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NOTA DE PREMSA – 19 JUNY 2018

TERRAFERIDA SOL·LICITA A LA CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT QUE NO ES RETIRI LA POSIDÒNIA DE LA PLATJA DE
SA RÀPITA.
La conservació d’aquesta platja en retrocés, depèn de la seva protecció natural.
L’ús de maquinària pesant per llevar les restes genera un desequilibri que fa minvar la
superfície de la platja.
Terraferida ha sol·licitat formalment a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que
impedeixi la retirada massiva de restes de posidònia de la platja de sa Ràpita. La nostra entitat
ha visitat la platja els darrers dies i ha constatat que l’arena i la posidònia o alga
(popularment) estan formant nova platja, un fet molt positiu que s’hauria de mantenir. La
seva retirada amb maquinària pesant és una agressió continuada a la qual la platja no pot fer
front. Per això hem proposat a la Conselleria que impedeixi l’impacte que suposarà eliminar la
seva protecció natural.
Després dels darrers temporals de primavera la platja està coberta per restes de Posidonia
oceanica sobretot a la zona dels búnquers o “nius de metralladora”. Que en ple mes de juny
encara hi trobem aquestes restes es deu al fet que encara no s’ha instal·lat el quiosquet
desmuntable previst ni la pastilla de gandules i para-sols habitual en aquesta zona. És per tots
sabut, que en aquesta platja, quan es posen “en marxa” els serveis de temporada, les restes
de posidònia acumulades desapareixen d’un dia per l’altre, però també l’arena i només resten
les ginyes dels tractors i les pales, que solen actuar de matinada.
Enguany, sortosament, encara no ha passat a la zona de la platja de sa Ràpita més sensible. En
aquest tram s’ha pogut observar que les restes de posidònia mortes estan molt mesclades
amb arena (fotos adjuntes), i això ha fet i fa “platja aèria”. Aquesta mescla a més, fa
impossible destriar un material de l’altre amb maquinària pesant, i per tant es retira tot.
Aquesta nova platja és essencial per a la seva conservació, ja que d’ençà que es va construir el
contradic del CN de sa Ràpita (el qual va variar els corrents marins de la zona), hi ha una clara
tendència que l’arena es desplaci i s’acumuli cap a aquesta escullera. Aquest canvi en la
dinàmica litoral de la zona, produeix un basculament de la platja, la qual any rere any
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s’engrandeix i augmenta en superfície vora el club nàutic i retrocedeix i s’aprima a la seva part
central, on hi ha els búnquers. Aquest retrocés de la platja en aquest tram és molt evident: els
nius de metralladores que originalment estaven dins les dunes ara es troben quasi dins la mar
i en els darrers anys l’erosió per les ones ha fet que es vegin els seus fonaments. Aquesta
pèrdua de superfície de platja ja va ser documentada fa més de 20 anys per experts (Servera i
Martín, 1996) però de llavors no s’ha avançat i la platja segueix erosionant-se. Cal recordar,
que actualment la platja de sa Ràpita s’inclou dins el flamant Parc Natural Marítimo-terrestre
es Trenc-Salobrar de Campos, per tant, cal aplicar mesures pròpies d’un espai protegit.
Els milenars de tones d’arena perduda principalment s’han desplaçat cap al contradic i això fa
que la bocana del CN s’hagi hagut de dragar diverses vegades. Un altre problema és el
deteriorament del sistema dunar i sobretot les dunes davanteres, que fa que l’arena de la
platja aèria també es perdi cap al savinar. Si segueix aquesta tendència, tendrem una nova
platja a l’escullera, però la platja de sa Ràpita, així com la coneixem, l’haurem perduda per
sempre i els búnquers quedaran com illots dins la mar.
És per això que fem una crida a la Conselleria de Medi Ambient i a l’òrgan de gestió del Parc
Natural d’es Trenc-Salobrar de Campos, perquè impedeixi que es retiri la posidònia que actua
com a protecció. Actualment no hi ha màquines adaptades per fer una feina acurada. Així com
es troba la platja en aquest moment, si es retiren amb maquinària pesant les restes com s’ha
fet fins ara, se’n duran tota l’arena mesclada i això farà que el que s’ha aconseguit en favor de
la platja, es perdi en pocs dies. Si volem conservar la platja és necessari mantenir la seva
protecció natural.

Per més informació Jaume Adrover (627 733795) o Raquel Vaquer (656 854 680).
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