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Presentació
S’Albufera des Grau i el seu entorn, es van declarar parc natural
amb el decret 50/1995, de 4 de maig. El 16 de maig de 2003, per
decret del Govern Balear, s’aprova la modificació del Pla
d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i s’amplien els límits del
seu àmbit terrestre i s’inclou una zona marítima.
El Parc, es troba situat a l’extrem nord-est de l’illa de Menorca ,en
els termes municipals de Maó i des Mercadal, i compta amb una
superfície de 5200 Ha de les quals una tercera part són d’àmbit
marí(àrea de conservació marina).
El Parc ha estat declarat Zona d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA) d’acord amb la Directiva Europea 79/409 de protecció de
les aus que obliga a mantenir les poblacions d’aus i els seus
hàbitats en bon estat. També s’ha proposat com a Lloc d’Interès
Comunitari(LIC) segons la directiva 92/43. Aquestes zones
conformen la xarxa Natura 2000.
El Parc representa la zona nucli de la reserva de la biosfera de
Menorca, distinció que va ser atorgada a l’illa per la UNESCO a
l’octubre de 1993. Aquesta figura té l’objectiu de fer compatibles
el desenvolupament socioeconòmic i la conservació del patrimoni
natural a diferents parts del món, i implica un comprimís ferm per
part de les administracions competents per intentar mantenir un
equilibri entre la conservació dels recursos naturals i les activitats
humanes.
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1.Autoritat de gestió, Junta Rectora,
Equip de Gestió del Parc
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1.1 AUTORITAT DE GESTIÓ
Durant el present any l’Autoritat de Gestió s’ha reunit en una ocasió, el dia 10
de Juliol de 2012.
Presidenta de la Autoritat de Gestió
Sra. Neus Lliteras Reche
Directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canví Climàtic,
representant de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Sr. José M. Vicente Martorell
Director d’Espais de Natura Balear.
Representants del Consell Insular de Menorca
Sr. Fernando Villalonga Bordes
Conseller executiu d’Economia, Medi Ambient i Caça, primer representant del
Consell Insular de Menorca.
Sr. Jose Luis Orfila Hernandez
Director insular d’Economia, Medi Ambient i Caça, segon representat del
Consell Insular de Menorca.
Representants dels ajuntaments
Sr. Félix Ripoll
Regidor de Medi Ambient, representant de l’Ajuntament des Mercadal.
Sr. Mateu Ainsa Coll
Tercer tinent de batle, Àrea de Serveis Tècnics, primer representant de
l’Ajuntament de Maó.
Secretari
Sr. Martí Escudero Portella
Director del parc natural de s’Albufera des Grau.
Convidat
Sr. Ricard Borràs Tejedor
Facultatiu tècnic del parc natural de s’Albufera des Grau.
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1.2 JUNTA RECTORA
Durant el present any la Junta Rectora s’ha reunit en una ocasió, el dia 10 de
Juliol de 2012 .
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. Assessora a l’administració i vetla pel seu compliment.
La composició de la Junta Rectora de l’any 2012 és la següent:
President

Félix de Pablo

Vicepresidenta

Sra. Neus Lliteras Reche, directora
general de Medi natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic

Secretari

Marti Escudero Portella, director del parc
natural s’Albufera des Grau

Representant de la Direcció General de
Recursos Hídrics

Sr. Salvador Padrosa Payeras, director
general de Recursos Hídrics

Representant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats

Onofre Ferrer Riera, director general
d’Ordenació, Innovació, Formació
Profesional i Universitats

Representant de la Conselleria de
Turisme i Esports

Francisco Javier Morente López, director
general d’Esports

Representant de la Direcció General
Caça de Protecció d’Espècies i
Educació Ambiental

Joan Mayol Serra, cap del servei de
Protecció d’Espècies

Representant de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Litoral

Guillermo Chacartegui Cirerol, director
gerent de Qualitat Ambiental i Litoral

Representant de la Conselleria
d’Agricultura

Margaret Mercadal Camps, directora
general de Medi Rural i Mari

Representant de l’Ajuntament de Maó

Mateu Ainsa Coll

Representant de l’Ajuntament de Maó

Àgueda Reynes Calvache

Representant de l’Ajuntament des
Mercadal

Francesc Xavier Ametller

Expert en temes de conservació

Dr. Joan Lluís Pretus
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Representant de l’Institut Menorquí
d’Estudis

Samuel Pons Fàbregues

Representant d’associacions de
conservació de la natura (GOB)

Joan Florit Pujol

Representant d’associacions de
conservació de la natura (GOB)

Joan Bosco Febrer

Representant dels propietaris de
Shangril.là

Michael Martin

Representant dels propietaris de
Shangril·là

Juan Ramón Rosselló Garriga

Representant de l’Associació de Veïns
des Grau

Roser Perello Tur

Representant de Demarcació Costes

Juan Carlos Plaza Plaza cap
demarcació Costes en Illes Balears

Representant dels propietaris del parc

Gabriel Seguí de Vidal

Representant dels propietaris del parc

Andrés Martínez Jover

Representant dels propietaris del parc

Antoni Roca

Representant dels propietaris del parc

María Gràcia Rosselló

Representant de la Universitat de les Illes
Balears

Dr.Gabriel Moyà Niell

Representant de les associacions
agràries

Guillermo d’Olives Vidal

Representant de les associacions
agràries

Manel Martí Salas

Representant del Consell Insular de
Menorca

Jose Luis Orfila Hernandez

Representant del Servei de Costes i
Litoral

Joan Mesquida Sampol

Representant de la Federació Balear de
Caça

Carlos Lozano Lozano
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1.3 EQUIP DE GESTIÓ 2012 DEL PN DE S’ALBUFERA DES GRAU
COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DE GESTIÓ
ESPAIS DE NATURA BALEAR - Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Martí Escudero Portella

Director

Ricard Borràs Tejedor

Facultatiu tècnic

Julia Álvarez Escolano

Educadora ambiental

Begoña Rodríguez i Barberán

Educadora ambiental

Llorenç Capellà

Agent de Medi Ambient (SGT)

Fernando Mozos Schmitt

Naturalista (fins 05/12/2012)

Gabriel Mascaro Fedelich

Capatàs

Naima Montes Moreda

Treballadora de biodiversitat especialista de
primera

David Nieto Fernandez

Treballador de biodiversitat especialista

Mª Angels Mas Corrales

Treballadora especialista

Jose Hidalgo Alles

Treballador de biodiversitat (fins 05/12/2012)

Luis Leandro García

Informador

Carmina Junguito Herrero

Informadora
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2. Pressupost
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2.1 ESTAT DE DESPESES 2012
Actuació

Pressupost inicial

Àrea de Conservació
Àrea d’ús públic
Àrea d’investigació i seguiment
Àrea de participació
Àrea de manteniment
Programa d’educació
Àrea d’administració
Àrea de planificació
Àrea d’avaluació

3.000 €
12.500€
5.000 €
2.000€
32.769,37 €
12.500 €
6.500 €
0€
0€

Pressupost
executat
295,24 €
8.806,50 €
1.178,03 €
250,00 €
36.972,47 €
8.806,5€
7.392,93 €
0€
0€

Entitat
pagadora
E.N.B
E.N.B
E.N.B
E.N.B
E.N.B I LA CAIXA

E.N.B

Taula 1. Desglossament de les despeses de l’any 2011 per àrees. Font i elaboració: PN s’Albufera des
Grau

2.2 AVALUACIÓ TOTAL PER ÀREES
Planif

Conser Ús Pub Partic

Invest

Mante Vigilàn Admin TOTAL
n

Pressup.
aprovat

0€

3000 €

12.500€

5000 €

32.769,37
€

Desp.
executa

0€

295,24 €

8806,50 € 250,00 €

1178,03 €

Despesa
pendent

0€

2704,76€

3693,5€

3821,97 €

2000€

1750 €

0€

6.500 €

61.769,37
€

36972,47€ 0 €

7392,93 €

54.895,17
€

- 4203,10€ 0 €

-892,93€

6.874,20 €

Taula 2. Desglossament de les despeses de l’any 2012 per àrees i quanties de despesa pendent. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau

2.3 PRESSUPOST APROVAT

Administració
11%
Vigilància
0%

Planificació
0%

Conservació
6%
Ús Públic
20%
Participació
3%

Manteniment
53%

Investigació
8%

Gràfic 1 . Desglossament del pressupost segons àrea de destinació per l’any 2012. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau
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2.4 PRESSUPOST EXECUTAT

Vigilància
0%
Administració
5%

Planificació
0%

Conservació
16%

Manteniment
25%
Ús Públic
22%
Investigació
22%
Participació
10%

Gràfic 2 . Desglossament del pressupost executat segons àrea de destinació per l’any 2012.
Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

2.5 DESPESA PENDENT
Planificació
0%
Administració
0%
Investigació
31%

Participació
15%

Vigilància
0%

Manteniment
0%
Conservació
23%

Ús Públic
31%

Gràfic 3 . Desglossament del pressupost pendent segons àrea de destinació per l’any 2012.
Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
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2.6 PROJECTES TRAMITATS PER LA CAIXA

Despesa
executada,
per
negociat

Despesa
pendent

Inclòs
dins
PAE
2012

50.000 €

36.255,30 €

0€

NO

50.000 €

36.255,30 €

0€

Pressupost
Projecte
aprovat

DE RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA

Àrea de
gestió on s’ha
inclòs

Manteniment

Neteja d’itineraris, labors agrícoles i
neteja de la costa

TOTAL

Taula 8. Desglossament projectes tramitats per “l’Obra Social” La Caixa. Font i elaboració: PN s’Albufera
des Grau
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3. Actuacions
3.1.Àrea de gestió per a la conservació
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3.1. ÀREA DE GESTIÓ PER A LA CONSERVACIÓ
3.1.1 Programa de lluita integrada de plagues 2012
Control de la processionària
Durant l’any 2012 s’han duit a terme una sèrie d’actuacions pel control de
processionària del pi, Thaumatopaea pithyocampa.
Les actuacions han estat per diverses vies:
Químiques.
Durant l’any 2012 no s’ha realitzat l’usual campanya per tal de fer front un
dels principals enemics dels pins, la processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa). Aquest sistema consisteix en la utilització de paranys per a
capturar les papallones mascles adultes de la processionària, utilitzant
feromones sexuals. El mascle és atret cap a la trampa i s’impedeix així que
aquests fecundin les femelles després de la seva captura. Només es van
col·locar les 10 trampes de control per a l’obtenció de dades de presència i
incidència d’aquesta espècie. Aquestes capses - trampa foren col·locades
durant el mes de juliol. Com a resultat general destacar la captura de 662
papallones de processionària en aquestes 10 trampes de control que,
traslladat a les 100 capses que es solien col·locar, haurien donat una captura
total de 7.356 papallones.

02/10/2012

22/09/2012

12/09/2012

02/09/2012

23/08/2012

13/08/2012

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
03/08/2012

Nomb. papallones

Corba de vol processionària 2012

Gràfic 1. Corba de vol de la papallona processionària del pi l’estiu-tardor de 2012. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau
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Corba de vol processionària 2004-2012
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Gràfic 2. Corba de vol de la papallona processionària del pi l’estiu-tardor del període 2004-12.
Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Biològiques.
Caixes per rates pinyades.
S’han revisat les 3 caixes per a rates pinyades col·locades al pinar des Grau a
l’any 2007, i es continua sense observar ocupació. Les dues caixes col·locades
a l’edifici Rodríguez Femenías, a l’estiu de 2010 a més de les nou noves
col·locades a l’estiu del 2011, tampoc han obtingut resultats positius.

Fotografia 1. Caixes niu per a rates pinyades

Caixes per ocells insectívors.
Es van revisar les 17 caixes nius per a ocells insectívors col·locades l’any 2006
al Pinar des Grau, 9 van ser ocupades per primaveres, Parus major. A dia 31
15

de maig de 2012, de les 9 caixes ocupades per les primaveres, tres
presentaven un total de 19 polls, altres tres caixes presentaven un total de 15
ous, una caixa presentava un niu buit amb restes de plomes i finalment a una
de les caixes ocupades es va trobar un adult mort i a una altra hi havia dos
polls morts. Les 8 caixes restants no han estat ocupades, bé per presència de
rates(Ratus ratus) o rates sardes (Elyomis quercinus) o bé han restat buides
sense cap motiu aparent.

Fotografia 2. Caixa niu amb nou polls de Parus major

Fotografia 3. Caixa niu amb ous Parus major

Per altre banda s’han revisat les 24 caixes de Mongofre nou, de les quals 8
han tingut presència de Parus major, criant en 6 d’elles un total de 32 polls.
Enguany s’han col·locat 14 caixes niu més a Santa Madrona, Santa Catalina i
Es Banyul, només hi ha hagut ocupació a una caixa amb 5 polls de Parus
major. En total durant l’any 2012 les caixes nius instal·lades al parc han tingut
una productivitat de 54 polls.
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3.1.2 Programa de gestió hídrica de s’Albufera 2012.
Durant tot l’any s’han pres els registres de nivell i pluviometria i s’ha fet una
gestió activa de comportes i de manteniment de la Gola per tal de mantenir
els paràmetres de salinitat i nivell dins uns termes raonables, tal com estipula el
PORN . Durant el 2012 han plogut 438,1 litres/m2 a Sa Gola de s’Albufera des
Grau i 400,3 litres/m2 a Favàritx. Enguany s’ha registrat un nivell mitjà màxim al
mes de febrer de 40,41 cm sobre el nivell del mar i un mínim de –42,98 cm
respecte el nivell de mar al mes d’octubre. El nivell màxim absolut es va
donar dia 30 de gener amb 67 cm, i el mínim el 18 d’octubre amb un nivell
de –45 cm. La pluviometria registrada durant el 2012 a estat més pròpia de
regions mediterrànies més meridionals que no pas d’un clima mediterrani
septentrional, amb pluges tan sols durant e la tardor, segona part de l’hivern i
primera part de la primavera. Amb una sequera estival molt llarga de casi 5
mesos. El màxim resgistrat va ser durant el mes de novembre, 115 litres/m2.
Amb les primeres pluges de la tardor el nivell de s’Albufera comença a pujar
poc a poc fins a tornar a assolir el nivell 0 dia 30 de novembre.
Pluviometria i nivell mig mensual de s'Albufera 2012
140
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Gràfic 3. Precipitacions mensuals i nivell mig mensual de l’any 2012. Font i elaboració:
PN s’Albufera des Grau

Connexió amb la mar, nivell, salinitat i gestió de comportes.
El 2012 atesa la baixa pluviometria registrada, ha estat un any complicat per
la llacuna, especialment pel que fa a la connectivitat amb la mar i a la
superfície litoral dessecada. La salinitat també s’ha incrementat sensiblement
com a conseqüència de l’escassetat de les pluges i el nivell ha assolit la cota
dels –45 cm, a més s’ha mantingut durant 50 dies per davall dels –40cm. A
principis d’any l’aigua de la llacuna es presentava molt dolça (a l’entorn de 2
g de sal/ litre), però de forma progressiva aquesta salinitat ha anat pujant, al
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llarg de l’any, com a conseqüència de l’entrada d’aigua de mar i del
balanç negatiu entre evaporació i (precipitació + aports torrencials). Així a
finals de 2012 la llacuna es troba a una salinitat mitjana que volta els 10 g/l. El
nivell 0 s’ha assolit el 8 de juny, 22 dies abans que l’any 2011, d’altre banda la
gola ha restat oberta fins el 2 setembre, en que amb ajut manual es va tancar
per tal d’evitar una entrada massiva d’aigua marina a l’albufera fruit de les
fortes plenes. Malgrat això en alguns dies esporàdics en que el nivell del mar
va pujar molt, la mar es va tornar a connectar amb lla llacuna a través de la
gola. Pel que fa a la connectivitat, només s’ha pogut tenir la llacuna
connectada amb el mar durant vuit dies en tot l’any.

Comparativa nivell 2007-2012
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Gràfic 4. Comparativa del nivell durant el període 2007-2012, la mesura del nivell correspon a
principi de mes. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

Enguany per manca de finançament no s’ha duit a terme el programa de
seguiment fisico-químic i ecològic de la llacuna per part de la Universitat de
Barcelona, tal i com s’havia fet sempre des que la llacuna fou declarada
Parc Natural. De fet ja l’any 2011 només es va finançar una part d’aquest
seguiment, concretament fins el mes de maig. Enguany però el personal del
parc ha pres mesures més o manco periòdiques d’alguns paràmetres de la
columna d’aigua com oxigen, conductivitat i temperatura i ha elaborat
alguns mapes amb els perfils horitzontals de diferents paràmetres.
Concretament el 23 de març de 2012, es va fer un perfil vertical just en el
punt on abans hi havia instal·lats els sensors, prenent-se mesures en 7 punts de
la columna d’aigua. D’altre banda els dies 13 d’agost, 6 de setembre i 23 de
novembre, es van realitzar transsectes complets de conductivitat,
temperatura i oxigen, és a dir es van prendre mesures d’aquests paràmetres
en 5 punts al llarg de l’eix horitzontal E-W, de la llacuna i en tota la columna
d’aigua. Les dades de conductivitat es van convertir a salinitat.
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Gràfic 5. Gradient horitzontal de salinitat 14-08-12. Font i Elaboració: PN de s’Albufera des Grau

Gràfic 6. Gradient horitzontal de salinitat 6-09-12. Font i Elaboració: PN de s’Albufera des Grau
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Gràfic 7. Gradient horitzontal de salinitat 23-11-12. Font i Elaboració: PN de s’Albufera des Grau

Com es pot observar als gràfics anteriors l’evolució de la salinitat de la
llacuna, durant el 2012 ha estat molt marcada per l’escassetat de pluges i
l’entrada d’aigua marina, així a principis d’any la salinitat de la llacuna era
baixissima de l’ordre dels 2 g/l, i uniforme en tota la columna d’aigua, aquest
fet va durar fins el més d’abril, quan per mor de la manca d’aports
continentals, la salinitat de la llacuna va començar a incrementar-se. En el
moment en que el nivell de la llacuna es situa per davall del nivell del mar, fet
que sòl succeir entre el mesos de juny i juliol, l’aigua de mar comença a entrar
dins la llacuna de manera que les capes inferiors es van salinitzant. Llavors la
llacuna queda fortament estratificada, això es veu perfectament reflectit en
el gràfic 13, on la salinitat de la capa més superficial de la llacuna era de 5-6
g/l, mentre que la de les capes inferiors era d’entre 8 i 12 g/l. A finals d’estiu
les primeres ventades fortes, van aconseguir mesclar bastant la columna
d’aigua però la influència marina a prop de les comportes encara era ben
palesa (veure gràfic 6). Després de les pluges de tardor i de les fortes
ventades de ponent, a finals de novembre la llacuna ja presenta un perfil
totalment mesclat, en que la salinitat resultant ha estat d’entre 8 i 9 g/l. És a
dir que durant l’any 2012 la llacuna s’ha salinitzat uns 7 g/l.

3.1.3 Programa de control de fauna i flora invasora
Durant el 2012 s’ha actuat sobre vàries espècies:
Flora
Arundo donax
Durant l’any 2012 han continuat feines d’eliminació d’aquesta espècie al
torrent des Puntarró en el tram que passa pel costat de les cases de Sa Boval
Nova. En concret s’han hagut de fer quatre estassades més, que afegides a
les 8 de l’any anterior suposen un total de 12 estassades. El resultat d’aquestes
12 estassades ha esta satisfactori i ja no apareix pràcticament cap rebrot
d’Arundo donax.
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Carpobrotus edulis
Durant el 2012, es va sol·licitar al servei de protecció d’espècies que requerís
al propietari de la zona de Favàritx l’accés al personal de parc per tal de
procedir a els tasques d’eliminació i control de l’espècie. Finalment el
propietari va accedir a facilitar l’accés i es van iniciar les esmentades tasques,
que actualment es troben força avançades, aproximadament s’ha eliminat
un 75% de la superfície de Carpobrotus.

Fotografia 4.Tasques d’eliminació i control de Carpobrotus
sp.. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

Aster squamatus
Com altres anys s’ha anat eliminant aquesta espècie de la zona ocupada per
l’Aster tripolium als voltants del salicorniar d’entre comportes i al costat de la
passarel·la de fusta de l’itinerari blau. En molts casos les dues espècies creixien
excessivament juntes, complicant la seva eliminació, esperant-se en molts
casos que es formés l’inflorescència per evitar la retirada accidental de la
espècie a protegir.
Altres espècies
La brigada del parc ha retirat la part restant dels peus d’Aloe sp. i Agave
americana d’un extens nucli poblacional existent a la zona de Shangil·la.
D’altre banda amb ajut del tractor de l’Ibanat, és van retirar 10 peus més
d’Agave americana de zones properes al centre d’interpretació.

21

3.1.4 Programes de seguiment de la fauna
Programa de seguiment de l’avifauna
Censos setmanals d’aus aquàtiques
S’ha fet un seguiment quinzenal del nombre d’aus aquàtiques a s’Albufera
des Grau i a les Salines de Mongofra. Bimensual a la bassa de Morella.

Espècie

Màxim hivern
10-11

Màxim hivern
11-12

Dif %

Tachybaptus ruficollis

319

207

-35,1

Phalacrocorax carbo

215

149

-30,7

Ardea cinerea

21

7

-66,7

Anas penelope

79

55

-30,4

Anas platyrhynchos

158

113

-28,5

Fulica atra

1438

2491

+73,2

TOTAL Aus aquàtiques

2708

3394

+25

Taula 1. Comparativa màxims hivern 2010-11 i 2011-12. Font i elaboració: PN
s’Albufera des Grau.
Nota: S’inclouen com a mesos d’hivern, desembre, gener i Febrer.

En total s’han realitzat 19 censos d’aus aquàtiques. Els resultats mostren que el
nombre màxim d’aus aquàtiques presents a la llacuna durant els mesos
d’hivern (desembre, gener i febrer) ha pujat un 19,1% respecte a l’hivern
anterior, en gran part per la forta pujada en el nombre de fotges (Fulica atra).
L’agró gris (Ardea cinerea) ha estat l’espècie que ha patit la major
davallada, seguit del soterí petit (Tachybaptus ruficollis), el corb marí
(Phalacrocorax carbo), el xiulaire (Anas penelope) i el coll blau (Anas
platyrhynchos)(veure taula 1).
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Nombre d'espècies d'aus aquàtiques 2012
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Gràfic 5. Nombre d’espècies aquàtiques a s’albufera des Grau durant l’any 2012. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau

Nombre total d'aus aquàtiques 2012
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Gràfic 6. Nombre d’exemplars d’aus aquàtiques a s’albufera des Grau durant l’any 2012. Font i
elaboració: PN s’Albufera des Grau

Com es pot observar als gràfics 5 i 6, des de l’inici de la primavera fins a
mitjans d’estiu és l’època de l’any durant la qual es troben menys espècies i
individus a l’albufera, que gaudeix d’una població d’aus aquàtiques
23

majoritàriament hivernants, és a dir, aus que durant els mesos d’estiu emigren
a les zones de cria i tornen a l’hivern a l’albufera on troben l’aliment necessari,
per arribar en bona condició a les zones de cria.

Comparativa anual aus aquàtiques vs pluviometria llacuna
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Gràfic7. Comparació de l’evolució de la pluviometria anual a s’Albufera front el nombre mitjà
anual d’aus aquàtiques que la visiten. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
Nota: El nombre mitjà anual d’aus aquàtiques, és la suma de tots els individus de cada espècie
aquàtica observats en cada cens i dividit pel nombre de censos realitzats cada any n=(32-49).

Pel que fa a l’evolució de les aus en funció dels principals paràmetres físics,
químics i biològics de la llacuna, s’observen diferents tendències. Pel que fa a
la pluviometria no s’observa increment en el nombre d’aus que visiten la
llacuna en els anys més plujosos, més aviat el contrari. En anys secs sembla
que visiten més aus la llacuna que no pas en anys plujosos. Una possible
explicació a aquest fet pot ser que els anys més plujosos les aus es reparteixen
més per les altres zones humides de Menorca ja que aquestes conserven
aigua durant una major part de l’any, com es pot observar al gràfic 7.
Quant a la salinitat no s’observa una relació clara amb el nombre d’aus que
visiten la llacuna, així durant el període 2003- 2006 la salinitat es va anar
incrementant progressivament fins arribar als 15 g/l de mitjana anual i el
nombre mitjà d’aus anual que visiten la llacuna també és va anar
incrementant fins prop dels 2000 individus. En canvi, durant el període 20072011, la salinitat ha anat disminuint progressivament i el nombre d’aus en
canvi s’ha anat incrementant, fins i tot superant en aquest darrer any els
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nivells dels anys 2005 i 2006 (Veure gràfic 8). Al 2012 la salinitat va augmentar
en 4 g/l respecte al 2011, aquest augment no sembla haver afectat el
nombre d’aus que es van comptabilitzar durant el darrer any.

Comparativa anual aus aquàtiques vs salinitat llacuna
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Gràfic 8. Comparació de l’evolució de la salinitat mitjana anual de la llacuna front el nombre
mitjà anual d’aus aquàtiques que la visiten. Font: PN s’Albufera des Grau i Grup de recerca del
Doctor Joan Lluis Pretus. Elaboració: PN s’Albufera des Grau
Nota: El nombre mitjà anual d’aus aquàtiques, és la suma de tots els individus de cada espècie
aquàtica observats en cada cens i dividit pel nombre de censos realitzats cada any n=(32-49).
La salinitat mitjana anual, és la mitjana de les salinitats obtingudes cada mes de l’any.

La diversitat d’espècies d’aus aquàtiques, mesurada com la mitjana anual
del nombre d’espècies d’aus aquàtiques presents a la llacuna, segueix una
evolució molt constant en els darrers anys, així des del 2002 fins a l’actualitat
aquest nombre s’ha mantingut entre les 19 i les 23 espècies, de mitjana anual.
En general el nombre total d’aus aquàtiques i el nombre total d’espècies
mantenen una certa relació, i els anys que hi ha una major diversitat
d’espècies també hi ha un major nombre d’individus. Tot i que aquesta
relació no és estricta i en alguns casos, com poden ser els anys 2002 i 2009 la
diversitat d’espècies era elevada i en canvi el nombre total d’aus no ho fou
tant. Els anys 2011 i 2012 surten d’aquesta dinàmica ja que la diversitat en
espècies és relativament baixa front un increment considerable del nombre
absolut d’aus (Veure gràfic 9).
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Comparativa núm. total d'aus vs núm total d'espècies
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Gràfic 9. Comparació de l’evolució de la mitjana anual d’aus front la mitjana anual del
nombre d’espècies aquàtiques Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
Nota: El nombre mitjà anual d’aus aquàtiques, és la suma de tots els individus de cada espècie
aquàtica observats en cada cens i dividit pel nombre de censos realitzats aquell any, n=(32 –
49). La mitjana anual d’espècies aquàtiques, és la suma del nombre d’espècies d’aus
aquàtiques observades en cada cens dividit pel nombre de censos, n=(32 –49).

Si s’analitzen ara els diferents grups d’aus aquàtiques, s’observa que els
ictiòfags (mengen peix) i els herbívors/granívors, van ésser els grups que més
van patir la sobtada mort de macròfits de l’any 2007, mentre que els
zooplanctívors (mengen petits crustacis, larves, alevins de peixos, etc.,)
proporcionalment no varen baixar tant. Pel que fa al 2012, els ictiòfags s’han
mantingut a un nivell semblant a l’any 2011. El nombre d’aus zooplanctívores
ha experimentat un increment del 9,3% i el nombre d’aus
herbívores/granívores ha disminuit un 3% respecte a l’any 2011.
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Mitjana anual dels diferents grups d'aus aquàtiques
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Gràfic 10. Comparació de l’evolució de la mitjana anual dels diferents grups d’aus aquàtiques.
Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.
Nota: Herbívors/ granívors (Anas creca, A. Platyrynchos, A. Acuta, A. Penelope, A, strepera,
Netta rufina, Aythia niroca. Zooplanctivors (A. Clipeata, Aythia ferina , Trachybaptus ruficollis i T.
Nigricollis. Ictiòfags (Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, Egretta alba, Egretta garzetta,
Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax,
Ixobrichus minutus.

Cens de parelles nidificants de Corbs marins (Phalacrocorax aristotelis)
Durant l’any 2012 es va realitzar un exhaustiu cens de parelles nidificants als
penya-segats costaners de tot el parc, en total es van realitzar tres sortides,
dues amb l’embarcació del parc i una des de terra. Les visites es van realitzar
els dies 26/01/2012 i 28 i 30 de març de 2012. En el casos en que el cens es va
realitzar des de mar amb embarcació, la metodologia consistia en recórrer
tot el litoral del parc, a poca velocitat observant amb ajut de binocles tota la
costa, des d’aproximadament uns 50-60 metres de distància des de la línia de
la costa. En cas de detectar una zona amb abundants excrements, amb
l’embarcació ens apropaven i es mirava si a la zona dels excrements hi havia
aport de material per construir el niu, si havia presència d’algun adult, bé al
niu covant, bé al niu sense covar o bé en una zona propera al niu, polls, etc.
A més es feien algunes fotografies de cada possible niu. D’altre banda
s’anotaven les coordenades i també l’accessibilitat del niu des de terra. En el
cas de la visita feta des de terra la metodologia a seguir va consistir en
recórrer entre dues persones la màxima superfície de penya-segat per tal de
trobar possibles nius. En cas de trobar-se niu, s’anotaven les coordenades, el
nombre d’adults, el nombre d’adults covant , nombre de polls, nombre d’ous
i en cas de no trobar ni adults, ni polls ni ous, s’anotava si havia restes de
plomes, excrements, menjar, etc.
27

En total s’han confirmat 22 nius, més tres nius probables, en total sumen 25
NAO’s (Nius Aparentment Ocupats), el que suposaria que al parc han criat
durant la temporada 2011-12 entre unes 22 i 25 parelles reproductores de
corb marí.

Fotografia 5. Niu de Corb marí amb adult Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau

Segon l’atles dels ocells nidificants del Parc natural de s’Albufera des Grau,
elaborat per la Societat Ornitològica de Menorca per encàrrec del propi
parc, el nombre de parelles reproductores a tot el litoral del parc natural va
ser l’any 2009 d’entre 16 i 17. Segons el mateix atles, l’any 2010 el nombre de
parelles nidificants va oscil·lar entre les 17 i 18. D’altre banda segons
l’investigador i ornitòleg Fèlix De Pablo Pons, el nombre de parelles de corb
marí que nidifiquen al litoral del parc no havia variat des de l’any 1990 fins el
2010, mantenint-se durant tot aquest període entre les 16 i 18 parelles. Per tant
sembla confirmar-se que en aquest dos darrers anys hi hagut un increment
important en el nombre de parelles, passant de 17-18 a 22-25 parelles.
Seguiment dels nius de rapinyaires localitzats al parc
Durant l’any 2011 es va fer una primera prova per l’establiment d’un
seguiment anual de la nidificació de les aus rapinyaires. Per dur a terme
aquest seguiment, el parc compta amb l’estudi elaborat per en Fèlix de Pablo
Pons i Juana Mª Pons Madrid, l’any 2009, en el marc del qual es van localitzar
la practica totalitat de nius de les espècies de rapinyaires que crien al parc.
Atès que es té la localització d’aquests nius i que aquest tipus d’aus
acostumen a criar sempre a les mateixes zones, es va decidir realitzar una
primera prova per tal d’establir en un futur un seguiment més complet de la
nidificació d’aquestes aus. Durant l’any 2012 es va comprovar la cria d’una
parella de Falco (Falco peregrinus), que finalment només va tirar endavant un
dels dos polls que havien nascut. Un altre parella territorial de Falco també es
va observar en un altre penya-segat del parc però no vam poder trobar el
niu. Pel que fa a Falco Tinunculus es va constatar l’establiment de 6 parelles
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nidificants, d’aquestes en tres casos es va poder localitzar el niu, tot i que no
es va poder determinar cap paràmetre sobre la productivitat de les parelles.

Fotografia 6. Niu de xòric, amb exemplar adult femella

D’altre banda també es va poder constatar la nidificació d’una parella de
Soter (Heiraaetus pennatus), amb un poll i una parella de Milà reial (Milvus
milvus), aquesta darrera amb una productivitat de 3 polls.
Programa de seguiment de les caixes niu per a òlibes (Tyto alba)
Durant la primavera es va realitzar el seguiment d'ocupació i/o cria de les
quatre caixes niu per a les òlibes instal·lades a la zona de Shangril·là. El 17 de
maig de 2012 es van revisar tres de les quatre caixes i d’aquestes, a dues les
òlibes van criar. A una de les caixes es van trobar dos adults i quatre ous i a
l’altre entre cinc i sis polls i dos adults. L’altre caixa revisada estava buida.
Programa de seguiment ropalòcers. BMS.
El Parc Natural conjuntament amb l’Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM) formen part de la xarxa de seguiment internacional del Butterfly
Monittoring Scheme (BMS) disposant de dos transsectes, un localitzat al
sistema dunar des Grau i l’altre a un camí forestal a la finca de Santa
Catalina. Aquests transsectes es comencen a fer a la primavera i acaben a
principis de tardor. Durant l’any 2011 i 2012 el número total d’espècies de
papallones observades fou el mateix 20 a Santa Catalina i 20 a Es Grau.
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Comparativa núm.total papallones vs núm. total espècies
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Gràfic 11: Comparativa del nombre total de papallones front el nombre total d’espècies
durant la temporada 2012 en el transsecte des Grau. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau
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Gràfic 12: Comparativa del nombre total de papallones front el nombre total d’espècies durant
la temporada 2012 en el transsecte de Santa Catalina. Font i elaboració: PN s’Albufera des
Grau

3.1.5 Programa de seguiment de poblacions vegetals 2012
Durant l’any 2012 s’ha continuat amb el seguiment de les poblacions vegetals
més amenaçades presents dins el parc natural de s’Albufera des Grau.
Erodium reichardii
Al parc natural de s’Albufera des Grau es coneixen dos nuclis poblacionals
d’aquesta espècie endèmica de Mallorca i Menorca. El nucli de la zona de
Favàritx es objecte de recomptes periòdics des de l’any 2003, mentre que la
població de Cala Caldés s’han començat a fer recomptes l’any 2012.
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35
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Plantes

467

Taula 2. Evolució del nombre de plantes i espigues florals d’Erodium reichardii
al parc natural de s’Albufera de Grau. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Es pot veure com la població de Favàritx segueix una tendència negativa des de
l’any 2008, mentre que de la població de Calés no disposam de suficients dades
per observar una tendència.
Lavatera triloba subsp. pallescens.
El recompte de setembre de 2012, de la població de Favàritx, dona com a
resultat 20 exemplars, dels quals cap són plàntules. El que suposa un reducció
de 34 exemplars i 10 plàntules respecte el resultat de 2011. Es constata que hi
ha una tendència negativa tant en el nombre de individus adults com de
plàntules en els darrers quatre anys (veure taula 2).

Any

Núm.
individus
adults

Núm. plàntules

2012

20

0

20

2011

54

10

64

2010

57

20

77

2009

64

67

131

Total

2008

373

2007

80

Taula 3. Evolució de la població de Lavatera triloba subsp.
Pallescens de la zona de Favàritx.Font i elaboració: PN
s’Albufera des Grau.
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Al parc natural existeix un altre nucli de poblacional d’aquesta espècie situat
a l’Illa den Colom, tot i que no es tenen dades del nombre d’efectius.
Apium bermejoi.
Dia 3 d’abril de 2012 es va realitzar un reforçament de dues noves poblacions
introduïdes el desembre de 2011 (Macar de Sa Roba i Regal de s’Aigua), en
total es van sembrar 56 noves plantes, 28 a cada població. Abans del
reforçament es va procedir a comptar la superfície que ocupaven les plantes
sembrades uns mesos abans, donant un resultat de 1424,75 cm 2 al Regal de
s’Aigua i 1698 cm 2 al Macar de Sa Roba. Pel que fa a les altres tres
poblacions introduïdes en anys anteriors a continuació presentam a la
següent taula els resultats dels recomptes de 2011 i 2012
Mongofra Vell

Capifort (P. Sa Font)

Sa Cudia

Sup. (cm )

Núm. de
taques

Sup. (cm )

Núm. de
taques

Sup. (cm )

Núm. de
taques

2012

8540

11

5593

25

179

8

2011

5246

8

12476,8

15

3

1

2009*

2000

50

2000

50

20

4

2

2

2

Taula 4. Evolució de tres de les 5 poblacions introduïdes d’Apium Bermejoi al PN de s’Albufera
de Grau. Fonts: *UIB (any 2009), PN s’Albufera des Grau (any 2011 i 2012)

Com es pot observar a la taula 4 les poblacions de Mogofra Vell i Capifort es
mantenen força estables mentre que la població de Sa Cudia presenta més
problemes malgrat que aquest any sembla que s’ha recuperat lleugerament.
Espècies vegetals marines
Cymodocea nodosa
El 22 d’octubre de 2010 es van instal·lar tres quadres fixes de 0,16 m 2 , a la zona
de cala En Vidrier, amb la finalitat d’iniciar un seguiment exhaustiu d’aquesta
fanerògama marina a la badia des Grau. Cada quadre es va subdividir en
quatre subquadres de 0,04m 2 , i es van realitzar diversos recomptes del
nombre de feixos de cadascun. A partir de llavors cada any s’ha fet un
recompte del nombre de feixos de cada quadre i el resultats es mostren a la
següent taula:
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2010

2011

2012

Quadre 1

93,83333333

104

148,5

Quadre 2

75,91666667

72

94,5

Quadre 3

117,7833333

63

115

Taula 4. Evolució del nombre de feixos de Cymodocea nodosa dels tres quadres fixes instal·lats
a la badia des Grau Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Sembla idò, que la tendència general en el nombre de feixos és positiva i poc
a poc la praderia es va fent més densa.

3.1.6 Programes d’investigació i col·laboracions
Col·laboració en la instal·lació i manteniment d’un captador de pol·lució
atmosfèrica, per part de l’IMEDEA
L’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, va instal·lar al terrat de les oficines del
parc, una estació captadora d’aerosols atmosfèrics per tal de realitzar un
seguiment de la pol·lució atmosfèrica. El personal de parc ha col·laborat i
col·labora en la substitució dels filtres amb una periodicitat setmanal.
Col·laboracióa amb el COFIB (Consorci Fauna Silvestre de les Illes Balears) en
la recuperació i manteniment de tortugues mediterranies (Testudo Hermani ).
A finals de Juliol el parc va acollir una població de més de 200 tortugues, que
havien estat requisades a un criador il·legal. Aquestes tortugues van ser
allotjades en una zona habilitada expressament i alimentades durant gairebé
dos mesos pel personal del parc, amb verdures comprades a un distribuïdor.
El COFIB va finançar íntegrament aquest aliment.
Col·laboració en la campanya de marcatge de Baldritja grossa (Calonectris
diomedea) per part del Departament de Biologia Animal de la Universitat de
Barcelona.
Durant gran part de l’estiu, diversos investigadors de la UB, van estar allotjats a
l’apartament del parc realitzant una campanya de marcatge i seguiment
d’aquesta au marina. Des del parc es va col·laborar amb l’equip
investigador, cedint temporalment trampes per la captura de moixos i rates,
així com realitzant diverses gestions amb propietaris, experts en aus marines i
altres departaments de la Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i Territori.
Col·laboració en l’estudi sobre les subspècies de Sargantana Balear
(Podarcis lilfordi) a Menorca
Els dos herpetòlegs, Mike Zawadzki i Marten van den Berg, van continuar amb
el seu estudi sobre les subspècies menorquines de la sargantana balear
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(Podarcis lilfordi), recordam que aquests herpetòlegs ja van venir l’octubre del
2011, enguany durant el més d’abril van tornar a Menorca i es van allotjar a
l’apartament del parc, per tal de recopilar més dades sobre aquestes
subspècies menorquines, des del parc els vam donar suport logístic,
transportant-los als illots d’Addaia i a l’Illa d’en Colom en diverses ocasions.
Col·laboració amb les Universitats de Salamanca i de Barcelona.
El facultatiu tècnic del parc va oferir una xerrada als alumnes de 5è curs de la
llicenciatura de Biologia de la Universitat de Salamanca. Aquests alumnes van
visitar el parc el dia 14 d’abril, acompanyats del catedràtic i reconegut
herpetòleg Valentín Perez Mellado. D’altre banda el 18 de maig els alumnes
del màster en conservació de la biodiversitat de la Universitat de Barcelona,
acompanyats pel també reconegut ecòleg el doctor Joan Lluís Pretus, van
realitzar una pràctica sobre captura i recaptura de tortugues aquàtiques en
una zona humida del parc. En aquest cas el tècnic del parc fou l’encarregat
d’ensenya’ls-hi el sistema de captura i marcatge que utilitza el parc.
Col·laboració amb el projecte Life “Reneix” del Consell Insular de Menorca
El naturalista i el tècnic del parc van assessorar als tècnics d’aquest projecte
life, sobre la metodologia a seguir per quantificar el nombre d’efectius de les
poblacions de tortugues d’aigua (Emys orbicularis) per tal que es pugui
avaluar els suposats efectes positius que les actuacions realitzades als Alocs,
en el marc d’aquest projecte, tenen sobre les tortugues.
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3.2.Àrea de desenvolupament
socio-econòmic
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3.2.1 Programa de subvencions per inversions al parc
Ordre de 23 de juny de 2005, del conseller de Medi Ambient per la qual
s’estableix un règim de subvencions per al finançament d’inversions als espais
de rellevància ambiental de les Illes Balears (BOIB núm.160).
Durant l’any 2012, es pot donar per finalitzada la gestió de les 67 sol·licituds
cursades a partir de la convocatòria 2009–2010-2011 de l’ordre de
subvencions per als tipus d’activitats en finques incloses en espais de
rellevància ambiental, la direcció del PN a resolt qüestions en relació al
cobrament de las subvencions pendents.

Mapa 1: Finques del parc natural de s’Albufera des Grau que han rebut subvenció d’Espais de Natura Balear. Font i
elaboració:
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3.3.Àrea d’ús públic
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3.3.1. Projectes d’ús públic
Projecte de millora de la senyalització del parc
Dins el marc de la regulació de l’ús públic dels espais naturals protegits, Espais
de Natura Balear durant l’any 2009 va dur a terme el projecte de
senyalització del parc natural de s’Albufera des Grau. Malauradament
algunes d’aquestes senyals, s’han fet malbé per mor de les condicions
climàtiques o bé per actes de vandalisme. També des del parc s’han
detectat mancances en la senyalització que s’han subsanat.
Concretament les feines realitzades en aquest sentit han estat:
•

Reemplaçament d’un plafó informatiu de 90 x 45 cm instal·lat a
l’intinerari blau sobre peixos de la llacuna.

•

Remplaçament de 7 plafons informatius de 60 x45 cm instal·lats als
diferents intineraris del parc sobre diferents aspectes remarcables de
cada itinerari i que amb el sol s’havien cremat (Sivina, Posidònia,
Anguila, Mula, Rabassot, Es Prat i Fotja)

•

Instal·lació d’un gran pannell informatiu sobre la zona de les Salines
d’Addaia, que versa sobre la fragilitat aquesta important zona de
nidificació d’aus.

•

Reposició de ferratines de prohibit cans

•

Neteja vegetació i reparar suports d’alguns cartells del parc.

(Recursos propis i empreses externes)
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Imatge 1: Pannell instal·lat a la zona de les Salines d’Addaia.

Projecte de tancament de dreceres i vials a la zona de Favàritx
Aquest any s’ha continuat delimitant part del Camí de Cavalls que dona
accés a les platges de Presili i Arenal de Morella, per tal d’evitar que les
usuaris d’aquestes platges utilitzin les nombroses dreceres que hi ha obertes.
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Fotografia 1. Tancament d’ullastre instal·lat a les
dreceres de Favàritx. Font i elaboració: PN s’Albufera
des Grau.

Projecte de delimitació i tancament de sistemes dunars
Es van instal·lar a principi d’any unes baranes d’ullastre elaborades pel
personal del propi parc a la platja de Tamarells Nord just al límit del Camí de
Cavalls, atès que en aquesta zona el camí passa per damunt del sistema
dunar. A la platja de Presili també es va delimitar amb postes de fusta i
cordes una part del sistema dunar, que era molt emprat pels usuaris per
accedir a l’Arenal de Morella fent drecera per damunt del sistema dunar.

Fotografia 2. Feines d’instal·lació d’una barana d’ullastre
per delimitar el sistema dunar de Tamarells Nord i el Camí
de Cavallls. . Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.
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3.3.2 Proposta d’ordenació dels accessos rodats a Favàritx
Durant l’any 2012 el departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca
ha convocat diverses reunions, amb les parts implicades en l’ordenació dels
accessos rodats al Cap de Favàritx. En aquestes reunions les diferents parts
participants, han exposat les seves propostes i expressat les seves opinions. La
proposta del parc consisteix en habilitar durant els mesos de màxima pressió
una tanca agrícola qualificada com Àrea d’Aprofitament Condicionat a
Conservació com a zona d’estacionament temporal i la consolidació i
condicionament dels espais on actualment hi estacionen la majoria de
vehicles. D’altre banda el parc també ha comunicat als participants que la
vocació fonamental de les Àrees de Conservació Predominant, tal i com
recull el PORN, no és altre que conservar les comunitats i les relacions
ecològiques d’aquestes i que la ubicació de zones d’estacionament malgrat
siguin de caràcter temporal, no es compatible amb el manteniment
d’aquestes comunitats i les seves relacions ecològiques.

Mapa 1. Proposta d’ordenació dels accessos a Favàritx realitzada per part del PN de s’Albufera
des Grau. Font: D.G. Costes i PN de s’Albufera des Grau.

41

3.3.3. Nova pàgina web d’Espais de Natura Balear
Des del parc natural de s’Albufera des Grau s’ha col·laborat activament amb
la creació de la nova web d’Espais de Natura, concretament s’han aportat
fotografies de diferents espècies tant de flora com de fauna, de paisatges,
etc., i s’ha col·laborat en la traducció a l’alemany d’una gran part dels textos
inclosos en la pagina. L’enllaç de la nova pagina és el següent:
http://ca.balearsnatura.com/home/

3.3.4 Reedició de material divulgatiu
A principis del 2012 van arribar els nous tríptics dels itineraris autoguiats del
parc, en Català, Castellà, Anglès i Alemany (Obra Social “La Caixa”).

Imatge 2: Nou tríptic de l’Itinerari de blau “Sa Gola”.

3.3.5 Centre de Recepció i Interpretació
Horari d’atenció al públic
L’horari establert d’atenció al públic del Centre de Recepció durant l’any
2012 ha sigut el següent:
D’abril a octubre:
- Divendres, dissabte, diumenge i dilluns de 9 a 15h
- Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 19h
De novembre a març:
- Divendres, dissabte, diumenge i dilluns de 9 a 15h
- Dimarts, dimecres i dijous de 9 a 17h
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Visites al Centre de Recepció Rodríguez Femenies
La memòria dels visitants al Centre de Recepció està compresa des del dia 1
de gener fins el dia 31 de desembre de 2012. Les dades obtingudes
contemplen els següents paràmetres:
Hora d’arribada al centre
Nombre de persones
Visitants a l’exposició
Procedència: balears, peninsulars, anglesos, alemanys, italians, altres
El nombre total de persones que han visitat el centre durant l’any 2012 ha
estat de 13.496 persones.
El total de persones que a nivell individual van passar pel centre va ser de
12.807. Per altra banda, 689 persones van venir en grup (visites guiades,
centres educatius, grups individuals). Aquestes dades queden reflectides al
gràfic 1.
Aquesta xifra comptabilitzen les persones que entren al centre a demanar
informació, es tracta d’una quantitat inferior a les que realment arriben al
centre però queden dins el cotxe o fora del recinte. Tampoc estan
comptabilitzades les persones que fora dels horaris han estat ateses per
qualsevol altra persona del parc.

PERSONES

VISITANTS
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

13496

12807

689
Visitants totals (en
grups i individuals)

Visitants individuals

Total de visitants en
grups

Gràfic 1. Visitants al centre de recepció 2012. Font d’elaboració: Parc natural
de s’Albufera des Grau

En els següents gràfics es pot observar el recompte per mesos així com les
hores de màxima afluència. S’han rebut més visites durant el mes de juliol i
d’agost, un total de 2.203 i 2.518 persones respectivament, aquestes dades
coincideixen amb la temporada d’estiu. S’han rebut menys visites durant el
mes de gener, 174 persones. Aquestes dades són reflex de l’estacionalitat del
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turisme en Menorca. Les hores de màxima afluència van ser al migdia entre
les 11 i 12 hores (gràfic 3).
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Gràfic 2. Visitants totals per mes 2012.
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau

VISITANTS INDIVIDUALS PER HORARI
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Gràfic 3. Visitants individuals per horari 2012.
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.

Durant la primavera i l’estiu 10.915 persones van visitar el centre de recepció
mentre que 1.967 van visitar el centre durant la tardor i l’hivern. Aquestes xifres
donen com a proporció un 85% en front a un 15 respectivament (veure gràfic
4). Com a mesos de primavera i estiu s’han tingut en compte abril, maig, juny,
juliol, agost i setembre i com a mesos de tardor i hivern: octubre, novembre,
desembre, gener, febrer i març.
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% VISITANTS PER ESTACIÓ

15%

85%

Gràfic 4. Visitants totals per estació 2012.
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.

Visitants a l’exposició
A l’exposició del centre de recepció podem trobar una representació de
diferents tipus d’ecosistemes dins del parc natural: sistemes dunars mòbils i
fixos, l’albufera, el mar, els penya-segats amb fauna i flora associada. A més
la projecció de vídeo: “Ecologia de s’Albufera des Grau” ofereix una
explicació detallada sobre els canvis durant les estacions de l’any de
s’Albufera. La duració es de vint minuts i s’ofereix en català, castellà, anglès i
alemany. El preu d’entrada a partir de l’1 de juny va ser de 2 Euros.
Durant els mesos de màxima afluència, de juny al setembre, 247 persones van
visitar l’exposició.

Foto 1. Representació de s’Albufera.
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.
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Procedència dels visitants
En quant a la procedència dels visitants, s’han dividit en sis grups en funció de
si són de les Illes Balears, de la península, anglesos, alemanys, italians i altres
nacionalitats.
PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS

5%

Balears

4% 1%

Peninsulars

13%

Anglesos
Alemanys
Italians
17%

60%

Altres

Gràfic 5. Procedència dels visitants 2012.
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.

El percentatge de peninsulars es situa en un 60%, seguits dels anglesos amb
un 17%, un 13% d’alemanys, un 5% d’italians, un 1% de visitants de les Illes
Balears i un 4% d’altres nacionalitats. Les dades relatives a la proporció per
mesos dels diferents grups establerts anteriorment estan representats al
següent gràfic. Cal destacar els mesos de maig, juny, setembre i octubre
durant els quals la proporció de visitants anglesos i alemanys és bastant
elevada. Per altra banda la proporció de visitants residents és major els mesos
de novembre, desembre, gener i febrer.

PROPORCIÓ DE NACIONALITATS PER M ESOS
100%

80%
Peninsulars
Altres

60%
%

Italians
Alemanys
40%

Anglesos
Balears

20%

0%
MESOS

Gràfic 6. Proporció de nacionalitats per mesos durant l’any 2012.
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.
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Les dades de l’any 2012 ens mostren com un 1% de les persones que visiten el
centre són de les Illes Balears en front a un 99% de persones visitants no
residents.
VISITANTS RESIDENTS I NO RESIDENTS

1%

Residents
No residents

99%

Gràfic 7. Visitants residents i no residents 2012.
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.

Visites en grups
Les visites en grup es divideixen en visites guiades, centres educatius, i grups
que venen pel seu compte, com es mostra a continuació, en total van venir
en grup 689 persones.
VISITANTS AL CENTRE DE RECEPCIÓ
Amb visites guiades

363

Centres educatius

261

Grups individuals

65

TOTAL

689

Taula 1. Visitants al centre de recepció 2012
Font d’elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau

Visites guiades a s’Albufera
Com a introducció a la visita guiada per l’itinerari blau, es fa una visita
comentada al centre de recepció.
L’oferta de visites guiades per a adults s’ha fet durant tot l’any, a l’estiu tres
dies a la setmana, aquest any la primera visita va ser el 26 de juny i la darrera
el 16 de setembre. En total van participar 363 persones.
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A l’apartat 3.3.6 d’educació i interpretació ambiental ja surten reflectides
aquestes dades, no obstant s’han tingut en compte per a realitzar el
computo global de visitants al centre.
Visites de Centres Educatius
Entre les activitats d’educació ambiental programades de cara als centres
educatius es contempla la projecció de l’audiovisual “Ecologia de s’Albufera
des Grau” per tant s’han comptabilitzat tots aquells grups que van passar pel
centre durant el període lectiu.
Van participar un total de 261 alumnes.
Visites de grups en general
A vegades també es posen en contacte grups que volen passar pel centre
per visitar l’exposició i veure la projecció del vídeo i després visitar el parc pel
seu compte. Durant l’any 2012 van passar pel centre 65 persones en total.

3.3.6. Educació i interpretació ambiental
A continuació es presenten les dades de participació referents a les activitats
dutes a terme per l’equip d’educació i interpretació ambiental del Parc
Natural de s’Albufera des Grau durant l’any 2012.
Les dades estan agrupades en dos grans blocs:
Centres Educatius- educació formal.
Activitats didàctiques dirigides als alumnes dels Centres Educatius.
Públic general- educació no formal.
Visites guiades, sortides en caiac, agenda d’activitats, gimcana des Grau i
grups especials (centres de salut mental, associacions de veïns).
Activitats en centres educatius
Totes les activitats que s’han realitzat amb els Centres Educatius tenen la
següent estructura excepte el Taller d‘aromes que no té activitat prèvia a
càrrec de l’educador:
Activitat prèvia.
Els educadors/es s’han desplaçat al centre educatiu per realitzar aquesta
activitat amb els alumnes. L’objectiu d’aquesta visita és presentar el tema
que treballarem, motivar els alumnes a realitzar la visita al parc i concretar
amb el/la mestre/a aspectes sobre la sortida (uns dies abans se’ls ha fet
arribar el dossier explicatiu i les fitxes de l’activitat per correu-e).
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Visita al Parc Natural.
Els alumnes han vingut al Parc Natural a realitzar les activitats amb els
educadors/es ambientals del parc.
Proposta de post-visita.
En el dossier que hem entregat al mestre/a hi ha una proposta d’activitat per
realitzar a l’escola dies després de la visita al parc. Aquesta activitat va a
càrrec del/la mestre/a i desconeixem si l’han realitzada.
Cada una de les activitats està destinada a un o dos nivells educatius.
gener-juny

setembre-desembre

Qui viu a s’Albufera

4 anys

4 anys

Els Exploradors de la natura

2n de primària

2n de primària

La mar

3r de primària

3r i 4t de primària

Taller Aromes

4t de primària

4t i 5è de primària

El far de Favàritx

5è de primària

5è i 6è de primària

S’Albufera

6è de primària

6è de primària

Les aus

3r i 4t d’ESO

ESO

Visita general

Grups especials (NEE, de fora de l’illa)

Taula 2. Activitats d’educació ambiental. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Com cada any el Fullet de les activitats al Parc natural de s’Albufera des Grau
s’ha distribuït a tots els centres educatius de l’illa durant el mes de setembre
en format paper i també s’ha fet arribar als centres a través de correu
electrònic, amb l’enllaç al full d’inscripció de la pàgina web d’ENB.
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Imatge 3. Fulletó de les activitats destinat a centres educatius.

Activitats destinades a públic en general
Les activitats destinades al públic en general tenen dos públics diferents tot i
que en algunes activitats es mesclen:
Turisme nacional:

Visita guiada a s’Albufera- estiu
Sortida en caiac- estiu

Població local:

Sortida en caiac- estiu
Agenda d’activitats- tot l’any
Gimcana des Grau- Festes des Grau
Visita guiada a s’Albufera- tot l’any (grups concertats)
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Visita guiada a s’Albufera des Grau
Bàsicament concentrades a l’estiu amb participants estiuejants de fora l’illa.
També han sol·licitat aquesta activitat alguns grups d’entitats locals,
realitzant-les en dissabte.
Estiu

Dimarts

18h català

Dimecres

10h castellà

Dijous

18h castellà

Sortida en caiac
A l’estiu i amb una participació mixta local i estiuejant. Enguany s’ha realitzat
en sis ocasions i la idea és continuar oferint aquesta activitat.
Agenda d’activitats
Destinades especialment a la població de l’illa, normalment en dissabte matí.
Enguany s’ha augmentat molt l’oferta, passant de 15 activitats l’any passat a
30 enguany.
Gimcana des Grau (població infantil des Grau)
Aquesta activitat, dirigida a la població infantil des Grau, s’ha realitzat, com
cada any, un dissabte del mes de juliol coincidint amb les Festes des Grau,
amb la col·laboració de l’AAVV i un grup de joves des Grau.
Difusió de les activitats
Cartell visites guiades d’estiu.
De les visites guiades se n’ha fet un cartell que s’ha entregat a les oficines
d’informació turística de tota l’illa i s’ha penjat en determinats establiments.
Oficines d’informació turística.
Com cada any les Oficines d’informació turística (Consell Insular i
Ajuntaments) han fet difusió de les visites guiades durant els mesos d’estiu.
Cartells de les activitats d’agenda
Se’ls ha fet arribar els cartells de les activitats d’agenda per correu-e.
Directori d’adreces (particulars i entitats).
Enguany s’han fet cartells individuals per a cada una de les activitats
d’agenda. Aquests cartells s’han enviat per correu-e mensualment a premsa
(mitjans de comunicació locals) i entitats (associacions, escoles,
IES,
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biblioteques, ajuntaments,...) als que s’ha demanat que l’imprimissin i
pengessin si trobàvem que podien ser de l’interès dels seus usuaris, i a
particulars ( des del directori d’adreces del que disposam). També s’han
penjat al faceboock. A l’avaluació que fan els participants a les activitats
tenen l’opció de deixar el seu correu-e de manera que els puguem incloure
al directori i també s’ha donat aquesta opció a aquelles persones que han
telefonat per apuntar-se a una activitat quan el grup estava ple.
Inscripció
En tots els casos els interessats telefonen al parc per inscriure’s a les activitats.
Cal dir que en el cas de les activitats d’agenda, els interessats poden
apuntar-s’hi un mes abans de l’activitat, i que sovint el primer dia ja s’omple el
grup.
Dades generals sobre participació
A continuació presentam les dades dels participants a les activitats
d’educació i interpretació ambiental.
2012 PARTICIPANTS

GRUPS

PÚBLIC GENERAL- Educació no formal

1376

72

CENTRES EDUCATIUS- Educació formal

2548

113

TOTAL

3924

185

Taula 3. Participants a les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

PARTICIPANTS 2012

35%
PÚBLIC GENERALEducació no formal
CENTRES EDUCATIUSEducació formal

65%

Gràfic 8. Percentatge de participants a les activitats. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau

Podem veure l’increment de participants, al llarg dels anys.
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Públic General

718

829

1109

1533

1515

1376

Centres educatius

1913

2392

2394

2280

2381

2548

TOTAL

2631

3221

3503

3813

3896

3924

Taula 4. Evolució de participants a les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

EVOLUCIÓ DELS DARRERS ANYS
Públic General

Centres educatius

TOTAL

3221
2631

2392

3924

3896

3813
3503

2394

2280

2381

2548

1913
1533
718

2007

829

2008

1515

1109

2009

2010

2011

1376

2012

Gràfic 9. Evolució de participants en les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera
des Grau

Tot i que el total de participants segueix augmentant un any més com veurem
més endavant, la distribució dels participants de públic general ha variat
molt.

53

C. educatius

Públic general
V. guiades

Caiac

A. agenda

Altres

Total

GENER

191

38

229

FEBRER

216

70

286

MARÇ

315

121

436

ABRIL

251

MAIG

393

JUNY

240

23

JULIOL

0

117

62

AGOST

0

157

67

SETEMBRE

0

36

OCTUBRE

315

99

NOVEMBRE

337

121

458

DESEMBRE

290

7

297

40

117

420

12

497

104

2548

63

11

337

21

60

260
224
51

15

373

129

429

15

776

98

3924

Taula 6. Participació dels centres educatius 2012. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Gràfic 10. Distribució dels visitants al llarg de l’any. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Dades de participació dels Centres educatius
Aquestes són les dades de participació del centres educatius ordenades per
activitat/ nivell educatiu durant 2012. Els mestres que han participat a les
activitats (no computats en les dades dels alumnes) són un total de 296. I per
altra banda, cal tenir en compte que la majoria d’aquestes activitats tenen
una visita prèvia al centre educatiu, enguany s’han realitzat 84 visites prèvies
atenent un total de 1898 alumnes.

ACTIVITAT- Nivell educatiu

PARTICIPANTS 2012

EDUCACIÓ INFANTIL- Qui viu a s'Albufera?

449

PRIMER CICLE PRIMÀRIA- Exploradors

587

SEGON CICLE PRIMÀRIA- La mar

388

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Taller d'aromes

501

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Favàritx

213

TERCER CICLE PRIMÀRIA- S'Albufera

205

ESO- Les aus

11

ESO I BATXILLERAT- Visita a s'Albufera

194

TOTAL

2548

ALUMNES 2012
Centres educatius
ESO I BATXILLERAT- Visita a s'Albufera
ESO- Les aus

194
11

TERCER CICLE PRIMÀRIA- S'Albufera

205

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Favàritx

213

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Taller d'aromes
SEGON CICLE PRIMÀRIA- La mar

501
388

PRIMER CICLE PRIMÀRIA- Exploradors
EDUCACIÓ INFANTIL- Qui viu a s'Albufera?

587
449

Gràfic 11. Distribució d’alumnes per activitats i nivell educatiu. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau
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GRUPS 2012
Centres educatius
ESO I BATXILLERAT- Visita general
ESO- Les aus

5
1

TERCER CICLE PRIMÀRIA- S'Albufera

10

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Favàritx

10

TERCER CICLE PRIMÀRIA- Taller d'aromes

23

SEGON CICLE PRIMÀRIA- La mar

18

PRIMER CICLE PRIMÀRIA- Exploradors

25

EDUCACIÓ INFANTIL- Qui viu a s'Albufera?

21

Gràfic 12. Distribució de grups per activitats i nivell educatiu. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau

Procedència dels alumnes dels centres educatius participants.
POBLE

ALUMNES

Alaior

242

Ciutadella

622

Es Castell

161

Migjorn

20

Ferreries

71

Maó

951

Mercadal

49

Sant Lluís

257

Mallorca

115

Barcelona

60

TOTAL

2548

Taula 7. Procedència dels alumnes participants. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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PROCEDÈNCIA DELS ALUMNES 2012
Centres educatius
10%

11%
2%

Alaior
Ciutadella
Es Castell
Migjorn
26%

Ferreries
Maó
Mercadal
Sant Lluís

40%

7%
3%1%

Gràfic 13. Percentatge de procedència dels alumnes participants. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Dades de participació del públic general
Enguany el gruix de participants en les activitats destinades al públic general
ha estat a les activitats d’agenda, adreçades a la població local, que han
superant amb escreix les visites guiades a s’Albufera on els participants són
turistes. Cal tenir en compte el fet que a partir de juny les activitats destinades
al públic en general van començar a ser de pagament i per altra banda que
l’oferta d’activitats d’agenda va augmentar molt.
ACTIVITATS ANY 2011

GRUPS

PARTICIPANTS

VISITA GUIADA S'ALBUFERA

32

373

CAIAC

6

129

ALTRES

4

98

ACT. AGENDA

30

776

TOTAL

72

1376

Taula 8. Participants a les diferents activitats. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau
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ACTIVITATS ANY 2012
Públic general
373; 27%

VISITA GUIADA S'ALBUFERA
CAIAC
ALTRES
776; 57%

ACT. AGENDA
129; 9%

98; 7%

Gràfic 14. Percentatge de participants a les diferents activitats. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Les visites guiades a s’Albufera destinades al turisme són les que han patit un
forta davallada tot i que l’oferta ha estat igual que l’any anterior, l’únic factor
diferent a 2011 és el fet que els participants han hagut de pagar 4 euros per
participar-hi. Pel que fa les activitats d’agenda s’ha augmentat molt l’oferta i
la resposta dels participants ha estat molt bona tot i que les activitats també
han passat a ser de pagament.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

VISITA GUIADA

621

611

522

725

929

373

CAIAC

38

46

78

92

162

129

GIMCANA GRAU

20

48

42

60

58

60

ACT. AGENDA

39

124

437

436

366

776

VOLUNTARIAT

0

0

0

65

0

0

ALTRES

0

0

30

155

0

38

TOTAL

718

829

1109

1533

1515

1376

Taula 9. Participació al llarg dels anys. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

58

A continuació veiem l’evolució de les dades de participació al llarg dels anys.
VISITA GUIADA

CAIAC
929

162

725
621

129

611
522

92
78

373

38

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2012

46

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL PÚBLIC GENERAL

ACTIVITATS D'AGENDA

1533

776

1515
1376

1109

437

436

718

366

829

124
39
2007

2008

2009

2010

2011

2007

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Gràfic 15. Participants a les activitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

A continuació presentam les dades de participació a les activitats d’agenda.
Pel fet que els participants són població local intentam que les activitats siguin
variades per tal que una mateixa persona pugui participar a diferents
activitats. Moltes d’aquestes activitats tenen més demanda de la que es pot
assumir, generant llistes d’espera de gent a la que no es pot atendre. Al 2012
s’han programat 30 activitats i al 2011 se’n van programar 15.

ACTIVITATS D'AGENDA ANY 2012

GRUPS

PARTICIPANTS

LIFE BOSCOS

1

38

ELS OCELLS DE S'ALBUFERA

1

15

FAR DE FAVÀRITX

6

147

TITELLES DIA DE LES ILLES BALEARS

1

67

HORTS ECOLÒGICS I

1

27

HORTS ECOLÒGICS II

1

27

TALLER ESPELMES

1

17

59

VINYES I VINS

4

97

TALLER FOTOGRAFIA I

1

25

TALLER FOTOGRAFIA II

1

25

LLOC D’EN PRIMER, TOPÒNIMS

1

30

ENTOMOLOGIA

1

25

LA MAR I EL LITORAL

2

41

CAIAC ADDAIA

1

15

EL FASCINANT MÓN DE LES ABELLES

1

20

OCELLS DE TARDOR

1

32

CONTES A LA NATURA

1

57

S'ALBUFERA , GESTIÓ DE L'AIGUA

1

19

FARMACIOLA CASOLANA I

1

23

FARMACIOLA CASOLANA II

1

22

TALLER MATERIAL REBUIG

1

7

TOTAL

30

776

Taula 10. Participació a les activitats d’agenda. Font i elaboració; PN
de s’albufera des Grau

Pel que fa la procedència dels participants, les visites guiades el 91% es
turisme, principalment provinent de Catalunya i en segon lloc de Madrid. Pel
que fa les activitats de caiac el percentatge de població local (Menorca) ha
passat de ser el 70% al 2011 al 36% al 2012, la causa pot ser que enguany per
a la difusió d’aquesta activitat s’ha comptat amb les oficines d’informació
turística (OIT). Pel que fa les activitats d’agenda, els participants són, en
general, residents a l’illa.
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PROCEDÈNCIA PARTICIPANTS
Visita guiada

MENORCA
3%

4%

5%

CATALUNYA

9%

2%

MADRID

3%

P. VASC

3%

ASTÚRIES

2%

CASTELLA LLEÓ

6%

VALÈNCIA
MALLORCA
45%

ALTRES CCAA
ITALIA

18%
ALTRES PAISOS

Gràfic 16. Percentatge de participants a les visites guiades. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau

PROCEDÈNCIA PARTICIPANTS
Caiac
5%
2%
3%
6%

MENORCA
36%

CATALUNYA
MADRID

11%

VALÈNCIA
NAVARRA
MALLORCA
ALTRES CCAA

37%

Gràfic 17. Percentatge de participants a l’activitat de caiac. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau
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1%

PROCEDÈNCIA PARTICIPANTS
Activitats d'agenda

2%
2%
MAÓ
18%

ES CASTELL
36%

SANT LLUÍS
ALAIOR
CIUTADELLA
SANT CLIMENT
ES GRAU
BARCELONA

21%

8%
12%

Gràfic 18. Percentatge de participants a les activitats d’agenda. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau

Avaluacions dels Centres educatius
Les activitats que realitza l’equip d’educació i interpretació ambiental són
avaluades pels participants a l’activitat. Després de l’activitat es fa omplir una
enquesta. A continuació l’anàlisi dels resultats de les enquestes.
Activitat prèvia (avalua el mestre)
Puntuació de l'1 al 10 activitat prèvies
FOTJA

9,1

EXPLORADORS

9,3

LA MAR

9,7

FAVÀRITX

8,9

S'ALBUFERA

8,7

LES AUS

9

MITJANA

9,1

Taula 11. Mitjanes de les puntuacions de les activitats
prèvies. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Com heu conegut l'oferta?
1%
El CE havia fet l'activitat altres anys

32%

Correu-e
53%
Fulletó de l'oferta educativa del ENP

Altres

14%

Gràfic 19. Percentatge sobre com han conegut l’oferta de les activitats. Font i elaboració;
PN de s’Albufera des Grau
Quins altres ENP heu visitat am b grups escolars?
Cabrera

2

Ses Salines

2

Modragó
Albufera de Mallorca

1
3

Albufera de Grau
Serra de Tramuntana

62
2
Grups

Gràfic 20. Altres espais naturals visitats. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Les activitats i jocs han estat adequats al
nivell educatiu?
0%

Trobau adequada la m etodologia?

0%

Sí

Sí

No

No

100%

100%

Trobau adequat el m aterial utilitzat?
0%

Els conceptes han quedat clars?
0%

Sí

Sí

No

100%

No

100%

Gràfic 21. Percentatge sobre el desenvolupament de l’activitat prèvia. Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau
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Activitat prèvia (avalua l’educador)
Col·laboració del m estre/a
59

10
19

Valoració de l'1 al 10

9
8

2

7

1

6

1

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0
Grups

Gràfic 22. Col·laboració del mestre en l’activitat prèvia. Font i elaboració; PN de s’Albufera
des Grau

Grup respectuós am b l'educador?
0%

Sí
No

100%

Grup participatiu?
0%

100%

Grup amb bons coneixem ents prèvis?
0%

Sí

Sí

No

No

100%

Gràfic 23. Percentatges sobre diferents aspectes del grup en l’activitat prèvia.
Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Activitat a l’ENP (avalua el mestre)
Puntuació de l'1 al 10 activitat a l’ENP
FOTJA

9,6

EXPLORADORS

9,3

LA MAR

9,3

TALLER

9,4

FAVÀTITX

9

S'ALBUFERA

9,3

MITJANA

9,3

Taula 12. Mitjanes de les puntuacions de l’activitats a
l’ENP. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Itinerari m assa dur fisicam ent?

Itinerari m assa llarg (tem ps)?

0%

0%

Sí

Sí

No

No

100%

100%

S'han treballat bé els conceptes?

Els procedim ents han estat adequats?

0%

0%

Sí

Sí

No

No

100%

100%

S'han treballat bé les actituds?

Ha cobert les vostres espectatives?

0%

0%

100%

Sí

Sí

No

No

100%

Gràfic 24. Percentatges sobre diferents aspectes de l’activitat a l’ENP. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Activitat a l’ENP (avalua l’educador)
Col·laboració del m estre/a

54

10

Valoració de l'1 al 10

9

29

8

3

7

3

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0
Grups

Gràfic 25. Valoració de la col·laboració del mestre de l’1 al 10 . Font i elaboració; PN de
s’Albufera des Grau
Grup respectuós am b l'educador?
0%

Sí
No

100%

Grup participatiu?

El grup té hàbits de respecte envers el
m edi?

0%

0%

100%

Sí

Sí

No

No

100%

Gràfic 26. Percentatges sobre diferents aspectes del grup en l’activitat a l’ENP. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Avaluacions del públic general
Visita guiada (avaluen els participants)
Mitjana de la valoració per part dels participants de l'1 al 10
Atenció rebuda en el procés d'inscripció

9,3

Capacitat del personal del ponent/guia per transmetre coneixements

9'5

Valoració en conjunt de la visita guiada

9,2

Taula 13. Mitjanes de les puntuacions de diferents aspectes de la visita
guiada. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Com heu conegut l'oferta?
1% 2%
14%

3%

7%
12%

Co rreu
Tfno
Reco manacio ns
OIT
P remsa
CR

15%

P ò ster
Web ENB
Ja co neixia l'o ferta

32%

9%

A ltres

5%

Gràfic 27. Percentatges sobre com han conegut l’oferta de
visita guiada. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Cóm ha estat la visita?

Prim era vegada que participa?

0% 5%

2%

Curta

SÍ

Llarga

NO

Adeqüada

95%

98%

L'activitat ha cobert les vostres
espectatives?

Interessats en participar
5%
5%

0%
VG
24%

Tallers

SÍ

Conferències

NO

Voluntariat
66%

100%

Gràfic 28. Percentatges sobre diferents aspectes de la visita guiada. Font i
elaboració; PN de s’Albufera des Grau

Grups d'edat

6%
18%
12%

Menor 16 anys
16-24 anys
3%

25-34 anys
35-44 anys

18%
15%

45-54 anys
55-64 anys
Major 65 anys

28%

Gràfic 29. Percentatges sobre grups d’edat a la visita
guiada. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Activitat d’agenda (avaluen als participants)

Mitjana de la valoració de l'1 al 10
Atenció rebuda en el procés d'inscripció 9,3

Mitjana de la valoració global de l'activitat d'agenda de l'1 al 10
LIFE BOSCOS 8,4
ELS OCELLS DE S'ALBUFERA 10
FAR DE FAVÀRITX 8,6
TITELLES DIA DE LES ILLES BALEARS 8,9
HORTS ECOLÒGICS 8,7
TALLER ESPELMES 8,7
VINYES I VINS 9,6
TALLER FOTOGRAFIA 9,6
TOPÒNIMS 9
ENTOMOLOGIA 8
LA MAR I EL LITORAL 9
FASCINANT MÓN DE LES ABELLES 9,7
OCELLS DE TARDOR 9,6
CONTES A LA NATURA 9,7
S'ALBUFERA , GESTIÓ DE L'AIGUA 9,9
FARMACIOLA CASOLANA 9
TALLER MATERIAL REBUIG 9,7
Taula 14. Mitjanes de les puntuacions de les diferents activitats
d’agenda. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
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Cóm heu conegut l'oferta?
3%
5%

7%

7%

CR
Premsa

0%

2%

Tf no

10%

Pòster
Recomanacions
OIT

38%

Correu
Web ENB

26%

Ja coneixia

2%

Alt res

Gràfic 30. Percentatges sobre com han conegut
l’oferta d’activitats d’agenda. Font i elaboració; PN
Prim era vegada que participa?

Recursos suficients?
2%

43%
57%

SÍ

SÍ

NO

NO
98%

L'activitat ha cobert les vostres
espectatives?

Com ha estat la visita?

10%
3%
49%

Curta

SÍ

Temps suficient

NO

41%

Interessant

97%

Interessats en participar

Edat dels participants

9%
18%

40%

12% 3%

VG
Tallers

2%
18%

13%

Conf erències
33%

17%

Voluntariat

35%

M eno r 16 anys
16-24 anys
25-34 anys
35-44 anys
45-54 anys
55-64 anys
M ajo r 65 anys

Gràfic 31. Percentatges sobre diferents aspectes de l’activitat d’agenda. Font i elaboració; PN
de s’Albufera des Grau

Visita guiada en caiac (avaluen als participants)

Mitjana de la valoració per part dels participants de l'1 al 10

70

Atenció rebuda en el procés d'inscripció 9,3
Personal encarregat de conduir l'activitat 9,5
Valoració en conjunt de la visita guiada 9

Taula 15. Mitjanes de les puntuacions de diferents aspectes de
l’activitat de caiac. Font i elaboració; PN de s’Albufera des Grau
Com heu conegut l'oferta?

3%

11%

Premsa
Recomanacions

27%

Correu

19%

Ja coneixia oferta
CR
Póster

8%
3%

29%

Altres

Gràfic 32. Percentatges sobre com han conegut
l’oferta de l’activitat de caiac. Font i elaboració; PN
Recursos suficients?

Primera vegada que participa?

4%

50%

50%

SÍ

SÍ

NO

NO

96%

Interessats en participar

Cóm ha estat la visita?

3% 3%

16%
Temps adeqüat

VG
7%

Tallers

Curta

52%

Llarga

Voluntariat

25%

94%

Conferències

Grups d'edat

L'activitat ha cobert les vostres
espectatives?

2%
7%

0%

11%
Menor 16 anys

5%

16-24 anys
25-34 anys

SÍ

25%

35-44 anys
23%

NO

45-54 anys
55-64 anys

100%

Major 65 anys
27%

Gràfic 33. Percentatges sobre diferents aspectes de l’activitat de caiac. Font i elaboració;
PN de s’Albufera des Grau
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Valoració final sobre educació i interpretació ambiental
Pel que fa l’evolució de les dades quantitatives caldria fer un parell d’apunts.
Des de fa uns anys, la quantitat d’alumnes que participen a les activitats
destinades als centres educatius han tocat sostre. Amb petites variacions, el
nombre d’alumnes no pot créixer, tot i que la demanda d’aquestes activitats
sí que continua creixent, i any darrera any hi ha grups que queden sense
poder participar-hi.
D’altra banda, les activitats d’agenda tenen una molt bona acceptació per
part de la població local, i a mida que s’ha anat augmentant l’oferta, la
participació també ha anat augmentant. Tenint, en molt casos, llargues llistes
d’espera que queden sense atendre.
Un altre cas molt diferent ha estat la forta davallada de les visites guiades a
s’Albufera destinades al turisme.
Ara bé, si ens fixem en el total de participants atesos, la causa de l’aturada
en el creixement, sobretot pel que fa els centres educatius, es deu a que dos
educadors no poden atendre més participants, atès que totes les dates
possibles estan ocupades. Per ta que segueixin augmentant les dades de
participació en les activitats d’educació i interpretació ambiental, cal dotar
l’equip amb un altre educador ambiental, si no és així, les dades quantitatives
s’estancaran.
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3.4. Àrea d’investigació i seguiment

Un dels objectius fonamentals de la gestió del Parc Natural de s’Albufera des
Grau és promoure les tasques d’investigació científica a la zona (article 2.f
del PORN, Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de s’Albufera des Grau,
aprovat per consell de govern el 16 de Maig de 2003).
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3.4.1 Cartografia de Femeniasia balearica al parc natural de
s’Albufera des Grau
L’any 2012, es va finalitzar, per part dels tècnics del parc, aquest treball.
Alguns dels resultats es troben recollits al pla de recuperació de Femeniasia
balearica, elaborat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. En
el marc d’aquest treball es van elaborar diferents mapes (distribució de
l’espècie, nombre d’individus, estat de conservació, etc.).

Fotografia 1. Mapa de distribució dels individus de Femeniasia balearica de la zona de Cala
Caldés. Font i elaboració: PN s’Albufera des Grau.

Tots els resultats i mapes elaborats els poden trobar a la memòria d’aquest
treball que es troba a la biblioteca del parc i que va ser enviada tant al Servei
de Protecció d’Espècies del Govern Balear com a l’Agència Menorca Reserva
de Biosfera del Consell Insular de Menorca.

3.4.2 Programa de seguiment de les Tortugues d’aigua (Emys
orbicularis)
Durant el 2012 s’ha tornat a fer la campanya de seguiment d’aquest queloni,
que es va realitzar per primera vegada durant l’any 2011, en aquella ocasió
la campanya es va centrar en tres zones humides (Torrent des Puntarró, Bassa
de Sa Boal Vella i Bassa de Morella), enguany atesa la manca de pluges el
torrent del Puntarró no ha tingut un cabal suficient d’aigua durant l’estiu per
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poder desenvolupar tots els mostreigs i per tant les dades no es podran
comparar amb les de l’any 2011. D’altre banda enguany no s’han pogut
analitzar les dades obtingudes durant la campanya de captura i recaptura
per manca de temps, però sabem que s’han marcat 111 exemplars nous, el
que suposa que en total el parc s’han marcat 324 tortugues d’aigua en les
dues campanyes realitzades (2011 i 2012). Per zones, a la bassa de de Sa Boal
Vella, s’han marcat 12 noves tortugues, al torrent des Puntarró se n’han
marcat 18 i a Morella 81.

3.4.3 Programa de seguiment de les poblacions de nacres
A finals d’estiu de 2011 el parc natural va iniciar aquest programa de
seguiment de les poblacions de nacres (Pinna nobilis), aquest any s’ha
estudiat la població de la badia d’Addaia, a partir de censos realitzats durant
els dies 17 i 18 de setembre de 2012. En total es van fer 10 transsectes
paral·lels entre si.
Amplada màxima de la closca, densitat d’individus, fondària, distribució
espacial, etc., són algunes de les dades que es van recollir durant les sortides
de camp, tot i que encara no s’han pogut analitzar. En total s’han censat 70
exemplars vius i 5 morts, això suposa una densitat de nacres de 5,83 nacres
vives cada 100 m2, la segona més alta de Menorca, recordem que la primera
zona amb major densitat de nacres de Menorca que s’hagi censat, és Cala
en Vidrier, també dins el PN de s’Albufera des Grau amb 8,6 nacres cada
100m2. D’altre banda durant el 2012 es van finalitzar els anàlisis estadístics
sobre les dades obtingudes el 2011 a Cala en Vidrier i es va elaborar una
memòria sobre aquest estudi que va ésser enviada al Centre Oceanogràfic
de Balears (CSIC) i a l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM-IME) i
que també poden trobar a la biblioteca del parc.
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3.5. Àrea de participació
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3.5.1. Participació en els actes, que es van celebrar per efemèrides
•
•
•
•

Dia mundial de Medi ambient
Dia europeu dels parcs
Dia mundial de zones humides
Dia de les Illes Balears

3.5.2 Participació en els programes televisius Silence ça pouse i Tira Tira
3.5.3 Participació en el conveni entre ENB i la Fundació per a persones
amb discapacitat de Menorca
3.5.4 Participació en l’elaboració del pla de gestió Natura 2000 de la
zona del parc natural de s’Albufera des Grau
3.5.5 Participació en l’avaluació dels
Manegement Effectiveness Tracking Tool)

PN

amb

la

fitxa

METT(

3.5.6 Participació en el conveni de pràctiques de l’IES Pascual Calbó i
Caldés, al PN de s’Albufera des Grau
3.5.7 Participació en les dues jornades del taller de senderisme
accessible, ús de les cadires Joëlette
3.5.8 Participació en el comitè de seguiment del projecte Life+Boscos.
3.5.9 Participació en el comitè científic del projecte Life+Boscos.
3.5.10 Participació en el comitè de científic del projecte Life+Reneix
3.5.11 Participació en el cicle de “Diàlegs davall s’Aigua” organitzat per
l’OBSAM-IME
3.5.12 Participació en l’elaboració del Pla Forestal de les Illes Balears
3.5.13 Participació en la sessió del taller de participació ciutadana de
l’Agenda Local 21, realitzada per l’Ajuntament de Maó el 22 de maig.
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Fotografia 1: Membres del comitè científic life reneix visitant la
zona dels Alocs Font: Life Reneix
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3.6.Àrea de manteniment
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3.6.1 Sistemes costaners
Com cada any han fet neteges dels sistemes dunars, roquissars i macars del
Parc. Enguany en aquestes neteges han participat tant la brigada del parc
com una brigada de persones amb risc de d’exclusió social finançada per
l’Obral Social de La Caixa. Els punt netejats han estat: Cala Avellana, Cala
Caldés, s’Escala, Es Portixol, Cala Cavaller, Tamarells Nord i Sud, Rambles,
litoral d’Ets Armaris, Illa d’en Colom, litoral Est de s’Albufera i les Salines
d’Addaia. A més la brigada del parc també va procedir a triturar i escampar
una gran part d’un munt de llenya acumulada a la platja de Tamarells de l’illa
d’en Colom fruit les podes del pinar d’anys enrera i que no es podien cremar
perquè ja ens trobaven en temporada d’incendis.

3.6.2 Camins i itineraris
La brigada de la fundació “Nous Vents” de persones amb risc d’exclusió
social ha col·laborat amb la brigada del parc en la neteja i manteniment dels
itineraris. Concretament s’han duit a terme tasques de neteja dels tres
itineraris públics de l’entorn de s’Albufera des Grau. D’altre banda s’ha
eixarmat els tres itineraris, tots de forma manual. Finalment el més de
novembre de 2012, la brigada del parc va retirar 5 pins de l’itinerari blau que
amenaçaven de caure al mig del camí.

3.6.3 Maquinària i eines
S’han fet les feines pròpies de manteniment de la maquinària del Parc,
motoserra, trituradora, desbrossadora, eines de tall remolc i els vehicles.

3.6.4 Centre de recepció
En quant al manteniment del centre de recepció, la brigada del parc ha duit
a terme les següents tasques:
Eliminació d’herbes del jardí de flora autòctona
Incorporació de nous cartells de les plantes autòctones del jardí
Creació de nova planta autòctona de llavor
Emblancat de les parets interiors del centre
Impermeabilització de les escales que pugen al terrat del centre.
Manteniment de l’exposició i retirada dels materials d’una part del sostre que
es van esfondrar damunt l’escenografia de la duna.

3.6.5 Manteniment vial d’accés a Shangil·la
La brigada del parc va arranjar tot un seguit de clots i forats que existents al
vial de Shangril·là que dona accés també al centre d’interpretació. Així
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mateix l’ajuntament de Maó el mes de juliol va encarregar a una empresa
externa que s’asfaltés el tram que és trobava en més mal estat d’aquest vial
(Recursos propis i Ajuntament de Maó).

3.6.6 Elements etnològics
Projecte de restauració de les casetes de pescadors de Sa Gola
El mes de maig, es van iniciar les obres de restauració del conjunt etnològic
de les casetes de pescadors de Sa Gola, aquesta actuació s’ha tirat
endavant amb el finançament de les obres i del projecte tècnic per part de
l’Ajuntament de Maó i Espais de Natura Balear. D’altre banda la brigada del
parc, un altre empresa externa i la brigada de la Fundació per Persones amb
Discapacitat, també han col·laborat en la restauració d’algunes parts del
conjunt.
Restauració piques de la tanca agrícola de Santa Matrona
La brigada del parc va restaurar i impermeabilitzar les piques del pou situat a
la mitgera entre la finca de Sa Bovaleta i Santa Madrona.
Restauració del conjunt de pou, canalet i abeuradors de la zona del prat de
Santa Madrona
La brigada del parc va acabar de restaurar tot aquest conjunt etnològic que
ja havia iniciat la brigada de la fundació per persones amb discapacitat
durant l’any 2011. Enguany les feines s’han centrat amb el desenterrament de
les piques, la
restauració de les mateixes, la instal·lació de rampes
antiofegament per fauna, la restauració del canalet, la instal·lació d’una
corriola i poal, anivellament del terreny i emblancat de piques i canalet.

Fotografia 1. Imatges de l’abans i el
desprès de la restauració del conjunt etnològic. Font: Parc natural s’Albufera des Grau
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Reforçament de la paret mestre de la llacuna i de la comporta de fusta
Durant el mes de setembre la brigada del parc, aprofitant que el nivell de la
llacuna era molt baix (-45cm), va reforçar tota la part exterior de la paret
mestra que reten les aigües de la llacuna. Concretament van tapar amb
ciment tots els forats en una franja de 40 cm d’alçada. Aquesta actuació ha
estat molt importat per tal d’evitar una entrada massiva d’aigua marina
durant les plenes de tardor. D’altra banda durant el mes d’agost es va
detectar que la comporta de fusta estava foradada i es va procedir a tapar
aquest forat i a segellar les diverses escletxes per on s’escolava l’aigua. De fet
amb la restauració de la paret, el segellat de la comporta de fusta i el
tancament manual de la Gola, es va aconseguir controlar una la plena
històrica de dia 31 d’octubre en que el nivell de la mar va assolir els +51 cm,
mentre que la llacuna estava a –38 cm, açò suposava una pressió molt forta
per totes les estructures que separen la llacuna de la mar.
Altres
La brigada del parc també ha netejat i desbrossat els accessos a altres
elements etnològics per tal de tenir la zona preparada per iniciar la
restauració dels elements durant el 2013

3.6.7 Projecte de millora de la zona agrícola pública
El parc du a terme la gestió d’una petita zona agrícola pública situada a la
finca de Santa Madrona. Durant el 2012 s’ha llaurat la tanca i s’ha sembrat
una petita part amb llavor de blat collida l’any 2011 ena aquesta mateixa
zona.

3.6.8 Programa de recuperació i millora d’espais no forestals
S’han elaborat diversos mapes de la zona publica del parc (Santa Madrona i
Llimpa), a partir del Mapa de Cobertes i Usos del Sòl del PNAG 2007 i de la
foto aèria del 1956. En el primer dels mapes es pot observar en blau totes
aquelles zones que han estat colonitzades per ullastrar sense arribar encara a
assolir un estat d’ullastrar madur, és a dir l’ullastrar es troba encara en fase de
regeneració. D’altre banda en color carabassa es poden observar les taques
que el 2007 ja formaven un ullastrar madur. D’aquestes zones d’ullastrar
consolidat, s’ha calculat que aproximadament l’any 1956 unes 27,68 ha eren
plenament agrícoles
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Mapa 1. Cobertes del sòl de l’any 2007 de la zona sud de s’Albufera des Grau superposat
sobre la fotografia àeria del 1956. Font: OBSAM-IME. Elaboració: PN s’Albufera des Grau

En total a la zona de Santa Matrona i Llimpa s’han comptabilitzat fins 95
taques d’ullastrar en regeneració de les quals més d’un 90% el 1956 eren
cultius extensius de secà La superfície total d’ullastrar en regeneració a la
ascendeix a les 48,13 ha. Actualment en aquesta zona del parc tan sols es
mantenen agrícolament tres zones, una zona de pastura de 1,5 ha, una zona
que periòdicament es llaura d’1,7 ha i a la zona de l’antic camp de golf de
Shangril·la es manté activa per part del pagès del lloc veí una zona de
14,17ha.
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Mapa 2. Zones agrícoles transformades en ullastrar en els darrers 50 anys. Font: OBSAM-IME.
Elaboració: PN s’Albufera des Grau

A la figura 2 és pot observar un mapa amb les zones que han passat a ser
ullastrar consolidat en els darrers 50 anys (taques vermelles) i amb les zones
que independentment del tipus de coberta existent l’any 1956 ara es troben
en procés de colonització de l’ullastrar(taques blaves), en aquest darrer cas,
es pot observar com la gran majoria de taques blaves el 1956 eren terrenys
agrícoles. En resum, es pot concloure que al voltant de 71 ha de terreny
agrícola han passat a ser forestals, en els darrers 50 anys.

84

3.7. Àrea de vigilància
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3.7.1 Vigilància Terrestre
Durant l’any 2012 el parc no va disposar de vigilants. Durant el més d’agost
però, personal de la brigada del parc va vigilar i ordenar els accessos al cap
de Favàritx per tal d’evitar situacions de colapse circulatori.

3.7.2 Vigilància Marina
Durant el 2012, s’han realitzat diverses sortides per l’Àrea marina del parc,
algunes amb els agents del SEPRONA, algunes amb l’agent de Medi Ambient.
En aquestes sortides es va vetllar perquè, les embarcacions no fondegessin
sobre praderies de posidònia o a les zones prohibides i perquè els pescadors
submarins no pesquessin sense autorització o incomplint-ne les condicions.
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3.8.Àrea d’administració
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3.8.1 Informes, autoritzacions i altres expedients
El personal tècnic del parc natural ha informat a les administracions de les
llicències d’obra i altres projectes que s’han realitzat dins l’àmbit del parc.
Durant l’any 2012 s’han emès, 139 informes tècnics, 12 dels quals són relatius a
llicències d’obres i altres assumptes urbanístics de dins els límits del Parc Natural
de s’Albufera des Grau, 6 informes per investigacions i seguiments, 13 informes
de lleure i ús públic, 107 informes sobre medi marí i 1 sobre actuacions que
afecten a la conca hídrica. D’aquests 139 informes, en 6 no s’havia d’informar
favorable o desfavorablement, dels 133 restants, 132 van ser favorables amb
condicions i 1 desfavorable.

1%

9%
9%
4%

77%

urbanisme

ús públic

investigació i seguiment

medi marí i pesca

conca hídrica

Gràfic 1. Informes 2012, segons temàtica. Font i elaboració P.N. S’Albufera des Grau

1%

99%

Favorables amb condicions

Desfavorables

Gràfic 2. Informes favorables i desfavorables any 2012. Font i elaboració P.N. S’Albufera des Grau
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Llistat dels principals informes segons temàtica
Llistat d’informes en relació a ús públic
•

Informe sobre la conveniència del tancament temporal del Camí de
Cavalls (GR) al seu pas per les Salines d’Addaia dins l’àmbit del parc
natural de s’Albufera des Grau, Menorca.

•

Informe sobre la sol·licitud d’autorització per visitar el PN de s’Albufera
des Grau amb 40 socis d’una entitat sense ànim de lucre.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre la sol·licitud d’autorització per visitar el PN de s’Albufera
des Grau per part d’un grup de 13 alumnes universitaris l’abril de 2012.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre la sol·licitud d’autorització per utilitzar el GR-223 que
passa pel parc natural de s’Albufera des Grau, per organitzar la I Trial
Menorca Camí de Cavalls.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre la Sol·licitud autorització per la gravació del programa
Tira Tira per a IB3TV

Favorable amb condicions
•

Informe en relació amb la petició per dormir a les cales del PN de
s’Albufera des Grau per part d’un agrupament d’escoltes.

Favorable amb condicions
•

Informe en relació amb la petició d’autorització per acampar a la
finca de l’illa d’en Colom durant juliol i agost de 2012.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre la sol·licitud d’autorització per utilitzar les oficines del PN
de s’Albufera des Grau per celebrar l’assemblea anual de veïnats

Favorable amb condicions
•

Informe amb relació a la sol·licitud d’autorització per fer bivac a les
platges del PN de s’Albufera des Grau per part d’un grup de joves
que formen part d’una entitat de Ciutadella.
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Favorable amb condicions
•

Informe sobre la sol·licitud d’autorització per instal·lar un pannell de
Menorca Reserva de la Biosfera al PN de s’Albufera des Grau, per part
de l’Agència Reserva de Biosfera Menorca.

Favorable amb condicions
•

Informe relatiu a la sol·licitud d’autorització per realitzar filmacions per
part d’un canal de televisió francès a s’Albufera des Grau.

Favorable amb condicions
Llistat d’informes en relació a urbanisme
•

Informe en relació amb obra menor a una finca del parc.

Favorable amb condicions
•

Informe en relació amb el projecte per derivació individual subterrània
per dotar de subministrament elèctrica una finca.

Favorable amb condicions
•

Informe amb relació al projecte
agrícola i un aljub.

de legalització d’un magatzem

Favorable amb condicions
•

Informe amb relació al projecte d’instal·lació d’una xarxa de mitja i
baixa tensió i centre de transformació a una finca.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre l’estat de conservació de la torre de Rambles a la cala
Tamarells dins l’àmbit del parc natural de s’Albufera des Grau

•

Informe sobre un tram de la paret que delimita la carretera Maó- Es
Grau, dins l’àmbit del parc natural de s’Albufera des Grau

•

Informe amb relació a la sol·licitud de permís permanent per al
manteniment dels camins dins el PN de s’Albufera des Grau per part
dels propietaris.

Desfavorable
•

Informe amb relació al projecte d’ampliació d’una xarxa de baixa
tensió al camí de sa Boval, per part d’una finca del terme municipal de
Maó dins l’àmbit del PN de s’Albufera des Grau.

Favorable amb condicions
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•

Informe sobre la consulta de la CMAIB amb relació al projecte
d’ampliació d’una xarxa de baixa tensió al camí de sa Boval per part
d’una finca del terme municipal de Maó dins l’àmbit del PN de
s’Albufera des Grau.

•

Informe amb relació al projecte de restauració dels casats d’una finca

Favorable amb condicions
•

Informe sobre el projecte d’obra menor a una finca del parc.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre el projecte de legalització de nau agrícola

Favorable amb condicions
•

Informe sobre el projecte de millores de la urbanització Es Grau

Favorable amb condicions
Llistat d’informes en relació a la pesca i medi marí
•

Informe sobre instal·lació d’elements de senyalització marítima al P.N

Favorable amb condicions
•

Informe sobre serveis de temporada al litoral del P.N de s’Albufera des
Grau.

Favorable amb condicions
•

Informe sobra la pràctica de la pesca tradicional d’anguila al PN de
s’Albufera des Grau.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre el grau de compliment de la instrucció de la Directora
General de Medi Rural i Marí de 7 de maig de 2012 relativa a la pesca
submarina a l’àmbit del PN de s’Albufera des Grau.

•

Informe relatiu a instal·lacions de temporada a les platges del PN de
s’Albufera des Grau per l’any 2013.

Favorable amb condicions
•

Durant l’any 2012 s’han emes 101 Informes sobre sol·licituds
d’autorització per practicar la pesca submarina al parc natural de
s’Albufera des Grau i segons dades de la DGMRM, s’han atorgat 101
autoritzacions amb condicions, per practicar la pesca submarina a
l’àmbit del parc natural.
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•

Informe sobre la reorganització de fondejos i la sol·licitud d’autorització
definitiva del projecte de fondejos a la badia des Grau, Maó.

Favorable amb condicions
Llistat d’informes en relació a investigació i seguiment
Informe sobre l’estudi identificació de l’avifauna i comunitats vegetals
rellevants, per la directiva habitats presents sota la línia de mitjana tensió
anomenada “ Es Grau”.
Favorable amb condicions
•

Informe sobre la sol·licitud de col·laboració en el projecte sobre
actuacions per a donar a conèixer la vinculació del món agropecuari
amb les aus carronyaires per part de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME).

Favorable amb condicions
•

Informe per realitzar un estudi d’investigació sobre cucs de terra al PN
de s’Albufera des Grau per part del departament de zoologia i
antropologia física d’una Universitat de Madrid.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre la necessitat d’actuació urgent en matèria d’espècies
exòtiques invasores.

•

Informe sobre la sol·licitud d’autorització per instal·lar captadors
d’aerosols per part de l’IMEDEA.

Favorable amb condicions
•

Informe sobre la sol·licitud d’autorització en relació a acompanyament
del tècnic del parc natural de s’Albufera des Grau per realitzar una
activitat d’estudi de la tortuga d’aigua per part d’alumnes de master
d’una Universitat de Barcelona

Favorable amb condicions
Llistat de cartes i oficis
•

Tramesa de l’estudi “Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables
a la pesca a l’àrea marina del parc natural de s’Albufera des Grau”.

•

Resum dels resultats obtinguts en relació a la sol·licitud d’autorització
sobre estudi dels insectes ortòpters a l’illa de Menorca.

•

Sol·licitud de les dades relatives als registres ramaders (número de
registre de l’explotació, dades de l’explotació, titular, aparcer, cens
ramader) i declaració de superfícies (titular de l’explotació, relació de
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parcel·les agrícoles), de finques ubicades a l’interior del parc natural
de s’Albufera des Grau.
•

Tramesa d’informació del parc natural de s’Albufera des Grau per
redactar el pla especial del Camí de Cavalls.

•

Resposta en relació a l’escrit presentat pel Servei de Protecció
d’Espècies en relació als plans de recuperació/conservació del
socarrell bord de Menorca i de la rata-pinyada de peus grans.

•

Comunicació sobre l’estat del pont de sa gola de s’Albufera des Grau.

•

Tramesa de carta dirigida al delegat de Menorca de la Demarcació
de Costes en Illes Balears, sol·licitant la delimitació del sistema dunar de
cala Presili.
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3.9.Àrea de planificació
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3.9.1 Redacció del Programa Anual d’Execució 2013
Per tal de planificar les accions que s’havien de dur a terme durant el
transcurs de l’any 2013, tots els treballadors del parc es van coordinar a finals
de l’any 2012 per tal de redactar el programa anual d’execució, que inclou
totes les accions i projectes previstos en el proper any. Aquests programa es
divideix en 11 àrees i en cadascuna d’aquestes àrees s’inclouen les accions i
projectes previstos per aquell any, que poden ésser executats per un
departament, o bé conjuntament entre diferents departaments del parc.

3.9.3 Aprovació dels Plans de Gestió Xarxa Natura 2000
Durant l’any 2012 estava previst que s’aprovessin els plans de gestió de la part
terrestre dels LIC’s i ZEPA’s d’Addaia a s’Albufera i s’Albufera i de la ZEPA
Capell de Ferro. En acabar el 2012 aquests plans encara no estaven aprovats.

3.9.3 Aprovació del PRUG durant l’any 2012
Finalment no s’ha aprovat el PRUG, durant l’any 2012, en aquest sentit val a
dir que des del parc natural s’està pendent de l’aprovació dels Plans de
Gestió de les ZEPAS i LIC’s que afecten al parc, per tal de donar un impuls a
l’elaboració i aprovació del PRUG.

3.9.4 Aprovació de la instrucció de la directora general de Medi Rural i
Marí sobre la pesca submarina
Durant el 2012 estava previst que s’aprovessin per part de la Direcció General
de Medi Rural i Marí, les directrius que havien de regir la pesca submarina al
parc. Així el 7 de maig de 2012 va ser aprovada una instrucció de la
directora general de Medi Rural i Marí mitjançant la qual s’establien els criteris
que han de regir la concessió d’autoritzacions dins l’àmbit del parc natural de
s’Albufera des Grau.
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3.10.1 Grau de compliment del Programa Anual d’Execució 2011
El programa anual d’execució per l’any 2012 és va dividir en 9 àrees
d’actuació, més l’àrea de desenvolupament socio-economic, que no s’ha
avaluat atès que el programa de subvencions al parc està pràcticament
finalitzat. En aquestes 9 àrees es van incloure un total de 80 accions i
projectes, de les quals 30 no van ser executades en la seva totalitat,
d’aquestes 30, 16 es van iniciar però no van ser completades i 14 ni tan sols es
van iniciar . A continuació es mostra un gràfic amb el grau de compliment
d’accions i projectes dividit per àrees.
Grau de compliment Programa Anual d'Execució 2012
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Gràfic 1. Grau de compliment del programa anual 2012 per àrees de gestió. Font i elaboració:
Parc natural de s’Albufera des Grau.

Pel que fa als motius pels quals no es van assolir el 100% de les accions i
projectes planificats, en el gràfic següent es pot veure detallat en
percentatges els diferents motius de no compliment.
Motius d'incompliment accions i projectes planificats

20%

28%

52%

Manca finançamenmt

Manca recursos humans

Altres (problemes administratius, tècnics...)

Gràfic 2. Motius d’incompliment de les accions i projectes inclosos en el programa anual
d’execució 2012. Font i elaboració: Parc natural de s’Albufera des Grau.
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3.10.1 Fitxes d’avaluació METT (Management
Tool)

Effectiveness Tracking

A principis d’any els tècnics del parc van complimentar la fitxa METT
adaptada als espais naturals protegits de les Illes Balears. Aquesta fitxa és un
eina per tal d’avaluar l’efectivitat del maneig de les àrees protegides,
elaborada pel Banc Mundial –WWW i que s’ha aplicat a nivell internacional.
La puntuació global obtinguda pel parc natural de s’Albufera des Grau (grau
d’efectivitat de la gestió) és del 57%. En general les fortaleses del parc
segons aquest sistema avaluador, són l’estatus legal que es troba ben definit,
la inversió pressupostaria fins l’any 2011, la planificació, la capacitació del
personal, la infrastructura i els equipaments, l’excel·lent programa d’educació
ambiental... Pel que fa a les debilitats, la manca d’estabilitat pressupostaria,
la manca un programa de monitoreig orientat a la gestió de l’espai, la
manca de participació de la població local en la pressa de decisions, la
poca implicació dels agents turístics en la gestió de l’espai i la manca d’un
pla rector d’us i gestió són alguns dels aspectes que s’han de millorar.
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