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Presentació
S’Enceta el present any amb un pla anual d’execució que trobem molt
ambiciós pel que fa sobretot a certes àrees de treball. A la vegada que
continuen els programes més consolidats dins l’àrea de conservació com ara
el control d’espècies al·lòctones i invasores o el seguiment de les colònies
d’aus marines, altres àmbits de feina com l’ús públic veuen incrementat el seu
pressupost per tal de poder augmentar la capacitat d’acollida del parc
respecte dels visitants. La consolidació dels programes de seguiments de fauna
i flora i l’increment del número de visitants que s’acosten al parc interessats
pels nostres valors naturals i etnològics són precisament els dos objectius
principals que observem a l’hora de planificar aquesta eina de gestió. Els
centres d’interpretació de la natura tant a Eivissa com a Formentera són
gairebé ja una realitat i l’any passat es donaren les primeres passes per la seva
posada en marxa, després que hagués conclòs la fase d’obres.
A més, s’exerceix un rigorós control de la mobilitat (aparcaments de vehicles,
fondejos d’embarcacions) per tal de tenir les eines necessàries a l’hora que, be
nosaltres o altres estaments públics, puguin cometre actuacions de regulació
dels desplaçaments i estacionaments dins l’àmbit de l’espai protegit. A la
platja d’Illetes la circulació i estacionaments es fan ja d’una manera molt més
controlada i, per les platges d’Eivissa, el Consell Insular te previst un projecte de
remodelació de la carretera d’accés que farà que s’incrementi molt la qualitat
de la visita.
Per fi i no menys important, la creació (juliol 2008) de la comissió per
l’ordenació de l’activitat salinera, encarregada de redactar el pla que reguli
aquesta activitat tradicional, farà que les tasques de manteniment de les
salines es facin segons un protocol seriós per garantir que l’empresa no perd la
seva rendibilitat, sempre sota el compromís de que els valors naturals i
etnològics es preservin al llarg del temps.
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Sumari
Equip de gestió
Programes i projectes
1.Àrea de gestió per a la conservació
1.1.Programa d’estudi, seguiment i control de fauna al·lòctona i invasora.
Avaluació inicial de la densitat de la rata negra a l’illa de s’Espalmador.
1.2.Programa de seguiment de gavina vulgar.
1.3.Programa de seguiment de l’evolució de la gavina d’Audouin.
1.4.Programa de seguiment de la plataforma artificial de l’àguila peixatera.
1.5.Programa de seguiment del corb marí.
1.6.Programa d’estudi, seguiment i control de flora al·lòctona i invasora.
1.7.Programa de Sanitat forestal
1.8.Programa de millora i restauració d’ecosistemes: retranqueig de la tanca de
la llacuna de s’Espalmador.
1.9.Projecte de reubicació dels captadors de les dunes des Cavallet.
1.10.Projecte de tancament de la mota de sa Llonganisa.

2.Àrea de desenvolupament socio-econòmic
2.1.Programa de seguiment de les activitats subvencionables.
2.2. Programa de seguiment i control de les instal·lacions de servei de
temporada (informes, recomptes).
2.3.Programa de control de la mobilitat (recomptes).

3.Àrea d’ús públic
3.1.Programa de millora del centre de Sant Francesc.
¾
¾
¾

dotació de mobiliari i contingut educatiu
compra aparell generador d’energia.
projecte d’activitats.

3.2. Programa de millora del centre de Can Marroig:
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¾
¾
¾

dotació de mobiliari i contingut educatiu
augment dotació pel subministrament energètic
projecte d’activitats.

3.3.Programa d’adequació com a aula de natura del centre del virot.
¾

projecte d’activitats.

3.4.Programa d’adequació com a refugi de la casa de peons caminers.
¾

projecte d’activitats,

3.5. Programa de publicacions:
¾

impressió tríptic general,

3.6. Programa BLAU, VERD, BLANC.
¾
¾

Sortides d’EA,
Setmana de la Ciència 2010.

3.7.Programa d’educació per públic en general.
3.8.Programa d’organització de les agendes d’activitats per a 2010.
3.9.Programa d’informació, acollida i divulgació.
¾
¾
¾

campanya touroperadors (fangs).
campanya plantes invasores.
campanya s’Espalmador.

4. Àrea d’investigació i seguiment
4.1.Programa de seguiment de la qualitat de l’aigua.
4.2.Programa de seguiment de la fauna vertebrada.
¾

campanyes d’anellament

4.3.Projecte d’estudi dels crustacis cavernícoles endèmics.

5.Àrea de participació
5.1.Reunions del patronat

6.Àrea de manteniment
6.1.Programa de manteniment i neteja.
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6.2.Programa de manteniment de la senyalització.
6.3.Programa d’assistència als agents de medi ambient.

7.Àrea de vigilància
7.1.Programa de vigilància a l’àmbit terrestre.
7.2.Programa de vigilància a l’àmbit marí.

8.Àrea d’administració
9.Àrea de planificació
9.1. Programa d’elaboració del Pla Anual d’Execució pel 2011
9.2. Programa d’elaboració de la Memòria de treball del 2010
9.3. Programa de reunions de la Comissió per l’ordenació i gestió de l’activitat
salinera.

10.Àrea d’avaluació
Pressupost
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Equip de gestió

Directora
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Tècnica superior
Núria Valverde Costa

Educadors ambientals
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Informadors
Helena Ribas Marí
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Naturalista
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Brigada de manteniment
Isard Polo Sánchez
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1.Àrea de gestió per a la conservació

1.1.PROGRAMA D’ESTUDI, SEGUIMENT I CONTROL DE FAUNA
AL·LÒCTONA I INVASORA. AVALUACIÓ INICIAL DE LA DENSITAT DE RATA
NEGRA A S’ESPALMADOR.
L’illa de s’Espalmador allotja una petita colònia de cria de virot (Puffinus
mauretanicus) la qual està sotmesa als efectes de la predació per part
de la rata negra (Rattus rattus). Es planteja per enguany una actuació
per avaluar la densitat de rates per tal de poder dissenyar la millor
estratègia de control de les mateixes. L’objectiu és que les seues
poblacions estiguin controlades i no suposin una amenaça per a les
colònies de virots.
1.2.PROGRAMA DE SEGUIMENT DE GAVINA VULGAR (Larus michahellis).
Els esforços sobre aquesta espècie es basen en el seu seguiment, el qual
consisteix en l’anellament i monitorització de la productivitat de les
colònies ja que el control amb verí s’ha rebel·lat com a inútil e inclús
contraproduent.
1.3.PROGRAMA DE SEGUIMENT
D’AUDOUIN (Larus audouinii).

DE

L’EVOLUCIÓ

DE

LA

GAVINA

La distribució i densitat de les seves colònies fluctuen bastant d’un any a
l’altre. Es fa precís fer-ne un seguiment acurat per tal de controlar
aquestos canvis.
1.4.PROGRAMA DE SEGUIMENT DE L’ÀGUILA PEIXATERA (Pandion
haliaetus).
Amb la plataforma artificial i els reclams col·locats fa uns quatre anys,
enguany ens posarem en contacte amb l’especialista per seguir
endavant el programa de recuperació de l’àguila peixatera com a
nidificant a Eivissa.
1.5.PROGRAMA DE SEGUIMENT
(Phalacrocorax aristotelis).
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DEL

CORB

MARÍ

EMPLOMALLAT

Un altre ocell marí del qual ens interessa conèixer la distribució de les
seues colònies.
1.6.PROGRAMA D’ESTUDI, SEGUIMENT I CONTROL DE FLORA AL·LÒCTONA
I INVASORA.
L’any passat les dues brigades de la fundació Deixalles i d’Aspanadif,
han fet molta feina en el control de la Kalanchoe. Es continuen fent
esforços també amb altres plantes invasores com el Carpobrotus.
Enguany es preveu reeditar els mateixos contractes per tal de continuar
la feina a l’illa de Formentera. Es preveu que la feina la facin també
persones amb risc d’exclusió social.
1.7.PROGRAMA DE SANITAT FORESTAL.
S’executa per part de l’IBANAT un programa de sanitat forestal en
aquelles àrees de pinedes. Allà on els temporals deixen pins caiguts i on
es detecten coleòpters perforadors preferentment.
1.8.PROGRAMA
DE
MILLORA
I
RESTAURACIÓ
D’ECOSISTEMES:
RETRANQUEIG DE LA TANCA DE LA LLACUNA DE S’ESPALMADOR.
La tanca està posada (“La Caixa” 2008) i es necessita retranquejar-la
per incloure dins la zona protegida tota la superfície d’aigua quan la
llacuna està plena.
1.9.PROJECTE DE REUBICACIÓ DELS CAPTADORS DE LES DUNES DES
CAVALLET.
De la mateixa manera, després que la Demarcació Balear de Costes
posés aquestos captadors, els estudis de la zona més recents ens
obliguen a modificar-los en part.
1.10.PROJECTE DE TANCAMENT DE LA MOTA DE SA LLONGANISA.
Una de les motes més freqüentades per la gent i a la vegada més
properes a les zones de concentració dels flamencs i d’altres aus
aquàtiques.

8

2.Àrea de desenvolupament socioeconòmic

2.1.PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES.
Amb motiu de la convocatòria per l’atorgament de subvencions dins
l’àmbit dels espais naturals protegits.
2.2.PROGRAMA DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS DE
SERVEI DE TEMPORADA.
Una vegada posades en la platja (hamaques, quioscos, punts
d’atracament, etc.) els vigilants les recompten i controlen què es fa
segons l’autoritzat aquell any.
2.3.PROGRAMA DE CONTROL DE LA MOBILITAT.
Igualment els vigilants contractats a l’estiu controlen la regulació del
trànsit a la zona d’Illetes.
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3.Àrea d’ús públic

3.1.PROGRAMA DE MILLORA DEL CENTRE DE SANT FRANCESC.
Es preveu avançar en l’obtenció de la dotació del mobiliari i del
contingut educatiu, així com fer el projecte d’activitats. D’altra banda
es preveu la compra d’un generador d’energia per tal de donar llum al
centre i poder obrir-lo tot i que falti.
3.2. PROGRAMA DE MILLORA DEL CENTRE DE CAN MARROIG.
Igualment es fa necessari continuar treballant per l’adquisició del
contingut educatiu i del mobiliari, adequar la dotació del
subministrament energètic i obtenir el projecte d’activitats.
3.3. PROGRAMA D’ADEQUACIÓ DEL CENTRE DEL VIROT COM A AULA DE
NATURA.
Es preveu contractar el projecte d’activitats.
3.4. PROGRAMA D’ADEQUACIÓ COM A REFUGI DE LA CASA DE PEONS
CAMINERS.
Es pretén dur a terme la contractació del projecte d’activitats.
3.5.PROGRAMA DE PUBLICACIONS.
Enguany es proposa la impressió del tríptic general,
3.6. PROGRAMA BLAU, VERD, BLANC.
Continuen les sortides d’educació ambiental amb les educadores.
D’altra banda es celebrarà la Setmana de la Ciència.
3.7.PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER PÚBLIC EN GENERAL.
Quan es sol·licitin visites guiades pels dissabtes.
3.8. PROGRAMA D’ORGANITZACIÓ DE LES AGENDES D’ACTIVITATS PER A
2010 i 2011.
10

Tant d’hivern com de primavera-tardor. Cada vegada amb més
varietat d’activitats i amb més èxit entre el públic.
3.9.PROGRAMA D’INFORMACIÓ, ACOLLIDA I DIVULGACIÓ.
Es proposa per enguany 3 campanyes d’informació: una als
touroperadors sobre la restricció de banys a la llacuna de s’Espalmador,
una altra sobre plantes invasores als propietaris de cases i jardins, i una
més a l’illa de s’Espalmador per als usuaris de la platja.
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4. Àrea d’investigació i seguiment

4.1.PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIGUA.
Ara fa sis anys que començàrem aquesta campanya i es preveu la seva
continuació.
4.2.PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA FAUNA VERTEBRADA.
El seguiment de l’avifauna aquàtica i les campanyes d’anellament són
també claus a l’hora de reorientar la gestió de les zones humides. Com
cada any es preveu un contracte per les campanyes d’anellament.
4.3.PROJECTE D’ESTUDI DELS CRUSTACIS CAVERNÍCOLES ENDÈMICS.
Es persegueix amb aquest estudi l’actualització dels coneixements al
respecte de la fauna invertebrada cavernícola endèmica del parc.
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5. Àrea de participació

5.1.REUNIONS DEL PATRONAT.
Com cada any es preveu que es faci la reunió del Patronat, òrgan consultiu
del parc, al qual s’exposarà la memòria de l’any 2009 i el pla anual de 2010.

13

6.Àrea de manteniment

6.1. PROGRAMA DE MANTENIMENT I NETEJA.
Aquesta és una feina que malauradament sempre ens ocupa tota una
brigada de treballadors. La brigada continua essent compartida amb les
Reserves Naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
6.2. PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ.
Una vegada posats els senyals, es fa necessari reposar les caigudes, recuperar
les robades i en general, mantenir-les totes en bon estat ja que són la imatge
del parc en el camp.
6.3. PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA ALS AGENTS MEDIAMBIENTALS.
Sempre que aquestos la requereixin, sobre tot a l’hora de recollir animals ferits, i
portar-los al centre de recuperació.
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7. Àrea de vigilància

7.1. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA A L’ÀMBIT TERRESTRE.
Bé d’ofici per part dels agents mediambientals o bé per requeriment de l’equip
del parc.
7.2. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA A L’ÀMBIT MARÍTIM.
A l’estiu s’intensifiquen les sortides amb la barca sempre que sigui possible. Es
solen fer sortides conjuntes de la brigada, les informadores i els vigilants per fer
campanyes diverses a l’illa de s’Espalmador.
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8.Àrea d’administració

No es preveu enguany cap tipus d’actuació dins d’aquesta àrea.
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9.Àrea de planificació

9.1. PROGRAMA D’ELABORACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D’EXECUCIÓ PER AL
2011.
Com cada any es preveu la redacció del programa anual d’execució per
l’any següent.
9.2. PROGRAMA D’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS 2010
Igualment es redactarà la memòria de l’any en curs.

9.3.PROJECTE D’ASSESSORAMENT PER L’ELABORACIÓ DE L’ESBORRANY DEL PLA
SECTORIAL D’ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT SALINERA.
Després de les primeres reunions de la Comissió creada a tal efecte, es preveu
l’assessorament a l’òrgan competent en la seva redacció. És prioritari per tant
fer l’esborrany del pla sobre el qual l’equip tècnic pugui treballar.
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10.Àrea d’avaluació

No es preveu enguany cap tipus d’actuació dins d’aquesta àrea.
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1.6. PROJECTE............................................................................................

Pressupost 2010
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