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UNITAT 1: MARINA D’ULLASTRAR I ALADERN DEL NORD DE MAÓ.
Situada al nord de la badia de Maó i compresa entre la costa, les proximitats de la carretera
de s’Albufera des Grau i el paratge de Binillautí pel nord.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Relleu de turons suaus, amb abundància de cims en forma de pla,
sobre roquissar carbonífer. Drenatge organitzat per torrents de curs molt curt i de direcció
dominant oest-est. Costa retallada i predominantment en penya-segat, amb presència de
petites cales de bales i/o arena a la desembocadura dels torrents (Es Murtar, Sa Mesquida i
Raconada de sa Mesquida Vella).
Coberta vegetal: Densa i gairebé contínua coberta d’ullastrar (Prasio-Oleetum sylvestris),
juntament amb presència, a la zona més propera al litoral, d’una garriga d’aladern (AropictiPhyllireetum rodriguezii). Propera al litoral, molt afectada pel vent carregat de sals, se situa
una comunitat de limonium (subaliança Chritmo-limonienion).
Usos del sòl: Caracteritzat per la densa garriga descrita, amb un molt baix o nul
aprofitament agropecuari i amb una clara tendència al tancament del matollar. Coincideixen
amb petits tàlvegs algunes zones que van d’erms a pastures, però sense arribar a constituir
un paisatge agroforestal en mosaic. Assentaments: escassa presència de llocs, que se
situen als límits de la unitat. Presència de dos petits nuclis litorals, sobre dues cales, d’ús
predominantment turístic-local: Sa Mesquida i Es Murtar.
Xarxa viària: Carreteres locals de la Mola i de Cala Mesquida. La xarxa de camins rurals es
concentra al sector comprès entre Binisermenya i es Milà.
El caràcter i l’organització del paisatge
Presència continuada de la garriga d’ullastrar sobre una topografia de formes suaus i molt
poc humanitzada, on predominen els plans mitjans. La franja de penya-segat litoral, sobretot
a la façana oriental, introdueix un factor de contrast paisatgístic molt marcat. El caràcter
tradicional i concentrat dels nuclis de Sa Mesquida i Es Murtar suposen un element pintoresc
que atorguen a aquesta zona costanera una senya d’identitat local des del punt de vista de
l’ocupació humana.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Les millors i més amples panoràmiques s’obtenen als penya-segats, sobretot, per la seva
major accessibilitat, en alguns punts propers o aferrats als nuclis d’Es Murtar i Sa Mesquida.
Un punt panoràmic expressiu del contrast interior-costa i de l’articulació del paisatge litoral és
la Torre de sa Mesquida. De més difícil accés és el Cap Negre, la millor talaia del litoral de
penya-segat d’aquest sector de la costa menorquina. Aquest paisatge destaca per la seva
homogeneïtat cromàtica i formal, amb la zona de contacte entre la mar i l’interior com a zona
de més contrast.
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Dinàmica del paisatge
Tendència a l’estabilitat o al tancament de la marina d’ullastrar per reducció o manca
d’activitats agropecuàries, amb la trama parcel·lària oculta pel desenvolupament de la
vegetació. Creixement de reduïdes proporcions, tot i que desordenat, als petits nuclis d’Es
Murtar i, sobretot, de Sa Mesquida. Concentració a l’interior de la unitat d’activitats d’elevat
impacte negatiu sobre el paisatge. Degradació de la platja de Sa Mesquida, sobretot dels
elements més característics del sistema dunar (aparcament) i de la zona d’albufera.

Marina d’ullastrar i aladern al
sud d’Es Murar, que entapissa
la franja més propera al litoral i
que
caracteritza
aquest
paisatge per la seva densitat,
continuïtat i baixa presencia de
terres de cultiu.

Vista parcial de Sa Mesquida
des del sud. Es tracta d’un nucli
turístic i residencial de Maó, que
introdueix un element pintoresc
en un paisatge costaner poc
humanitzat i de forta identitat
local.
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UNITAT 2: MOSAIC AGROFORESTAL SOBRE TURONS I VALLS PALEOZOIQUES
D’ESGRAU – FAVÀRITX.
Sector nord del terme municipal de Maó comprès entre el litoral i les planes de Turdonell.
Elements naturals i humans constitutius del paisatge
Geoformes i hidrografia: Relleu ondulat, sobre substrat carbonífer en el que destaquen
turons de forma troncocònica. Petites valls drenades per torrents molt curts que
desemboquen directament a la mar o al torrent de na Bona.
Costa sinuosa de penya-segat amb accidents singulars de significat paisatgístic alt, com el
Cap de Favàritx i el de Monsenyor Vives. Algunes platges presenten petits estanyols com el
de l’Arenal de Morella o el de Sa Torreta. Un caràcter singular el presenta la platja d’Es
Grau, per les seves dimensions i per la seva connexió amb l’Albufera.
Un element emblemàtic de la imatge d’aquesta unitat i dels seus valors ecològics i geogràfics
el constitueix l’Albufera des Grau, amb una làmina d’aigua que s’emmarca entre el paisatge
de petites elevacions agroforestals de la zona.
Coberta vegetal: A l’interior apareix un ullastrar dens i de gran desenvolupament localitzat
sobre els turons, que contrasta amb l’entapissat de pastures i cultius de farratges que se
situen als fons còncaus i a mitja vessant. A la franja litoral, es desenvolupen els socarrells de
Launea cervicornis, molt ben representats a les proximitats del Cap de Favàritx, seguits
d’una franja de limonium, i, finalment, la garriga d’aladern, rera la qual se situen els ullastrars
de l’interior. Presència de pins i savines a la duna de s’Albufera des Grau.
Usos del sòl: A l’interior domina l’ús ramader basat en la producció intensiva de llet de vaca
de raça frisona, que aprofita les pastures i farratges de les zones no forestals.
Assentaments: Profusió de llocs, de mida inferior al sud de s’Albufera des Grau i de
superfície superior a la mitjana insular al nord, on apareixen grans explotacions com Capifort,
que s’estenen des de l’interior cap a la costa. Els llocs ocupen tant posicions culminants,
com de mitja vessant –Rafal Vell- o fins i tot fons de vall –Es Planes-.
L’únic nucli concentrat és el d’Es Grau, que per la seva ubicació, tramat i tipología
edificatòria, s’integra de manera equilibrada en seu escenari. El contrapunt paisatgístic és la
urbanització Shangri-la, conjunt residencial situat en el cor de s’Albufera.
Xarxa viària: L’eix viari principal és la carretera d’Es Grau (PM-710-II), de la que parteix una
xarxa relativament densa de camins rurals, d’accés als llocs i que són les úniques vies
d’accés a la costa. Al sector nord de la unitat s’hi accedeix pel camí asfaltat de Favàritx.
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El caràcter i l’organització del paisatge
Mosaic de pastures i cultius amb garriga d’ullastrar sobre formes de petits turons de litologia
paleozoica. Aquest paisatge està estructurat i gestionat pels llocs, que mantenen en aquesta
zona una activitat agro-ramadera evident, amb una divisió aproximadament per la meitat
entre sòl forestal i agrícola de secà, que és justament la base d’aquest mosaic. Costa ben
conservada, en bona mesura per l’estructura de propietat dominant dels llocs que dificulten
des de terra l’accés a la mar.
El lligam entre litoral i interior abasta la seva més valuosa expressió a s’Albufera des Grau i
la seva conca visual, emblema de la diversitat insular, no només biològica sinó també
paisatgística.
La visió del paisatge: Talaies, fites, corredors i conques visuals
El mirador del Parc Natural de s’Albufera des Grau és un bon punt per a l’observació del
sector central; i el puig de Capifort per al sector nord. Des de la carretera PM-710-II
s’obtenen nons plans mitjans o de proximitat. Des de Favàritx hi ha una excel·lent visió del
paisatge costaner.
Dinàmica del paisatge
Nivell d’intensitat productiva relativament alt, amb una mecanització de les tasques agrícoles,
però amb el manteniment a la vegada d’una important massa forestal. Eliminació de tanques
per aconseguir parcel·les més grans. Estat de conservació de les parets seques. El
manteniment de les funcions productives dels llocs i l’escàs nivell d’abandó és garantia de
l’estabilitat d’aquest paisatge en mosaic.
Impactes territorials d’algunes activitats turístiques i d’oci. Tenen una incidència negativa
sobre l’estat del paisatge l’abandonament de la bateria militar de Favàritx i, des del punt de
vista ecològic, el desenvolupament del Carpobrotus edulis. Creixement del nucli d’Es Grau.

Panoràmica de S’Albufera des Grau, fita ecològica i
referència del tipus de paisatge de la tramuntana nordoriental. L’esplèndida albufera litoral s’integra en un paisatge
en el que dominen les formes dels turons suaus sobre
materials paleozoics i la successió de garrigues, boscos i
llocs i pastures.

Primer pla en el que apareix un patró de paisatge reiterat a
les zones interiors amb més vent: terres de cultiu a les zones
baixes i de pendents mitjanes, amb parets seques a sotavent
de les quals es desenvolupa una densa màquia d’ullastrar.
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UNITAT 3: PLANES DE TURDONELL I SANT BARTOMEU.
Plana que s’estén a ambdós costats d’un tram de la carretera Maó-Fornells i amb desviació a
Cap Favàritx.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Predomini de les superfícies planes o lleugerament ondulades en
les que destaquen petits turons i algunes crestes. Límits clarament marcats, a l’est per la
línia de turons de la unitat Es Grau- Favaritx i a l’oest per la línia de farallons modelats sobre
les arenisques del Buntsandstein. El fons pla apareix cobert a algunes zones per depòsits
quaternaris soms, que dominen en tot moment els tons rogencs propis del roquissar
permotriàsic.
Coberta vegetal: Zones planes dominades pels plans de conreu i les praderies artificials. La
vegetació forestal entapissa els petits tossals que s’eleven en el pla i sobretot i de manera
més continua, les petites ondulacions que accidenten el relleu en el tram nord de la unitat,
fins Sant Bartomeu i Mongofre Vell i damunt dels les voreres formades per talussos i turoins.
Allà torna apareixer l’ullastrar o, com succeeix a l’oest, al peu del cantell de Capell de Ferro,
una associació complexa d’ullastres amb una garriga de bruc amb carritx.
Petita massa de pinar amb alzina i un ric matoll calcícola en el petit turó pròxim a l’Hort
Banyul del Nord.
Usos del sòl: Ùs agrícola de secà i ferratger, amb alternança estacional de sembrats i
guaret.
Assentaments: No existeixen més assentaments que els llocs de les explotacions, que aquí
són de grans dimensions, superiors a les 200 ha, el que fa un parcel·lari de gran tamany i
una xarxa de parets seques relativament poc densa.
Xarxa viària: S’organitza entorn d’un tram de la carretera de Maó a Fornells i sobretot al
llarg del camí de Favàritx. D’ell parteixen els camins que duen a la majoria de grans llocs de
la zona. En general, la xarxa de camins es poc densa i està ben integrada en el paisatge
agrari.
El caràcter i l’organització del paisatge
Harmoniosa articulació dels usos agraris amb la perfecta planitud que domina l’área. La
planícia agrària presenta a més una vorera topogràfica clara i destacada.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals.
Qualsevol dels turons que s’alcen sobre el pla constitueix una atalaia per observar el
paisatge d’aquesta unitat. La carretera que condueix al Cap de Favàritx junt al camí de
Montgofre Nou suposa un excel·lent corredor per recórrer la unitat
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Dinàmica del paisatge
Bon estat de conservació, pel manteniment de l’explotació agroramadera. Estem davant un
paisatge que, sense presentar valors ecològics excepcionals, posseeix una ruralidad ben
conservada i expressiva d’un dels tipus de paisatge representatius de l’illa. Un valor singular
per la bellesa de les seves formes i per el seu interès geomorfológic té el tall que bordeja el
camí de Santa Rita a Mongofre Vell.
Formes capritxoses provocades
per
l’erosió
damunt
les
arenisques del Bundsandstein en
el camí a Mongofre Nou.

Imponent casal del lloc de
Capifort, ocupant una posició
culminant en la vorera nordoriental d’aquesta unitat de
paisatge i esplèndid mirador
sobre la mateixa.

Panoràmica de conjunt de la unitat
de paisatge cap al sud-est, des del
lloc de Sant Bartomeu. Pot
observar-se el contrast entre el fons
pla i vermell durant l’estació d’estiu,
amb la cornisa d’ arenisca arbrada
en la part superior, que delimita
clarament la unitat i la conca visual
per l’oest.

Paret seca com element constitutiu
d’aquest paisatge, amb predomini del
color vermell propi de les arenisques
permotriàsiques del substrat rocós de la
zona.
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UNITAT 4: PINARS I SEMENTERS SOBRE LES PLANES CALCÀRIES DE S’ALBAIDA
Planes al nord d’Alaior entre el Camí de’n Kane i la carretera de Maó a Fornells.
Elements naturals i humans que constituteixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Formes planes amb ondulacions suaus, modelades sobre
roquissar calcari, i sectors lleugerament còncaus. Processos de carstificació, amb aparició
de llims i argiles roges de dissolució. Cap a l’oest, la topografia es fa més abrupta i elevada
(Puig de S’Albaida, 179 m), sense que es pugui parlar de geoformes realment muntanyoses.
Drenatge superficial escassament organitzat. Cap a l’est els torrents que drenen en direcció
a s’Albufera des Grau s’encaixen en l’altiplà i fan que el relleu esdevengui més abrupte, amb
l’aparició de petites valls tancades de direcció nord-est / sud-oest.
Coberta vegetal: Mosaic en grans taques de superfície forestal i cultivada, amb predomini
de les primeres. La vegetació forestal està constituïda per masses de pinar (Pinus
halepensis) i de pinar amb alzinar. Apareixen localment petites taques d’alzinar balear.
Usos del sòl: Sobre les grans rases que s’obrin entre la vegetació forestal es desenvolupen
cultius agrícoles en grans parcel·les, amb presència notable i creixent de reguiu farratger. En
alguns punts els pinars són sotmesos a neteges esporàdiques, amb la finalitat d’extreure els
millors exemplars, disminuir el risc d’incendi i afavorir la progressió de l’alzina. Tots aquests
aprofitaments agropecuaris i forestals s’organitzen en llocs, que són aquí els més grans de
Menorca.
Assentaments: Els únics assentaments existents són els casals dels grans llocs. Per la
seva situació i les seves notables proporcions destaca el casal de s’Albaida.
Xarxa viària: Poc densa. La carretera d’Alaior a la PM-710 és l’eix principal, del que
parteixen a dreta i esquerra els camins rurals que condueixen a les cases. Un eix secundari
és el que va del Camí de’n Kane al Santuari de Sant Llorenç de Binixems. Interessant és el
Camí de sa Roca, que transcorre entre masses de pinar i algunes clapes conrades, vorejat
en tot el seu trajecte de paret seca.
El caràcter i l’organització del paisatge
Mosaic agroforestal que es desenvolupa sobre una superfície pràcticament plana. Dominen
les extensions boscoses sobre les cultivades. Les característiques morfològiques de la
coberta forestal, juntament amb el reduït nombre i gran tamany de les explotacions, generen
la imatge d’un paisatge poc habitat.
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La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Una visió de conjunt únicament es pot tenir des del Puig de s’Ermita o, un poc més enfora,
des d’El Toro, però es tracta de visions de poc detall i difícilment legibles. Paisatge de
primers plans, especialment des d’aquells punts en els que les clarianes en el bosc
permeten observar el contrast nítid entre els conradissos, vora els quals s’hi solen ubicar les
cases dels llocs, i el dosser boscós. Una de les millors visions s’aconsegueix des de l’accés
al lloc de s’Albaida, des de la carretera d’Alaior a la costa nord. Aquesta mateixa ruta
constitueix un bon corredor durant tota la unitat. Com a via de reconeixement del paisatge
forestal de les masses mixtes de pinar i alzinar, és molt interessant el recorregut pel Camí de
sa Roca, que permet reconèixer diferents estats de la fisionomia forestal segons les seves
formes de gestió.
Dinàmica del paisatge
Estabilitat general. S’observa: expansió de la superfície regada sobre el sòl forestal,
superfícies afectades per incendis de grans proporcions a escala insular i pedreres de
calcàries en activitat o en abandó.

Lloc de S’Albaida, que domina l’extensa
parcel·la roturada i cultivada de blat de
les índies en regadiu. Al fons i cap a
l’est, àrea boscosa de pinars i alzinars,
que caracteritza aquest paisatge.

Primer pla des del camí de Sa
Roca de pinars amb faixa
auxiliar. S’ha realitzat una
poda en alçada per evitar
l’incendi de cimals. A l’estrat
arbustiu, peus de pi i petites
alzines.
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UNITAT 5: ENTORN RURURBÀ D’ALAIOR I CAMÍ DE’N KANE.
A l’entorn del nucli d’Alaior entre la capçalera dels barrancs i el paisatge agroforestal del
nord de la població.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Relleu pla, que guanya alçada lleugerament de cap als nivells
juràssics situats al nord del nucli, i que es tornen més accidentats de cap al sud, amb l’inici
de la incisió dels barrancs del Migjorn. Les formes més planes situades al nord d’Alaior i de
la carretera de Maó a Ciutadella estan modelades sobre les calisses juràssiques, mentre que
al sud, el principi de l’encaixonament dels barrancs se situa sobre les calcarenites del
Migjorn.
Coberta vegetal: Abunden les bardisses i els rodals, petits bosquets d’ullastrar associats a
les tanques i/o a les àrees de relleu una mica accidentat del paratge de Biniguarda o del sud
del nucli.
Usos del sòl: Domina clarament la superfície agrícola, amb presència de reguiu i petits
horts. Al conjunt s’hi associa una densa trama d’edificacions en rústic, de caràcter
polifuncional.
Assentaments: El nucli d’Alaior marca l’empremta en la caracterització d’aquesta unitat. Al
seu entorn prolifera una constel·lació de construccions rústiques. Són, en uns casos, cases
d’explotacions agropecuàries tradicionals del poble, i en d’altres, construccions de nova
planta, de primera i segona residència o simples casetes agrícoles. El polígon industrial i el
sòl dedicat a equipaments esportius i altres serveis modifiquen profundament la silueta i la
panoràmica del nucli urbà des de l’est.
Xarxa viària: Alta densitat, tant de vials asfaltats com de camins rurals. La proliferació de
noves edificacions residencials i/o agrícoles en rústic ha contribuït a la multiplicació
anàrquica i escassament jerarquitzada del viari rural.
El caràcter i la organització del paisatge
La identitat d’aquest paisatge ve marcada pel nucli d’Alaior. La configuració fisiogràfica del
sector permet una visió relativament destacada del nucli urbà. La mescla sense ordre ni
jerarquia de les edificacions tradicionals i les noves construccions, així com la densificació de
la xarxa viària, rompen l’harmonia i introdueixen una sensació de desordre tant en el sòl
pròpiament rústic, com a la façana de la vila, sobretot a l’est i al nord.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
El major interès i, a la vegada, la major fragilitat visual d’aquest paisatge rururbà rau en la
visió del nucli d’Alaior. Des del sud el paisatge és el d’un nucli en posició culminant i a la
capçalera d’un barranc; des de l’est i el nord, la panoràmica d’Alaior és més la d’una vila
agrària de plana mediterrània. Tant un angle de visió com l’altre de la localitat requeririen
polítiques d’ordenació molt respectuoses amb els elements i siluetes de la façana urbana.
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Dinàmica del paisatge
Notable dinamisme de les activitats amb incidència paisatgística. Substitució de l’ús agrícola
tradicional dels voltants d’alaior per sòl terciari i industrial. Proliferació d’edificacions
rústiques amb patrons constructius molt variats i abundància de construccions precàries.
Incidència visual i funcional de la variant d’Alaior.

Vista de la silueta d’Alaior des
del sud (carretera de Cala en
Porter), en la qual el nucli
apareix en posició culminant i
a la capçalera dels barrancs
que organitzen el paisatge de
l’àrea meridional del municipi.

Edificació en sòl rústic als
voltants d’Alaior, obertura de
camí i banalització i degradació
del paisatge per causa de la
introducció
d’elements
no
tradicionals i densificació de
construccions amb patrons
morfològics de molt baixa
qualitat.
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UNITAT 6: BADIES I PENYA-SEGATS CALCARIS DEL NORD (TRAMUNTANA D’ES
MERCADAL).
Nord d’Es Mercadal
Elements naturals i humans que constituteixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Relleu predominantment litoral, integrat per geoformes costaneres
i pel seu immediat rerapaís. Traçat costaner sinuós en el que alternen discontinuïtats
pronunciades en forma de petites penínsules (Cavalleria, Talaia de Fornells, Mola de
Fornells, Punta Grossa, Mongofre Nou) amb profundes entrades en forma de cales i badies.
El fons d’aquestes zones d’entrada és, en general, poc profund i arenós, amb existència de
platges (Arenal de son Saura, Arenal de’n Castell) i alguna formació dunar interessant com
l’Arenal de Son Saura.
Les petites penínsules constitueixen conjunts calcaris massius, de superfícies planes i
intensament carstificades, que cauen sobre la mar en penya-segats de gran continuïtat.
El fons de la Cala d’Addaia està ocupat per un salobrar, mentre que les superfícies calcàries
de les penínsules litorals tenen un caràcter arreic.
Coberta vegetal: Sobre les superfícies calcàries de les penínsules litorals, domina la garriga
calcícola marina. De cap al migdia, el pinar s’associa a la garriga fins que la domina
fisionòmicament. A la franja costanera se succeeixen les formacions adaptades a les
condicions locals de vent i salinitat. Tenen bon desenvolupament al nord de Cavalleria, Mola
de Fornells i Punta Grossa les formacions de socarrells precedides de les de Limonium.
Usos del sòl: La garriga domina les superfícies calcàries de les penínsules. El mosaic de
pinars i garriga amb àrees conrades i existència de regadiu (zona d’Hort de Llucatí)
caracteritza el rerapaís d’aquest paisatge litoral i, en tercer lloc, apareixen les grans
urbanitzacions turístiques, d’habitatges unifamiliars i complexos hotelers. La freqüentació
estival de fondeig a la badia de Fornells arriba a marcar el paisatge d’aquesta làmina
d’aigua.
Assentaments: Contrast entre les cases de llocs de la franja interior, eminentment rural, i la
intensa ocupació turística de l’àrea costanera. Les urbanitzacions ocupen una superfície
important a cales i badies. En general es tracta de promocions de gran superfície, integrades
dins àrees d’alt valor natural (Son Parc, Punta Grossa) i que presenten un baix nivell de
consolidació en algunes àrees. Existeixen dos nuclis tradicionals amb eixamples turístics que
són Fornells i Ses Salines. Presenta un cert interès cultural l’entorn de Ses Salines de la
Concepció i Ses Salines de Fornells.
Xarxa viària: Alt grau d’accessibilitat per vies asfaltades que es dirigeixen des de l’interior a
les urbanitzacions i al nucli tradicional de Fornells. Accés des de la PM-710. L’accés al Cap
de Cavalleria és per un camí rural asfaltat.
El caràcter i l’organització del paisatge
Singular configuració del litoral de penínsules en penya-segats i entrants profunds que no es
repeteix a cap altre punt de la costa de Menorca. El desenvolupament de sòls turístics a
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àmplies zones marca el contrapunt de l’estructuració del paisatge definit per la imbricació i el
fort contrast entre naturalesa i urbanització.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
L’alta accessibilitat a varis dels sortints de la línia de costa (Cap de Cavalleria, Talaia de
Fornells, Punta Grossa, Addaia) permet la visió d’amples panoràmiques del front litoral de
Tramuntana. Tot i que té menor legibilitat, s’obté una bona visió des del mirador d’El Toro.
Dinàmica del paisatge
Desenvolupament de la urbanització a l’àrea litoral i zones properes, i una certa intensificació
de l’ús agrícola i de la implantació d’activitats d’oci a l’interior rural, amb un augment de la
superfície regada.

Arenal i duna de Son Saura profundament alterada per la
intensa pressió de l’ús públic, i cornisa rocosa densament
ocupada per la urbanització turística

Farallons calcaris dels penya-segats del
Cap Cavalleria que, amb major o menor
desenvolupament,
caracteritzen
el
paisatge de les petites penínsules del
front costaner d’aquesta unitat. Al fons
l’Illa dels Porros.

La urbanització Na Macaret, vista des de la punta del Port
d’Addaia, constitueix un exemple de promoció turística, en
aquest cas sobre penya-segat baix, que caracteritza el
paisatge d’alguns trams de la façana costanera d’aquest sector
de Tramuntana.
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UNITAT 7: PLANELLS I TURONS DE MARTINELL DES MERCADAL
Tramuntana d’ Es Mercadal
Elements naturals i humans que construeixen el territori
Geoformes i hidrologia: Planes amples, suaus i còncaves que s’obrin cap el nord i sobre
les quals destaquen els petits turons. Cap al migdia, els turons es fan més continus i massius
que guanyen en alçada i tanquen la unitat paisatgística. Les planes estan entapissats per
dipòsits al·luvials i coluvials molt recents, mentre que els turons de formes arrodonides estan
tallats sobre turbidites carboníferes i devòniques, tot i que localment apareix algun turó
vermellós sobre roques permotriàssiques, com Es Pujol. La costa lleugerament retallada, es
caracteritza per la successió de penya-segats baixos i sinuosos amb petites platges
hostatjades al fons de badies molt obertes, que compten amb algunes de les formacions
dunars més importants de Menorca (Tirant, Cavalleria, Binimel·là, Cala Pregonda). La seva
penetració terra endins és considerable i el seu significat paisatgístic és important a l’àrea
prelitoral.
L’escorrentia superficial s’organitza al voltant dels torrents de Binimel·là i Mercadal. Els
problemes de drenatge i limitacions per al desenvolupament de conreus promogueren les
obres de canalització de la zona. Apareixen en alguns indrets, zones humides d’alt interès
ecològic com els de s’Albufera d’Es Mercadal i Binimel·là.
Coberta vegetal: Sobre els turons i elevacions que no estan ocupats per pastures i conreus,
apareixen esclarissars i ullastrars. A les elevacions de Binimel·là i al sud de Cavalleria, entre
Santa Teresa i Binidonaire, se desenvolupen els carritxars. Als voltants de la costa rocosa
trobam comunitats halòfiles a les quals segueixen matolls aerohalins. D’interès biològic i
paisatgístic és la singular vegetació que se desenvolupa sobre els sistemes dunars. En el
paisatge de de Tirant destaquen els savinars del sistema dunar.
Usos del sòl: A les zones planes d’interior dominen els conreus ferratgers, amb una
presència significativa (quasi un 10%) de pastures naturals. L’àrea costera no presenta
desenvolupaments urbans associats al turisme, excepció feta de Cala Tirant, als marges del
qual s’encapçala la urbanització coneguda com Platges de Fornells.
Assentaments: Cases de llocs, generalment de grans proporcions, i amb elements
patrimonials d’interès, com la torre fortificada de Sa Cavalleria Bella; Els llocs de Santa
Teresa, Tirant Nou, Binimel·là Nou i Ferragut Vell. L’única urbanització turística de la unitat,
respon als patrons morfològics i urbanístics de les promocions que se repeteixen a la
Tramuntana turística de Menorca.
Xarxa viària: Equilibrada xarxa de camins rurals, varis d’ells asfaltats, de servei a grans
explotacions de la zona, alguns dels quals donen també servei d’ accés a la urbanització de
Cala Tirant, el Cap de Cavalleria i la platja de Binimel·la.
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El caràcter i organització del paisatge
Es tracta d’un paisatge bàsicament rural en el qual l’ús agropecuari relativament intens del
sòl, tot i que sense regadiu, s’adapta al potencial ecològic de la zona; tot configurant un
conjunt de turons entapissats d’ullastrars i càrritx.
L’estructura dels llocs, tots funcionals, s’adapta a la topografia i a l’organització dels usos,
ocupant bona part d’ells enclavaments en el contacte de la superfície agrària forestal.
La visió del paisatge. Atalaies, fites, corredors i conques visuals
Una de les millors panoràmiques s’obté des del relleu on s’ubica el lloc de Son Rubí. Una
altra panoràmica d’interès s’obté des de Binimel·là i, amb major detall, des del turó situat
sobre el marge dret de la mateixa cala. Tot el viari rùstic ens proporciona àmplies visions del
paisatge.

Dinàmica del paisatge
Vitalitat i estabilitat dels usos i trama rural. Pressió sobre el sistema dunar de Tirant, la zona
humida del torrent des Mercadal, les platges de Ferragut i Cavalleria i el seu sistema dunar.
L’elevada freqüentació durant l’estiu i l’aparcament descontrolat són factors claus en el
deteriorament ecològic i paisatgístic de la vegetació dunar i la petita zona humida de la platja
de Binimel·là.

Vista des de l’est de la platja, bassa i la petita zona humida del
torrent de Binimel·là. L’articulació dels tres elements constitueix
un conjunt que identifica el paisatge coster de les planes obertes
del Martinell d’Es Mercadal.

Àmplia panoràmica de la unitat de paisatge des del sud-oest,
presa des de Son Rubí. S’observen els trets agropecuaris del
paisatge, de notable puresa i estabilitat sobre els que resalten
les alineacions dels petits turons coberts d’ullastrat i carritxeres.

Pla mig representatiu d’aquesta unitat,
amb el lloc en el contacte entre zones
planes i agrícoles tan característiques
d’aquest tipus de paisatge i amb els
petits turons amb direcció nord-sud
que accidenten la zona i que
apareixen parcialment coberts per
ullastrar.
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UNITAT 8: TRAMUNTANA MUNTANYOSA SOBRE ROQUISARS PALEOZOICS
Tramuntana de Es Mercadal, Ferreries y Ciutadella.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Conjunt complex de tossals de forts pendents. Dominen les
formes arrodonies corresponents al modelat sobre roquissar paleozoic.
La façana costera queda delimitada entre Cala Pregonda i Cala Pilar i està formada per
penya-segats. En aquest conjunt pertanys l’aflorament subvolcànic de les illes Bledes. Les
úniques cales amb platges arenoses són les de Barril i Calderer. Els torrents segueixen un
rumb nord dominant, adaptat a la disposició de l’estructura geològica.
Coberta vegetal: A l’interior dels relleus predominen els matollars silicícoles, de diversa
densitat, que està relacionada en part per la major part o menor antiguitat del procés
d’abandonament agropecuari que té lloc a la zona. La formació sabanoide amb càrritx
abunda a la zona de Son Rubí, Son Vives i Ruma Vell. A zones més trencades, com l’àrea
de Mont Negre i Santa Rita, apareix una formació mixta de brucar silícola amb alzinars. A la
façana costera de les Penyes de Son Ermità i de Cala Barril apareixen les formacions de
Limonium sp. Cap a l’interior poden trobar-se bons exemples de brucar silícola amb pinars.
Usos del sòl: Abandonament significatiu de l’ús agropecuari del sòl. A les zones de
pendents més suaus i en el fons de les valls més obertes, se manté un mosaic de terres de
conreu i pastures, al que s’associen verdisses amb disposició clarament transversal al
pendent, per contrarestar l’erosió i protegir de l’erosió.
Assentaments: Se redueixen als llocs, que se localitzen preferentment a àrees culminants
planes. Així succeeix, per exemple, amb San Rafel, Ruma Vell, Rumet i Son Vives, tots ells
alineats en un interfluvi elevat entre barrancs, i amb el de Son Rubí.
Xarxa viària: Xarxa de camins reduïda i adaptada a la topografia i a la ubicació dels casals
de les explotacions. El camí de Ruma Vell està asfaltat fins les proximitats de Son Vives.
També penetra en aquesta unitat de paisatge el Camí de Sant Josep des de la C-721.

El caràcter i l’organització del paisatge
Tot i les modestes altures, l’articulada organització del relleu amb forts pendents i a valls
encaixades i estretes donen en aquest paisatge un caràcter típic de muntanya, essent un
clar exemple de muntanya mitjana mediterrània sobre sòcol.
Els grans llocs a posicions culminants, amb un nivell d’abandonament de pastures i conreus
clarament apreciable, introdueixen un altre element d’identitat muntanyenca, que se
completa amb l’existència de marines de bruc i de formacions mixtes de bruc i alzinars a
l’àrea de Montnegre.
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La visió del paisatge. Atalaies, fites, corredors i conques visuals
El caràcter muntanyós de la unitat permet bones panoràmiques. La visió que s’obté des del
replà elevat del lloc de Son Rubí és excel·lent. Constitueix un interessant mirador d’aquesta
muntanya paleozoica cap al sud, dels plans d’Es Martinell cap a l’oest i de les marines de
Santa Àgueda i de Son Bruc. Una altra ruta recomanable i d’àmplies panoràmiques és la
dels camins de Ruma Vell, Ruma Nou i Sant Josep.

Dinàmica del paisatge
Abandonament creixent de l’ús agropecuari, que afavoreix els processos d’erosió i la pèrdua
de sòl, que arriba en alguns sectors d’aquest paisatge (Sa Marineta, Serra des Brau Costar
des Pastor) a nivells alts de pèrdua potencial de sòl.

Pla mitjà d’una de les valls de direcció
nord –sud que accidenten i articulen el
paisatge amb turons d’aquest sector
muntanyenc sobre litologia paleozòica.
Alterna la superfície agrícola i ramadera
amb la forestal, ascendint la primera
sobre vertents de pendents mitjanes a
altes i amb fenòmens d’abandonament
bastant estesos. Al fons, el nucli de
Ferreries.

Paisatge característic d’una vertent
modelada sobre roquissar paleozòic
relativament
bla, entre Son Vives i
Binialàs. El caràcter isoaltitudinal de la
línia de cims, les formes suaument
arrodonides
i
la
progressió
de
l’abandonament agrícola a les parts altes
identifiquen el paisatge i il·lustren la seva
dinàmica. A les parts baixes es
mantenen el mosaic agropecuari i
forestal
característic
d’aquestes
esquarterades terres.
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UNITAT 9 TRAMUNTANA MUNTANYOSA SOBRE EL TRIÀSSIC.
Tramuntana de Ferreries y noreste de Ciutadella.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformas i hidrografia: Conjunt de relleus formats per arenisques, de caràcter massius i
amb cims aplanars entorn els 250 m i talussos pronunciats que cauen sobre avalls amples
amb torrents o directament sobre el litoral a la zona de Sa Falconera. Les avalls són
relativament amples i obertes. La costa és rocosa i abrupte, amb penya-segats quasi bé
verticals a Sa Falconera i el Cap Gros, tot apareixent cales amb platges d’arena a la
desembocadura dels torrents. Rera les platges es desenvolupen sistemes dunats de tipus
longitudinal, que el cas d’Algairens abasta una superfície considerable.
El conjunt d’aquests petits massissos constitueix la capçalera de cursos importants a escala
insular, com son el torrent de Binimel·là, Pregonda, els barrancs d’Algendar i Trebalúger i
l’anomenat Canal de Sant Jordi. A l’àarea de LA Vall, el torrent més importat, és el
d’Algairens, que a la seva desembocadura a la platja d’Es Bot forma una bassa
ecològicament interessant. Apareixen restes d’aiguamoll, que en el passat devien ocupar
major superfície, abans de la desecació del tram inferior de La Vall per al seu aprofitament
agrícola. Un cert interés també té el paisatge litoral de la Bassa Verda a Cala Garbó.
Coberta vegetal: Forestal, amb notables masses de pinar, i mixtes d’alzinar i pinar,
juntament amb matolls majoritàriament silicícoles més degradats. Les marines muntanyoses
situades al nord de Ferreries presenten una cobertura vegetal relativament variada, amb
màquia silicícola y una associació complexa i diversa en la seva disposició territorial de
màquia amb pinar i/o alzinars (Ampelodesmo Ericetum + Cyclamini-Quercetum). A la franja
costera trobam comunitats halòfiles i aerohalines de roquisars calcaris. A les dunes de La
Vall apareix una comunitats psamófila característica, amb una successió de distintes
associacións adaptades a l’ecologia de les diferents part de la duna (classe Ammophylletea).
Cap a l’interior, aquesta comunitat dóna pas als sabinars .
Usos de sòl: Contrast ente el sòl muntanyós forestal, i els fons plans o suaument ondulats
de les avalls, ocupats quasi bé en la seva totalitat pels conreus i les pastures, entre els quals
només destaquen les parets sques i algunes clapes de vegetació associada a petits boscs
sobre afloraments rocosos més durs. Adaptació de les tanques mixtes de pedra i vegetació a
l’organització del drenatge i al pendent, contribuint a la regulació de l’escorrentia i defensa
del sòl.
Assentaments: Se redueixen a les cases dels grans llocs que solen localitzar-se al peu dels
vessants, donat el caràcter abrupte dels talusos d’aquestes marines.
Xarxa viària: El sector de relleus centrals té accés pel Camí de Tramunatana o dels Aloca,
asfaltat fines les rodalies de Binidalfa i que certebra l’accés a nombrosos llocs d’aquesta
zona. La façana occidental està comunicada pel Camí de Ruma i des de l’oest pel Camí del
Pint de S’Alarió a Sant Joan de Serra.
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El caràcter i l’organització del paisatge
Aspecte massiu dels tossals i contrast a través d’acusats vessants tallats a base per les
planes que els enrevolten, uns i altres dominats pels colors rogens. Marcada dualitat entre
els fon de les avalls i l’inici dels vesants, i marines de matollar i arbrat als cims. Pinars i
alzinars, sòls o associats, incorporen un altre tret genuïnament montà en aquest paisatge.
La visió del paisatge. Atalaies, fites, corredors i conques visuals
Les panoràmiques són àmplies i clares, tant des del fons de l’avall que travessa el Camí dels
Alocs, com des d’alguns dels llocs ubicats a mitjan vessant (e.g. zona de Binidalfa o Santa
Elisabet). Els cims de s’Enclusa o Santa Àgueda, entre d’altres, són atalaies de primer ordre
per a aquest paisatge i per a les proximitats.
Dinàmica del paisatge
El marcat contrast que caracteritza aquest paisatge de marines i conreus transmet una
imatge d’estabilitat, equilibri en els usos del sòl i l’hàbitat, amb una activitat agropeqüària
relativament intensiva al fons de les avalls, especialment a La Vall i l’àrea compresa entre
Binidalfa i Binimoti, i la coberta forestal a zones alçades. A les zones de relleus suaus, és
freqüent trobar conreus i pastures abandonades així com ruderalització de les rotes.
L’abandonament del lloc de Santa Elisabet pot ésser interpretat com un símptoma d’aquesta
dinàmica. A escala més local cal destacar l’impacte negatiu de l’explotació d’àrids sobre la
zona interior del sistema dunar d’Algairens.

Vista de la platja d’Algairens, el sistema dunar i el tancament pel
pinar de La Vall.

Pla mig del paisatge en mosaic sobre materials triàssics. Les
diferents ressistències dels afloraments i el pendent
introdueixen el contrast paisatgístic entre les vessants de fons
concaus, modelats sobre els materials argilosos i els tossals
sobre arenisques del Bundsandstein. El color vermellós del sòls
introdueix un element d’identitat i de diversitat respecte els
sectors de relleus desenvolupats sonbre el roquissar paleozoic.
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UNITAT 10 PLANA CALCÀRIA I FORESTAL DEL NORDEST DE CIUTADELLA
Nordest del terme municipal de Ciutadella al nord de la carretera C-721.
Elements naturals i antròpics que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Relleu pla o suament ondulat, per sobre de la cota dels 100m, i en
el qual a nord i est, s’encaixen petits torrents que aboquen cap a La Vall i articulen les
formes del relleu. El conjunt està tallat sobre un aflorament de calcàries i dolomies
juràssiques, que apareixen arran de mar entre Cala Codolar de Beniatram i la Punta de
Llevant de Cala Morell, amb una façana de penya-segat massiu i poc articulat. A l’interior del
pla calcari s’observen suaus depressions que poden respondren a processos kàrstics de
disolució. El drenatge superficial està escassament desenvolupada, amb alguns sectors
arreix. La xarxa se redueix a un petit nombre de torrentons que tallen la plana calcària pel
nord-est i corren cap al torrent de la Vall.
Coberta vegetal: La major part d’aquesta unitat està coberta per una formació de pi blanc
(Pinus halepensis) que s’associa a l’alzina en algunes taques, i que presenta diversos graus
de coberta. En el sotabosc, especialment a les zones més obertes, se desenvolupen una
interesant garriga calcícola (Loto-Ericetum multiflorae) que és la comunitat que
fitosociològicament defineix bona part de la vegetació actual de la zona.
Usos del sòl: Enmig de la coberta forestal dominant s’obrin clarianes de reduïdes
dimensions ocupades per conreus i pastures. Aquests són més abundants en el contacte o
transició d’aquest paisatge amb el de la unitat 11 i coincidint con la presència de depòsits
d’argilesde descalcificació.
Assentaments: Les cases dels llocs de la zona s’ubiquen majoritàriament als límits de la
unitat i fora de la massa forestal (Els Aljubets, Santa Victòria, Son Angel o S’Almudaina). Son
Planes és singular per la seva ubicació a un pla agrícola al bell mig de la bosquina.
Xarxa viària: Viari interior molts escàs, accedint als llocs per vies perimetrals com la pròpia
carretera Maó-Ciutadella. El camí de la Vall, asfaltat en bona part del trajecte, creua la unitat
pel nord i penetra pel sud amb un vial que condueix a una cantera pròxima a Son Planes.

El caràcter i l’organització del paisatge
Àmplia difusió d’una massa boscos contínua i relativament ben conservada sobre un relleu
pla, no muntanyós, i que correspon al patró de les taules calcàries i de petites dimensions.
La identitat forestal del paisatge concorda amb la mancança d’asentaments i amb la imatge
d’un paisatge solitari i poc humnaitzat.
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La visió del paisatge. Atalaies, fites, corredors i conques visuals
Paisatge sense panoràmiques. Els elements i aspectes de major trascendència visual en
aquesta unitats se concreten en la façana perimetral del dosell arbori, així com, i ja dins el
bocs, en els primers plans que ofereix l’estructura de la pròpia massa i en el mosaic de
conreus i pinars.
Dinàmica del paisatge
No sembla que s’hi donin canvis significatius en la distribució de sòls forestals i
agropeqüaris. Hi ha una pedrera activa d’explotació de calcària i restes d’altres abandonades
en el sector sud-occidental de la unitat.

Rotes per pastura obertes en el paisatge
forestal sobre la plana calcària del norest de
Ciutadella.

Primer pla molt característic d’aquest
paisatge, en el que contrasta el dosell arbori
del pinar amb una parcel·la agrícola sobre
sòls rojos de descalcificació.
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UNIDAD 11: PLANES RAMADERES DEL NORD DE CIUTADELLA
Norte de Ciutadella
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes e hidrografia: Relleu pla amb suaus inflexions, d’entre les quals la més
important és la de S’Angladó (112 m). El planell calcari està lleugerament basculat cap a
Ciutadella, mentre que cap costa se desploma amb un penya-segat d’altura considerable fins
a les proximitats de Punta Nati on el penya-segat perd altura i fins a esdevenir baix al sud de
Ses Truqueries.
Unitat de caràcter arreic. Els torrents, curts, aprofitant les diaclasis i fractures del penyasegat litoral per desplomar-se cap el mar (Son Escudera), mentre que cap al sud alguns
cursos quasi bé no alteren el planell calcari, es dirigeixen cap a Ciutadella, por exemple, el
Canal des Horts.
Cubierta vegetal: Àrea relativament extensa de praderies amb matollar (predominantment
mata o llentrisca) sobre pastures abandonades o poc pasturades. A la franja més pròxima al
litoral, el matoll es fa més densa, amb una formació de gàrriga calcícola i ullastrar amb
llentiscle) i algunes taques més o menys pures d’ullastrar.
Entre Punta Nati i Cap Bajolí apareixen comunitats de tapareres (associació Capparietum
inermis). A l’extrem nord-oriental se troba un dels savinars (Juniperetum licias) més
importants de Menorca, amb gran quantitat de margallons (Chamaerops humilis)
Usos de sòl: Ramaderia ovina, que és en part la causa, juntament amb la naturalesa
calcària del substrat i la intensitat del vent, l’aridesa dominant i l’escàs desenvolupament de
la cobertera vegetal. En el sector interior i oriental (entre la carretera de la Vall i la de MaóCiutadella) el seu caràcter més protegits respecte al vent, la presència de millors sòls, i
l’explotació d’aigües subterrànies permeten un aprofitament agropeqüari mes intensiu, amb
nombroses parcel·les de reguiu ferratger.
Assentaments: Paissatge exclussivament rural amb la sola excepció de la urbanització
turística de Cala Morell. Són abundants les explotacions de mida mitjana i gran, amb casals
que tendeixen a ubicarse sobre lleugeres inflexions de la taula calcària, pel que destaquen
força entre l’horitzontalitat del relleu. En el sector nordoccidental, se concentren les
barraques més importants i nombroses de Menorca, en especial a Ses Truqueries. Algunes
tenen caràcter monumental i, en tot cas, constitueixen un dels elements patrimonials més
destacats del paisatge d’aquests aspres plans calcaris.
Xarxa viària: L’accessibilitat és alta, mitjançant una xarxa de camins rurals que, partint de
Ciutadella o dels seus enrevolts, permeten l’accès als indrets més allunyats del nord, o, fins i
tot la costa, a traces de la carretera del far de Punta Nati o el de Cala Morell.
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El caràcter i l’organització del paisatge
La configuració més característica d’aquest paisatge té lloc a tota la franja nord; allà, la
manca de vegetació forestal, l’erosió dels sòls, la planura quasi perdecta i el domini de les
parets seques, constitueixen un dels paisatges rurals més cridaners i singulars de l’illa.
L’aspresa i fragilitat d’aquests plans té el seu igual en els penya-segats marcat pels penyasegats de sostre horitzontal, rectilinis i desprovists de vegetació.
La visió del paisatge Atalaies, fites, corredors i conques visuals
El caràcter molt obert d’aquest paisatge, amb una superfície suaument basculada cap el sud,
sense vegetació arbòria i amb lleugers abombaments, permet excel·lents visions tot seguint
els camins, superant el límit visual que imposa l’alçada de les tanques.
Dinàmica del paisatge
Abandonament al nord i certa intensificació de reguiu al sud.

L’urbanització de Cala Morell, excepcional en el
paisatge de la façana litoral del nord de Ciutadella,
segueix el patró habitual de desenvolupament en
vesant, ocupant un dels paisatges i enclavaments
geomorfològics de major interés de l’illa.

Pla mig característic del paisatge suaument ondulat dels
plans calcaris al nord-est de Ciutadella. La posició
culminant el lloc de Son Morell domina un paisatge de
pastures entre parets seques i ullastrars esclarisats, que
es fan més densos i continus on aflora el substrat rocós.

Primer pla característic de
les planes del nord de
Ciutadella, d’ús tradicional
ramader, com posa de
manifest la barraca del
fons, amb clars síntomes
d’abandonament de
l’activitat peqüària amb
avanç dels matolls de
llentrisca .
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UN ITAT 12: LA ZONA RURURBANA D E C IUTA DELLA
Al voltant de Ciutadella.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Superfíci quasi perfectament plana, suaument basculada cap el
Port de Ciutadella, motllurada sobre calcàries i arenisques del miocè superior. La línia de
costa alterna profundes i estretes cales amb platges de molt reduïdes dimensions, a manera
d’ estretes encletxes que s’insereixen en el planell calcari amb trams rectes i massius.
Tot i el caràcter emminentment arreic del sector, petits i curts torrents incideixen de manera
perceptible amb la plana i desemboquen a les profundes entalladures de la costa, com
passa amb el Canal dels Horts al Port de Ciutadella, o amb els torrents que moren a Cala en
Blanes, Cala Degollador i Cala Santandria.
Cobierta vegetal: La vegetació natural quasi no te significat paisatgístic amb la zona
rururbana de Ciutadella, tant pel desenvolupament de la urbanització residencial i turística,
com pel predomini de l’aprofitament agrícola del sòl.
Usos del sòl: Tret del sòl urbanitzat i industrial, el paisatge es caracteritza pel mosaic de
cultius de secà, petites parcel·les de regadiu, de vegades de caràcter hortícola, i finques
abandonades o en procés d’abandonament.
Assentaments: L’urbanització, en les seves diferents formes, marca l’entitat morfològica i
funcional d’aquesta unitat de paisatge. Destaca el nucli de Ciutadella, la façana urbana del
qual és més visible cap a l’est i el sud-oest, tot i que en bona part es troba ocult rera el
polígon industrial ubicat sobre la carretera de Maó i altres edificacions de dotacions i serveis
que enrevoltesn la ciutat per aquest sector.
Propers al nucli de Ciutadella, apareixen urbanitzacions turístiques de vivendes unifamiliars
adossades o exentes. A la resta de sòl rústic abunden les edificacions de caràcter agrari i
residencial. En els seus voltants, i dins d’una trama parcel·lària i de parets seques clarament
minifundista, proliferen cents de construccions de funció residencial i agrícola d’oci.
Xarxa viària : Caràcter clarament radiomètric cap al nucli de Ciutadella. A la carretera
comarcal de Maró i a les localitats de Cala Morell i Cap d’Artrutx s’han d’unir els camins
rurals asfaltats. Entre els eixos principals se desenvolupen una xarxa secundària de caràcter
circular, que dóna accés a les noves edificacions a rústic.
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El caràcter i l’organització del paisatge
El caràcter d’aquest paisatge ressideix en la magnitud de les trames urbanes residencials i
turístiques a les quals, en aquest cas, s’afegeixen les edificacions rústiques de caràcter
rururbà i altres implantacions industruals i de serveis. L’horitzontalitat del relleu, unida a una
estructura agrària i de camins parcel·lada, han contribuit decissivament a la densificació de
construccions rústiques, que introdueixen en el pàisatge un element de desorde, de pèrdua
dels seus valors patrimonials tradicionals, així com el deteriorament de la façana del nucli
urbà de Ciutadella. El caràcter no consolidat d’algunes de les urbanitzacions turístiques
afegeix també un element de desordre i de identificació en el front i a la rasa costera.

La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
No existeixen visions “netes” del paisatge, tant urbà com rural. Pel que fa a les
panoràmiques, el rústic tradicional d’horts i petites explotacions dels horts de Ciutadella
poden observar-se, tot i que força transformats, des dels camins de Son Bou i Son Vivó. La
millor façana de Ciutadella s’aprecïa des de dalts dels talusos de la riba dreta del Canal dels
Horts. Una interesant visió de la costa és la que ofereix la carretera entre el Port de
Ciutadella i Cala En Blanes.
Dinàmica del paisaje
Cal destacar amb èmfasi que en aquesta unitat, la proliferació desordenada de
construccions i nous viaris a sòl rústic.

Urbanització residencial unifamiliar sobre el penya-segat
baix de la costa septemtrional de la Badia de Ciutadella.

Vista des del surest del paisatge de la corona
periurbana de Ciutadella, del parcel·lari atomitzat,
abundància de reguiu hortícola i profussió de
d’edificacions de nova planta sobre el sòl rústic.
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UNITAT 13: PLANES AGRÍCOLES DEL SUD DE CIUTADELLA
Sud de Ciutadella.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Plana sobre calcàries i calcarenites del miocè superior. La costa,
a la façana occidental, és relativament rectilínia, de penya-segats baixos o mitjans i sense
cales arenoses, mentre que el seu sector meridional és un poc més sinuosa, amb algunes
platges com les de Cala en Bosc i Son Xoriguer, que s’ubiquen a cales relativament obertes,
sobre un front litoral de penya-segats mitjans i baixos. La plana quasi perfecta i la naturalesa
molt permeable del sustrat calcari, fan que la major part d’aquesta unitat presenti un caràcter
arrèic.
Coberta vegetal: Marca la seva empremta només a algunes àrees properes immediates a la
costa, especialment a S’Olivaret i a l’est de Son Xoriguer. Darrera l’àrea immediata a la costa
on s’hi conserven zones ocupades per les comunitats típiques dels roquissars litorals
(subaliances Crithmo-Limonienion i Launaeenion-Cerviconix), apareix un matoll d’ullastrar
que, en molts casos sense solució de continuitat, entre en contacte directe amb camps en
procés d’abandonament. Localment, es desenvolupa un savinar (Juniperetum-lyciae), vora el
qual apareix la mata, romaní i la murtra.
Usos del sòl: Cap a l’interior, hi predominen els cultius agrícoles, amb presència destacada
a escala insular del regadiu i les pastures. A les proximitats de la costa occidental i a l’est del
complex turísitc de Son Xoriguer, així mateix com al paratge comprès entre Binipatí Vell i Es
Pujol de Son Tica, hi abunden les parcel·les en procés d’abandonament més o menys
accentuat.
Assentaments: El sòl rústic de la unitat està esquitxat pels casals dels llocs, relativament
abundants, per causa del seu tamany més reduït en relació a la resta de l’illa.
Xarxa viària: Es perllonga en aquesta unitat des de la perifèria de Ciutadella, la carretera de
Cap d’Artutx, així mateix com els camins de Ses Monges, Son Bou, Torre Saura, Sant Joan
Binipatí i Torrellafuda. Aquesta xarxa radioconcèntrica i emmarcada per elevades parets
seques, es connecta transversalment a través d’altres camins, garantitnt-se l’accés a tots els
llocs.
El caràcter i l’organització del paisatge
La ruralitat, definida per l’articulació de les explotacions de mida mitjana o petita, la
profussió de casals i la densa xarxa de tanques i de camins envoltats de paret seca,
constitueix la senya d’identitat del Migjorn de Ciutadella. El regadiu introdueix un element de
funcionalitat, al marge dels problemes ambientals associats. La ruralitat de l’interior està
íntimament relacionada amb l’escassa urbanització de la costa, situada vora el complex de
Cap d’Artutx i Son Xoriguer. A la resta de la façana marítima alterna armònicament les
parcel·les de cultiu amb les de matoll, associat o no amb pinar.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
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Dominen els primers plans, els plans mitjans i els seus elements constitutius, de tal manera
que la visió s’obté a través de la ben estructurada xarxa de camins rurals a la que s’ha fet
referència. El Camí de Cavalls constitueix la ruta paisatgística més recomanable.
Dinàmica del paisatge
Es detecten dinàmiques contraposades de cert abandonament, sobre els sòls més
pedregosos a zones suaument bombades i intensificació de l’explotació agropeqüària
mitjançant la posada en regadiu. Així mateix, s’observa, de manera encara incipient, certa
urbanització del rústic des de la corona rururbana de Ciutadella.

Camí rural entre parets de pedra seca en
bon estat de conservació, que constitueix
un element característic i d’elevat valor
patrimonial del paisatge de primers plans
de les planes del sud de Ciutadella.

Conjunt de les cases del lloc Alquerieta
Vella, un altre element patrimonial i
d’identitat, juntament amb camins i parets
seques del Migjorn de Ciutadella.
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UNITAT 14: PASSADIS DE LES CONQUES DE ES MERCADAL, FERRERIES, SANTA
BÀRBARA.
Passadís entre Es Mercadal i Santa Bàrbara.
Elements naturals i humans constitutius del paisatge:
Geoformes i hidrografia: Conjunt de tres petites conques topogràfiques i visuals. La del
Mercadal és bastant accidentada, amb límits clars per l’est, sud i oest, i relativament oberta
cap al nord. El seu fons aturonat està modelat sobre litologia paleozoica, que configura els
petits turons i materials carbonífers més blans devònics i carbonífers a les zones baixes, que
apareixen tapiades per materials quaternaris.
La petita conca de Ferreries, tenen caràcter allargat i límits muntanyencs molt marcats de
roquissar pèrmic i triàsic. El seu fons és relativament pla i en gran part tapissats per
sediments quaternaris.
La tercera conca, entre el coll, al peu de S’Enclusa i el Coll Roig, presenta uns clars límits.
Aquests, es desenvolupen sobre arenisques permotriàsiques, mentre que el fons pla està
cobert per dipòsits quaternaris.
Les conques estan capturades i drenades per la capçalera dels torrents que es dirigeixen
cap el sud i corren pels barrancs del Migjorn.
Coberta vegetal: Marcat contrast entre els fons ocupats, terres agrícoles i pastures i les
vertents que les limiten, que presenten caràcter forestal. A la conca d’Es Mercadal, alternen
masses mixtes de pinar amb alzines amb un matoll silicícola de bruc i càrritx; pel nord, els
pujols estan tapissats de matolls també silicócoles de brucs i càrritx, amb bosquines
d’ullastrar. El tancament nord-est de la conca, torna a estar dominat per masses de pinar
amb alzines.
Un esquema similar presenta el límit orogràfic del pla de Ferreries, amb una massa de pinar
amb alzines sobre els pujols del tancament meridional, juntament amb una vegetació més
oberta que alterna amb cultius i camps en procés d’abandonament, pel nord; dominen, aquí,
les formacions de càrritx amb brucars, i cap al nord-oest i nord-est, sectors de topografia
més trencada, comunitats mixtes de carritxars i alzines, amb pinars.
En el tancament sud de la conca o cubeta de Santa Bàrbara, apareixen pinars amb alzines
amb càrritx i brucs, mentre que pel nord hi alternen brucars silicícoles amb bosquines i rodals
d’ullastrar i algunes zones interessants d’alzinar.
Usos del sòl: Aprofitament agrícola en els fons plans o suaument ondulats a les tres
conques. Hi ha un cert mosaic a la conca d’Es Mercadal, mentre que a l’oest, a les planícies
de Santa Bàrbara, el cultiu i els prats ho ocupen tot sense quasi cap presència d’elements de
vegetació natural en el sòl cultivat.
Assentaments: Nuclis d’Es Mercadal i Ferreries. Ambdós ocupen una posició de fons de
cubeta, poc destacada paisatgísticament tot i que el relleu, suaument ondulat de la cubeta
d’Es Mercadal, fa destacar un poc més el seu casc urbà.
En el cas de Ferreries, el seu notable desenvolupament genera una espècie de corredor
urbà industrial, a petita escala. Proliferació de construccions, casetes agrícoles moltes d’elles
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sobre les vertents marjades tan peculiars de l’accidentat tancament oriental de la conca de
Ferreries.
A l’exterior, els únics assentaments són els llocs, única forma d’hàbitat a la conca de Santa
Bàrbara. De vegades s’ubiquen sobre els petits turons que accidenten aquestes conques,
introduint en el paisatge un interessant element de ruralia construïda. No hi manquen grans
llocs localitzats a la confluència de les planícies amb els pujols circumdants o en el fons de
les conques.
Xarxa viària: Organitzada al voltant de la carretera de Maó a Ciutadella, que actua com
element articulador des del punt de vista funcional i morfològic d’aquest conjunt. D’ella hi
surten tant carreteres que es dirigeixen a la Tramuntana i al Migjorn en el cas d’Es Mercadal,
i només cap al sud en el cas de Ferreries, així mateix com els camins rurals que
s’introdueixen en el paisatge muntanyenc del nord o que simplement garanteixen l’accés a
les explotacions.
El caràcter i l’organització del paisatge
Les petites conques, marquen la transició entre el nord i el sud de l’illa i són l’assentament
de l’inici de dos municipis interiors i del traçat de l’eix Maó-Ciutadella. El contrast entre les
planícies i les vores més abruptes constitueixen l’argument principal d’organització
paisatgística.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Hi ha bones panoràmiques de cada una de les conques integrants. Una bona visió, de
relativa proximitat, de la conca d’Es Mercadal, s’obté des d’El Toro, sobretot, des d’alguns
punts de l’ascens per la seva vertent oriental. Un punt estratègic, amb panoràmiques molt
llegibles de la conca de Ferreries i sobretot, de la de Santa Bàrbara, s’obtenen des de
S’Enclusa. Es requereix un tractament molt cuidat de les fràgils vertents i cadenes
muntanyoses que tanquen els conjunts, i que són, alhora, àrees importants d’emissió i
recepció de vistes. L’alta freqüentació de l’eix viari reforça l’elevat “consum visual” que
presenta aquesta unitat.
Dinàmica del paisatge
Estabilitat i funcionalitat de l’explotació agropecuària. Processos d’abandonament a l’inici de
les vertents sudorientals de S’Enclusa i Es Tripol. Incidència evident dels nuclis d’Es
Mercadal i Ferreries, a causa del desenvolupament del sòl industrial i de la proliferació
d’edificació residencial i agrària que condueix a la banalització i a la degradació paisatgística.
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Tancament occidental
de la conca de
Ferreries, amb un
paisatge marjat,
singular de l’illa, i
tradicionalment
dedicat a horts. El
valor patrimonial
d’aquest paisatge a la
vertent sobre el nucli
urbà de Ferreries es
troba en procés de
degradació per la
proliferació de
casetes i
instal·lacions rurals.

Vista de conjunt des
de S’Enclusa de la
planícia de la conca
de Santa Bàrbara i
Alputzer, amb fons
agrícola pla i de tons
vermellencs sobre
arenisques
permotriàsiques amb
un tancament
montanyós i forestal
ben marcat.

Vista de la conca d’Es
Mercadal des d’El
Toro. El fons
suaument ondulat
d’aquesta conca i el
mosaic agroforestal
l’identifiquen i la
diferencien , d’alguna
manera, de les dues
conques anteriors.
.
EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

29

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

ANNEX 4

UNITAT 15: RELLEUS D'EL TORO I PUIG DE S’ERMITA
Est de Mercadal.
Elements naturals i que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: El Toro i els tossals més baixos i de menor cota, constitueixen un
front abrupte i discontinu, aixecat enèrgicament sobre la plana. Cap al nord, aquests tossals,
descendeixen de manera més suau a través d'articulades alineacions de caràcter
muntanyos. El conjunt està modelat sobre roquissar majoritàriament secundari (triàsic i
juràsic), destacant la potent espsor de dolomies calcàries sobre les que hi ha construides El
Toro i el Puig de S'Ermita. Els fons cóncaus coincideixen amb materials més blans del triàsic
i amb alguns depòsits quaternaris.
Aquí, hi ha les capceleres d'alguns torrents que es dirigeixen cap al litoral de Tramuntana,
així mateix com també diversos barrancs que aboquen al Migjorn.
Cobierta vegetal: Caràcter forestal. La solana abrupta i rocosa d'El Toro, està coberta d'un
matoll calcari i obert, però on hi ha presents espècies rupícoles i endemismes interessants.
La resta del conjunt apareix tapissat per un bosc d'alzinars i pinars, que afegeixen un
element més de caràcter muntanyenc.
Usos del sòl: A les zones còncaves i de topografia més suau s'allotgen, entre pinars i
alzinars, alguns paratges ocupats per cultius i prats, que emmarquen un bell contrapunt al
bosc.
Assentaments: El caràcter muntanyenc i forestal es va augmentant per l'escassa presència
de llocs dins de la unitat. Els que existeixen, tendeixen a ubicar-se al contacte amb les zones
planes circumdants com passa amb Peu del Toro, Binigurdó, Son Cervera o Santa Eulàlia de
Dalt. A l'interior, l'urbanització de Sa Roca, introdueix un notable impacte paisatgístic i
ecològic als pinars de l'obaga de S'Ermita.
Xarxa viària: L'unitat està solcada de sud a nord pel camí asfaltat de Sa Roca ala carretera
de Fornells, i compta, també, amb l'accés al cim d'El Toro. També hi ha alguns camins de
servei forestal i un altre tipus de vies, de traçat regular a la zona de Llucatx al nord de Sa
Roca, que pareix respondre a un intent d'urbanització frustrada d'aquest sector.
El caràcter del paisatge
La presència dels alts tossals que s’han citat i, sobretot, d’El Toro, caracteritzen aquest
àmbit, més per alçada i pendents que per altitut, com un paisatge muntanyós. El predomini
del bosc de pinars i alzinars i l’esassetat d’hàbitat dispers incrementen l’aparença
muntanyenca, un conjunt de reduït espai cultivat. El fet de ser el punt més alt de l’illa i el
santuari de la Mare de Déu del Toro, fan que El Toro sigui una fita del paisatge visual i
sentimental menorquí.
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La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
La panoràmica des d’El Toro, és molt àmplia de Tramuntana a Migjorn i de Maó a Santa
Àgueda. Els paisatges que són més legibles són els que s’extenen fins la badia de Fornells
pel nord, i per les planícies del Mercadal, els pinars de S’Albaida, les planícies del peu d’El
Toro i els tossals boscosos de Puigmal i Roca des Frare.
Dinàmica del paisatge
L’eixam d’antenes del cim d’El Toro, les canteres abandonades o actives de la seva vertent
occidental cap Es Mercadal i l’estat inacabat, i fins a cert punt caòtic, de la urbanització de
Sa Roca i les seves instal·lacions han de ser objecte d’ordenació.

Elevació d’El Toro, destacant, amb
aspecte autènticament montà, des del
Camí d’en Kane al seu darrer pla, a
través de la plana situada al sud del
turó.
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UNITAT 16: TOSSALS I MARINES DE FONT RODONA, ROCA DES FRARE I PUIG MAL
Al nord d’Es Migjorn i al sud de la carretera Maó-Ciutadella entre Es Mercadal i Ferreries.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Caràcter muntanyenc, constituït per petites crestes i tossals molt
destacats, com el de Font Rodona (238 m), i el de Puig Mal (214 m), entre els que
s’emmarquen petites cubetes de fons ondulats. Les zones baixes estàn modelades sobre
materials relativament blans del carbonífer, mentre que els tossals i petites serres estàn
constituits per roquissars d’arenisques triàsiques i permiques.

La major part de l’àrea està drenada i accidentada per la capcelera d’alguns
barrancs com els de Rafal (Son Boter), Binigaus i Sa Cova.
Coberta vegetal: La vegetació marca el paisatge dels tossals, otorgant-lis un interès biològic
i ecològic considerable. A Font Rodona, s’hi desenvolupa un interessant alzinar associat a
un brucar silicícola amb càrritx. A les zones altes de Puig Mal i Roca des Frare, els pinars
esquitxen la mateixa formació que s’ha citat per Font Rodona. Als tossals de Rafal Roig, vora
el matoll silicícola, apareix una interessant formació d’alzinar amb pinar de notable densitat.
Usos del sòl: El cultiu dels fons amb relleu suau, escalant, en ocasions, sobre pendents
considerables, marca el contrapunt del paisatge eminentment forestal dels tossals.
Assentaments: Els casals dels llocs, ocupen, en ocasions, talaies sobre turons amb el
contacte d’aquest paisatge amb l’espai que els barrancs situats al sud. Altres, de grans
casals, ocupen petites vessants a les fondàries suaument ondulats.
Xarxa viària:. La carretera d’Es Mercadal a Es Migjorn Gran està estructurada, de la part de
la via d’accés a la major part dels llocs, ubicats sobre vessants i vertents a un i altre lloc
d’aquest eix. També té interès, des del punt de vista paisatgístic, la connexió entre la
carretera anteriorment citada i la de Maó-Ciutadella, que limita pel nord Font Rodona de Dalt.
El caràcter i l’organització del paisatge
Petit àmbit muntanyenc caracteritzat pel fort contrast topogràfic i el mosaic de cobertes
vegetals i conreus que imposen tossals i tàlvecs. La profunda i ben conservada ruralitat dels
fons llaurats i el caràcter netament forestal dels tossals, afageixen un altre tret d’identitat i de
valor paisatgístic i ecològic a tota aquesta zona. L’adaptació dels llocs a l’articulada
topografia incrementa l’aparença montanyenca del paisatge i el seu interès cultural.
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La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Qualsevol de les carreteres que s’han indicat ofereixen, durant tot el seu recorregut,
interessants visions de la unitat. Un interessant mirador és la talaia del lloc Font Rodona de
Dalt i el seu propi camí d’accés.
Dinàmica del paisatge
L’espai cultivat presenta una clara vitalitat, amb cultius de sòls sobre pencents fortes i sòls
erms que afavoreixen processos erosius a algunes vertents. El turó de pinar i alzinar
manifesta, també, a algunes àrees de Font Rodona i Roca des Frare, un tancament acusat
del matoll com a conseqüència de la falta de gestió forestal i ramadera dels mateixos.

Mosaic de cultius, bosc i matoll des del
cim de Font Redona cap a l’oest, que
concedeixen a aquesta unitat, un
caràcter de paisatge muntanyenc a la
trancisió del Migjorn i la Tramuntana

Vista del migdia de Font Redona des
d’Es Migjorn Gran, amb instal·lacions
ramaderes del lloc Font Redona de Baix
a la seva base.
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UNITAT 17: PLANS AL PEU DEL TORO
Sud del Toro i del Puig de s’Ermita entre Alaior i Es Mercadal.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisaje
Geoformes i hidrografia: Zona perfectament plana en bona part de la seva extensió però
accidentat per turons allargats. Cap a l’est i el nord el límit és clar, definit per línies de falla,
mentre que cap a l’oest el tancament de la unitat té lloc sobre turons modelats sobre
roquissar devònic. El fons del pla està cobert de materials al.luvials i coluvials quaternaris,
mentre que els turons que l’accidenten estan constituits per sorrenques pèrmiques. Encara
que amb indicis de cert endorreïsme, la zona forma part de la conca del barranc de Cala en
Porter.
Coberta vegetal: La vegetació natural, constituïda per un matollar sil.licícola i petits rodals
d’ullastrar, només apareix sobre els turonets del centre de la unitat i sobre els turons i
vessants. Resulta molt net i crida molt l’atenció el tancament forestal, que estableixen per
l’est els pinars i alzinars del Puig de s’Ermita i dels plans calcaris de s’Albaida.
Usos de sòl: Conreu de secà, trencat només pels ullastrars i brucars dels turons.
Assentaments: Un reduït nombre de llocs integra la trama d’assentaments dispersos
d’aquest paisatge. Apareixen tant en el pla com en el contacte dels turons interiors i dels
relleus que voregen el conjunt per l’oest. Destaca, per les proporcions del seu blanc casal i
per la seva ubicació, el lloc de S’Aranjassa.
Xarxad viària: La unitat està travessada pel Camí den Kane i per la carretera de Maó a
Ciutadella des d’on s’accedeix a les explotacions agràries a través d’una xarxa de camins
poc densa entre parcel.les de grans dimensions.
El caràcter i l’organització del paisatge
Planícia quasi perfecta de l’àrea, amb aprofitament agrícola intensiu i sòls vermellosos sobre
els que destaquen els turons coberts de vegetació montana i vores forestals molt netes. La
vitalitat i el bon estat de conservació dels elements construïts de la trama rural concedeixen
al conjunt un interès agrari, cultural i paisatgístic evident.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Una bona panoràmica d’aquests plans s’obté des del cim del Toro. Recórrer aques paisatge
agrari és possible i recomanable pel darrer tram del Camí den Kane. L’esmentat lloc de
S’Aranjassa, al límit oriental de la unitat, es converteix en una fita paisatgística tant des del
propi Camí den Kane com des de la carretera de Maó a Ciutadella, que és l’altre corredor
paisatgístic d’aquests plans al peu del Toro.
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Dinàmica del paisatge
Estabilitat dels usos, de la trama i de l’hàbitat rural com a elements que reafirmen el valor
paisatgístic de la unitat.

Tram dels plans al peu del Toro,
d’agricultura intensiva i vius colors
vermellosos durant l’estiu, sobre el
substrat de sorrenques pernotriàsiques.
Resulta molt net el contrast paisatgístic,
vegetal i de color, amb l’espai forestal de
pinars i alzinars de la unitat de paisatge
de S’Albaida.

Imponent casal del lloc de S’Aranjassa,
sobre els petits turons paleozoics que
separen aquest paisatge de plans de la
conca de Es Mercadal. Al seu entorn
estan recollits tots els elements del
paisatge agrícola de l’interior insular,
amb conreus de ferratges i tanques
mixtes en primer pla, tanques per a
semiestabulació
ramadera
a
les
immediacions del lloc, i instal.lacions
annexes a la casa principal de
l’explotació.
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UNITAT 18: BARRANCS I PLATAFORMES DEL MIGJORN OCCIDENTAL
Migjorn de Ciutadella i Ferreries.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisaje
Geoformes i hidrografia: Contrast entre la taula calcària suaument basculada cap a la
costa meridional i les profundes encletxes dels barrancs pels quals circulen els torrents. Els
interfluvis plans entre els barrancs deuen la seva fisiografia a l’existència de potents gruixos
de bioconstruccions i calcarenites de l’antic sistema escullós.
Els torrents, de clar rumb nord-sud i de traçat sinuós, s’encaixen dins barrancs de talusos
que arriben a ser verticals a alguns trams, i que disposen als seus fons de dipòsits
quaternaris.
La sortida dels barrancs dóna lloc a cales relativament profundes i de contorns arrodonits,
amb formació de platges i de petits sistemes dunars, com esdevé a Son Saura, Cala
Macarella i Santa Galdana. Com a contrapunt, els interfluvis rocosos cauen sobre la mar en
penyassegats massius i alts, de fins a 40 m, i poc retallats.
El barranc d’Algendar neix al turó de Santa Magdalena. Aquest barranc disposa de correntia
durant tot l’any, ja que s’alimenta en gran part de les aigües subterrànies de l’aqüífer del
Migjorn. Aquests processos donen lloc a la formació de petites zones humides com la de
Son Saura.
Coberta vegetal: La vegetació natural domina en un front litoral d’aproximadament 2 km cap
a l’interior. En el sector occidental apareixen pinars amb garrigues calcícoles de bruc i
romaní i algunes taques d’alzinar. A les zones edàficament més pobres i seques, l’ullastrar.
Les savines apareixen també sovint mesclades amb les formacions anteriors, especialment a
les immediacions de Macarella i Macarelleta.
A la part oriental la diversitat botànica s’incrementa, apareixent una massa important de
pinars amb alzinars i un sotabosc bastant ric. L’alzinar és també l’associació més ben
implantada en el fons humit i ombrívol dels barrancs, sobretot dels seus trams mig i baix,
com succeeix a les immediacions de Cala en Turqueta, Macarella o Trebalúger. La plana
calcària dels interfluvis contrasta pel predomini de conreus i pastures i per avançats
processos d’abandonament.
Usos de sòl: L’aprofitament agropecuari dels interfluvis presenta de nord a sud un gradient
en quant a la intensitat de l’ús del sòl. Al nord dominen els conreus de ferratge i pastures
sobre una trama parcel.lària de parets seques bastant densa i explotacions agràries de mida
mitja i gran i certa presència de reguiu. Cap al sud, sobre sòls més pobres i pedregosos, es
detecten processos d’abandonament parcial.
Assentaments: No hi ha cap més nucli concentrat, de naturalesa turística en aquest cas,
que el de Cala Santa Galdana, a la sortida del barranc d’Algendar. A fora d’aquest nucli
l’àrea es caracteritza per l’existència de nombrosos casals de llocs, alguns dels quals són la
capçalera de grans explotacions que es disposen entre l’interior i la costa.
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Xarxa viària: La xarxa viària està integrada per la carretera local de Ferreries a Cala
Galdana i per un conjunt de camins rurals que es dirigeixen cap a Ciutadella i que no
mantenen connexió amb els que es dirigeixen cap a Ferreries, degut al tall topogràfic que
introdueix el barranc de Santa Galdana. Aquests camins donen accés als llocs del sector
occidental i arriben fins als casals, de manera que els camins que condueixen des d’aquests
fins al litoral i les seves platges estan dins propietats privades.
El caràcter i l’organització del paisatge
Homogeneïtat i continuïtat de la taula calcària del Migjorn, trencada pels profunds barrancs i
el contrast que aquesta trama geomorfològica introdueix a la coberta vegetal i usos del sòl a
l’interior. Alternança de penya-segats i cales en el litoral. Manteniment d’alts nivells de
naturalitat i ruralitat, en no existir cap més assentament turístic que el de Santa Galdana, i en
mantenir-se l’explotació agropecuària i la coberta forestal en tot aquest sector.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Dominen els plans de proximitat i plans mitjos a través dels camins que ja s’han esmentat,
especialment des dels que condueixen a Macarella i Torralba i el que duu fins a Sant
Francesc. S’accedeix als singulars barrancs bé des les seves desembocadures cap a
l’interior bé a través de camins rurals d’accés a llocs pròxims o guaitant als talusos dels
barrancs, la qual cosa no sempre és factible. Es pot obtenir una panoràmica del litoral
penya-segat i d’una cala interessant, però radicalment transformada per la urbanització, des
del Morro Llevant. La visió del front litoral més natural de la resta de la unitat només
s’aconsegueix a través de camins privats de les explotacions.
Dinàmica del paisatge
Sota l’aparença de relativa estabilitat en la dinàmica del paisatge s’oculten processos de
pressió important. L’abandonament, juntament amb la intensificació, mitjançant rec, de l’àrea
rural, pot contribuir a la banalització del paisatge agrari dels interfluvis i a deteriorar encara
més el fràgil equilibri hidrogeològic de l’ecosistema i el paisatge dels barrancs.
El litoral i les anomenades platges verges pateixen la pressió de l’ús turístic intens, que
incideix negativament en els ecosistemes.
El fondeig massiu a les cales durant l’estiu constitueix l’expressió merament visual del
notable deteriorament de l’ecosistema marí. Té una incidència evident l’acampada lliure, tant
a les immediacions de les platges com a alguns trams dels barrancs.
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Fons pla i paret oriental
del barranc d’Algendar en
el seu tram mig-baix. La
vegetació forestal
colonitza les fisures i
lloms del talús, marcant
un net i harmoniós
contrast ecològic i
fisionòmic entre l’estret
pla agrícola i la cornisa
calcària.

Cala Galdana constitueix
una excepció en el
paisatge litoral de penyasegats i platges d’aquest
tram del Migjorn, ja que la
platja desenvolupada a la
sortida del barranc i el
seu tram inferior estan
altament urbanitzats.

Imatge de Cala Macarella
durant un dia d’ocupació
estival mitja. Les
denominades “cales
verges” s’enfronten a
problemes d’afluència
massiva per terra i per
mar.
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UNITAT 19: BARRANCS I PLATAFORMES DEL MIGJORN ORIENTAL
Municipi d’Es Migjorn Gran I sector meridional d’Alaior.

Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Alternança de plans interfluvis calcaris, trencats per barrancs de
llarg recorregut amb els seus neixements i la divisòria d’aigües del centre muntanyós de l’illa.
Existència de platges amples i, sobretot, de gran longitud a escala insular, com les de
Binigaus, Sant Tomàs i, especialment, Son Bou, que contrasten amb el caràcter rectilini i
penyassegat de la resta de la costa, a la qual s’obren només les encletxes profundes i
estretes de Cala en Porter i Cales Coves.
Son Bou disposa d’un dels sistemes dunars més importants de l’illa, d’aproximadament 2,5
km de longitud.
Els torrents més importants, sense caràcter permanent, tenen els seus neixements a les
muntanyes del centre de l’illa. El de’n Porter drena les planes situades al peu del Toro,
mentre que el de Son Boter s’acosta en la seva capçalera al sud del nucli d’Es Mercadal. El
vessant meridional de Font Redona, constitueix la capçalera del torrent de Binigaus.
Resulta de gran interès el Prat de Son bou, una zona humida d’un centenar d’Ha, separada
de la mar per un cordó dunar.

Pla mig de Cales Coves. La imatge de
quietud del lloc contrasta amb la
fotografia següent.
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Pla mig de la zona humida de Son Bou.
Son Bou i el seu entorn són una fita
paisatgística en el conjunt de Menorca.
L’aportació de sediments dels torrents de
Son Boter i Es Bec ha acabat donant
origen a una marjal sobre el que temps
enrrere havia estat una albufera

Vista del conjunt de Son Bou. Al fons, la
zona humida i el sistema dunar en els
quals la profusió edificatòria és menor.
En primer pla, implantacions hoteleres de
gran alçada excepcionals a Menorca.

Detall de la tipologia d’urbanització a
Cala en Porter, on s’ha construït
profusament sobre els barrancs.
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UNITAT 20: PLANICIES DEL MIGJORN D’ALAIOR I MAÓ
Migjorn de Alaior y Maó.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Fisiografia tabular amb suaus bombaments que defineixen el
Migjorn, amb absència de barrancs. Aquestes formes estan modelades majoritàriament
dobre els nivells calcaris i calcarenítics del Migjorn i només en un petit retall al nord, vora el
Camí d’en Kane sobre calcàries juràsiques. La capçalera dels barrancs d’aquest sector de
l’illa amb prou feines incideix en la taula calcària, i només arriben a accidentar lleugerament
el relleu al sud de la carretera de Sant Climent a Cala en Porter, en els paratges de Biniedrix
i Son Vitamina.
Coberta vegetal: Petites bosquines i rodals d’ullastrar amb mata sobre petites elevacions i
associada a la retícula de tanques. La coberta d’ullastrar es fa un poc més densa i es
disposa seguint les corbes de nivell a la capçalera del barranc de Cales Coves a la zona de
So na Casana i a les immediacions de Son Vitamina.
Usos de sòl: Certa vitalitat de l’activitat agropecuària i escàs nivell de rururbanització.
Domina clarament l’ús agrícola i de pastura dels sòls, amb processos d’abandonament poc
estesos.
Assentaments: A excepció del nucli de Sant Climent, el paisatge construït està integrat per
cases de llocs que destaquen per ocupar normalment posicions un poc elevades. S’han
desenvolupat un parell d’urbanitzacions entre la PM-704 i la costa, Binisiquer i Son Vitamina,
així com el conjunt d’habitatges residencials, algunes sobre edificacions tradicionals, a Sant
Gabriel.
Xarxa viària: La unitat està solcada d’est a oest per la carretera de Maó a Ciutadella i per la
local de Sant Climent a Cala en Porter. De nord a sud la travessen dues carreteres que es
dirigeixen, respectivament, de Sant Climent a Alcaidús Carreres i de la PM-704 a Alaior. Hi té
interès cultural i paisatgístic el Camí den Kane.
El caràcter i l’organització del paisatge
Trobam el millor exemple del paisatge rural del sudest del Migjorn sense barrancs, donada la
seva relativa vitalitat agropecuària. La sola presència de casals vinculats a l’explotació
agrària, constitueix un altre element que afegeix valor a aquest territori. L’únic element que
desarticula paisatgísticament en certa mesura el conjunt és el traçat de la carretera MaóCiutadella.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Són bons corredors el Camí d’en Kane pel nord, el camí de Sant Climent a Alcaidús i la
carretera compresa entre So na Casana i Torralba-Alaior. El petit turó de So na Casana, on
es localitza un complex talaiòtic interessant i un vèrtex geodèsic a 115 m és, juntament amb
Torralba, un dels pocs miradors capaços d’oferir plans mitjos representatius de la unitat.
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Dinàmica del paisatge
Malgrat la presència de l’eix viari principal de l’illa i les implantacions turístiques del sud,
aquest paisatge es caracteritza per la seva estabilitat en tots els aspectes (usos de sòl,
edificacions, infrastructures), amb la sola excepció de la proliferació d’urbanitzacions turísticresidencials al sud de la PM-704.

Exemple de corredors de matoll entre
urbanitzacions.

Façana litoral llaurada sobre la taula
calcarenítica, el que ha donat lloc a
penyassegats mitjos i baixos de traçat
rectilini trencats només per encletxes en
les quals apareixen algunes platges, com
és el cas de Cala Biniparratx i Cala
Binidalí, a la imatge.

Vista de la urbanització Cap de’n Font,
de baixa densitat, des dels penyassegats
de Cala Binidalí
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UNITAT 21: EL MIGJORN INTERIOR DEL SUDEST
Sudest interior dels municipis de Sant Lluís, Maó i Es Castell.
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Es tracta del sector sudoriental interior de la planície calcarenítica
del Migjorn, que presenta un caràcter arreic en la major part de la seva extensió. Alguns dels
curts barrancs que s’han integrat en el paisatre de la façana litoral tenen aquí les seves
capçaleres, que resulten difícilment perceptibles en una topografia plana o molt suaument
ondulada.
Coberta vegetal: La vegetació natural es redueix a petits rodals i bosquines d’ullastrar, que
apareixen sobre els lleugers bombaments del relleu, on aflora el substrat calcari, i també
associada ocasionalment a les parets de pedra seca. Malgrat que superficialment aquesta
vegetació suposa poc i és difícil d’incorporar a la cartografia d’escales mitges, el seu
significat ecològic, i sobretot paisatgístic, és força notable, constituint un element de primer
ordre en el paisatge rural de la zona.
L’abandonament generalitzat i creixent de parcel.les agropecuàries està suposant també un
avanç considerable de l’ullastrar i de la mata, junt amb d’altres espècies ruderals a les terres
abandonades, contribuint en moltes zones a crear un paisatge de transició entre
l’agropecuari i el natural.
Usos de sòl: Tradicionalment agrícola, sobre la base d’un parcel.lari relativament atomitzat,
amb una densíssima xarxa de parets seques de marès, en consonància amb una estructura
de l’explotació menys concentrada que a d’altres zones de l’illa, i un aprofitament agrícola
més intens i divers que a d’altres zones. És sobretot als voltants de Sant Lluís on aquesta
trama agrícola presenta el seu exponent més clar. La periurbanització que ve caracteritzant
aquest territori ha afavorit l’avanç de l’abandonament agrícola, que presenta en aquesta
unitat els valors més alts de l’illa, fins a arribar a caracteritzar els seu paisatge actual.
Assentaments: En un primer nivell es troba el nucli urbà de Sant Lluís. Un segon nivell, de
considerable valor paisatgístic i patrimonial l’integren determinats casals de llocs de grans
proporcions. Cal citar el conjunt de construccions rurals de Forma Vell, Formet Nou, que
deixen la seva empremta en el sector occidental d’aquesta unitat, o el majestuós casal de
Binissafúller.
Un tercer nivell, més difós però d’alt significat paisatgístic, està constituït per un conjunt
d’urbanitzacions en rústic associades a petits llogarets de caràcter tradicional.
Xarxa viària: Densa xarxa de camins i carreteres locals, encaixades sempre entre parets
seques i amb una disposició aproximadament ortogonal dels seus eixos constitutius
tradicionals, amb eixos de direcció nord-sud i d’altres de transversals de direcció aproximada
est-oest. La profusió d’edificació residencial en el rústic de Sant Lluís ha contribuït a
l’obertura d’una xarxa de camins molt densa.
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El caràcter i l’organització del paisatge
Intensa rururbanització sobre una trama rústica de parcel.lari atomitzat i alta densitat de
tanques i camins. L’abandonament agrícola s’afageix a tot això com un element més de
caracterització morfològica i funcional que contrasta amb el contrapunt d’alguns
enclavaments relativament ben conservats en el seu hàbitat i aprofitaments, com el paratge
de Formet, a l’oest de l’aeroport.
La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuales
Sense panoràmiques i sense visions de conjunt, el dens viari que solca tot aquest sector
permet un reconeixement molt detallat dels elements i del paisatge de proximitat del Migjorn
de Sant Lluís. Té interès, concretament, el camí de Sant Lluís a Binissafúller i el que d’aquí
segueix vorejant pel sud l’aeroport fins a connectar amb la carretera de Sant Climent a
Binidalí. Un altre tram de cert interès des del punt de vista paisatgístic és el que puja de
Binibequer Vell a Binissafúller amb el conjunt talaiòtic pròxim al camí.
Dinàmica del paisatge
Els processos de transformació paisatgística més visibles i que requeririen actuacions
d’ordenació de disciplina urbanística severa es concreten en la urbanització difosa en sòl
rústic que es veu acompanyada i alhora afavoreix l’avançat procés d’abandonament que
s’observa a moltes parcel.les agràries.

Imatge aèria del paisatge del sector sudoriental del Migjorn, a
les immediacions de l’aeroport. S’hi aprecien amb claretat
alguns dels trets identificadors d’aquest tipus de paisatge: la
planícia quasi perfecta de la taula calcària miocena, gairebé
sense perspectives, un parcel.lari de grandària mitja, certa
densitat de l’hàbitat dispers (llocs i noves edificacions), com
correspon a explotacions de menor mida que a d’altres zones
de l’illa; així mateix s’observa un avançat procés
d’abandonament agrari, amb progressió del matoll, que
s’associa als peus i rodals tradicionals d’ullastre vora les
tanques i sobre afloraments calcaris.

Pla mig de paisatge rural funcional d’aquesta unitat de
paisatge. Se succeeixen petites parcel.les planes llaurades.
L’estesa elèctrica romp l’harmonia del conjunt de tanques.

EZQUIAGA ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L. – CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS , UTE

44

CONSELL INSULAR DE MENORCA. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA

ANNEX 4

UNITAT 22: FRANJA LITORAL TURÍSTICA DEL SUD-EST
Litoral sud del terme municipal de Sant Lluís
Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Geoformes i hidrografia: Façana litoral i de l’immediat rerapaís de la taula calcarenítica del
sud-est de Migjorn. El relleu pla es va rebaixant de forma suaument escalonada cap a la
costa, de tal manera que configura una mena d’anfiteatre natural d’escàs pendent, que mor
en una línia de costa de penya-segats mitjans i baixos. Sobre els penya-segats s’hi disposen
algunes coves que arriben a constituir elements característics del paisatge litoral.
Hi ha trams que poden considerar·se arreics, en tant que d’altres estan solcats per torrents
molt curts que neixen a prop de la costa i que, en alguns casos, arriben a excavar curts i
encaixats barrancs, com succeeix a Binissafúller, Biniparratx, es Canutells o Rafalet.
Coberta vegetal: La vegetació natural, en un espai intensament urbanitzat com aquest,
s’ubica predominantment a les franges no urbanitzades existents entre els complexos
turístics i, sobretot, en el fons dels petits barrancs que tallen la plataforma litoral. En aquest
lloc apareixen l’ullastrar i la garriga, relativament rica en espècies, que s’intercalen en el
paisatge turístic del litoral. En aquest mateix marc, guanyen un valor estratègic rellevant els
densos ullastrars amb significativa presència d’alzines que s’ubiquen en els talussos i fons
dels barrancs. Presenta molt d’interès, per exemple, el darrer tram del de Binissafúller i el
cas singular del petit barranc d’es Rafalet amb un notable alzinar.
Usos del sòl: Majoritàriament turístic residencial, amb una àrea menys urbanitzada (entre
Es Canutells i Binidalí) on es manté l’aprofitament agropecuari tradicional de l’interior, tot i
que amb fenòmens d’abandó molt estesos.
Assentaments: Juntament amb alguns elements d’hàbitat tradicional interessants, l’element
paisatgístic més rellevant són les urbanitzacions turístiques que s’estenen, de forma
aproximadament paral·lela a la costa, des de s’Algar fins a Binidalí. Per la seva posició a
l’extrem d’aquest àmbit i per la seva localització vora la sortida del barranc de ses Penyes, la
urbanització d’Es Canutells respon a un disseny i morfologia diferents de les que es
repeteixen a la resta de la costa sud. Aquí, les urbanitzacions es disposen a la vessant suau
que presenta la línia de costa amb una organització reiterada i monòtona de vials paral·lels
al litoral, i carrers transversals que connecten amb vies de circumval·lació, des de les que a
la vegada s’accedeix a la xarxa viària que connecta amb l’interior de l’illa.
El caràcter i la organització del paisatge
Paisatge caracteritzat morfològica i funcionalment per la urbanització turística, en funció de la
qual s’organitza. No obstant, es conserven entre les urbanitzacions i en els extrems d’aquest
àmbit territorial superfícies no urbanitzades amb una coberta vegetal d’ullastrars, garrigues
calcícoles i, en alguns punts, alzinar. Aquests elements constitueixen un valuós element
d’organització territorial i paisatgística pel fet que estableixen espais oberts de discontinuïtat
en el sòl urbà i de connexió amb el sòl rústic interior.
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La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
El recorregut entre Punta Prima i Cap d’en Font, a la vora de la mar, ofereix una interessant
visió del paisatge baix penya-segat del Migjorn meridional i de la morfologia dels
assentaments turístics d’aquest sector. Una visió de proximitat també, del peculari paisatge
geomorfològic i vegetal dels petits penya-segats d’aquesta zona, s’aconsegueix des de la
part alta de la urbanització Platges de Binissafúller. Finalment, des de l’interior rural són
difícils les panoràmiques sobre la costa; n’és una excepció la visió de les marines de Punta
Prima i Biniacolla en l’inici del descens cap a la costa de la carretera que condueix a Sant
Lluís.

Dinàmica del paisatge
Urbanització progressiva de sòls que encara conserven, entre els vials, coberta vegetal
natural pròpia d’aquestes zones de l’illa. Tendència a compactar i densificar tot el front
costaner, eliminant els corredors transversals a la costa, d’alt interès territorial i ambiental.

Patró de paisatge rural funcional, que es
repeteix a les zones més parcel.lades del
sudest del Migjorn (Alfacar Vell).
Successió de petits fons llaurats, en els
quals destaca l’ocre vermellós de les
tanques de marès. L’ullastrar emmarca el
terreny agrícola sobre litosòls i introdueix
naturalitat a un paisatge on dominen els
primers plans i els seus elements
constitutius.
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UNITAT 23: ZONA PERIURBANA DE MAÓ – ES CASTELL
Franja litoral al sud de la badia de Maó.
Elements naturals i humans constitutius del paisatge
Geformes i hidrografia: Relleu pla sobre calcarenites miocenes. La línia de costa és
predominantment rectilínia i massiva, trencada únicament per algunes cales bastant obertes,
que no han format platges (Cala Figuera, Cala Corb o Cales Fonts). La cala de Sant Esteve
presenta un caràcter excepcional, per la seva configuració com una escletxa profunda i
estreta a la sortida d’un petit barranc i sobre una línia de fractura, semblant a d’altres que
apareixen a la costa sud oriental de Migjorn.
Coberta vegetal: La vegetació natural és escassament existent en aquest paisatge per
causa del predomini de la urbanització i les infrastructures que se li associen. No obstant,
apareixen en alguns penya-segats propers a Maó i, sobretot, a la cala de Sant Esteve
algunes taques de comunitats de vegetació sobre roquissar lioral i roadals d’ullastrar.
Usos del sòl: Dominen en el paisatge les parcel·les abandonades o d’ús agropècuari molt
reduït, entre d’altres motius pel fet que l’aprofitament agrícola més intensiu i en regadiu està
ubicat a la zona propera d’Els Vergers de Sant Joan.
Assentaments: Continu urbà des de la carretera PM-704 a l’alçada de s’Olivar fins a les
proximitats del Fort de Sant Felip. Hi apareixen diferents tipus de teixits d’urbanització:
industrial i de serveis a l’oest de Maó, residencial en urbanitzacions unifamiliars a Son Vilar,
Santa Anna i Sol de l’Est, i urbà consolidat a Maó i Es Castell. Juntament amb aquestes
trames clarament urbanes s’ha d’assenyalar també la presència d’una zona rústica dispersa
de caràcter residencial.
Xarxa viària: La petita conurbació del sud de la badia de Maó genera una alta densitat de
carreteres que convergeixen des de totes les direccions al nucli de Maó. Absència d’una
xarxa viària costanera contínua, a causa de la configuració en forma de penya-segat de la
costa.
El caràcter i l’organització del paisatge
El caràcter d’aquest paisatge queda marcat en l’empremta morfològica i funcional del continu
urbà i de la singular façana urbana de Maó sobre el litoral de penya segat i la zona portuària.
Al caràcter emblemàtic i, en alguns sectors, monumental del front i de la silueta marítima de
Maó s’hi afegeix, a l’extrem oriental de la unitat i a la sortida de la badia la presència del Fort
de Sant Felip i del Fort de Marlborough. Ambdós introdueixen un element de valor
patrimonial i paisatgístic en aquesta singular façana litoral, que resulta indissociable del
conjunt construït del Llatzaret.
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La visió del paisatge. Talaies, fites, corredors i conques visuals
Les millors visions d’aquest paisatge tan emblemàtic a escala insular s’obtenen des de la
vorera esquerra de la badia, i també des del sector més oriental del passeig marítim de Maó
i, a una altra escala, des de la zona més alta de La Mola. El Fort de Marlborough i la punta
de Migjorn ofereixen esplèndides panoràmiques del penya-segat de La Mola i del Fort de
Sant Felip, així com, en primer pla, del singular paisatge de la Cala de Sant Esteve.
Dinàmica del paisatge
S’observa una propensió a la colmatació dels espais lliures entre els diferents conjunts
urbans de la zona, amb la qual cosa, si es consolida aquesta tendència, el front litoral perdria
un dels seus elements de qualitat paisatgística, la discontinuïtat de l’espai construït.

Vista del litoral de Maó. Conjunció de
penya-segats calcaris, edificacions
defensives i infrastructures militars.

Imponent conjunt de La Mola que
introdueix un element de valor
patrimonial i paisatgístic en aquesta
unitat. La fortalesa se sobreimposa
mimèticament a les formes dels
penya-segats calcaris.
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UNITAT 24 UN PAISATGE SINGULAR: ELS VERGERS DE SANT JOAN.

La seva singularitat rau tant en la seva condició d’esser una horta de fons al·luvial a les
portes de Maó, com en el seu especial règim jurídic, ja que es tracta d’una Àrea Rural
d’Interès Paisatgístic (ARIP).
Antiga zona humida dessecada al segle XVIII per ordre del governador anglès Kane, amb la
finalitat d’eliminar el pal·ludisme i transformar-la en una zona d’horta. Per organitzar el
drenatge i aprofitar l’aigua que circulava pel torrent des Gorg, es construiren diferents
infrastructures hidràuliques com síquies o sínies.
L’interès agrològic, etnogràfic i paisatgístic d’aquesta zona d’horta no es correspon, tot i així,
amb l’estat i la gestió que presenta en l’actualitat. Resulta per tant paradoxal que hagi
merescut la qualificació d’ARIP, ja que no existeixen, en principi, iniciatives de conservació
per a aquesta zona, i quan es troben a l’illa altres paisatges rurals d’alt valor i bon estat de
conservació que no tenen cap figura de protecció.
En l’actualitat l’activitat a la zona és l’horticultura de regadiu més o menys intensiva, amb
profusió d’instal·lacions precàries, algun hivernacle i construccions discordants amb el valor
patrimonial de l’indret. A més, la zona és creuada en la seva part occidental per una densa
xarxa de cablejat, que degrada el valor paisatgístic, tant a la mateixa horta com a la façana
urbana de Maó que tanca el conjunt per l’est.
Per la seva condició d’ARIP i el seu caràcter periurbà respecte al nucli de Maó, aquesta
horta requereix actuacions importants d’ordenació, que hauran d’esser incorporades a les
propostes paisatgístiques i ambientals del PTP.
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