
d’adaptació. L’avaluació consisteix a revisar les accions realitzades, els processos i els recursos
invertits per tal de quantificar si aquests produeixen els resultats esperats. El sentit de l’avaluació
de la gestió és millorar i corregir les pràctiques de gestió que s’allunyen dels objectius marcats i
aconseguir una major efectivitat en l’assoliment d’aquests objectius.
Els resultats de l’avaluació de la gestió durant l’any 2012 mostren una caiguda del 6 % respecte al
grau d’efectivitat en la gestió global de la Reserva Natural de s’Albufereta, valor gens negligible
quan el grau d’efectivitat de la gestió global l’any anterior ja era lleugerament inferior al 50 %.
Malauradament, això implica que la vulnerabilitat de s’Albufereta envers els impactes i les
amenaces ha augmentat el darrer any.
El primer dels objectius de la Reserva és, no ho oblidem mai, la conservació íntegra i la millora del
patrimoni natural, paisatgístic i etnològic, com també la restauració en els casos en què això sigui
possible. En aquest sentit, cal remarcar que les actuacions de conservació planificades per a l’any
2012 més rellevants (els projectes de restauració dels sistemes de comportes i creació d’illetes a sa
Barcassa) no s’haurien pogut dur endavant enguany sense el finançament extern. No obstant això,
l’èxit de la gestió d’un espai natural protegit no pot quedar únicament en mans de les aportacions
externes de recursos, cal que l’Administració dediqui els recursos humans, materials i econòmics
necessaris per garantir a llarg termini un seguiment, una vigilància i un control correctes de les
activitats que amenacen els valors que es protegeixen.

La directora de la Reserva Natural de s’Albufereta

Carolina Encinas Redondo
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1. Dades generals
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Municipis de s’Albufereta: Alcúdia i Pollença.
Figures de protecció: Reserva Natural Especial, ANEI, LIC i ZEPA.
Declaració: Decret 121/2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta Reserva Natural
(BOIB 130, de 30/10/2001).
Modificacions posteriors: Decret 58/2002, de 12 d’abril (BOIB 48, de 20/4/2002), i disposició
transitòria primera de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (BOIB 58, de 4/6/2005), que la requalifica de Reserva Natural Especial.
Superfície protegida: aproximadament 213 hectàrees de protecció estricta amb la figura de reserva
natural especial.
Perifèria de protecció: 290 hectàrees.
Superfície pública: 155,92 hectàrees (73 % de la Reserva Natural).
Instruments de planificació: Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufereta (PORN),
aprovat pel Consell de Govern el dia 19 d’octubre de 2001 (BOIB 130, de 30/10/2001). No disposa
de pla rector d’ús i gestió (PRUG) aprovat.
Valors més destacats
−
−
−
−
−
−
−

La riquesa ornitològica: més del 60 % de les espècies d’aus conegudes a les Illes Balears
s’han observat a s’Albufereta.
Important zona per a la reproducció, hivernada d’aus aquàtiques i zona d’alimentació.
Hàbitat potencial de reproducció d’espècies en perill d’extinció.
La població de Tamarix boveana i Tamarix canariensis més important de Mallorca. La
formació de bosc palustre de tamarells.
Els 349 tàxons vegetals descrits, entre els quals hi ha tres espècies (Pancratium maritimum,
Chamaerops humilis i Myrtus communis) i un gènere protegits (Tamarix).
La singularitat hidrogeològica dels Ulls del Rec.
El paisatge.

Objectius de la Reserva
1.
2.
3.

La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic en el seu àmbit
territorial, com també la restauració d’aquests valors en els casos en què sigui possible.
La difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni mitjançant una utilització social
òptima.
L’harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els objectius anteriors.
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2. Gestió de la Reserva Natural de
s’Albufereta
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Òrgan de gestió
Espais de Natura Balear ha estat l’empresa pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori encarregada de la gestió dels espais naturals protegits de les Illes Balears, entre
els quals hi ha la Reserva Natural de s’Albufereta. Durant el 2012 els responsables d’Espais de
Natura Balear han estat:
President: senyor Gabriel Company Bauzá
Vicepresidenta: senyora Neus Lliteras Reche
Director d’Espais de Natura Balear: senyor José María Vicente Martorell
El Consell Directiu (òrgan col·legiat amb representació de diverses conselleries i departaments
del Govern de les Illes Balears)
No obstant això, el Consell de Govern va acordar el passat 16 de novembre de 2012 extingir
aquesta empresa pública i que les seves funcions fossin assumides per l’Ibanat o bé per la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.

Junta Rectora de la Reserva Natural
La Junta Rectora és l’òrgan de participació dels diversos agents socials vinculats a la Reserva
Natural. Els membres que l’han format durant l’any 2012 han estat:
1
2

3
4
5
6
7
8
9

President
Vicepresident

Sr. Francesc Moll Marquès
Sr. José María Vicente Martorell
(en suplència de la directora general de
Biodiversitat)
Secretària
Sra. Carolina Encinas Redondo
Directora de la RN de s’Albufereta
Representant de la Conselleria d’Agricultura, Sra. Margaret Mercadal Camps
Medi Ambient i Territori
Representant de la Conselleria d’Educació, Sr. Onofre Ferrer Riera
Cultura i Universitats
Representant de la Conselleria de Turisme i Sr. Jaime Martínez Llabrés
Esports
Representant del Consell Insular de Mallorca
Sra. Margalida Pocoví Sampol
Representant de l’Ajuntament d’Alcúdia
Sr. Juan Luís González Gomila
Representant de l’Ajuntament de Pollença
Sr. Maria P. Buades Cifre

10 Representant dels propietaris dins la RN (I)
11 Representant dels propietaris dins la RN (II)
12 Representant de propietaris de la perifèria de
protecció
13 Representant de la UIB
14 Representant de la Cooperativa Agrària de
Pollença
15 Representant de la Societat de Caçadors
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Sra. Rafaela Vila Jaume
Sra. Sebastiana Reinés Tugores
Sr. Nicolás Siquier Virgós
Sr. Antoni Martínez Taberner
Sr. Antoni Riusech Serra
Sr. Jaume Buades Beltran

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

d’Alcúdia
Representant de la Societat de Caçadors
Pollença
Representants
d’associacions
balears
conservació de la natura (ONG) (I)
Representants
d’associacions
balears
conservació de la natura (ONG) (II)
Representant dels agents turístics
Representant dels sindicats
Cap del Departament de la Direcció General
Biodiversitat
Cap del Servei d’Espais Naturals
Expert en conservació de la natura (I)
Expert en conservació de la natura (II)
Representant de l’Administració central

de Sr. José Luis Pons Cifre
de Sr. Miquel Àngel March
de Sr. Damià Vicens
Sra. Maria José Aguiló Cerdà
Sra. Raquel Hernández Adrián
de Sra. Verónica Segura Robles
Sra. Catalina Massutí Jaume
Sr. Gabriel Perelló
Sr. Pere Tomás
Sr. Carlos Simarro Vicens

Recursos humans
Directora: Carolina Encinas Redondo
Vigilant: sense contractar durant el 2012
El personal adscrit a la Reserva Natural de s’Albufereta durant el 2012 ha estat únicament d’una
directora, sense que s’hagi pogut contractar un vigilant durant mig any, per les limitacions en la
contractació de personal imposades per l’exercici pressupostari 2012.1
La vigilància ambiental del territori de s’Albufereta (caça, abocaments, control d’incendis, etc.) ha
quedat durant el 2012 íntegrament en mans de l’agent de Medi Ambient del municipi de Pollença,
que dedica part dels seus jornals a la Reserva, a més a més d’haver d’assumir jornals de vigilància
d’incendis forestals fora de l’espai natural protegit.
En condicions normals una educadora ambiental del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca dedica
un 40 % de la seva jornada a tasques de la Reserva Natural de s’Albufereta per poder dur endavant
actuacions destinades a l’ús públic i l’educació ambiental d’aquest espai natural protegit. No
obstant això, durant el 2012, malgrat que la Reserva ho havia sol·licitat, no s’ha cobert la baixa
laboral i excedència per maternitat de l’educadora. Així doncs, les activitats programades han estat
assumides per la mateixa direcció de la Reserva per evitar anul·lacions de les visites que havien
estat concertades amb els centres docents a principi del curs escolar. La reincorporació de
l’educadora al seu lloc de treball s’ha produït a final del mes d’octubre.

1

Instrucció conjunta de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis i del director general de Pressuposts i Finançament de 19 d’abril de 2012 per la qual es determina el
requeriment d’autorització i d’informe previs per a la contractació de personal laboral fix i temporal dels ens
que integren el sector públic autonòmic.
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Personal no adscrit a la Reserva Natural ha dut a terme tasques de manteniment puntual per cobrir
les necessitats de la Reserva. De fet, la brigada de conservació d’Espais de Natura Balear ha assumit
el manteniment bàsic de s’Albufereta.

Equipaments
L’oficina administrativa de la Reserva continua ubicada al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, a
la carretera d’Alcúdia-Artà, al Pont dels Anglesos (Muro). Telèfon: 971 89 22 50 i fax: 971 89 21 58.
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La reserva natural disposa d’un vehicle tot terreny, canoes, equipament informàtic, instruments i
eines diverses.

3. Despeses de 2012
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Despeses de l’any 2012
Durant l’any 2012 s’han invertit a s’Albufereta 96.910 euros (sense comptabilitzar la inversió de les
subvencions ni les depeses de personal). Aquesta quantia inclou l’aportació de 88.492,56 euros de
l’Obra Social “La Caixa” dins el marc del conveni de col·laboració d’aquesta entitat amb la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Com es pot apreciar en el gràfic següent la
inversió de fons públics durant l’any 2012 s’ha vist reduïda a la mínima expressió, a nivells sense
precedents en la història de la Reserva Natural.

Evolució de la inversió a la Reserva Natural de s’Albufereta (2003-2012) sense comptabilitzar
despeses de personal ni subvencions
La taula següent mostra la despesa efectuada per àrees de gestió comparada amb la pressupostada
en el programa anual d’execució de 2012:
Àrea de gestió

Despesa de 2012 Programat per al 2012

Conservació

88.492,56 €

88.800 €

0,00 €

18.935 €

443,12 €

300 €

Investigació i seguiment

3.590,90 €

5.000 €

Manteniment

1.418,00 €

700 €

0,00 €

0€

347,79 €

0€

94.898,41 €

113.735 €

Desenvolupament socioeconòmic
Ús públic

Planificació
Administració
Total
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Despesa de 2012

ENB
“La Caixa”
Global

6.071,21 €
88.4920,56 €
94.898,41 €

Programat 2012

25.535,00 €
88.200,00 €
113.735,00 €

Diferència

19.463,79 €
-275,41 €
19.188,38 €

Percentatge
executat

24 %
100 %
83 %

El motiu pel qual no s’ha invertit la quantia de 25.535 € tal com recollia el programa anual 2012 es
deu, bàsicament, a la suspensió del pagament dels convenis de col·laboració amb els propietaris.2
Així mateix, cap contracte menor (llevat dels projectes finançats per “La Caixa”) ha estat autoritzat
durant el transcurs de l’any a s’Albufereta. Quant a les despeses menors, també requereixen
autorització prèvia de la Direcció d’Espais de Natura Balear (despeses majors de 300 € i inferiors a
3.000), fet que dificulta sensiblement l’execució del pressupost.

Repartiment de la inversió anual (pública i privada) per àrees de gestió sense tenir en compte
despeses de personal ni subvencions

2

Acord del Consell Directiu d’Espais de Natura Balear de 4 de juny de 2012.
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4.1. Àrea de gestió per a la conservació
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Control de la vegetació al·lòctona invasora
Durant l’any 2012 s’han retirat manualment les llavors i els peus de penniset (Pennisetum villosum)
dels focus detectats en anys anteriors. També s’han controlat punts amb Myoporum tenuifolium
(rebrot del focus pròxim al sol urbà de Can Cap de Bou) i Agave americana present en diverses
cunetes.

Campanya de control de depredadors antròpics
La presència de cans i moixos assilvestrats en el medi natural suposa un perill per a la conservació
de la fauna de la Reserva, sobretot pel comportament depredador dels moixos durant l’època de
reproducció de les aus i les molèsties que els cans a lloure poden generar sobre espècies silvestres,
a part de la depredació. De fet, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN)
considera els moixos assilvestrats entre les 100 espècies exòtiques més perjudicials per a la
biodiversitat.
Per això, durant l’any 2012 la Reserva ha tornat a elaborar un cens de moixos amb metodologies
equivalents a les de l’any 2009, que van consistir en mostrejos amb transsectes nocturns. Els
resultats obtinguts durant el 2012 posen de manifest una elevada presència de moixos a l’espai
protegit. L’anàlisi de dades aporta una estima mitjana de 75 moixos a l’espai protegit que no
difereix substancialment respecte a l’estima de l’any 2009. Una part important de les observacions
fetes ha estat obtinguda als voltants del torrent del Rec. L’elevat nombre d’habitatges unifamiliars,
la presència de contenidors de fems i també la pràctica d’alimentar els animals a lloure per part
dels veïns (fet constatat en diversos indrets de l’entorn de la Reserva) expliquen aquests elevats
índexs. De fet, tot i les captures realitzades mitjançant l’ús de trampes per segon any consecutiu, el
nombre de moixos que utilitzen l’espai protegit no sembla reduir-se. Durant el 2012 aquesta tasca
ha estat assumida pel Servei de Protecció d’Espècies.

Projecte de millora d’hàbitats per a les aus amb
creació d’illots a la llacuna de sa Barcassa
Dels diversos elements faunístics propis de les zones humides, les aus són, amb diferència, el grup
zoològic millor estudiat i el més valorat des d’un punt de vista sociològic.
A la part sud-est de s’Albufereta hi ha un estany d’aigües salobres i poc profundes, que normalment
s’eixuga durant l’estiu. Serveix com a lloc de descans, d’alimentació i de cria d’un important nombre
d’espècies d’aus aquàtiques, tant sedentàries com migradores.
La disponibilitat d’espai adient és un dels factors limitadors per a la cria de certes espècies d’aus en
els ecosistemes humits. Hi ha referències i experiències en altres espais naturals protegits que
posen de manifest que la creació d’illots en sistemes aquàtics costaners genera nous hàbitats per a
la reproducció d’aus com els limícoles picaplatges petit, picaplatges camanegra, avisador i, fins i tot,
la llambritja de bec llarg.
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Els objectius d’aquest projecte han estat:
— Creació d’una porció de terra ferma enmig d’un mirall d’aigua que beneficia diverses espècies de
limícoles que actualment crien a la Reserva però que tenen limitades les seves àrees per a la
reproducció.
— Creació de zones aïllades de la pressió de depredadors terrestres (inclosos els moixos) que
poden incidir negativament sobre les poblacions d’aus.
— Creació de zones aïllades lliures de la pressió dels vianants i dels usuaris dels voltants com a
zones de repòs i descans de l’avifauna.
Una vegada realitzat l’estudi3 per descartar possible contaminació dels sediments per metalls
pesants, hidrocarburs policíclics i plaguicides s’ha intervingut sobre l’hàbitat per crear dues illetes a
sa Barcassa. Seguint les recomanacions tècniques més adients per evitar alteracions negatives
sobre la llacuna, es va procedir a crear dues illetes d’escassa alçada (menys d’un metre), a partir de
l’acumulació del mateix sediment de la llacuna (màxim de 40 cm de profunditat), sempre amb cura
de no alterar paisatgísticament l’entorn i treballar en el moment de màxima dessecació. En el
disseny dels illots es va tenir en compte la necessitat de disposar de pendents suaus per afavorir
l’àrea d’alimentació de limícoles, a més a més d’afavorir una àrea de cria potencial per a diverses
espècies.

Com a resultat, la llacuna de sa Barcassa disposa ara de dues illetes que es mantenen emergides
durant l’època d’hivern i primavera, d’uns 20 m de diàmetre, amb pendents suaus. La zona ja és
freqüentada per picaplatges (Charadrius sp.), becvermells (Netta rufina), grisetes (Anas strepera),
collverds (Anas platyrhynchos), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i gavines d’hivern (Larus
ridibundus).
3

REVIRIEGO et. al., 2011. Estudi per a millorar l’hàbitat per a les aus a sa Barcassa. Document inèdit CBBAEspais de Natura Balear.
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En aquest projecte, íntegrament finançat per l’Obra Social “La Caixa” amb 16.717,15 €, hi
participaren 10 persones en risc d’exclusió social.

Quan la llacuna de sa Barcassa era completament eixuta es varen preparar les dues illetes. A la
imatge es veu la illeta sud-est, creada amb el mateix sediment de la llacuna

Efecte de les primeres pluges de tardor i pujada del nivell de l’aigua a la illeta nord-oest
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Grup de becvermells en els illots a la llacuna de sa Barcassa durant l’hivern

Tasques
diverses a les
riberes de la
llacuna

Fotografia panoràmica de la llacuna de sa Barcassa, on s’aprecien les dues illetes acabades
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Projecte de restauració i millora del sistema de
comportes
Per millorar la disponibilitat de les aigües dolces a s’Albufereta i mantenir-ne uns nivells adequats
—també al final de la primavera, quan l’aportació d’aigües és escassa—, ha estat necessari
recuperar mecanismes de regulació dels nivells hídrics, mitjançant comportes, que permetin
mantenir l’hàbitat de l’aiguamoll en condicions òptimes fins i tot durant bona part de la sequera
estival.
Durant l’estiu de 2012 s’ha executat el projecte de restauració i millora del sistema de comportes,
íntegrament finançat per l’Obra Social “La Caixa” (71.775,41 €). Hi varen participar laboralment cinc
persones en risc d’exclusió social.
Les actuacions dutes a terme, concretament, han estat:
1. Desbrossament de la vegetació que envaïa els canals. Desobstrucció de trams de canals
empastats per l’acumulació de sediment. En total s’han netejat 500 metres de canals a les
proximitats de les comportes.

2. Neteja i condicionament dels elements antics (comportes i ponts) que estaven envaïts pels
exosquelets de l’invertebrat invasor Phycopomatus enigmaticus.
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3. Instal·lació de 10 comportes noves del model “tajadera” i “en volant”. Reparació i
reforçament de dics adjacents en mal estat.
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Neteja del torrent del Rec
Abaqua, empresa pública que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, ha
netejat durant l’any 2012 1.861,40 metres lineals del torrent del Rec, com a part del projecte de
neteja de torrents de Mallorca que la Conselleria ha dut a terme a final de 2011 i principi de 2012.
Aquesta actuació, fora de la planificació prevista en el programa anual d’execució 2012 de la
Reserva Natural de s’Albufereta, va ser programada per Abaqua a final de 2011, però se’n va
suspendre l’execució fins a l’estiu de 2012 per solucionar els inconvenients hidrològics i biològics de
l’actuació (nivell hídric massa alt, inici d’època de nidificació d’aus). Les tasques es varen fer en el
tram de torrent comprès entre els Ulls del Rec i el Pas del Cero, sense que s’hagi vist afectada la
zona de tamarellar que fan servir els ardeids com a dormidor. La inversió feta per Abaqua en
aquesta actuació ha estat de 26.830,85 €.
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4.2. Àrea de desenvolupament
socioeconòmic
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Convenis de col·laboració
El Consell Directiu d’Espais de Natura Balear en la sessió de 4 de juny de 2012 va acordar no
prorrogar els convenis entre Espais de Natura Balear i els propietaris de terrenys inclosos a
s’Albufereta, llevat que els propietaris dels terrenys amb conveni acceptassin mantenir la
col·laboració amb Espais de Natura Balear sense rebre cap tipus de contraprestació econòmica. Així
doncs, després de notificar aquesta decisió als titulars de terrenys amb conveni, es mantenen
vigents vuit dels nou convenis inicialment signats.
Cal recordar que aquests convenis són fonamentals per garantir l’ús públic de s’Albufereta, atès
que l’itinerari principal per contemplar l’aiguamoll travessa per propietats privades. Així doncs, cal
remarcar que és la generositat dels propietaris de la Reserva el que fa viable que la Reserva pugui
continuar oferint visites guiades a grups i particulars.
En el cas concret de s’Albufereta (situació no extrapolable a altres espais naturals protegits) els
convenis de col·laboració han funcionat com a eines més eficients que les subvencions per dirigir la
gestió cap als objectius de l’espai natural protegit.

Subvencions per a inversions als espais de
rellevància ambiental
Durant l’any 2012 s’ha finalitzat el procediment de les subvencions 2009-2010 corresponents a la
convocatòria publicada en el BOIB núm. 160, de 31 d’octubre de 2009 (bases publicades en el BOIB
núm. 96, de 25 de juny de 2005, i modificades en el BOIB núm. 144, de 3 d’octubre de 2009).
L’import total destinat a finançar activitats a s’Albufereta ha estat de 151.679,17 € en aquesta
convocatòria, i en finalitzar l’any 2012 resta pendent liquidar el pagament de 59.431,33 € a onze
dels beneficiaris, pagament que s’ha de fer efectiu a mesura que Espais de Natura Balear disposi de
fons.
Els detalls de les activitats subvencionades a la Reserva Natural de s’Albufereta en la convocatòria
2009 apareixen en les taules i els gràfics següents.

Denegades
Desistides
Revocades
De convocatòria anterior
Finalitzades

5
10
3
3
27
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Activitat
Compra de maquinària
Manteniment agrícola
Rehabilitació d’exteriors
Sanejament
Tancaments
Total

Nre.
subv. Import aprovat de Quantia de la
la inversió
subvenció
pagades
17
359.554,57 €
114.432,92 €
3
16.299,66 €
2.798,50 €
2
45.774,71 €
15.316,34 €
1
5.014,38 €
2.152,82 €
4
48.142,60 €
16.978,59 €
27
474.785,92 €
151.679,17 €

Analitzant la sèrie històrica de dades relatives als imports destinats a subvencionar activitats dins la
Reserva Natural, es pot comprovar que la inversió s’ha destinat fonamentalment a la compra de
maquinària agrícola i ha consistit majoritàriament en l’adquisició de tractors i els seus accessoris
(cultivadors, fresadora, remolcs, etc.). Això s’explica perquè la compra de maquinària agrícola era
una activitat objecte de subvenció i ha estat el tipus d’activitat més sol·licitada, malgrat que el
PORN estableix que els elements del catàleg de construccions tradicionals gaudeixen de prioritat en
la concessió de subvencions i ajuts públics per a rehabilitació i manteniment (art. 8.3 i art. 18.2 i 3
del PORN). De fet, la compra de maquinària agrícola a s’Albufereta en les últimes convocatòries ha
consistit majoritàriament en l’adquisició de tractors, activitat que va ser subvencionada en 8 unitats
durant la convocatòria 2009-2010, 14 unitats en la 2007-2008 i 4 unitats en l’anterior, sense que en
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les bases o la convocatòria s’exigís cap demostració de vinculació amb una explotació agrària en
actiu, com sí que succeeix en altres convocatòries d’ajuts destinats a la modernització del sector
agrari (ajuts OMC o PDR). Aquestes dades contrasten amb l’escassa extensió de les parcel·les de
s’Albufereta (de mitjana inferior a una quarterada), que sumen una extensió total de perifèria de
protecció de 290 hectàrees. D’aquí es pot deduir que, en el cas concret de s’Albufereta (no
extrapolable a altres espais naturals protegits), s’ha produït el sobredimensionament de la
maquinària agrícola, adquirida a través d’aquestes subvencions.
Aquesta deriva de la inversió pública cap a activitats que impliquen una excessiva mecanització de
l’activitat agrícola s’haurà de corregir en properes convocatòries cap a altres que impliquin
directament una millora de les condicions ambientals per als hàbitats, les espècies, el patrimoni
etnològic i les millores paisatgístiques.
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4.3. Àrea d’ús públic
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Dades de freqüentació
La manca d’un vigilant contractat durant la temporada d’estiu ha fet inviable la recollida de dades
de camp per poder estimar el nombre de persones que anualment visiten la Reserva.

Programa d’interpretació ambiental
Malgrat la falta de suplència de la baixa laboral i excedència per maternitat de l’educadora, s’ha
considerat prioritari i fonamental mantenir en actiu l’oferta per als centres educatius que ja havien
concertat visita guiada al principi del curs escolar 2011-2012 a partir de l’oferta d’activitats següent:

Vet aquí què he trobat!
Adreçada a infantil i a primer cicle de primària. Els objectes que es troben a la platja de sa
Marina són el motiu per explicar com funciona l’ecosistema i quins són alguns dels impactes
que l’afecten.

Descobreix les plantes de la sal i els ocells de l’aigua
Adreçada a segon cicle de primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius
i escola d’adults. En aquesta visita s’explica que només algunes plantes poden viure a la vorera
de la mar i amb aigües salabroses; s’expliquen també les característiques del salobrar, el
tamarellar i la vegetació dunar, i s’observen alguns dels ocells que necessiten llocs amb
aigua —com s’Albufereta— per poder viure.

Volta en bicicleta
Adreçada a ESO, batxillerat, cicles formatius i escola d’adults. En una volta en bicicleta a la
Reserva s’ofereix una visió de conjunt del que significa s’Albufereta dins l’entorn de la badia de
Pollença. Fàcilment es pot comprendre quina ha estat la importància d’aquesta zona humida al
llarg del temps.
S’han de destacar els bons resultats obtinguts durant l’any 2012 amb les visites escolars, atribuïbles
a la campanya informativa entre els centres de la comarca que es va fer a l’inici del curs escolar per
implicar el professorat en la descoberta de les possibilitats que els ofereix s’Albufereta. Es
comprova d’aquesta manera que l’esforç de difusió persona a persona és el més eficaç per implicar
els centres docents en la Reserva.
En el transcurs de l’any 2012, 246 escolars de 5 escoles dels municipis d’Alcúdia, Pollença i sa Pobla
han fet itineraris interpretatius a la Reserva per conèixer els seus valors naturals. La valoració global
que el professorat dóna a les visites guiades fetes és de 9 punts de mitjana (sobre 10). Una escola
del municipi de Consell no va poder ser atesa per manca de personal.
Concretament, les visites escolars que enguany han passat per s’Albufereta han estat:
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−

−

−
−

−

Els dies 14 i 15 de març, 85 alumes de 3r i 4t de primària del CEIP Joan Mas (Pollença)
visitaren la Reserva. Prèviament, la directora de la Reserva havia fet una xerrada al centre
escolar sobre l’espai natural.
Els dies 23 i 26 de març, els 53 alumnes de 2n de primària del CEIP Porta des Moll (Alcúdia)
vingueren a peu a s’Albufereta. Una setmana abans, s’havia fet una visita prèvia al centre
amb una xerrada i una projecció de vídeo sobre la Reserva.
El 28 de març, els 50 alumnes de 1r i 2n de primària del CP S’Albufera (Port d’Alcúdia)
visitaren la Reserva.
Els dies 10 i 11 de maig, 39 alumnes de 1r d’ESO de l’IES Port de Pollença vingueren en
bicicleta a la Reserva per visitar la platja i el prat de Can Cullerassa, a la Reserva Natural.
Uns dies abans es va fer la xerrada prèvia i la projecció d’un vídeo al centre educatiu.
El 27 de novembre, 19 alumnes del mòdul d’FP de Gestió i ordenació dels recursos naturals
de Joan Taix (sa Pobla) visitaren la Reserva. L’educadora ambiental els va guiar i els va fer la
xerrada prèvia al centre docent.

Com s’aprecia en el gràfic, s’ha produït un descens en el nombre de persones que han participat,
d’una manera o una altra, en activitats organitzades per s’Albufereta durant l’any 2012, atribuïble a
la falta de suplència de la baixa i excedència per maternitat de la persona que feia les tasques
d’educació ambiental a la Reserva fins a la seva reincorporació al mes d’octubre de 2012. No
obstant això, atès que s’ha prioritzat atendre les escoles de la comarca, el nombre d’alumnes que
han passat per la Reserva durant el 2012 ha superat amb diferència el d’anys anteriors.
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Agenda d’activitats
Malgrat que el programa anual d’actuacions 2013 de la Reserva preveia la celebració d’activitats
d’agenda, les circumstàncies abans explicades no han fet possible oferir xerrades, cursos, tallers,
visites guiades, etc. per al públic en general.
Com a novetat, cal destacar que el Consell Directiu d’Espais de Natura Balear va acordar aplicar
tarifes pels serveis i les activitats que s’ofereixen des dels espais naturals protegits (BOIB núm. 70,
de 17/5/2012, i BOIB núm. 71, de 19/5/2012). Concretament, les tarifes que afecten la Reserva
Natural de s’Albufereta són les següents:
Visites guiades
0-3 anys gratuït
<12 anys 2 €
>12 anys 4 €
Activitats esportives
0-3 anys gratuït
<12 anys 6 €
>12 anys 8 €

Visites temàtiques
0-3 anys gratuït
<12 anys 6 €
>12 anys 8 €
Tallers
0-3 anys gratuït
<12 anys 4 €
>12 anys 6 €

A part d’això, la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013 (BOIB núm. 195, de 29/12/2012), inclou el
cobrament d’una taxa per l’autorització d’activitats esportives dins l’àmbit dels espais naturals
protegits i de les finques públiques.

Control d’accessos rodats i zones d’estacionament
El punt 2 de l’article 26 del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufereta estableix que els
aparcaments s’han d’ubicar fora de l’àrea de protecció estricta i estableix com a directriu crear-los
de manera preferent dins el sòl urbà existent als voltants.
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Des de feia ja anys es produïa l’estacionament de vehicles d’una forma desordenada en un prat
pròxim as Grau. Durant l’any 2012 s’ha delimitat amb un tancament de pals la zona apta per a l’ús
d’estacionament i s’han allunyat així els vehicles de la jonquera amb les poblacions de Limonium
algarvense.

Tancament de fusta(línia
fusta (líniadiscontinua
discontínuavermella)
vermella) que delimita la zona d’estacionament i evita la
dispersió de vehicles sobre la jonquera i poblacions de Limonium algarvense
L’actuació que s’ha dut a terme té com a finalitat evitar la dispersió i el trànsit de vehicles per zones
vulnerables amb la consegüent degradació de la singular flora d’aquest lloc. Cal recordar que la
Limonium algarvense a les Illes Balears té una distribució exclusiva a s’Albufereta, malgrat que
també se la pot trobar al litoral sud-oest de la península Ibèrica i a la costa mediterrània del
Marroc.

31

4.4. Àrea d’investigació i seguiment
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Seguiment naturalístic
El cens d’aus aquàtiques hivernants de la Reserva Natural de s’Albufereta s’integra dins el cens
International Waterbird Census (IWC), que té com a objectiu quantificar anualment el nombre
d’aus aquàtiques que passen l’hivern a Europa. A s’Albufereta el cens es fa de manera coordinada
amb el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Els resultats de l’any 2012 mostren que la riquesa i
la diversitat d’aus aquàtiques es manté respecte als anys anteriors. El nombre d’aus
comptabilitzades que utilitzen la zona humida durant l’hivern ha estat estimat en 2.475 exemplars.

Evolució de la diversitat d’aus a s’Albufereta

Els resultats apunten que els grups d’anàtids i ardeids han experimentat un lleuger augment
respecte a l’any anterior, mentre que els limícoles i les fotges han estat menys abundants.

Durant la primavera s’han fet mostrejos des de punts fixos per continuar recopilant informació
sobre les aus que nidifiquen a la Reserva. El nombre total d’espècies que nidifiquen a la Reserva
ascendeix a 33, de les quals 21 corresponen a passeriformes (inclòs l’hortolà de canyet oriental
Emberiza schoeniclus witherbii) i 12 són espècies d’aus aquàtiques. L’anàlisi estadística de les dades
recopilades posa en relleu la importància dels camps erms i el mosaic agropecuari per a la majoria
dels passeriformes.
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Gràcies a la tasca de recerca voluntària i desinteressada d’investigadors com
Miguel Ángel Ibáñez Orrico, que va fer unes prospeccions de camp a
s’Albufereta, es varen identificar diverses espècies d’invertebrats (coleòpters i
heteròpters), entre les quals destaca la descripció d’un exemplar de Polytoxus
sanguineus (Costa, 1842), gènere i espècie no citats encara a les Illes Balears
segons Fauna Europaea.
El micòleg J.L. Siquier Virgos també ha fet noves i valuoses aportacions al catàleg de biodiversitat de
la Reserva.
No obstant això, cal destacar que enguany no s’ha dut a terme el seguiment naturalístic quinzenal
per transsectes que es feia al llarg de tot l’any, malgrat que estava previst en el programa anual
d’execució de 2011. El contracte corresponent no va ser autoritzat com a mesura d’austeritat.
D’altra part, i com és habitual des de l’any 2007, la Reserva Natural ha comptat durant la tardor
amb la presència de l’equip del Dr. Julian Thompson, del Departament de Geografia de la
Universitat de Londres. L’equip ha fet, entre altres pràctiques de camp, una descripció batimètrica
de les llacunes de s’Albufera en un moment de màxima inundació.
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Seguiment de la qualitat de les aigües
Des de l’any 2002 es du a terme un programa de seguiment de la qualitat de les aigües en
col·laboració entre la Reserva Natural de s’Albufereta i el Laboratori de l’Aigua de la mateixa
Conselleria. La periodicitat de recollida de mostres d’aigua ha anat disminuint al llarg dels anys i ha
passat d’una periodicitat mensual durant els primers anys de gestió de la Reserva a una periodicitat
trimestral en l’actualitat.
La Directiva marc d’aigües (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d’octubre) té per objectiu l’organització de la gestió de les aigües superficials, continentals, de
transició, costaneres i subterrànies. La finalitat és prevenir i reduir la contaminació, i millorar la
situació dels ecosistemes aquàtics.
L’article 8 de la Directiva recull l’obligatorietat dels estats membres de fer un seguiment de l’estat
de les aigües superficials, subterrànies i de les zones protegides. Concretament estableix:
«Els estats membres han de vetllar per l’establiment de programes de seguiment de l’estat de les
aigües amb l’objectiu d’obtenir una visió general coherent i completa de l’estat de les aigües en
cada demarcació hidrogràfica [...]
»En el cas de les aigües superficials, els programes han d’incloure: [...] El seguiment de l’estat
ecològic i químic i del potencial ecològic.»
En el marc d’aquesta referència normativa, i també de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat, periòdicament s’analitzen les característiques
fisicoquímiques (salinitat, pH, nutrients, etc.) i microbiològiques (coliformes fecals) de les aigües.
Els resultats del seguiment periòdic de la qualitat de les aigües ens indica el següent:
Paràmetre

Observacions
El valor màxim detectat ha estat de 8,33 al torrent del Rec (abans de les
pH
fonts) i el valor mínim detectat ha estat de 7,3 al canal que desemboca al
costat de la urbanització Club del Sol (Pollença).
Els màxims detectats de conductivitat elèctrica i salinitat són:
— Es Grau: 62,4 mS/cm i 47,3 ‰ salinitat (17/07/2012)
— Sa Barcassa: 56,6 mS/cm i 42,3 ‰ salinitat (17/07/2012)
— Font Salada: 26 mS/cm i salinitat 17,8 ‰ (17/07/2012).
Conductivitat elèctrica
— El Rec (després de les fonts): 5,59 mS/cm i 3,4 ‰ salinitat
a 20 °C i salinitat
(14/2/2012)
— Pas del Cero: 16,9 mS/cm i salinitat de l’11 ‰ (17/7/2012)
— Sa Barcassa: 54,4 mS/cm i 40,5 ‰ salinitat (17/07/2012).
(L’aigua de la mar té una salinitat de 37,9 ‰ (platja de Can Cullerassa)
Els valors màxims detectats han estat el dia 13/02/2012 al torrent de la
Font de Malany amb 218 mg/l, torrent del Rec (abans de les fonts) amb
una concentració de 141 mg/l (la contaminació es dilueix aigües avall
Nitrats
segons els resultats dels altres punts de mostreig), desembocadura de
canal devora la urbanització Club del Sol 127 mg/l, torrent de Can Xanet
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Paràmetre

Nitrits
Fosfats

Coliformes fecals

Observacions
24,3 mg/l i sa Barcassa (final del carrer) 18,3 mg/l.
La concentració mínima és inferior a 2 mg/l.
El valor màxim detectat de 0,17 mg/l a sa Barcassa (final del carrer), però
gairebé tots els assajos donaren resultats per davall de 0,1 mg/l.
El valor màxim detectat ha estat de 0,71 mg/l al torrent del Rec, malgrat
que la majoria d’assajos donen valors per davall de 0,4 mg/l.
Totes les mostres del mes de febrer i les de juliol donaren resultats per
davall de 1.000 UFC/100 ml. Els valors més alts es varen detectar a la
desembocadura de la urbanització del Club del Sol (7.500 UFC/100 ml el
20/11/12) i al torrent del Rec (3.000 UFC el 20/11/12). El mateix dia es
quantificaren 2.900 UFC/100 ml a sa Barcassa i 2.700 UFC/100 ml al canal
de Can Cap de Bou.
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4.5. Àrea de participació
1.Autoritat de gestió, Junta Rectora
/Patronat, Equip de Gestió del
parc/reserva/ de gestió
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Junta Rectora
La Junta Rectora es va reunir el dia 7 de juny de 2012 i va informar favorablement sobre la memòria
d’actuacions de 2011 i el programa anual d’execució de 2012.

Voluntariat
No es varen poder organitzar jornades de voluntariat a causa de la manca de personal d’educació
ambiental.

38

4.6. Àrea de manteniment
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La brigada de conservació d’Espais de Natura Balear (que fa tasques als diversos espais naturals
protegits de Mallorca) ha dedicat 22 dies (38 jornals) a diverses tasques de manteniment de la
Reserva Natural de s’Albufereta, majoritàriament neteja de platges i reparacions de tancaments i
pantalles visuals.

Evolució del nombre de dies i jornals de feina anuals que la brigada de conservació dedicava a la Reserva Natural de
s’Albufereta

No obstant això, a partir de la tardor la brigada de conservació ja no fa tasques a s’Albufereta, atès
que es dedica completament al paratge natural de la serra de Tramuntana.
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4.7. Àrea de vigilància
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Durant l’any 2012 no s’ha pogut contractat un vigilant per intensificar la vigilància a la Reserva
durant l’estiu i la tardor, quan hi ha màxima afluència de visitants. Així doncs, tota la vigilància ha
quedat en mans de l’agent de Medi Ambient de la zona, que també ha hagut d’atendre necessitats
de vigilància en matèria forestal (guàrdies d’incendi) durant la temporada de màxim risc d’incendi.

El descens en el nombre d’actes de denúncies redactades per infraccions dins l’àmbit d’aplicació de
s’Albufereta durant els darrers dos anys no correspon amb un major compliment de la normativa
per part dels usuaris o visitants de la Reserva, sinó més aviat a un descens en l’esforç de vigilància
destinat a l’espai natural protegit.

Les denúncies redactades durant l’any 2012 fan referència a abocaments de residus de construcció
i demolició i a activitats esportives lucratives sense autorització. De fet, abans de començar la
temporada d’estiu es va enviar una carta informativa a totes les empreses conegudes que han
freqüentat sa Marina per impartir classes de surf d’estel per informar sobre la necessitat d’una
autorització per poder fer activitats lucratives esportives a la platja de la Reserva. En aquest sentit,
també es va assistir a diverses reunions amb les empreses que volen oferir cursos de surf d’estel o
paddle surf a sa Marina, a la reunió amb alguns dels veïns afectats i membres de l’Associació de
Veïns Corral d’en Bennàsser i de l’Ajuntament d’Alcúdia. Les conclusions d’aquestes reunions
sempre apunten a la necessitat d’una regulació específica d’aquestes activitats en aquestes platges
en sintonia amb els valors que s’han de protegir a la Reserva.
Durant l’estiu s’ha constatat que hi ha genets que travessen la Reserva Natural i la presència de
cans dins la zona habitualment inundada, a més a més dels cans que alguns visitants continuen
duent a la platja (dins la zona de nidificació de Charadrius alexandrinus).
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4.8. Àrea d’administració
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La tasca administrativa de la Reserva inclou la redacció d’informes tècnics per valorar les diverses
intervencions que es pretenen dur a terme a l’entorn de l’espai natural protegit i que poden
afectar-ne els valors. Aquest tipus de feina s’inclou dins les accions de gestió preventiva de l’espai
natural protegit, com a complement de les actuacions de gestió proactiva que es duen a terme al
territori. Durant l’any 2012 s’han emès tretze informes tècnics.

El 13 d’abril la directora de la Reserva, juntament amb el director del Parc Natural de s’Albufera de
Mallorca, varen rebre els 17 membres de la xarxa RODPAL, grup d’organitzacions no
governamentals que treballen per la cooperació, el desenvolupament i el medi ambient del nord
del Magrib (Marroc). Aquests dies visitaven Mallorca amb l’objectiu de conèixer el model de gestió
dels espais naturals protegits de les Illes Balears.
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4.9. Àrea de planificació
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Els objectius operatius del programa anual d’actuacions 2012 s’han assolit gairebé completament.
Objectius operatius 2012
Grau d’assoliment
1. Mantenir l’oferta educativa de la Reserva especialment dirigida als
100 %
centres docents dels municipis d’Alcúdia i Pollença.
2. Mantenir oberts al públic i en bones condicions els dos itineraris que
discorren per l’interior de la Reserva.

100 %

3. Restaurar la funcionalitat del sistema de comportes.

100 %

4. Disposar de tota la informació i documentació pertinent per poder
iniciar els tràmits per aprovar el pla rector d’ús i gestió (i pla de gestió
de la Xarxa Natura 2000).

25 %

Durant el transcurs de l’any 2012 la directora de la Reserva ha preparat un document diagnòstic
que ha de servir com a avanç del Pla de Gestió de s’Albufereta, com a lloc ES0000226 de la Xarxa
Natura 2000, tal com li va ser encomanat per la Direcció General. També funcionarà com a PRUG de
la Reserva Natural. Aquest document s’ha tramès a la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic per tal que s’iniciï el procés de participació social. No obstant això, falta
incorporar al document la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari que està elaborant la Direcció
General.
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5. Avaluació de la gestió
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L’avaluació de la gestió d’espais naturals protegits està fortament condicionada per una manera de
treballar metòdica i ordenada, en la qual les decisions quedin documentades i hi hagi registres de
les accions que s’hi duen a terme. Amb aquest propòsit s’ha mantingut l’esquema metodològic en
l’elaboració d’aquesta memòria de gestió per acostar-se al màxim possible al model de memòria
d’Europarc-Espanya4, per convertir-la en una eina essencial per a l’avaluació de la gestió.
La gestió de l’any 2012 ha estat marcada per la infradotació de personal de la Reserva Natural i dels
fons públics. Gairebé els únics projectes executats durant l’any han estat els finançats per l’Obra
Social “La Caixa”. De fet, els resultats de l’aplicació de la metodologia METT5 indiquen una caiguda
del 6 % respecte al grau d’efectivitat en la gestió global de la Reserva Natural de s’Albufereta.
Analitzant els cinc elements que componen aquesta avaluació global es comprova que l’efectivitat
de la gestió ha disminuït en 4 dels 5 elements analitzats. Únicament la planificació de l’espai sembla
suficient o, com a mínim, en el mateix grau que la de l’any anterior. De fet, hi ha un retrocés molt
significatiu pel que fa a l’estatus de la Reserva, entesa en el seu context, amb una consegüent major
vulnerabilitat envers les amenaces de l’espai natural protegit. Els recursos destinats a la gestió en el
transcurs de l’any han estat insuficients i l’eficàcia i la idoneïtat en la gestió s’han vist també
disminuïdes.
Cal constatar que algunes de les FORTALESES detectades en la Reserva Natural de s’Albufereta
(fitxa MEETT per al 2012) són l’existència d’objectius de l’espai protegit i que el maneig és
consistent amb els objectius de conservació; és a dir, que la gestió es continua orientant als
objectius de conservació. D’altra banda, també es mantenen o augmenten els mecanismes de
control d’accessos a l’àrea i la relació de cooperació amb els veïns de l’àrea protegida es manté. Hi
ha capacitació professional suficient per gestionar l’àrea.
Entre les DEBILITATS detectades en la Reserva Natural de s’Albufereta (fitxa MEETT per al 2012) les
més destacades són la falta de planificació del monitoratge i l’avaluació, la manca d’investigació
enfocada a la gestió i que el maneig financer no és suficient per atendre les necessitats crítiques de
gestió, de la mateixa manera que tampoc no és suficient la quantitat de personal per gestionar
l’espai natural protegit. Això ha afectat el control dels usos dels recursos naturals i les activitats que
en ella es duen a terme. El pressupost és insuficient i inestable. Finalment, en la pràctica, no s’han
pogut aplicar taxes o quotes que donin el suport financer suficient a l’espai natural protegit.
En general, es detecta una pèrdua dels inputs o recursos de gestió de l’espai natural protegit (tant
econòmics com humans) que posen en entredit la capacitat de gestió de l’espai. La gestió de l’any
2012, malgrat rebre una inversió privada molt considerable, comença a mostrar clars símptomes de
debilitat (caiguda del nombre d’actes de denúncia formulades, inversió pública mínima històrica, no
contractació de personal de vigilància o manca de suplències de personal que fa tasques a la
Reserva, etc.).
La taula següent és un resum dels resultats de l’aplicació de la fitxa METT a la gestió de la Reserva
Natural de s’Albufereta durant l’any 2012.
Herramientas para la evaluación de las áreas protegidas: modelo de memoria de gestión. Manual 08. Serie manuales
Europarc-España. Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013.
5
Adaptació de la fitxa Management Effectiveness Tracking Tool METT (STOLTON et al. 2007) per a les Illes
Balears. Eina d’avaluació de l’efectivitat del maneig per a àrees protegides. Avaluació 2012 de la Reserva
Natural.
4
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TAULA RESUM DELS RESULTATS DE L’APLICACIÓ DE LA FITXA METT COM A EINA D’AVALUACIÓ DE L’EFECTIVITAT DEL MANEIG PER A ÀREES PROTEGIDES

Element avaluat

Context

Planificació

Insums

Processos

Productes

Quina és la situació
actual? Avaluació de la
prioritat relativa de
l’àrea, les amenaces i les
directrius polítiques.

On volem arribar?
Avaluació del
disseny i la
planificació de
l’ENP.

Què es necessita?
Determina els recursos
necessaris per a la gestió.

Com ho farem?
Avaluació dels
processos pels
quals es gestiona
l’ENP.

Significat, amenaces
vulnerabilitat, context
regional...

Legislació, disseny
de l’ENP,
planificació de la
gestió...

Recursos destinats per a
l’ENP en concret
(pressupost, personal…).

Idoneïtat dels
processos de
maneig.

Què hem fet?
Avaluació de la
implementació dels
programes de maneig,
accions realitzades,
béns i serveis.
Resultats directes,
participació, béns i
serveis produïts.

Apropiat o no

Recursos

Eficàcia i idoneïtat

Efectivitat

Criteris avaluats
Enfocament Estatus
Puntuació de
l’ENP
Puntuació màxima
Grau d’efectivitat
de la gestió
(global i per
43 %
element avaluat)
2012
Avaluació anterior 49 %
Tendència

-6 %

8

8

5

12

7

15

15

15

30

18

53 %

53 %

33 %

40 %

39 %

73 %

53 %

40 %

43 %

44 %

-20 %

=

-7 %

-3 %

-5 %

METT és un marc conceptual per a l’avaluació de l’efectivitat de la gestió d’àrees protegides elaborat per la Comissió Mundial per a les Àrees Protegides (CMAP-WCPA)
de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN). És un sistema d’autoavaluació ràpid, simple i sense costs que ha de ser fet pel director o l’equip tècnic. Pot
servir com a auditoria interna de la gestió de l’àrea protegida, encara que no es recomana que sigui l’únic sistema d’avaluació perquè té limitacions metodològiques en
l’avaluació de l’assoliment d’objectius. És també un bon mètode per difondre i comunicar els resultats de la gestió d’una manera ordenada i sintètica.
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