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L’àrea compresa entre les platges de Binimel·là i Cala Mica (Es Mercadal) es caracteritza per presentar uns elevats valors botànics i ecològics conjuntament
a un excepcional valor patrimonial geològic i paleontològic. Tots aquests valors naturals es veuen sotmesos a una gran amenaça de degradació. Els orígens
d’aquesta situació cal cercar-los en diferents actuacions antròpiques relacionades amb les pretensions de construir una urbanització turística als anys
setanta. El projecte Life+Reneix, té com a objectiu principal la restauració de zones degradades on es desenvolupen comunitats vegetals singulars i/o
amenaçades com és el cas de Binimel·là. El convenciment per part de l’equip tècnic del projecte que el medi físic és un condicionant clau per valorar i
condicionar actuacions per a la restauració paisatgística i ecològica d’una zona, ha portat a l’elaboració del present estudi.
L’obertura indiscriminada de vials d’accés a la urbanització va trencar l’equilibri dinàmic
establert per diferents cursos superficials amb efectes que es manifesten avui en dia:
(a)

(b)

(c)

(a) La construcció dels accessos rodats va implicar l’alteració dels traçats naturals de la
xarxa de drenatge, del seu pendent i de la superfície de la seva conca, resultant la
presència d’àrees on s’incrementà la capacitat erosiva de l’aigua superficial per major
capacitat d’incisió lineal dels torrents .
(b) Per contra, la presència dels vials també implicà l’existència d’àrees on disminuí
l’arribada del sediment que contribuïa al manteniment de petites platges d’arena. Aquest
efecte fou motivat per diverses captures dels cursos fluvials i per la disminució de la
circulació directa d’aigua, provocada pel barratge que ocasionen els vials i que a la
pràctica seccionaren algunes de les conques fluvials.
(c) De la mateixa manera, la construcció d’accessos rodats, també va tenir efectes
significatius en la generació de nous escarpaments o talussos verticalitzats. L’estudi de la
caracterització d’aquests talussos mitjançant estacions geomecàniques, permet establir la
inestabilitat manifesta d’alguns d’ells, que a la vegada, es troben sotmesos a una
important freqüentació humana.

Aquesta degradació s’ha vist especialment accelerada en la
darrera dècada per pràctiques agressives amb vehicles
motoritzats, així com, encara que en menor mesura, per una
major freqüentació motivada per un creixent interès social
relacionat amb el paisatge i el mar. L’alteració del medi físic
vinculada a aquesta major freqüentació és clarament
identificada mitjançant l’anàlisi geològic i geomorfològic
d’algunes de les sèries de fotografia aèria disponibles:
1988
2002

2010

L’elaboració d’un detallada cartografia geològica i geomorfològica juntament amb la interpretació d’aquesta última, porta a entendre els processos
geodinàmics naturals ocorreguts en l’àmbit d’estudi. També és de gran ajuda, la reconstrucció de la xarxa de drenatge original, mitjançant l’ús de les
ortofotoimatges més antigues i la identificació d’elements etnològics utilitzats per a la seva conducció, que han permès obtenir una imatge força acurada i
propera a l’equilibri natural de l’escorrentia. La detecció de trets morfològics anòmals o aspectes no previstos, en tant que indicadors d’alguna cosa, posa
en alerta de processos dinàmics naturals influenciats per l’home. La identificació dels processos geodinàmics alterats i la caracterització dels seus efectes
permeten decidir si cal actuar per retornar el procés al seu estat natural i, alhora, proposar la forma de com s’ha de fer.
Geomorfologia original superposada a ortofotoimatge actual

Geomorfologia actual

Efectes de la nova xarxa de drenatge sobre el medi geològic

La diagnosi de punts crítics del drenatge, de l’evolució temporal en relació a fenòmens erosius, de perill geològic en talussos naturals i d’estabilitat en
talussos antròpics, permet proposar un seguit d’accions basades en criteris geològics i geomorfològics. Aquestes actuacions s’encaminen especialment a
controlar els processos erosius i sedimentaris atenent als orígens que han motivat la seva alteració, a la regulació de la freqüentació humana i a la
correcció dels talussos antròpics amb el triple objectiu de minimitzar el risc geològic, l’impacte visual i paisatgístic dels blocs caiguts i disposar de material
adequat per a la millora ambiental dels camins a mantenir i trams erosionats.

