


RESUM EXECUTIU 
  

Es presenta el treball realitzat baix el nom “Implicació de la Pujada del Nivell 

de la Mar sobre el Litoral Arenós de Menorca”. Els titulars i responsables del qual són 

el Dr. Pau Balaguer Huguet i D. José Ángel Martín Prieto, ambdós llicenciats en 

Geografia. 

El treball presentat està realitzat dins del marc de la Convocatòria d’Ajuts del 

Consell Insular de Menorca a Persones i Entitats per a la realització de Projectes 

Mediambientals per a l’any 2007.  

 

El treball realitzat consta de 12 apartats. Els 5 primers són de caire introductori 

repassant els nivells marins passats ocorreguts durant el Quaternari, revisant els 

possibles escenaris davant un augment progressiu del nivell de la mar i donant a 

conèixer els seus efectes sobre les zones litorals d’acord amb estudis realitzats dins del 

marc nacional i internacional. El treball continua donant a conèixer les estratègies i 

polítiques d’actuació documentades a la literatura científica (apartat 6). L’estat del 

nivell de la mar actual a l’illa de Menorca també es revisat a partir dels antecedents 

sobre clima marítim i la influència del vent (apartat 7). Les zones d’estudi estudiades 

(Cala Castell, Platja de Cavalleria, Cala Santandria, Son Xoriguer, Cala Galdana, Cala 

Trebalúger i Son Bou) es presenten a l’apartat 8. Les aplicacions de les hipòtesi de 

pujada del nivell de la mar es realitzen a l’apartat 9 i els resultats obtinguts són 

interpretats i avaluats a l’apartat 10. Les conclusions i recomanacions sobre els efectes 

de la possible pujada del nivell de la mar sobre les platges estudiades s’exposen en el 

capítol 11. Per acabar es citen les referències bibliogràfiques a l’apartat 12. 

 

La feina realitzada, per aconseguir els resultats exposats en els següents capítols, 

es basa en tasques de revisió de la literatura científica, treball de camp de reconeixement 

in situ de les zones d’estudi i el treball de gabinet necessari per al maneig dels 

programes de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) per a tractar la cartografia i 

elaboració dels Models Digitals del Terreny (MDT). 

 
 
 
 

Palma a 31 d’Octubre de 2008 
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1. INTRODUCCIÓ 

Tots som conscients que els canvis en el clima que s’estan produint han afectat a 

nombrosos sistemes físics i biològics i que els riscos projectats del canvi climàtic són 

molt elevats pel que l’adaptació a futures condicions climàtiques és inevitable. 

Les necessitats d’adaptació a curt i llarg termini han d’estar emmarcades en un 

context més ampli del desenvolupament sostenible i ser integrades en les diferents 

polítiques sectorials. Així, la promptitud amb que es realitza una adaptació planificada 

pot disminuir la vulnerabilitat als impactes, a més de reduir els costs. 

Les actuacions per a l’adaptació s’ha de contemplar des d’una doble vessant: per 

una banda l’aplicació de mesures per a minimitzar els efectes en els sectors 

socioeconòmics i els ecosistemes més susceptibles i per l’altre, la prevenció del risc dels 

fenòmens climàtics extrems i els seus efectes. 

Aquest informe sobre els possibles impactes de la pujada del nivell de la mar 

intenta ser un primer pas per abordar els possibles efectes negatius d’aquest fenomen i 

només ha de ser l’inici d’un esforç per avançar en la lluita contra aquest problema. 

La nostra illa, per la seva situació geogràfica i característiques socioeconòmics 

és molt vulnerable a la pujada del nivell de la mar. Els impactes que poden sofrir les 

nostres platges, penya-segats i obres marítimes poden ser especialment greus i no hem 

de perdre ni un segon en aprofundir en  majors esforços per avançar-nos als possibles 

impactes, quins són, a on afecta més i quines solucions podem oferir. 
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2. NIVELS DE MAR PASSATS 

A l’escala geològica existeixen clares evidències de nivells de la mar diferents a 

l’actual, tant de pujada com de baixada. Aquesta fluctuació del nivell de la mar està en 

clara sintonia amb períodes de temps càlids i freds, que han abastat tot el temps 

geològic, però de manera especial el darrer milió d’anys, període conegut com a 

Quaternari, i que evidentment, és el més conegut per ser el més pròxim tant en el temps 

com en els registres sedimentaris. 

Així per exemple, a la darrera glaciació, coneguda com a Würm a la 

terminologia alpina, durant la seva màxima regressió (18.000 BP), el nivell de la mar es 

trobava entre 100-150 m per davall de l’actual. D’aquesta manera, l’arxipèlag oferia una 

línia de costa molt diferent a l’actual, així, les illes de Mallorca i Menorca formaven una 

sola unitat, coneguda com “la Gran Balear” (Gracia i Vicens, 1998). 

 

2a. Holocè 

Després  d’aquest període glacial hi ha evidències d’una pujada del nivell de la 

mar, en consonància amb l’augment de la temperatura, amb un promig de 0.4-0.6 mm/a 

(Pirazzoli, 2000). Fins i tot aquesta pujada va superar els nivells actuals al voltant del 

6500 BP, període conegut com a Flandrià. A les nostres illes tenim registres 

sedimentaris amb tres pulsacions que varen superar el nivell de la mar actual i que es 

manifesta en tres cordons dunars superposats un damunt de l’altre al litoral d’es Trenc, a 

l’illa de Mallorca (González,  et al. 2001, Servera i Pons, 2008). 
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Aquestes pujades i baixades del nivell de la mar al llarg del Flandrià han 

configurat en bona mesura els sistemes dunars que avui coneixem i que constitueixen el 

reservori de sediment més important de les nostres platges. 

 

2.b Nivell de la mar en temps seculars 

 Més properes en el temps, tenim observacions directes dels canvis del nivell de 

la mar, els quals han estat mesurats per mareògrafs. Encara que aquestes mesures 

presenten inconvenients, no es té en compte els moviments verticals de la terra, o 

queden emmascarats per aquests, o per que la seva distribució no era homogènia, 

mostren un tendència clara de pujada del nivell de la mar. 

S’ha estimat una pujada mitja entre 1-2 mm/a als darreres segles, això vol dir 

aproximadament uns 18 cm en total (IPCC). Les causes d’aquesta pujada segons el 

Panell Interguvernamental per al Canvi Climàtic (IPCC) són en primer lloc el desgel 

continental i l’escalfament de la massa d’aigua, especialment a partir de la dècada dels 

70 (Fig. 1). En aquesta figura es pot observar amb claredat la pujada del nivell de la mar 

des de finals del segle XIX, a més de la tendència per als pròxims 100 anys. 

 

 
 

Figura 1. Pujada del nivell de la mar al segle XIX i escenaris futurs contemplats per al segle 
XXI (IPCC, 2001). 
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2c. Nivell de la mar en temps recents 

 A l’actualitat les medicions han millorat considerablement degut a la posada en 

marxa d’una xarxa de satèl·lits des de la dècada dels 90 com són el TOPEX-

POSEIDON i JASON, ENVISAT i ERS. 

Els resultats es calculen per un període de 10 dies i mostren una pujada encara 

més fort de l’inicialment prevista (Fig. 2). Es pot observar com des del seu inici al 1993, 

la pujada del nivell de la mar es manté gairebé constant al llarg del temps, amb una 

pujada mitja de 2.9 mm/any. 

 

 
Figura 2: Dades de pujada del nivell de la mar obtingudes pels satèlites Jason-Topex a 

partir de 1992. 
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3. ESTIMACIONS DE PUJADES DE NIVELL DE MAR FUTURES: 

ESCENARIS 

Les prediccions de variació del nivell mig de la  mar es fan a partir dels models 

globals pels diferents escenaris contemplats pel Panell Interguvernamental del Canvi 

Climàtic (IPCC) en el seu tercer informe. Aquest informe defineix al llarg del segle XXI 

diferents escenaris i les variacions del nivell de la mar per a cadascú d’ells, així com el 

rang de variació per a cada un d’ells. A la vista dels resultats, s’estableix una forquilla 

d’entre 9 i 88 cm pels pròxims 100 anys, tal i com es pot apreciar a la figura 3. Les 

línies de color negre representen els màxims extrems incloent totes les incerteses, l’àrea 

en color gris mostra el rang de les projeccions, mentre que les línees de colors indiquen 

el promig de totes les projeccions per a cada escenari. 

Si s'observa la figura 2, a les prediccions del IPCC per l'any 2050, i per als 

diferents escenaris de canvi climàtic, la incertesa en la predicció és menor i 

pràcticament tots els escenaris coincideixen en el seu valor mig a l'entorn de 15 cm, 

amb una banda de confiança entre 10  i 25 cm. Per tant, el valor d'ascens del nivell mig 

de la mar que s'ha considerat és de 2.5 i 10 mm/any i constant per a totes les zones del 

litoral espanyol, segons l’estudi elaborat per l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) a 

l’any 2006. Aquesta dada, implica que de continuar la tendència actual, el nivell de les 

aigües pujaria 12.5 cm en els pròxims 50 anys.   
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Figura 3: Escenaris de pujada del nivell de la mar (IPCC, 2001). 

 

Lògicament, en aquells elements del litoral afectats per subsidència, l'ascens 

relatiu del nivell de la mar pot ser fins i tot major, com per exemple, el delta de l'Ebre. 

D'altra banda, cal assenyalar, que altres estudis mostren dades similars de la 

tendència actual de variació del nivell mig  de la mar. S'ha calculat una pujada  de 2.5 

mm/any (Marcos et al., 2004), que extrapolant a l'any 2050, també es tindria un ascens 

del nivell mig de 12.5 cm. Aquesta extrapolació no té en compte cap variació de llarg 

termini dels factors que condicionen la variació del nivell de la mar, però encara així 

aquest valor obtingut, està dintre de l'ordre de magnitud de la variació predita pels 

diferents escenaris. 

 8



Implicació de la pujada del nivell de la mar sobre el litoral arenós de Menorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NIVELL MIG DE LA MAR A L’ESTAT ESPANYOL 

Les dades obtingudes per a estimar la pujada del nivells de la mar s’obtenen 

mitjançant la xarxa de boies de l’Ente Público Puertos del Estado,  amb un total de 13 a 

aigües profundes i 18 en aigües poc fondes repartides al llarg del litoral espanyol. 

Així mateix, des de l’IEO, s’ha elaborat un estudi sobre l’evolució de la 

temperatura, nivell de la mar i salinitat a la Mediterrània des de mitjans del segle XX 

fins l’actualitat. A partir d’aquestes dades, conclueixen que en els darrers 50 anys, el 

nivell de la mar ha pujat 8 cm. 

A nivell global s’assumeix que la tendència actual de variació del nivell de la 

mar al litoral espanyol és de 2.5 mm/any, valors que extrapolats a l’any 2050, 

mostrarien un ascens del nivell mitjà de 12.5 cm. Aquesta informació es complementa 

amb els models globals contemplats pel Panell Interguvernamental del Canvi Climàtic 

(IPCC), que en el seu tercer informe estableix una variació entre 9 i 88 cm per a 

d’interval corresponent a 1990-2100. A partir d’aquestes resultats, Medina (2004a), 

assumeix un ascens del nivell de la mar de 20 cm al litoral espanyol pel 2050. 

Per tant, la forquilla que maneixem oscil·la entre els 12.5 i el s 20 cm de pujada 

del nivell de la mar per a un escenari de l’any 2050. 

S’han analitzat les tendències per a tota la costa espanyola a partir d’una sèrie de 

paràmetres representatius del clima marítim. Aquests paràmetres poden tenir efectes 

importants en els diferents elements que configuren la zona costanera.  
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5. PUJADA DEL NIVELL DE LA MAR: EFECTES SOBRE ELS DIFERENTS 

ELEMENTS DEL LITORAL 

L’estudi teòric sobre els possibles efectes del canvi climàtic en els distintes 

elements del litoral posa en envidència que canvis  mínims en els paràmetres que 

defineixen l’onatge incident, així com l’augment del nivell mig de la mar, poden donar 

lloc a importants conseqüències a la zona costera. Aquest apartat té com a objectiu 

resumir els efectes més importants que es poden produir a cada element litoral. 

 

5a. Efectes sobre les platges. 

 L’efecte més important de la pujada del nivell de la mar per a una platja serà 

sobre la seva cota d’inundació i un possible retrocés de la línia de costa. La cota 

d’inundació està determinada per la probabilitat conjunta de la marea astronòmica, 

marea meteorològica, del run-up a la platja i del possible augment del nivell de la mar. 

La figura 4 ens mostra la variació adimensional de la cota d’inundació al llarg 

del litoral espanyol. En ella es pot observar un augment notable a la façana mediterrània 

(aproximadament 20 cm), inclòs l’arxipèlag balear, especialment les costes meridionals 

de cada illa. 
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Figura 4. Variació neta de la cota d’inundació al litoral espanyol (Medina, 2004). 
 

Pel que fa al possible retrocés de la línia de costa, aquest pot ser induït per una 

pujada del nivell mig, que fa que el perfil actiu es modifiqui per arribar al nou perfil 

d’equilibri. D’aquesta manera tindrem un dèficit sedimentari de la platja subaèria, amb 

un transvasament cap a la zona submergida amb un retrocés de la línia de costa.  

Les platges més afectades seran aquelles constituïdes per arenes fines i major 

grau de disipativitat, és a dir, platges de pendents suaus; al contrari, a aquelles platges 

de major pendent (de tipus reflectiu), que es caracteritzen per una mida de sediment 

major, el retrocés serà menor. 

A la figura 5 podem observar com les platges més susceptibles a retrocedir 

corresponen a la façana atlàntica així com a les Illes Balears, amb un retrocés aproximat 

de 16 m. 

Un tercer paràmetre a tenir en compte és la variació en la direcció del flux mig 

de l’energia de l’onatge. El retrocés variarà depenent si son platges obertes i rectilínies o 

si són tancades. Per aquest darrer tipus el retrocés serà major, ja que el seu perfil és mes 

actiu i estaria en funció del perfil i de l’acció de l’onatge. 

 

 11



Implicació de la pujada del nivell de la mar sobre el litoral arenós de Menorca 

 
Figura 5. Retrocés de les platges per augment del nivell mig al litoral espanyol (Medina, 2004). 

 

A la figura 6 s’observa el retrocés màxim esperat per l’any 2050 i les platges 

més susceptibles corresponen al Mediterrani i especialment a la façana meridional de 

cada illa. Aquest retrocés pot arribar fins els 50 m, ja que la variació del flux d’energia 

pot superar els 80. 

 

 
Figura 6. Retrocés de les platges per variació del la direcció del flux mig d’energia al 

litoral espanyol (Medina, 2004). 
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La relació entre pujada del nivell de la mar i erosió de la platja va ser formulada 

per Bruun (1962), que estableix que un ascens del nivell mig de la mar provocarà un 

retrocés del perfil de platja (Fig. 7), erosionant la platja subaèria. 

Un augment del nivell donarà lloc a un increment de la profunditat de l’aigua, 

pel que el perfil anterior a la pujada haurà d’acomodar-se a la nova situació. En aquesta 

situació, el retrocés es farà a partir de l’arena existent a la platja subaèria, que es 

dipositarà a la platja submergida.  

En aquest nou perfil, es pot observar que el retrocés del perfil de la platja és 

proporcional a la variació del nivell mig, de manera que quant major sigui l’increment 

del nivell mig de la mar, major serà el retrocés de la platja. S’estima que aquest retrocés 

oscil·la entre 50-100 vegades la dimensió de la pujada del nivell de la mar, es a dir, una 

pujada de 1 cm implicaria un retrocés de la línia de costa entre 0.5 i 1 m. 

A pesar d’algunes mancances d’aquesta teoria, com ignorar la deriva litoral, que 

no és un sistema tancat (no és unidireccional), etc., està àmpliament aseptada. 

 

 
 

Figura 7. Il·lustració esquemàtica de la Lley de Bruun de resposta d’un perfil a la pujada 

del nivell de la mar. 

 

Un altre model que intenta explicar l’efecte sobre un sistema platja-duna de la 

pujada del nivell de la mar, va ser desenvolupat per Davidson-Arnott (2003 i 2005).  

L’hipòtesi que forma aquest model, el qual es basa sobre un perfil bidimensional 

sense transferència longitudinal, és la següent (Fig. 8): la platja subaèria i la duna són 

erosionades com a resultat del trasllat del perfil degut a la pujada del nivell de la mar, 

d’aquesta manera, la platja i la duna migren cap a terra i cap amunt a mesura que ho fa 

la mar. A més, la part més profunda del perfil és erosionat i es mou cap a terra també, a 
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l’igual que ho fa la platja i la duna. Tot el sediment erosionat de la platja serà transferit 

cap a la duna i aquesta migrarà cap a terra. El volum de sediment transferit cap a terra és 

igual al volumen erosionat, d’aquesta manera el volum de la duna és constant. Un altre 

característica d’aquest model, és la presència de barres submergides. 

 

 
Figura 8. Il·lustració esquemàtica del model proposat per Davidson-Arnott com a resposta 

a la pujada del nivell de la mar. 

 

5b. Efectes en dunes i sistemes dunars. 

Els sistemes dunars constitueixen importants elements tant des del punt de vista 

mediambiental com geomorfològic. El seu valor ecològic és molt elevat, però la seva 

importància radica en que proporcionen no tan sols protecció front a inundacions, si no 

que a més són un reservori de sediment per a la platja submergida en cas de grans 

temporals i a la vegada li serveixen de protecció.  

La direcció i intensitat del vent són les dues variables més importants que 

governen la dinàmica eòlica, per tant, si aquestes són modificades per l’efecte del canvi 

climàtic, també ho farà la capacitat de transport des de la platja cap a les dunes, reduint 

o modificant la taxa de creixement de les mateixes, en funció de si la força del vent 

s’intensifica o disminueix. 

Seguint amb la regla de Bruun (1962), una pujada del nivell de la mar pot 

generar erosió dunar i la seva magnitud està en funció de varis paràmetres com ara 

l’extensió de la platja seca, la mida del sediment (quant més fi sigui aquest, major 

erosió) i l’increment de la pujada del nivell de la mar. 

Un altre factor important és si aquest sistema dunar es troba confinat o té 

llibertat de moviment cap a terra, és a dir, unes dunes on la seva part més interna  no 

tingui capacitat de recular per mor d’elements antròpics (urbanitzacions, passeigs 
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marítims, etc.) pot suposar un greu problema amb la possible invasió d’arena sobre 

aquest elements. Al contrari, en el cas de cap impediment artificial, les dunes recularan 

sense cap problema mantenint la seva forma i tamany. 

 

5c. Efectes sobre penya-segats. 

Les amenaces potencials pels penyasegats provenen bàsicament de la creixent 

pressió urbanitzadora al llarg del mateixos. Sense cap mena de dubtes hi han fortes 

diferències depenent del tipus de penya-segat, és a dir, si aquest és “dur” o al contrari, 

“blan”. La diferència entre un i l’altre es basa en el tipus de material que forma el 

penya-segat. Així, el tipus “blan” està format per materials poc homogenis i fàcils 

d’erosionar per l’acció de l’onatge i processos subaeris, que donen com a resultat perfils 

complexos. Pel contrari, el tipus “dur” solen ser penya-segats verticals, poc afectats per 

l’acció de l’onatge. 

Un i altre, a més del tipus de material els formen, depenen per a la seva 

estabilitat de la seva estructura geològica i si són actius o inactius. 

L’acció erosiva del penya-segat és més intensa en llocs amb baix o nul rang 

mareal. 

 

5d. Efectes en obres marítimes. 

Amb respecte als efectes de la pujada del nivell de la mar a les obres marítimes, 

tan sols farem una petita incisió, ja que no es aquest el principal objectiu d’aquest 

treball. No obstant, donada la seva importància, el canvi climàtic pot suposar importants 

canvis en el possible superació de les diferents obres i estructures verticals.  

Si es mantenen els valors de pujada del nivell de la mar projectats pel IPCC, 

això es pot traduir en un augment de l’àrea i de les dimensions del tamany de l’obra. 
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5. ESTRATEGIES I POLÍTIQUES D’ACTUACIÓ 

Encara que de forma succinta, ja que no és l’objectiu d’aquest treball, es 

plantejaran les diferents opcions front als possibles efectes de la pujada del nivell de la 

mar. No obstant això, s’ha de tenir present el grau d’incertesa i, per tant el rang de 

variabilitat dels futurs escenaris. També es fa necessari un estudi amb profunditat i 

individualitzat per a cadascuna de les platges analitzades, ja que mostren diferents 

paràmetres que s’han d’estudiar per separat. 

Per tant, es fan necessaris estudis detallats de vulnerabilitat, més dades sobre 

pujada del nivell de la mar, coneixement geomorfològic detallat, usos del sòl, 

planificació urbana, infraestructures, desenvolupament urbanístic, etc., tot això per que 

la presa de decisions sigui la més apropiada en cada cas. 

Això no és tasca només exclusiva de l’Administració, és un problema que afecta 

a tota la societat, per tant, es fa necessari l’establiment de polítiques de conscienciació 

social, ja que si no seria un esforç inútil. 

Les dades obtingudes per a estimar la pujada del nivells de la mar s’obtenen a 

partir de la xarxa de boies de l’Ente Público Puertos del Estado,  amb un total de 13 a 

aigües profundes i 18 a aigües poc profundes repartides al llarg del litoral espanyol. 
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a. Estratègies de retrocés. 

Aquest tipus d’estratègia està dirigida fonamentalment a abandonar àrees 

altament vulnerables i la reubicació (si es consideres necessari) d’infraestructures, 

cultius, població, etc. 

En aquest sentit, és molt important l’anticipació, fonamentalment d’aspectes tant 

importants com la futura planificació urbana i l’ordenació del territori dels diferents 

municipis, per d’aquesta manera evitar conseqüències encara més negatives. 

b. Estratègies d’adaptació. 

Aquesta estratègia es fonamenta en la conservació de  l’ecosistema costaner a 

partir d’un ús racional de les àrees vulnerables amb una gestió d’adaptació progressiva, 

intentant cercar un equilibri entre la natura i els diferents usos i infraestructures. 

També resulta important, a l’igual que a l’estratègia anterior, l’establiment de 

polítiques de planejament urbà i ordenació del territori, d’acord amb les situacions 

futures. 

c. Estratègies de protecció. 

Aquest tipus d’estratègia està encaminada fonamentalment a la defensa d’àrees 

vulnerables com ara poblacions, activitats econòmiques, infraestructures, etc., i es basen 

en l’aplicació de diferents mètodes com la creació de dics, murs, barreres, espigons, 

regeneració de platges, restauració dunar, etc. 

És però, important, establir quin és el màxim retrocés admissible, per tant és 

necessari avaluar constantment la vulnerabilitat d’aquelles zones que es volen protegir. 
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6. EL NIVEL DEL MAR EN MENORCA 

7a. Clima marítim 

Les dades pel clima marítim de Menorca es presenten en forma de roses 

d’onatge direccionals. Aquesta informació ens permet diferenciar el tipus de costa en 

funció de l’exposició a l’onatge. 

Amb la rosa d’onatge podem observar quines direccions i amb quina intensitat 

són les més freqüents, a més de donar una idea visual de quina probabilitat hi ha que un 

determinat tipus d’onatge arribi a un punt determinat de la costa (Fig. 9). 

El conjunt de dades que ens proporcionen els diferents valors de l’onatge està 

tret del projecte europeu HIPOCAS, que per a la Mediterrània Occidental compta amb 

dades des de 1958 fins a l’any 2001. Els resultat compren dades d’un any promig de 

règim mitjà direccional. 

A partir d’aquesta informació, podem conèixer les condicions anuals més 

probables d’onatge a les costes menorquines. Així, a la figura 8 es pot observar  un 

predomini d’onatge de component nord, el qual es manté constant durant tot l’any, amb 

una lleugera reducció de la intensitat durant els mesos d’estiu. Pel que fa al sud de l’illa, 

els onatges predominants són de component Sud-oest i Sud-est i al llarg de tot l’any 

(Cañellas et al., 2007). 
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Figura 9. Roses d’onatge per a la costa de Menorca (Balaguer, et al. 2007). 

 

Pel que fa al règim extremal, concepte que equival a situacions on l’altura de 

l’onatge alcanza una intensitat poc freqüent, és un model estadístic que descriu la 

probabilitat amb la que un temporal pot presentar una determinada altura de risc. Aquest 

concepte, règim extremal, està pensat per la seguretat i operativitat a la costa, amb la 

finalitat d’acotar el risc que corre una instal·lació. 

A la figura 10 podem observar l’altura dels diferents temporals registrats (línia 

de punts) per al període comprés entre 1993 i l’any 2004 a partir de l’altura d’ona 

significant (Hs). Així, per un període de retorn de 20 i 50 anys, l’estimació de Hs és de 

7.8 i 8.31 m i períodes d’ona de 9 i 9.9 s respectivament.  

La probabilitat de excedència (probabilitat que el major temporal d’un 

determinat any superi l’altura significant d’un cert valor d’altura) en 20 anys per a un 

període de retorn de 20 i 50 anys és de 0.64 i 0.33 % respectivament. Per a 50 anys, 

aquest valors són de 0.92 i 0.64 %. 
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Figura 10. Règim extremal escalar de l’onatge de la Boia de Maó (Puertos del Estado, 

2006). 

 

7b. El vent 

El vent és un altre dels factors que intervenen en el litoral i és el responsable de 

transferir la seva energia a la superfície de la mar per a generar l’onatge.  

Les dades del vent de Menorca es presenten en forma de rosa direccional i amb 

la gràfica que ens mostra la seva intensitat (Fig. 11). Aquestes, s’han tret a partir del 

Banco de Datos Oceanográficos de la Dirección General de Puertos  Costas, trets de la 

boia de Maó. 

Amb la rosa de vent podem observar quines direccions són les més freqüents. Es 

pot apreciar com les principals direccions tenen una component N i NNE i que tenen un 

alt grau de correlació amb la direcció de l’onatge incident a la costa menorquina. 
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Figura 11. Rosa de vents  a l’illa de Menorca (Puertos del Estado). 

 

Pel que fa a l’intensitat del vent, a la figura 12 podem observar com els vents 

inferior a 3 m/s són els de major freqüència. Destaca d’aquesta figura els vents superior 

als 10 m/s, que arriben al 10 % de freqüència. La seva importància radica en que la 

majoria són de component nord. Això vol dir que en ocasions coincideixen temporals 

d’onatge amb temporals de tramuntana, d’aquesta manera la costa es pot veure afectada 

per un increment en la força e intensitat de l’onatge. 
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Figura 12. Intensitat del vent a l’illa de Menorca (Puertos del Estado). 
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7. CASOS D’ESTUDI 

 8a. Arenal d’en Castell (Es Mercadal) 

 La platja de s’Arenal d’en Castell constitueix una rada gairebé semicircular 

d’uns 180 m d’amplada i de 350 m de recorregut. Les seves característiques 

topogràfiques li confereixen unes condicions gairebé pròpies d’un port natural, que 

permet que nombroses embarcacions d’esbarjo tinguin aquesta platja-port com el seu 

lloc de fondeig permanent o semi-permanent (Figs. 2 i 3 de la fitxa de s’Arenal d’en 

Castell annex a aquest treball).  

 La característica més notable de la zona de platja de s’Arenal d’en Castell es la 

seva poca amplada. La condició d’esser platja urbana juntament amb la poca amplada 

de la mateixa, condiciona aquest indret, d’eminenment atractiu turístic, a sofrir amb 

escreixos possibles condicions de pujada del nivell de la mar. Els possibles efectes 

d’una pujada del nivell de la mar, a banda de les repercussions sobre el medi natural, 

així com possibles efectes sobre la flora y fauna litoral (tant marina com terrestre), 

condicionarà l’entramat socioeconòmic basat en l’activitat turística. Aquesta condició 

turística i el retrocés de la platja donarien lloc a un replantejament de les activitats 

econòmiques d’aquest nucli turístic. 

 En quant a les característiques texturals i sedimentològiques, les arenes de 

s’Arenal de d’en Castell pertanyen a les fàcies o tipus d’arenes bioclàstiques amb 

bivalves i rodofícies (Gómez-Pujol et al., 2001). Es a dir, la major part de les arenes 

estan formades per exosquelets d’organismes marins amb majoria de bivalves i d’algues 
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rodofícies amb un 10 % i 23.51 % respectivament sobre els valor mitjans totals. 

Aquesta fàcies, a la qual també s’inclouen les arenes de les zones de s’Arenal de Son 

Bou i Platja de Cavalleria, estan formades per un 92% de components biogènics i el 8% 

restant el conformen litoclasts o arenes d’origen continental (provinents dels relleus de 

l’illa de Menorca, tant de la costa com de l’interior). En quant a la mida de gra 

d’aquesta platja, cal assenyalar que es tracta d’arenes mitjanes. 

 El marc físic de s’Arenal d’en Castell ve definit per la regió geològica de la que 

forma part. Es localitza a la regió de Tramuntana, on es troben els materials més antics 

que afloren al conjunt de les Illes Balears. La vessant nord-oriental es troba afectada per 

una falla (Fig. 4 de la fitxa de s’Arenal d’en Castell annex a aquest treball) que en 

aquesta zona afecta a materials Juràssics i Triàsics. Els materials més recents, 

corresponents al Quaternari, els constitueixen els sediments de platja i al·luvials 

localitzats a les zones més deprimides de les valls que drenen a la cala. Els materials del 

Triàsic envolten la cala des de la seva part nord-occidental, mentre que els materials que 

constitueixen els relleus de l’ensenada (Figura 5 de l’annex) són dolomies calcàries i 

margues (Juràssic) de la meitat oriental, margues i evaporites són del Triàsic Superior 

(Keuper), que constitueixen el “cinturó” que envolta la platja des del NW. Al sector mes 

nord-occidental de la cala, amb un cert aspecte “micro-peninsular” es disposen unes 

calcàries del Triàsic Mitjà (Muschelkalk) (Fig. 5 de l’annex).  

 L’elevada edificació a primera línia de platja que s’estén al llarg de la meitat 

occidental de la mateixa, pot donar lloc a la desestabilització d’aquest sector, 

especialment de aquelles construccions que es troben a la mateixa platja, és el cas del 

punt A (Fig. 8 de l’annex).  

A la mateixa figura, punt B, una pujada d’uns pocs centímetres del nivell de la mar 

podria desencadenar una sèrie de processos i inestabilitat dels talussos, ja que amb la 

desaparició de la platja, amb una amplada aproximada de 15 m, l’onatge pot arribar amb 

facilitat a la base del penya-segat. La posició propera del talús (punt B) i de les 

construccions (punt A) de la línea de mar, degut a la petita amplària de la platja (en 

aquest punt, és d’aproximadament 20 m), deixaria aquests sectors de s’Arenal d’en 

Castell sense possibilitat d’adaptació i amb la conseqüent desaparició de la platja (Fig. 

13).  

 Al punt C (Figs. 9 i 10 de l’annex), la platja a més de tenir una amplada major, al 

voltant de 50 m, a la seva part posterior es desenvolupa un sistema dunar que li dona 

una major estabilitat, a més de constituir un reservori de sediment que contrarestaria la 
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pujada del nivell de la mar (Fig. 14). En aquest lloc els punts més distals de la platja 

remunten  els relleus propers que encerclen l’ensenada. Es precisament aquest punt, on 

coincideixen els relleus més suaus de les vessants de la cala, a on la platja tindrà una 

major capacitat d’adaptació respecte els punts A i B. 

 

 
 

Figura 13. Detall de l’amplària de la platja als punts A (en primer terme) i B.  

 

 
  

Figura 14. Detall del sector de la platja on es desenvolupa un sistema dunar (Punt C). 
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8b.Arenal de Son Bou (Alaior) 

 La zona d’estudi constituïda per s’Arenal de Son Bou és el sistema de platja-

duna més extens de l’illa de Menorca, formant una restinga que separa la zona humida, 

el Prat de son Bou,  de la mar. S’Arenal de Son Bou es localitza entre dos trams de costa 

rocosa (Blocaus de Dalt al seu extrem més occidental i els penya-segats localitzats més 

a l’Est, anomenats ses Canússies) que es troben a una distància lineal de 2635 m. La 

platja pròpiament dita està constituïda per una costa d’arena amb una llargària de 2573 

m i a la seva part central es troben uns afloraments rocosos corresponents a materials 

del Quaternari. A la part posterior de la platja es desenvolupa un sistema dunar que 

tanca una zona d’aiguamolls i d’albufera. El sector més oriental de la platja està 

ocupada per un nucli urbà de funcions eminentment turístiques. El sector occidental de 

la zona d’estudi, just al contacte del Torrent de Son Boter i la zona humida, es troba 

ocupada per camps de conreu.  

 En quant a les característiques texturals i sedimentològiques, les arenes de 

s’Arenal de Son Bou pertanyen a les fàcies o tipus d’arenes bioclàstiques amb bivalves i 

rodofícies (Gómez-Pujol et al., 2001). Es a dir, la major part de les arenes estan 

formades per exosquelets d’organismes marins amb majoria de bivalves, amb un 10 % i 

d’algues rodofícies, amb un 23.51 % respecte del total. Aquesta fàcies, a la qual també 

s’inclouen les arenes de les zones de s’Arena d’en Castell i Platja de Cavalleria, estan 

formades per un 92% de components biogènics i el 8% restant el conformen litoclasts o 

arenes d’origen continental (provinents dels relleus de l’illa de Menorca, tant de la costa 

com de l’interior). En quant a la mida de gra d’aquesta plata, cal assenyalar que es tracta 

d’arenes mitjanes. 

 Pel que fa al marc físic de la zona de s’Arenal de Son Bou, es caracteritza per 

trobar-se a la regió geològica de la zona de Migjorn., La platja, la zona humida i part de 

la zona urbana es troben sobre materials del Quaternari (Fig. 4 de la fitxa de s’Arenal de 

Son Bou annex a aquest treball), mentre que tant la part posterior de la zona d’estudi 

com la costa rocosa que delimiten la platja (Blocaus de Dalt i els penya-segats de la part 

oriental, observeu els models digitals i Figura 4 de l’annex) estan formats per materials 

corresponents al Miocè Superior. Els materials del Quaternari els constitueixen les 

arenes de platja i del sistema dunar, els llims argilosos rics en matèria orgànica propis 

de la zona d’albufera i aiguamoll i materials al·luvials i col·luvials constituïts per arenes 

llims i argiles localitzats al fons dels cursos fluvio-torrencials que drenen cap a la zona 

humida (Fig. 5 de l’annex). L’orla miocena (Tortonià) que rodeja la zona d’estudi està 
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formada per calcarenites de fàcies pròpies d’escull (Fig. 5 de l’annex). Darrera 

d’aquests materials, i a més d’1 km de distància de la zona de platja es disposen 

calcarenites amb predomini de bioconstruccions pròpies del nucli de l’antic escull 

desenvolupat durant el Tortonià. 

 La platja de s’Arenal de Son Bou presenta una forta dicotomia entre els espais 

naturals constituïts per la zona de platja, sistema dunar i zona d’albufera i aiguamolls al 

seu sector occidental i pels espais urbanitzats, localitzats a la part més oriental, més 

elevada i caracteritzada per la presencia d’infraestructura hotelera i vivendes (Punts B i 

A respectivament de l’annex). 

Les repercussions d’una possible pujada del nivell de la mar faria desplaçar la 

zona de platja i el sistema dunar cap a terra. No obstant això, la resposta de la platja ante 

la pujada del nivell de la mar és diferent entre ambdues sectors. Així, al sector 

occidental (entre l’aparcament i Blocaus de Dalt) la zona humida actuaria com a 

esmorteïdor de les conseqüències de la pujada i evitaria la desaparició dels sistema 

platja-duna (Punt B de la figura 3 de l’annex i figura 15).  

 

 
 

Figura 15. Sector occidental de la platja de son Bou amb el Prat a darrera del sistema platja-
duna. 

 
 La resposta del sistema platja-duna davant de la pujada del nivell de la mar es 

pot entendre a partir de la figura 16, on s’explica com es veu afectat un ambient 

d’albufera. Es pot observar com partim d’un perfil inicial d’equilibri; amb la pujada del 
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nivell de la mar, aquest perfil migra cap a terra sense perdre ni forma ni volum, tan sols 

hi ha hagut un desplaçament del sistema platja-duna cap a la zona humida. Això és 

degut a que no es troba confinat a la seva part interna, en aquest cas, son Bou, on el Prat 

actua com esmorteïdor, ja que té espai suficient per desplaçar-se cap a terra. 

 Al contrari que el sector oriental de la platja, (punt A de la figura 3 de la fitxa de 

s’Arenal de Son Bou annex a aquest treball). Una de les primeres conseqüències seria la 

desaparició de la zona d’aparcaments, que es troba a una altura inferior a un metre 

d’altura amb respecte el nivell de la mar actual. L’aparcament fou construit amb 

material d’enderrocament sobre part del sistema dunar i de la zona humida, de manera 

que aquesta infraestructura seria la que patiria les pitjors conseqüències. El sistema 

dunar recularia en detriment de la zona humida i de l’aparcament, però a diferència del 

sector occidental, el sistema platja-duna invaeria aquesta zona. 

També les diferents edificacions de caire hoteler es veuran afectades de manera similar 

a l’aparcament, amb l’invasió per part del sistema platja-duna en el seu retrocés (Fig. 

17). 

 

 
 

Figura 16. Il·lustració esquemàtica de pujada del nivell de la mar a un ambient d’albufera i 
sense confinament (Titus, 1990). 
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Figura 17. Sector oriental de la platja de son Bou en primer terme (amb el Prat al fons). 
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8c. Platja de Cavalleria (Es Mercadal) 
 
 La Platja de Cavalleria es troba a la part sudoccidental de la “península” del Cap 

de Cavalleria localitzada al centre de la regió de Tramuntana de l’illa de Menorca. La 

zona d’estudi està conformada per dues platges la platja de Ferragut localitzada a la part 

occidental i la Platja de Cavalleria pròpiament dita localitzada l’altra meitat. Ambdues 

platges conformen un mateix sistema sedimentari i que a l’hora es troben dins d’una 

petita “badia” o arraconada amb una amplada d’uns 380 m (entre la Punta de Ferragut i 

Punta Roja) i amb una penetració d’uns 151 m, la qual cosa confereix una condició 

oberta de la petita “badia” deixant-la exposada directament al bateig dels onatges 

provinents de direcció N i NNE. Es tracta d’una platja natural amb poques 

transformacions per part de l’home. La pressió humana que sofreix es fruit de l’esbarjo 

dels banyistes (sobretot durant els mesos estivals), excursionistes i practicants d’esports 

nàutics, així com també és palesa, mitjançant la instal·lació d’estructures de baix 

impacte ambiental, l’activitat dels operaris que treballen per la conservació i millora 

dels ambients costaners, en aquest cas del sistema dunar desenvolupat a la part Sud-

oriental de la platja.  

 Uns dels aspectes més característics, des del punt de vista de l’activitat humana, 

és la presència d’una antiga cantera d’arena, situada sobre el sistema dunar estabilitzat i 

que en principi no ha afectat al sistema platja-duna pròpiament dit. La finalitat d’aquesta 

cantera, actualment sense activitat, era la d’extreure àrids per a la construcció. La 

connexió d’aquesta cantera amb la zona de platja-duna i el camí provinent de la 

carretera que comunica Es Mercadal amb Santa Teresa (punts 1 i 2  de les figures 8 i 9 

de la fitxa de Platja de Cavalleria annex a aquest treball) conformen dos punts 

d’inestabilitat que poden influir en el futur d’aquesta. 

 En quant a les característiques texturals i sedimentològiques, les arenes de la 

Platja de Cavalleria pertanyen a les fàcies d’arenes bioclàstiques amb bivalves i 

rodofícies (Gómez-Pujol et al., 2001). Es a dir, la major part de les arenes estan 

formades per exosquelets d’organismes marins amb majoria de bivalves i d’algues 

rodofícies. Aquesta fàcies, a la qual també s’inclouen les arenes de les zones de 

s’Arenal de Son Bou i s’Arenal d’en Castell, ja explicades abans. En quant a la mida de 

gra d’aquesta platja, cal assenyalar que es tracta d’arenes mitjanes. 

 El marc físic de la zona d’estudi es caracteritza per trobar-se a la regió geològica 

de Tramuntana. Els materials que constitueixen aquesta zona corresponen al Paleozoic, 
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excepte els materials del Quaternari que es corresponen amb els actuals dipòsits del 

sistema platja-duna, dunes actuals sense fixar i dipòsits d’eolinites fossilitzades (Fig. 4 

de la fitxa de Platja de Cavalleria annex a aquest treball). Donada la complexitat de 

l’organització de l’estructura geològica en aquest indret, la distribució dels materials es 

presenta amb el mateix grau de complexitat. Els materials del Quaternari estan 

conformats per les arenes de platja, per les dunes actuals sense fixar localitzades a la 

zona de l’antiga cantera localitzada a la part posterior de la platja, per un paquet de 

dunes formades per arenes semi-consolidades dins dels dominis de l’antiga cantera i a 

uns 100 m de distància respecte de la línia de mar i dipòsits de calcarenites 

corresponents a paquets dunars fossilitzats a les immediacions de Punta Ferragut (Fig. 5 

de l’annex). A la meitat occidental es disposen unes turbidites diluïdes (Devonià 

Inferior), que al mateix tems conformen part de la vessant marítima que tanca la platja 

per aquest costat. A la part Occidental, a la vessant marítima de sa Punta Roja, es 

disposen les mateixes turbidites diluïdes devòniques en contacte amb pelites i gresos del 

Permià (Fig. 5 de l’annex). 

 La platja en general presenta poca amplada (30 metres a la Platja de Cavalleria i 

15 – 20 m a la Platja de Ferragut), però és a la part -oriental allà a on existeix una 

estructura platja-duna més ben definida (punts A i B de les figures 8 i 10 de l’annex). 

En canvi, a l’altra part, a la meitat occidental, la platja va perdent amplada fins al punt 

de convertir-se en  una platja de blocs adherida als relleus que formen la Punta de 

Ferragut (punt C de les Figures 8 i 10 de l’annex i figura 18).  

En cas d’una possible pujada del nivell de la mar, la zona del voltant dels punts 

A i B tindran una major capacitat de reacció que les zones dels voltants del punt C. La 

presència d’un sistema dunar a la meitat oriental permetrà que la platja pugui adaptar-se 

a les noves condicions de pujada del nivell de la mar, alhora que el sistema dunar també 

tindrà certa capacitat d’adaptació ja que els relleus posteriors son de menor altura que 

els que troben a la meitat occidental (consulteu models digitals del terreny de l’annex). 

La zona -occidental (punt C de les figures 8 i 10 de l’annex) no tindria la mateixa 

capacitat de resposta i la zona de platja s’aniria reduint de forma progressiva a mesura 

que el nivell marí anés augmentant. Aquest darrer fenomen, convertiria aquesta subzona 

de la platja en un penya-segat o vessant costanera en contacte directe amb la mar, donat 

lloc a processos d’inestabilitat i probables desmanegaments.   
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Figura 18. Platja de Cavalleria amb el sector de dunes davanteres millor conservades. 
 

 En general, la pujada del nivell de la mar no tindrà cap repercussió sobre aquest 

sistema platja-duna, ja que no es troba confinat per cap tipus d’infraestructura, per tant 

migraria cap a terra adaptant-se a la nova situació, seguint els esquemes de Bruun 

(1962) i Davidson-Arnott (2003 i 2005). 
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8d. Cala Galdana (Ferreries - Ciutadella) 
 
 La platja de Cala Galdana representa una zona d’estudi caracteritzada per la 

topografia i forma de la pròpia cala. Cala Galdana és una cala amb una obertura a la 

bocana, entre es Morro de Ponent i es Morro de Llevant d’uns 360 m i un recorregut 

(des de la bocana a la platja de Cala Galdana) d’uns 580 m. La sinuositat que presenta la 

cala (la bocana presenta una orientació de cap el Sud i la Platja presenta una orientació 

cap al Sud-oest) confereix a aquest lloc de la regió de migjorn unes condicions 

excepcionals pel gaudiment de la zona de platja i rodalies, tant des de terra (turistes, 

usuaris de platja) com des de la mar (lloc de fondeig usual d’embarcacions d’esbarjo). 

Uns dels atractius de la cala és la desembocadura del Barranc d’Algendar que a la seva 

part més distal es “navegable” i de fet s’empra per a l’amarrament d’embarcacions 

d’esbarjo de poca eslora i calat. La gola del Barranc d’Algendar que trobem a Cala 

Galdana te un recorregut des de la zona d’es mirador fins a la part més interior d’uns 

500 m. 

 Cala Galdana es troba just enmig dels municipis de Ciutadella i Ferreries a la 

regió del Migjorn de Menorca. Es tracta d’una platja urbana dedicada a ús turístic i 

residencial.. La platja orientada cap al Sud-oest, te un recorregut de 485 m. La seva 

característica més important és la seva minsa amplària condicionada, en un principi per 

la presencia de la vessant que te a la seva part posterior i actualment, condicionada per 

la presencia del passeig marítim i de la infraestructura hotelera (punt A de la figura 8 de 

la fitxa de Cala Galdana annex a aquest treball). Les major amplades de la platja, entorn 

als 45 – 50 m, les trobem a la plat més occidental i a la zona propera de n’Es Mirador.  

 En quant a les característiques granulomètriques i texturals de les arenes de la 

platja de Cala Galdana es tracten de fàcies d’arenes bioclàstiques amb quars (Gómez-

Pujol et al., 2001). La principal característica de l’ambient sedimentològic és l’elevat  

contingut en quars respecte de les altres platges de l’illa de Menorca amb un elevat 

percentatge d’arenes bioclàstiques (restes orgànics d’exosquelets d’organismes marins).. 

Els percentatges mitjans de composició per a aquesta platja i similars demostren que un 

78,56% de les arenes es d’origen biogènic, el 7,85% es deu a litoclasts (d’origen 

carbonatat) i un 13,59% de les arenes tenen un origen siliclàstic (quars). En quant a la 

textura, les arenes s’identifiquen com arenes mitjanes i fines. 
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Figura 19. Vista del sector oriental de la part més oriental de la platja de Cala Galdana. Es pot 
observar com a la zona del fons la platja esdevé més estreta. 

 
 

 
Figura 20. Vista panoràmica de la platja de Cala Galdana. A l’esquerra es pot observar Es 

Mirador, darrera d’aquest es troba l’entrada a la gola del Barranc d’Algendar. 
 
 
 El marc físic de Cala Galdana es localitza dins de la regió geològica del Migjorn 

de Menorca. La característica principal dels materials que conformen la zona de Cala 

Galdana i del Migjorn de Menorca en general, es la condició post-orogènica, condició 

per la qual els materials que trobem actualment es disposen de la mateixa menra en la 

que es varen dipositar. Aquests materials es corresponen al Quaternari, i al Miocè 

Superior (Fig. 4 de la fitxa de Cala Galdana annex a aquest treball). En quant a la 

litologia, els materials del Quaternari es corresponen amb calcarenites consolidades que 
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afloren a  la zona d’es Morro de Ponent i Racó d’es Mart i a les arenes de la platja 

actual. A la zona emergida de la desembocadura del Torrent d’Algendar també es troben 

materials al·luvials i col·luvials formats per arenes, llims i argiles corresponents al 

Quaternari (Fig. 5 de l’annex). Els materials del Miocè es corresponen amb calcàries i 

calcarenites pròpies de talús d’escull (Fig. 5 de l’annex). 

 La zona de platja propera al punt  “A” (Fig. 8 de l’annex) és la zona de platja 

més estreta, amb uns 20 – 25 m d’amplària. Aquest indret, condicionat per la presència 

del passeig marítim, seria la zona amb més dificultats d’adaptació en cas d’una possible 

pujada del nivell de la mar, degut a la manca d’espai per adaptar-se a la nova situació 

(Fig. 19). En canvi la zona amb una major possibilitat d’adaptació a un possible 

moviment eustàtic ascendent, seria la zona de platja marcada amb un punt “B” a la 

Figura 10 de l’annex, ja que en aquest lloc presenta la major amplada (Fig. 20).  

Malgrat això, aquesta zona te unes possibilitats d’èxit d’adaptació molt relatives donada 

la baixa altura que presenta. De manera que una pujada important del nivell de la mar, 

entorn als 50 cm, podria fer desaparèixer la major part de la platja i la zona d’Es 

Mirador quedaria com a un Illot independent dels relleus Miocens que l’envolten. Cal 

assenyalar la presencia de la gola de desembocadura del Torrent d’Algendar, amb 

nombroses infraestructures i construccions molt properes a l’actual nivell de la mar, que 

també sofriria els efectes negatius de la pujada del nivell de la mar. 
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8e. Cala Trebalúger (Ferreries - Es Migjorn) 
 
Cala Trebalúger es localitza a la meitat occidental de la costa del migjorn de Menorca. 

El curs fluvio-torrencial (Barranc de Trebalúger) que desemboca a la cala, limita els 

municipis de Ferreries, a la part occidental i d’Es Migjorn Gran a la part oriental. Es 

tracta d’una zona sense urbanitzar i la única intervenció per part de l’home es limita a 

les zones més interiors de la desembocadura del Barranc de Trebalúger mitjançant 

l’habilitació de terres de conreu. La cala està orientada cap al Sud i la part marina no 

presenta gaire sinuositat. La bocana de la cala (entre es Còdols dels Dàtils i es Morro de 

Llevant de Cala Trebalúger) presenta una distancia d’uns 340 m i el recorregut de la 

cala penetra 330 m. Cala Trebalúger es una cala encaixada a una costa espadada. La part 

occidental (Còdols dels Dàtils) presenta uns penya-segats o vessants marítimes 

suavitzades, de perfil convex i amb altures compreses entre els 3 i els 10 m. A la part 

oriental, la pendent és més acusada i les altures dels penya-segats (Morro de Llevant de 

Cala Trebalúger) assoleixen fins als 46 m. 

 La costa del fons de la cala està ocupada per la platja que presenta una longitud 

de 134 m. La desembocadura del Barranc de Trebalúger té lloc per la part occidental de 

la platja, que juntament amb el sistema dunar forma una restinga a la seva part posterior 

i que es correspon amb la part més distal de la desembocadura del barranc. Aquesta 

zona distal presenta una zona d’aiguamolls , el nivell de base de les quals es molt proper 

al nivell de la mar (Figs. 6, 8, 9 i 10 de l’annex i Fig. 21). 

 En quant a les característiques granulomètriques i texturals de les arenes de la 

platja de Cala Trebalúger, es tracta d’una platja que pertany a fàcies d’arenes 

piroclàstiques amb quars (Gómez-Pujol et al., 2001). La principal característica de 

l’ambient sedimentològic és l’elevat contingut en quars amb un elevat percentatge 

d’arenes bioclàstiques (restes orgànics d’exosquelets d’organismes marins), les 

característiques texturals i sedimentològiques són les mateixes que trobem a les platges 

de Cala Galdana. Els percentatges mitjans de composició per a aquesta platja i similars 

demostren que un78,56% de les arenes es d’origen biogènic, el 7,85% es deu a litoclasts 

(d’origen carbonatat) i un 13,59% de les arenes tenen un origen siliclàstic (quars). En 

quant a la textura, les arenes s’identifiquen com arenes mitjanes i fines. 
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Figura 21. Vista obliqua de la platja de Cala Trebalúger des del Morro de Llevant. Es pot 
observar com a la part esquerra es troba la desembocadura del Barranc de Trebalúger i 

vegetació pionera i psammòfila a la platja. 
 

 El marc físic de la zona d’estudi està condicionat per formar part de la regió 

geològica del Migjorn de Menorca. Els materials que hi trobem es són d’edat 

Quaternària i Miocè Superior (Fig. 4 de la fitxa de Cala Trebalúger annex a aquest 

treball). Es tracta d’una plataforma tabular del Miocè Superior (disposats de la mateixa 

manera en la que es varen dipositar) amb jaciments litorals Quaternaris adherits. La 

caracterització tant geològic-estructural com litològica és molt semblant a la que trobem 

a la zona d’estudi de Cala Galdana. En quant a la caracterització litològica (Fig. 5 de la 

fitxa de Cala Trebalúger annex a aquest treball) els material del Miocè Superior 

(Tortonià) es corresponen amb calcàries i calcarenites pròpies de talús d’escull coral·lí 

que ocupava la zona i són els que caracteritzen la morfologia de la cala. En quant als 

materials corresponents al Quaternari, es tracta de les renes de la platja actual, per 

sediments de tipus al·luvial i col·luvial formats per arenes, llims i argiles a la zona de 

desembocadura del barranc i per dipòsits de calcarenites consolidades relacionades amb 

la fossilització de dunes Pleistocenes a la zona dels Còdols dels Dàtils. 

 Un aspecte destacat és la baixa altura de la platja (observeu els models digitals 

de la fitxa de Cala Trebalúger annex a aquest treball) i de la part distal de la 

desembocadura del Barranc de Trebalúger. Aquest fet condicionaria l’evolució 

d’aquesta platja en cas d’una possible pujada del nivell de la mar. La zona de platja 
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marcada amb la lletra “B” (Figs. 8 i 9 de l’annex), amb un cert desenvolupament de 

vegetació dunar pionera i psammòfila, alhora que el terreny, o la mateixa platja, 

presenten una major altura, seria la zona de la platja amb una major possibilitat 

d’adaptació front a hipotètiques pujades del nivell de la mar. De la mateixa manera que 

pot succeir a les zones de Son Bou, una pujada del nivell eustàtic també donaria lloc a 

una pujada dels nivells freàtics, causant possibles inundacions permanents a les zones 

humides posteriors a la zona de platja, així com a les zones de conreu situades a la plana 

d’inundació del torrent (Fig. 3 de l’annex). 
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 8f. Cala Santandria (Ciutadella) 
 
 Cala Santandria es localitza a la vesant marítima de Ponent de l’illa de Menorca, 

es tracta d’una cala encaixada dins a un sector costaner a on la costa presenta unes 

altures d’entre 3 i 8 metres. Es tracta d’una zona fortament urbanitzada de funcions 

residencials i turístiques. 

 Cala Santandria ofereix un aspecte allargat penetrant uns 670 m des de la 

bocana, la qual té una obertura de 150 metres, la orientació de la cala és NWW-SEE. Al 

seu extrem oriental (punt “A” de les Figures 8 i 10 de la fitxa de Cala Santandria annex 

a aquest treball) la cala presenta una bifurcació a on es desenvolupen dues platges 

d’arena, les quals es troben molt confinades per la presencia de construccions (Fig. 22 i 

23) i per la presència d’un carrer (la de més al Sud) a uns 40 m de distància de l’actual 

línia de costa que la tanca (Fig. 23). Les dues platges responen a dos cursos fluvio-

torrencials de conques poc definides pròpies de zones de marina. Prop de la bocana, la 

cala presenta dues subcales, Caleta d’en Gorries a l’Oest i Cova sa Cambra i sa Quina, 

la primera d’elles, localitzada més a l’Oest, no presenta platja, però la segona (punt “D” 

figura 10 de l’annex) presenta una platja de longitud reduïda (33 m) però amb una 

llargària important d’entorn als 90 m. 

 Les característiques texturals i sedimentològiques de les arenes de de la Platja de 

Cala Santandria pertanyen a les fàcies o tipus d’arenes bioclàstiques amb bivalves i 

rodofícies (Gómez-Pujol et al., 2001). Es a dir, la major part de les arenes estan 

formades per exosquelets d’organismes marins amb majoria de bivalves i d’algues 

rodofícies. Aquesta fàcies, estan formades per un 92% de components biogènics i el 8% 

restant el conformen litoclasts o arenes d’origen continental (provinents dels relleus de 

l’illa de Menorca, tant de la costa com de l’interior). La composició de les arenes, 

aquestes presenten un percentatge mitjà de 23,51% del total d’algues rodofícies i els 

bivalves representen valors mitjans d’un 10% respecte del total. En quant a la mida de 

gra, cal assenyalar que es tracta d’arenes mitjanes. 
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Figura 22. Vista de la platja més meridional del fons de Cala Santandria (punt “B” de la figura 
9 de l’annex). La presència d’infraestructures permanents (hoteleres i de restauració) prop de la 
línia de costa pot condicionar el desenvolupament socioeconòmic de la zona en cas de pujada 

del nivell de la mar. 
 
 

 
 
Figura 23. Vista de la platja meridional del fons de Cala Santandria. (punt “C” de la figura 9 de 

l’annex). Es poden observar construccions molt prop de la línea de costa. Alguna de les quals 
són són vivendes. 

   
marc físic de Cala Santandria es caracteritza per robar-se dins els dominis de la regió 

geològica del Migjorn de Menorca. Els materials que conformen la cala són les calcàries 

i calcarenites pròpies d’escull corresponents al Miocè Superior (Tortonià), i la seva 

morfologia ve donada, alhora que condicionada per aquests materials (Figures 4 i 5 de 

la fitxa de Cala Santandria annex a aquest treball). Els altres materials que robem són 

els corresponents al Quaternari, aquests es disposen amb un contacte erosiu i discordant 

sobre els materials del Miocè. Les litologies atribuïbles al Quaternari de Cala Santandria 
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són les arenes actuals de platja i els materials al·luvials i col·luvials constituïts per 

arenes, llims i argiles corresponents a al curs fluvial que desemboca a la platja més 

meridional del fons de la cala (Fig. 23). Malgrat que la escorrentia superficial no està 

del tot clara a la cartografia, l’existència d’un col·lector (fluvio-torrencial) que aboca a 

la platja més meridional del fons de la cala és evident, però crida l’atenció l’elevat grau 

d’urbanització i de transformació del territori sobre el llit d’aquest evident torrent. 

  Davant una possible pujada del nivell de la  mar la costa de cala Santandria 

formada per materials no consolidats (platges) sofririen les conseqüències força 

negatives. Les dues platges localitzades al fons de la cala patirien les conseqüències 

d’una pujada del nivell de la mar, ja que l’altura, inferior d’un metre, farien perillar la 

seva existència. Les infraestructures (tant establiments turístics i de restauració com 

vivendes), localitzades a altures molt properes a l’actual nivell de la mar també patirien 

i de fet es podria qüestionar el futur d’alguna d’elles (Figs. 22 i 23 i punts A, B i C de 

les figures 8, 9 i 10 de l’annex). La platja de sa Cova de sa Cambra i sa Quina (Punt “D” 

figura 10 de l’annex) també patiria les conseqüències d’una hipotètica pujada del nivell 

de la mar, malgrat aquesta platja tingui una altura a la seva part posterior lleugerament 

superior encara que la considerable llargària que presenta esmorteiria l’efecte de la 

pujada del nivell eustàtic.   
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8g. Platja de Son Xoriger (Ciutadella) 
 
 La platja de Son Xoriguer es localitza a la costa Sud-occidental de l’illa de 

Menorca. La zona d’estudi és una arraconada de la línia de costa dins de la qual es troba 

la platja de Son Xoriguer que ocupa uns 100 m lineals de costa a la part oriental (Fig. 24 

i punt “A"). La rada o arraconada te una orientació cap al Sud, la seva bocana presenta 

una amplària d’uns 315 m (entre la Punta de sa Guardia a l’Oest i la Punta Titina a 

l’Est) i el seu recorregut o penetració és d’uns 190 m, el que fa que aquesta zona 

ofereixi un aspecte obert i poc sinuós.  

La platja de Son Xoriguer presenta urbanització a la seva part més occidental, la 

densitat de les edificacions es baixa i a la zona objecte d’estudi el traçat de la línia de 

costa no ha segut modificat per l’home. Son Xoriguer es troba molt prop de la zona de 

Cala en Bosc (localitzat a l’Oest), és en aquesta zona a on es pot observar una major 

influència de l’home sobre la línia de costa. Gairebé entre Son Xoriguer i es Cap 

d’Artrutx la urbanització s’estén al llarg de la línia de costa, però és a Cala en Bosc (a la 

part central d’aquest continu urbà), a la zona del port esportiu, construït aprofitant la 

presència d’una antiga albufera, a on la influència de l’home sobre la línia de costa és 

més palesa.  

 
  

 
 

Figura 24. Vista panoràmica de la platja de Son Xoriguer. Fotografia presa des del punt “B” de 
la Figura 9 de la fitxa de la platja de Son Xoriguer annex a aquest treball). 

  
 
  La platja objecte d’estudi, amb una llargària d’uns 100 m lineals de costa 

i una amplada d’uns 40 m (Figs. 24 i 25) s’inserta dins d’una costa rocosa d’altures 

baixes (entre 0 i 3 m). En aquest sector de la línia de costa no es desenvolupen penya-

segats, les costes, principalment rocoses presenten escarps al seu contacte amb la mar o, 
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en altres casos, suavitzen la seva pendent fins arribar a la mar. A la platja de Son 

Xoriguer les construccions i infraestructures es troben a partir dels 2 metres d’altura, 

malgrat aquesta característica, no és un fet que denoti que aquestes estiguin fora de 

perill, ja que, en cas de pujada del nivell de la mar, i donat el grau d’exposició i obertura 

de l’arraconada a on es troba la cala, hi haurà que tenir en compte l’efecte de les 

inundacions als períodes de  fortes tempestes i grans onatges. 

En quant a les característiques texturals i sedimentològiques de les arenes de la 

Platja de Son Xoriguer pertanyen a les fàcies bioclàstiques amb bivalves i rodofícies 

(Gómez-Pujol et al., 2001). Es a dir, la major part de les arenes estan formades per 

exosquelets d’organismes marins amb majoria de bivalves i d’algues rodofícies. 

Aquesta fàcies, , estan formades per un 92% de components biogènics i el 8% restant el 

conformen litoclasts o arenes d’origen continental (provinents dels relleus de l’illa de 

Menorca, tant de la costa com de l’interior). La composició de les arenes, presenten un 

percentatge mitjà de 23,51% del total d’algues rodofícies i els bivalves representen 

valors mitjans d’un 10% respecte del total.  

 
   
 

 
 
Figura 25. Vista amb detall de la platja de Son Xoriguer, a la fotografia es pot observar com els 

relleus quaternaris es juxtaposen als dipòsits de platja. 
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8.  APLICACIÓ D’HIPÒTESIS DE PUJADA DEL NIVELL DE LA MAR. 

 A cada una de les platges estudiades s’han aplicat les hipòtesi de pujada del 

nivell de la mar, que segons les previsions de l’IPCC per l’any 2050 s’estableix entorn 

dels 20cm. En el present estudi s’ha aplicat la cota de pujada de 20 cm sobre els models 

digitals realitzats a partir de la cartografia a escala 1/1.000 de la Demarcació de Costes 

de les Illes Balears. 

 A més de la previsió de pujada de l’IPCC s’ha considerat oportú l’aplicació de 

les Cotes d’Inundació (CI) calculades per Medina et al. (2008) sobre l’estudi de les 

Cotes d’Inundació (CI) per l’efecte de la dinàmica marina en el litoral de les Illes 

Balears. Aquests autors estableixen els valors de CI per a 148 punts costaners de les 

Illes Balears (68 zones a Mallorca, 35 a Menorca i 45 a les Pitiüses). Els objectius del 

treball de Medina et al. (2008) són, entre d’altres:  

a) la propagació dels esdeveniments extrems d’onatge en els punts d’estudi elegits. 

b) càlcul de la CI en cada punt d’estudi a partir de dades reals. 

c) obtenció del règim extremal estacional de CI a cada punt d’estudi.  

d) representació espacial per zones d’estudi dels valors de CI associats als períodes de 

retorn de 10, 50 i 100 anys. Períodes, aquests darrers, que defineixen, de forma 

estadística, el temps mitjà que ha de transcórrer perquè es produeixin fenòmens extrems 

d’onatge de determinades característiques excepcionals. 

 Les zones o punts d’estudi del treball de Medina et al. (2008) es localitzen el 

perímetre de cada una de les illes, essent condició que els punts distin uns 5 km un 
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respecte l’altre, de manera que entre ells pugui haver-hi una certa variació dels valors de 

CI i es pugui caracteritzar el major nombre de sectors (platges, cales, badies) de la línia 

de costa. 

 La CI es defineix com a un fenomen aleatori fruit de la combinació de diferents 

processos de la dinàmica marina, essent la suma de 3 factors: a) marea astronòmica, b) 

marea meteorològica i c) fenòmens aleatoris de runup de l’onatge (Medina et al., 2008). 

Es precís aclarir runup com a la màxima elevació sobre el nivell de la mar assolida per 

l’onatge que ascendeix recorrent la zona emergida de la línia de costa (Montoya, 2008). 

 En el nostre estudi s’han aplicat les CI calculades per Medina et al. (2008) per 

als períodes de retorn de 10 i 50 anys així com els valors llindars de CI definits com 

aquelles Cotes d’Inundació que es produeixen amb “temporals” marins sense una 

independència significativa entre “temporals” o tempestes marines. 

 Medina et al. (2008) han calculat la CI per a 35 punts costaners de l’illa de 

Menorca i han establert uns valors mitjans d’llindar de CI de +1,5 m per a les zones del 

Migjorn de Menorca (Cala Santandria inclosa) i de +2 m per a les costes de la regió de 

Tramuntana. En quant a l’establiment de les CI per als períodes de retorn per a 10 i 50 

anys, assenyalen que els valors més elevats de CI es localitzen a les zones de 

Tramuntana, que estan més exposats a l’onatge del Nord-est, mentre que els valors 

menors es troben a la costa Sud, que malgrat arribin els onatges del Sud-oest, la 

orientació de la línia de costa fa que l’onatge arribi de forma longitudinal. A les zones 

de Tramuntana, els valors de CI per al període de retorn de 10 anys són d’entorn als 3-

3,5 m i per al període de retorn de 50 anys les cotes són d’entorn als 4 m (molt propera a 

la CI calculada per al període de retorn de 100 anys). A la zona de Migjorn de l’illa les 

CI per al període de retorn de 10 anys són d’entorn als 1,8-2 m i per al període de retorn 

de 50 anys és d’entorn als 2,5 m. 

 D’acord amb l’exposat, s’han aplicat valors llindars de CI de +1,5 m a les 

platges de Trebalúger, Cala Galdana, Son Bou, Cala Santandria i Son Xoriguer (Figures 

28, 29, 30, 36, 38, 40 i 42) i de + 2 m a les platges de Cavalleria i Cala Castell (Figures 

26 i 34). Els valors de CI per als períodes de retorn de 10 i 50 anys també s’han 

homogeneïtzat a partir de la interpretació de l’estudi de Medina et al. (2008) segons la 

localització de les platges a les regions de Tramuntana o de Migjorn.  

D’aquesta manera, per al període de retorn de 10 anys, s’han atribuït valors de + 

2m per a les platges del Migjorn (Trebalúger, Cala Galdana, Son Bou i Son Xoriguer), a 

excepció de Cala Santandria (+2,5 m) degut a que s’ha aplicat la CI calculada 
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específicament per a la zona de Ciutadella, i de + 3,5 per a les platges de Tramuntana 

(Cala Castell i Cavalleria). Per al període de retorn de 50 anys s’ha atribuït un valor de 

+2,5 m per a les platges de Migjorn, a excepció de Cala Santandria que s’ha establert en 

+3,5 m que s’ha adoptat del cas específic de Ciutadella (Medina et al., 2008). A les 

costes de Tramuntana, la CI calculada per al període de retorn de 50 anys s’ha establert 

en +4 m. 

 A continuació s’expliquen per separat les connotacions que te sobre la 

cartografia utilitzada l’aplicació de la previsió de pujada del nivell de la mar segons 

l’IPCC a l’any 2050. L’aplicació dels llindars de la CI per als períodes de retorn de 10 i 

50 anys han estat calculats específicament per a l’illa de Menorca per Medina et al. 

(2008).  

 Cal assenyalar que les figures que s’exposen en aquest apartat són figures en dos 

dimensions corresponents amb la cartografia a escala 1/1.000 de la Demarcació de 

Costes de les Illes Balears. Les cotes corresponents a les previsions de pujada del nivell 

de la mar segons l’IPCC i les CI calculades per Medina et al. (2008) es corresponen 

amb “contours” realitzats directament sobre els models digitals del terreny elaborats per 

a cada zona d’estudi. Els “contours” realitzats sobre els models digitals del terreny (3 

dimensions) s’han representat en 2 dimensions sobre la cartografia a les figures citades.  

 Es important assenyalar que l’aplicació dels valors llindars de la CI amb 

períodes de retorn de 10 i 50 anys s’han aplicat com si la cota actual de +0,2 m (escenari 

de previsió de l’IPCC pel 2050) fora la cota 0 o nivell de base. 
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9a. Cala Castell 
 
 L’aplicació de la pujada de 20 cm, d’acord amb la previsió de pujada de l’IPCC 

per a l’any 2050, pot parèixer un impacte baix (Fig. 26). Es pot observar com una 

pujada de +20 cm sobre la cartografia 1/1.000 dona lloc a un retrocés escàs de la línia 

de costa. A la part més occidental de la platja el retrocés és d’uns -2 a -4 m sobre unes 

amplades de la platja d’uns 25 m. A la part central de la platja la pujada de 0,2 m dóna 

lloc a un retrocés d’uns -2,5 a -3 m sobre una amplada de la platja d’uns 20 m. A la part 

més oriental de la platja el retrocés és major, essent d’uns -3 a -4m sobre una amplada 

de la platja d’uns 40 m. En aquest darrer indret la platja amb una major amplada també 

presenta els menor valors de pendent, segurament degut a una mida mitjana de gra més 

petita que la de la resta de la platja.  

Observant l’abast que suposaria el valor llindar de la CI (Medina et al., 2008) 

establert en + 2 m, podem observar que la mar penetraria entre els 23 m (a la part 

central de la platja) fins de l’ordre dels 100 m terra endins (a la part oriental) (Fig. 26). 

Les conseqüències de l’efecte d’aquest valor llindar de CI podria donar lloc a la 

desaparició momentània de la platja durant el runup de l’onatge. Al mateix temps que 

convertiria les vessants, penyals i construccions localitzades a la part posterior de la 

platja, fins aleshores elements “inactius” o relictes, amb elements actius al possible 

desmanegament davant l’acció marina (Montoya, 2008). 

 A la figura 27 es pot observar l’aplicació de les CI deduïdes del treball de 

Medina et al. (2008) Com es pot observar les cotes assolides tant als temporals de 

recurrència a 10 com de 50 anys són molt similars a l’hora que ambdós farien 

desaparèixer la platja, almenys durant els moments del runup. Les desembocadures o 

parts més distals dels col·lectors o torrents que drenen a la platja es veurien també 

afectades, sobretot per la CI de retorn de 50 anys. 
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Figura 26. Cala Castell. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per l’any 2050 i 
delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. (2008). El llindar 

de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm). 
 

 
 

Figura 27. Cala Castell delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes de retorn de 10 i 
50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota +0,2 m. 
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9b. Son Bou 
 
 El sistema platja-duna de Son Bou i la seva zona humida localitzada a la seva 

part posterior és una de les zones més afectades. L’aplicació de la pujada de +20 cm 

sobre la línea de costa (Figs. 28 - 30) dona lloc a uns retrocessos entre -4 i -10 m. A la 

part més occidental de la platja (Figura 28) el retrocés és de l’ordre de -4 a -6 m sobre 

una amplada de la platja d’uns 15 a 20 m. Es port observar la línia vermella de l’interior 

de la zona humida (a la part posterior de la platja) com una pujada de +20 cm ja donaria 

lloc a modificacions a aquesta. A la part central de la platja (Fig. 29), l’aplicació d’una 

pujada d’uns +20 cm sobre el nivell actual de la mar dona lloc a retrocessos d’entre 6 i 

10 m sobre una amplada de la platja entre 15 i 20 m. A la part més oriental el retrocés és 

d’entre -6 m i -8 m sobre una amplada de la platja varia entre els 15 m a l’extrem 

oriental i els 30 m a la zona centreoriental (Fig. 30).  

L’aplicació del llindar de la CI (Medina et al., 2008) dona lloc a la virtual 

desaparició de la platja emergida y a l’anegament de bona part del Prat de Son Bou 

(Figs. 28 i 29). El valor llindar  de la CI prenent com a cota base els +0,2 m implicaria 

que l’onatge assolís la part externa dels primers cordons del sistema dunar (Figs. 28-30).  

 L’aplicació de les CI per als períodes de retorn de 10 i 50 (Medina et al., 2008) 

anys dona lloc a una pujada excepcional del nivell marí (Figs. 31, 32 i 33) fent que les 

parts més elevades del sistema dunar actual es comportarien com a autèntiques illes. 

Sempre i quan el sistema no canviés front a una pujada gradual del nivell de la mar de 

+20 cm i no fora capaç de recuperar-se després de grans temporals. Afortunadament, el 

sistema platja-duna pot migrar cap a terra sense cap impediment al sector occidental de 

la platja, por lo que en principi es mantindria la seva forma i volum, tal i com varen 

explicar al apartat 8b.  D’aquí la importància de mantenir els sistemes dunars com a font 

reservori de sediment per a aquests casos. 

 Per tant, els majors problemes es centren en el sector oriental de la platja, 

aquella que es troba ocupada per el aparcament i la zona hotelera (Fig. 33). 
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Figura 28. Son Bou, zona occidental. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per 
l’any 2050 i delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. 

(2008). El llindar de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm). 
 

 
 

 Figura 29:. Son Bou, zona central. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per 
l’any 2050 i delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. 

(2008). El llindar de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm). 
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 Figura 30. Son Bou, zona oriental. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per 
l’any 2050 i delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. 

(2008). El llindar de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm). 
 
  

 
 

 Figura 31. Son Bou, zona occidental. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes 
de retorn de 10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota 

+0,2 m. 
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 Figura 32. Son Bou, zona central. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes de 
retorn de 10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota 

+0,2 m. 
 

 
 

 Figura 33.  Son Bou, zona occidental. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes 
de retorn de 10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota 

+0,2 m. 
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9c. Platja de Cavalleria 
 
 La zona d’estudi de la Platja de Cavalleria es divideix en dues sectors, la Platja 

de Ferragut a l’oest i la Platja de Cavalleria pròpiament dita a la part més oriental. 

L’aplicació de la pujada del nivell de la mar a +20 cm d’acord amb les previsions de 

l’IPCC per a l’any 2050, afecta de manera molt pareguda a ambdues platges (Fig. 34).  

A la platja de Ferragut (Fig. 34) és la que presenta més pendent i materials de 

mida de gra més gran d’ambdues platges. Per tant aquesta platja presenta una major 

pendent a la zona de swash, com a evidència d’aquest fet, es important assenyalar que el 

primer metre d’altura es troba únicament a uns 4 a 5 metres de l’actual línia de costa. 

Per tant una aplicació de pujada del nivell de la mar de + 20 cm serà poc espectacular 

sobre la present cartografia però hi haurà que tenir en compte algunes consideracions 

com les que s’enumeren a l’apartat 10 d’aquest treball. El retrocés és d’uns -1,5 m sobre 

una amplada de la platja d’uns 15 m.  

A la platja de Cavalleria, la pujada de +20 cm del nivell marí dona lloc a un 

retrocés d’uns -2 m sobre una platja d’amplada d’uns 20 a 30 m (Fig. 34). En aquest cas 

la pendent és més suau. El llindar de CI (Medina et al., 2008) implicaria que la platja 

quedés coberta d’aigua, almenys, durant els moments de runup de l’onatge (Fig. 34).  

 L’aplicació de les CI de Medina et al. (2008) per a períodes de retorn de 10 i 50 

compromet l’existència de la/es platja/ges (Fig. 35), inclús reactiva les parts més 

inactives dels penya-segats adherits a l’entrant costaner que alberga ambdues platges. 

Tal i com es pot observar a la figura 35, algunes zones localitzades dins del que es 

podria anomenar “sistema dunar” de la platja de Cavalleria es veurien afectades pels 

processos d’inundació.  
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Figura 34. Platja de Cavalleria. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per l’any 
2050 i delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. (2008). El 

llindar de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm). 
 

 
 

Figura 35. Platja de Cavalleria. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes de 
retorn de 10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota 

+0,2 m. 
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9d. Cala Galdana 
 
 La zona d’estudi de Cala Galdana, juntament amb la de Cala Castell i Cala 

Santandria, representa un dels exemples més clars de platja urbana que es veurà 

afectada, i de fet ja es veu afectada, pels processos de pujada del nivell marí i per les 

conseqüències dels temporals i de les CI associades. A la figura 36 es pot observa que 

l’aplicació de pujada de 20 cm sobre el nivell de la mar actual ja ofereix algunes 

variacions significatives. El model digital del terreny elaborat per a aquesta zona reflexa 

que la platja sofriria un retrocés segur d’uns -8 m a -10 m a la part més occidental (prop 

del Mirador, Fig. 36), d’uns -3 m a -7 m a la part central i d’entre -1,5 m a -2 m a la part 

oriental. Les amplades actuals que presenta la platja són d’uns 35 a 50 m a la part 

occidental, d’uns 40 a la part central i d’uns 13 a 15 m a la part més oriental. A la figura 

36 no representa la connotació de la pujada de +20 cm dins de la gola del Barranc 

d’Algendar, però de segur que tindria conseqüències sobre els amarraments i 

infraestructures marítimes.  

L’aplicació del llindar de la CI calculat per Medina et al. (2008) dona lloc al 

cobriment parcial del total de la platja de Cala Galdana  i dels vials localitzats a banda i 

banda de la gola de desembocadura del Barranc d’Algendar (Fig. 36). Així com també 

configuraria com a una illa momentània el promontori constituït pel Mirador. 

 Les CI calculades pels períodes de retorn de 10 i 50 anys (Medina et al., 2008) 

(Fig. 37),  comprometria la totalitat de les zones que avui en dia estan cobertes per 

arenes de platja. La zona d’es Mirador esdevindria com a un illot “estacional”, així com 

la gola (desembocadura del Barranc d’Algendar)  i les parts més baixes de la 

urbanització de Cala Galdana podrien sofrir greus conseqüències fruit de pujades 

momentànies del nivell marí (repercussions sobre els sistemes d’alcantarillat, entre 

d’altres problemes). 
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Figura 36. Cala Galdana. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per l’any 2050 i 
delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. (2008). El llindar 

de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm).  
 

 
 

Figura 37. Cala Galdana. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes de retorn de 
10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota +0,2 m. 
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9e. Cala Trebalúger 
 
 La platja de Cala Trebalúger constitueix un bon exemple de platja amb restinga a 

localitzada a la seva part posterior, de manera que la zona humida patiria en primer 

terme les conseqüències d’una hipotètica pujada del nivell marí així com també de 

pujades sobtades com les previsions de CI calculades per Medina et al. (2008).  

La previsió de pujada de l’IPCC per a l’any 2050 de +20 cm donaria lloc a un 

retrocés d’entre -7 m i -10 m al sector de platja (Fig. 38), d’acord amb el model digital 

del terreny utilitzat. L’amplada de la platja s’estableix en uns 20 m (distància entre la 

línia de costa i la vegetació dunar pionera). L’aplicació del llindar de CI representaria 

retrocessos de la línia de costa que comprometria l’existència de la pròpia platja (Fig. 

39). La zona humida localitzada a la part posterior de la platja en patirà les 

conseqüències i també les part més baixes de la desembocadura del barranc localitzades 

a zones més interiors. 

 L’aplicació de les CI corresponents als períodes de retorn de 10 i 50 anys 

(Medina et al., 2008) dona lloc a la virtual desaparició de la platja (Fig. 39) fent que el 

recorregut actual de Cala Trebalúger es vegi augmentat considerablement. Cal esmentar 

que a l’apartat 10 d’aquest estudi es donen una sèrie de consideracions als resultats 

obtinguts de l’aplicació de les hipòtesi de pujada del nivell de la mar i de les CI, ja que 

els resultats obtinguts poden donar una visió excessivament desesperançadora. 
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Figura 38. Cala Trebalúger. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per l’any 2050 
i delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. (2008). El 

llindar de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm).  
  

  
 

Figura 39. Cala Trebalúger. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes de retorn 
de 10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota +0,2 m. 
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9f. Cala Santandria 
 
 La zona d’estudi de Cala Santandria és probablement la zona que presenta 

conjuntament una major influència humana i un major confinament dels seus dipòsits de 

platja. La pujada de +20 cm del nivell marí donaria, en principi uns retrocessos menors 

dels esperats donades les característiques de la platja (poca pendent i presència 

d’infraestructures a pocs metres de la línia de costa). La platja sa Cova de sa Cambra i 

sa Quina tindria un retrocés d’uns -4 m (Fig. 40), les platges més interiors tindrien un 

retrocés de l’ordre de – 2 m (la del N) i de – 4m a -5 m (la del S) (Fig. 40).  

L’aplicació del llindar de la CI de Medina et al. (2008) donaria lloc a la 

penetració de l’aigua a més de 40 m de l’actual línia de costa a la platja de sa Cova de sa 

Cambra i sa Quina i penetracions de 95 m i 65 m a les platges més interiors localitzades 

a les vessants N i S respectivament (Fig. 40). El llindar de CI en aquesta zona ja 

comprometria sèriament la presència de certes infraestructures molt properes a la línia 

de costa (apartat 8.f). 

 Les CI corresponents als períodes de retorn de 10 i 50 anys (Medina et al., 2008) 

donarien lloc a l’anegament momentani de bona part de la cala en els moments de 

runup, de manera que les platges es veurien greument afectades (Fig. 41), incloent el 

litoral rocós que configura la cala. 

 En aquest cas, més que l’agressivitat dels fenòmens meteorològics o de clima 

marítim, la responsabilitat del impacte sobre les infraestructures és la temeritat en la 

qual es varen dissenyar i construir.  
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Figura 40. Cala Santandria. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per l’any 2050 
i delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. (2008). El 

llindar de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm). 
 

 

 
 

 Figura 41. Cala Trebalúger. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes de retorn 
de 10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota +0,2 m. 
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9g. Platja de Son Xoriguer 
 

La platja de Son Xoriguer es troba a un sector costaner constituït per costes 

rocoses d’altures compreses entre 1 i 3 m. L’aplicació de pujada de +20 cm respecte del 

nivell actual d’acord amb les previsions de l’IPCC (Fig. 42) dona lloc a lleugeres taxes 

de retrocés de la platja. Aquests valors de retrocés oscil·len entre -1 m i -2m sobre una 

amplada mitjana de la platja d’uns 40 m. Cal assenyalar que el primer metre d’altura de 

la platja presenta una pendent considerable, a partir del metre d’altura la pendent és més 

suau de manera que els processos d’inundació que superin aquestes cotes tindran greus 

conseqüències per a l’estabilitat dels dipòsits arenosos.  

L’aplicació del llindar de CI (Medina et al., 2008) establert en +1,5 m, podem 

observar com l’onatge cobriria bona part de la platja comprometent els dipòsits arenosos 

(Fig. 42). Les costes rocoses (totes de baixa altura) que tanquen la platja objecte 

d’estudi també sofririen importants modificacions en quant a la seva zona de swash amb 

les respectives conseqüències sobre la biodiversitat i la seva fisonomia. 

Les CI per als períodes de retorn de 10 i 50 anys (Medina et al., 2008) cobriran 

parcial (retorn de 10 anys) i totalment (retorn de 50 anys) la zona de platja, així com 

afectaran considerablement la costa rocosa baixa propera (Fig. 43). La Punta Titina es 

veuria anul·lada durant aquests episodis de tempestes. La part posterior de la platja 

també es veurà compromesa degut a les baixes altures (Fig. 43). A més tant el llindar de 

CI com les CI de períodes de retorn de 10 i 50 anys poden afectar certes infraestructures 

localitzades a les zones més baixes de la urbanització (Figs. 42 i 43).  
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Figura 42. Platja de Son Xoriguer. Aplicació de previsió de pujada de l’IPCC (+20 cm) per 
l’any 2050 i delimitació del llindar de la Cota d’Inundació (CI) calculada per Medina et al. 

(2008). El llindar de la CI s’ha aplicat sobre la cota + 0,2 m (20 cm). 
  

 
 

Figura 43. Platja de Son Xoriguer. Delimitació de les Cotes d’Inundació (CI amb períodes de 
retorn de 10 i 50 anys calculades per Medina et al. (2008). Les CI s’han aplicat sobre la cota 

+0,2 m. 
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9. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS. CONSIDERACIONS A 

L’ESTUDI REALITZAT. 

Cal tenir en compte una sèrie de consideracions en quant a l’aplicació de 

previsions de pujada del nivell de la mar i de Cotes d’Inundació (CI) sobre la cartografia 

i models digitals del terreny de les platges estudiades de l’illa de Menorca. 

Les hipòtesis de pujada de nivell de la mar cap a l’any 2050 i els valors de Cota 

d’Inundació, s’han aplicat sobre la cartografia a escala 1/1.000 realitzada durant els anys 

90 i principis del segle XXI. De manera que les previsions establertes de Cota 

d’Inundació (CI) de Medina et al. (2008) i la previsió de pujada del nivell de la mar de 

l’ IPCC per a l’any 2050 s’han aplicat sobre una cartografia i models digitals 

aparentment estàtics.  

La cartografia de detall utilitzada (escala 1/1.000 de la Demarcació de Costes de 

les Illes Balears) ens mostra la topografia de la zona costanera d’un moment donat o 

d’un període de temps determinat, però hi hem aplicat condicions canviants, un nivell 

de la mar ascendent. Es evident que les costes formades per materials no consolidats 

experimenten canvis significatius al llarg de l’any depenent de diversos factors com són 

el tamany i la mida de gra, la successió de tempestes marines i les característiques 

topogràfiques del fons marí proper a la línia de costa, entre d’altres.  

D’acord amb això, hem de reconèixer que els resultats obtinguts (resultats 

gràfics) s’han d’interpretar i si escau, aplicar com a marc de referència però tenint en 

compte que l’únic que canvia és el nivell de la mar i que les condicions topogràfiques 
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s’han mantingut estables. Es de suposar que davant unes condicions de pujada gradual 

del nivell de la mar (en cas de que es compleixin les hipòtesis calculades per l’IPCC) les 

característiques de la zona costanera també anirà canviant de forma gradual, i aquests 

canvis seran més significatius a aquells litorals formats per substrats mòbils (arenes, 

graves, còdols). 

En els models digitals del terreny realitzats a les zones de platja presenten la 

posició de les bermes, en alguns casos escarps, i distribució d’alguns sistemes dunars 

poden no fidelitzar-se completament amb el que trobem en el present. Però aquest fet no 

hauria de restar importància a l’estudi de manera que els resultats obtinguts poden esser 

utilitzats com a possible escenari de futur de cara a la pressa de decisions. 

Un altre aspecte de consideració és que qualsevol pujada del nivell de la mar 

també modificarà el nivell de saturació de la platja, de la cunya d’aigües salobres de la 

zona d’intrusió marina dels aqüífers en contacte amb la línia de costa i modificarà els 

corresponents nivells freàtics. Aquests fenòmens influiran en gran mesura a l’evolució 

de les zones humides localitzades a les parts posteriors de les platges. En el nostre 

estudi les platges de Trebalúger i Son Bou presenten zones humides i aiguamolls a la 

part posterior de les mateixes, així com la zona de Cala Galdana, que malgrat no 

presenti una zona humida conservada en un estat natural-seminatural com les dues 

zones anteriors, presenta una gola o zona de desembocadura amb un tram navegable 

d’uns 200 metres.  

L’aplicació dels càlculs de Cotes d’Inundació (CI) de Medina et al. (2008) i de 

les previsions del pujada del nivell de la mar (IPCC) en aquestes tres zones farien 

desaparèixer bona part d’aquestes zones humides. És per això que hem insistit que els 

models digitals són estàtics i corresponents a l’estat de les zones d’estudi durant la 

dècada dels 90 i inicis del segle XXI i sobre els que s’han aplicat unes condicions 

dinàmiques que en alguns casos fan desaparèixer per complet les platges, sistemes 

dunars i zones humides.  

Considerar les conseqüències tant socioeconòmiqes com des del punt de vista de 

la biodiversitat basant-se estrictament en la interpretació dels resultats, no seria adequat 

ja que el model digital del terreny és estàtic i a dia d’avui no sabem com pot canviar (en 

tres dimensions) la topografia d’un sistema de platja-duna davant d’una pujada, 

previsiblement progressiva, del nivell de la mar.  

De manera que s’insisteix en el fet de que els resultats presentats són orientatius 

així com també han de servir per a prendre consciència de la fragilitat dels sistemes 
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costaners ja que aquests es troben al punt d’intersecció dels tres medis (marí, terrestre i 

atmosfèric) i qualsevol variació a un d’ells tindrà repercussió sobre la zona costanera. 
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10. CONCLUSIONES I RECOMANACIONS 

Els nombrosos efectes que tindrà i ara té la pujada del nivell de la mar sobre el 

medi ambient tenen un elevat impacte sobre la població i els diferents sistemes sobre els 

que depèn. És probable que algú d’aquests efectes interactua entre ells, intensificant-se 

uns i els altres, accentuant el problema. 

Entendre i comprendre com una costa natural o atropitzada respondrà a la pujada 

del nivell de la mar és essencial per a prevenir els recursos més vulnerables. L’elevat 

valor de les propietats i l’alt cost dels treballs de protecció poden ser evitats en el futur 

proposant un adequat zona de protecció o amortiguació –buffer- entre la línia de costa i 

la zona a protegir. 

La cartografia elaborada és orientativa, però  la vegada significativa. Es a dir, la 

probabilitat de grans episodis d’inundació de les nostres platges és més que probable si 

les concidions actuals es mantenen. Per tant, és necessari estar preparats per aquest tipus 

d’events, tant des del punt de vista de la seguretat, com de qualsevol tipus de 

planificació. 

Per tant són necessàries una sèrie de recomanacions, tant a nivell local com 

regional, en aquest cas insular. 

1. Identificar les àrees més vulnerables i aquelles amb major probabilitat, així com 

el tipus de risc. Aquesta es la tasca més prioritària,  

2. Valorar l’extensió de la vulnerabilitat i les conseqüències de desenvolupament 

potencial per cada àrea vulnerable. 
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3. Avaluar les opcions d’adaptació per a cada àrea vulnerable. 

4. Seleccionar les opcions d’adaptació per a cada àrea i planificar i gestionar una 

estratègia a escala municipal o regional. 

5. Incorporar questa estratègia a la planificació municipal o regional, es a dir, 

introduir la consideració del canvi climàtic a la planificació territorial de la costa 

i revisar aquells plans urbanístics i ordenació del territori més vulnerables. 

6. Realitzar tasques educatives a la població per a conscienciar dels riscs. 

7. Implementar l’estratègia dissenyada. 

8. Continuar amb l’investigació per a reduir l’incertesa. 

9. Adaptar  la planificació a la nova situació. 
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