
MARJADES I PREVENCIÓ
DE RISCS NATURALS 

A LA SERRA
DE TRAMUNTANA 

Publicació realitzada en el marc del projecte
TERRISC INTERREG III-B SUDOE 
Recuperació de paisatges de marjades 

i prevenció de riscs naturals

MARJADES I PREVENCIÓ
DE RISCS NATURALS 

A LA SERRA
DE TRAMUNTANA 

Publicació realitzada en el marc del projecte
TERRISC INTERREG III-B SUDOE 
Recuperació de paisatges de marjades 

i prevenció de riscs naturals



INTERREG III-B SUDOE. Projecte TERRISC

Recuperació de paisatges de terrasses 
i prevenció de riscs naturals

El projecte TERRISC, cofinançat pel FEDER dins el marc de la
iniciativa comunitària «Interreg III B sudoest europeu» proposa
avaluar la capacitat de regulació hídrica i de prevenció de riscs
ambientals de les marjades de diferents territoris de l’Europa sud-
occidental.

La finalitat darrera del projecte és establir i divulgar estratègies
comunes de gestió i conservació d’aquests paisatges culturals, pre-
veure’n la degradació, evitar-ne l’abandonament i estimular-ne la
recuperació.

El marc d’estudi s’ha centrat en tres estats de la regió SUDOE
(Espanya, França i Portugal) amb un medi físic marcat per la
presència de grans espais marjats, amb un gran valor patrimonial
i un elevat potencial de desenvolupament del turisme cultural i
sostenible i sotmesos a riscs naturals potencialment elevats.





Agraïments

A Alfredo Barón Périz, Concha González Casasnovas, Gabriel Oliver
Codina, Miguel Martínez Ledesma, Bartolomé Garau Pujol, Gabriel
Bardi Figini, Alicia Medrano, Rosa Maria Mateos Ruiz, Joan Arbona
Mas i José María Mayor Pérez.

I a tots els propietaris i els pagesos de la conca de sa Figuera per la
col·laboració desinteressada al llarg del període d’estudi.

Autors

Antoni Reynés Trias
Philippe Alvaro Frotté
Guillem Alomar Canyelles
Jaume Vadell Adrover

Cartografia

Gabriel Alomar Garau

Web TERRISC:
www.conselldemallorca.net/mediambient/terrisc

2



Índex

Pàgina

Introducció ............................................................................4

El patrimoni de marjades ......................................................5

Contribució de les marjades
en la prevenció de riscs naturals ............................................7

Recerca. Metodologia i resultats ............................................8

- Conca del torrent de sa Figuera ......................................8

- Evolució de l’activitat agrària a sa Figuera ......................9

- Interès patrimonial de les marjades................................10

- Els conreus ....................................................................11

- Sistemes de drenatge associats als camps marjats............11

- Els sòls de les terres marjades de sa Figuera....................13

- Estat de les marjades......................................................15

- Regulació de l’escolament i l’erosió
en els camps marjats ......................................................20

- Camp experimental ......................................................21

- Seguiment de l’escolament i l’erosió hídrica
a l’àrea pilot ..................................................................25

- Incendis forestals a sa Figuera ........................................27

Consideracions finals ............................................................30

Bibliografia ............................................................................32

Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca
Setembre de 2006 

Palma

ISBN: 978- 84- 96069-77- 0
Dipòsit Legal: PM-883-2007

© de l’edició: Consell de Mallorca

3



Introducció

La serra de Tramuntana és el sistema muntanyós més important de l’i-
lla de Mallorca. Situat en paral·lel a la franja litoral nord-occidental,
segueix una orientació SW-NE i s’hi pot diferenciar el vessant marítim,
estret i abrupte, i el vessant interior, de relleu més suau. Un gran nom-
bre de cims superen els 1.000 metres, especialment a la part central, on
se situen les principals elevacions: el puig Major de 1.445 m i el puig
de Massanella de 1.348 m.

Des del punt de vista litològic, la serralada està constituïda majoritària-
ment per roques calcàries que donen lloc a interessants morfologies
càrstiques en el sector central.

El clima mediterrani de la Serra està caracteritzat per l’elevada pluvio-
metria, amb més de 600 mm anuals a la major part del territori i que
arriba als 1.400 mm a Son Torrella (a 830 m d’altitud), punt on també
es va enregistrar un màxim mensual de 924 mm el mes de novembre
de 2001.

El període estival està marcat per l’escassesa de precipitacions, que
registren el màxim a la tardor i a l’hivern. Els mesos d’octubre i de
novembre són els més plujosos. La irregularitat de les pluges és acusa-
da i sovint es concentren en episodis torrencials, sobretot al final de
l’estiu i a la tardor, que poden superar els 300 mm en 24 hores.

A causa de la irregularitat de les precipitacions i de l’elevada permeabi-
litat dels materials calcaris, la xarxa hidrogràfica superficial es limita a
la presència de cursos intermitents que revénen amb força durant els
episodis de pluges intenses.

En conjunt, la serra de Tramuntana és l’espai natural amb més interès
científic i paisatgístic de l’illa de Mallorca, amb gran diversitat d’ecosis-
temes i un important patrimoni etnològic.
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El patrimoni de marjades

Els marges constitueixen l’element antròpic més característic del paisat-
ge de la serra de Tramuntana. Els espais marjats ocupen uns 210 km2

de l’àrea (un 20%), i alguns municipis com Sóller o Alaró tenen més
de la meitat de la superfície marjada (Figura 1).

Al segle XIII trobam documentada l’existència de marges a la vall de
Sóller, amb un creixement continu i lligat a diversos factors entre els
quals destaca la importància de l’oli com a producte d’exportació. Al
final del segle XVIII, tot i que continuava la rota de terres per crear
nous olivars i transformar els que ja hi havia, s’inicià la disminució dels
rendiments a causa de l’ocupació de terrenys marginals, les dificultats
del conreu i l’estancament dels mètodes de cultiu

Figura 1 - Superfície marjada a la serra de Tramuntana.

L’arranjament dels vessants en espais escalonats, la determinà, en
menor mesura, l’existència d’altres conreus, com el de la vinya, afavo-
rit en algunes èpoques per la política fiscal, o els tarongers, que a la vall
de Sóller suposaren un canvi profund d’espais antigament ocupats per
l’olivera.

A l’entorn d’aquesta
gran transformació sorgí
un ofici, el de marger,
amb característiques i
vocabulari propis i amb
una tècnica que evolu-
cionà amb el temps fins
a assolir un elevat grau
de perfeccionament i
d’especialització.

Fotografia 2 - Marjades a Son Bunyola.
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A mitjan segle xx, el món rural entrà en decadència i el turisme esde-
vingué la principal font d’ingressos de l’illa. La manca de rendibilitat
dels cultius a causa de les dificultats de mecanització i els elevats costs
de manteniment dels marges en provocaren l’abandonament progres-
siu. En els darrers temps s’observa una alteració d’aquests espais, desti-
nats cada vegada més a usos residencials i en els qual l’explotació agrí-
cola és secundària.

Els murs de sosteniment de pedra en sec constitueixen un element
patrimonial de primer ordre, tant per la riquesa de les tècniques utilit-
zades per construir-los com per la gran quantitat d’elements integrats
en el mur, ja sigui per reforçar-los (braó, capginya, etc.) o per facilitar-
hi l’accés (escales, rampes, etc.) També són habituals altres construc-
cions lligades a les activitats agràries, com porxos, pous o eres.

Fotografia 3 - Accés a la marjada amb escala doble a Bàlitx d’Amunt.

Els marges tenen, a més, un interessant valor naturalístic, perquè són
l’hàbitat de nombroses espècies vegetals i animals, i contribueixen a
conservar la diversitat del medi natural.

Al mateix temps, cal assenyalar l’interès paisatgístic d’aquestes unitats
de paisatge agrari, com és el cas de les marjades d’Estellencs,
Banyalbufar, Sóller o Caimari.

6



Contribució de les marjades
en la prevenció de riscs naturals

Per l’extensió i la complexitat del patrimoni de marjades, l’estudi de
l’estat, l’evolució i el funcionament esdevé essencial per impulsar estra-
tègies de gestió que n’assegurin la conservació i prevenguin els riscs
naturals a la serra de Tramuntana i als espais de característiques simi-
lars.

Les marjades, concebudes per
permetre l’agricultura als ves-
sants, compten amb estructu-
res associades amb la finalitat
de controlar i minimitzar els
efectes de l’escolament i reduir
la pèrdua de sol (Fotografia 4).
Torrents canalitzats, parats,
ralles o albellons conformen
un sistema complex, en què
s’ha cercat la solució més
adient en funció de les caracte-
rístiques del coster i on cada
element contribueix al funcio-
nament eficaç del conjunt
(Fotografia 5).

La comprensió del funciona-
ment d’aquest sistema i l’ava-
luació de la capacitat de regu-
lació de l’escolament és bàsica
a l’hora d’adoptar mesures per
prevenir els processos erosius
causats per les pluges tempes-
tuoses i les repercussions que
tenen sobre les revingudes de
torrents i els moviments de
vessants.

D’altra banda, els llargs perío-
des de sequera estival, junta-
ment amb la presència de
combustibles d’elevada infla-
mabilitat, determinen que
part de la Serra sigui molt
vulnerable als incendis fores-
tals. El problema s’ha agreujat en els darrers anys a causa del creixement
de l’ús residencial de l’espai rural. En aquest sentit, cal esbrinar de
quina manera l’ús agrícola i ramader dels espais marjats pot reduir el
risc d’incendi, i les conseqüències de l’abandonament en la propagació
del foc.
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Fotografia 4 - Un marge drena l’aigua durant una pluja intensa.

Fotografia 5 - Ralla de drenatge d’un camp marjat.



Recerca. Metodologia i resultats

Els treballs realitzats en el marc del projecte TERRISC s’han dirigit a
aprofundir en el coneixement del funcionament i l’evolució dels camps
marjats i el paper que tenen en la prevenció d’incendis, la regulació dels
fluxos d’aigua i la contribució a la reducció de l’erosió.

Al llarg de l’estudi, s’ha caracteritzat el marjament de la conca pilot del
torrent de sa Figuera, àrea representativa dels espais marjats de la Serra,
i s’han avaluat els processos naturals i antròpics que l’afecten. A més, se
n’ha monitoritzat la conca per tal de realitzar un seguiment de l’escola-
ment hídric i l’erosió. La instal·lació de camps experimentals amb par-
cel·les a les marjades a la finca de Son Amer ha permès estudiar el com-
portament hidrològic de la marjada i avaluar-ne l’eficiència com a ele-
ment esmorteïdor de l’erosió. 

Conca del torrent de sa Figuera

L’àrea pilot està situada a la part septentrional del municipi de Sóller,
en el sector central de la serra de Tramuntana. Es tracta d’una àrea
intensament marjada i que pateix problemes derivats de l’abandona-
ment dels cultius. La conca ocupa una àrea de 4,88 km2 i el curs d’ai-
gua principal té un recorregut d’uns 3 km de longitud. El desnivell és
considerable (818 m), amb pendents que superen els 20º a un 45% de
l’àrea i amb un pendent mitjà del torrent de 15º. 

A la zona, especialment a la part central i a les cotes més altes, hi pre-
dominen les bretxes, calcàries massives i dolomies del Lies, en general
molt permeables i consistents. Hi afloren també litologies menys con-
sistents, també permeables, com roques volcàniques i terres roges a la
zona des Figueral, Son Llampaies i Cas Bernats, i argiles de l’Infralies i
del Keuper molt impermeables i plàstiques (Figura 2).

Figura 2 - Geologia de sa Figuera. Font: Joan Arbona (comunicació personal).
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Pel que fa a la vegetació, a sa Figuera hi trobam la majoria de comuni-
tats vegetals característiques de la Serra, com els ullastrars, els carritxars,
les garrigues d’albada i xiprell (sovint cobertes de pinar) o els alzinars.
La vegetació arbòria (pinar, alzinar i olivar) ocupa el 70% de la conca
mentre que l’arbustiva n’ocupa el 29%. 

Les precipitacions mitjanes anuals són de 630 mm en el Port de Sóller,
mentre que a la part alta se superen els 800 mm. Les precipitacions
màximes diàries per un període de retorn de 25 anys a la zona central
s’estimen en 150 mm (190 a la part més alta de la conca), mentre que
per un període de 100 anys arriben a 200 mm (240 a la part més alta).

Pel que fa a l’anàlisi de la freqüència de les pluges d’elevada intensitat
en els darrers 50 anys, a l’observatori meteorològic situat al nucli de
Sóller comptabilitzam 21 mesos amb al menys un episodi de més de
120 mm en 24 hores. El màxim enregistrat en menys de 24 hores fou
de 329 mm l’octubre de 1959.

Fotografia 6 - Vista panoràmica de la conca des de l’hort de la font des Salt de Bàlitx, amb el

port de Sóller al fons.

Evolució de l’activitat agrària a sa Figuera

Tot i que no es disposa de referències precises sobre la construcció de
les marjades a sa Figuera, es pot relacionar amb l’evolució i la impor-
tància del conreu de l’olivera primer i del taronger després. A la vall de
Sóller, el cultiu de l’olivera adquirí una importància notable des del
segle XVI i fou dominant fins al final del segle XVIII. L’oli, que s’expor-
tava cap a la península des del port de Sóller, es combinava amb la pro-
ducció de vinya, tarongers, moreres i altres fruiters de secà, sobretot per
al consum local.

La presència d’aigua abundant i l’aixecament de les limitacions per al
comerç i l’exportació des del port de Sóller l’any 1774 impulsaren l’ex-
pansió de l’explotació de cítrics al final del segle XVIII, que assolí el
màxim esplendor entre 1840 i 1860. La producció era exportada prin-
cipalment al sud de França i, en quantitats més reduïdes, a Catalunya.
Les plagues que afectaren els tarongers al final de segle XIX contribuï-
ren a l’inici de la decadència del cultius i forçaren l’emigració de la
població cap a França i les colònies americanes.
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Segons les informacions orals recollides, malgrat el declivi agrícola, es
treballà fins ben entrat el segle XX en la construcció de nous marges als
costers de ses Basses, na Maniaga i es Marjats Nous amb recursos eco-
nòmics provinents de l’emigració. Així mateix, les característiques dels
marges i l’estructura dels camps marjats és prou complexa per conside-
rar que s’ha produït una evolució constant i un perfeccionament de les
tècniques constructives i una millora de les estructures de drenatge.

A partir de la dècada dels anys seixanta, s’abandonaren progressivament
les activitats agràries i el manteniment de les construccions associades
(marjades, ralles, camins...), i s’inicià l’explotació turística del port. La
zona de la desembocadura del torrent de sa Figuera és actualment una
àrea intensament urbanitzada que representa prop del 10% de la super-
fície de la conca. La transformació de l’espai agrícola en lloc d’esbarjo
i residencial és ben palesa en la reforma de cases i porxos i la construc-
ció de nous habitatges. 

L’interès patrimonial de les marjades 

Aquestes estructures ocupen actualment el 71% (3,5 km2) de la super-
fície de la conca. Atès que la zona urbana del Port de Sóller es construí
parcialment sobre marjades, només restaven sense marjar les parts
menys accessibles de la muntanya de Bàlitx i l’àrea comunal del puig
de sa Bassa.

En aquest espai, de gran diversitat litològica, l’esforç constructiu fou
intens i dilatat en el temps, de manera que avui es poden distingir una
gran diversitat de paredats. Hi predominen els treballs acurats, amb la
pedra adobada i ben ajustada, fruit de la gran inversió realitzada, rela-
cionada en general amb la rendibilitat elevada dels conreus o la capaci-
tat econòmica dels propietaris.

Pel que fa a la disposició dels marges, hi trobam representades la major
part de les tipologies de marjament característiques de la serra de
Tramuntana. Tot i així, hi prevalen les disposicions paral·leles conti-
nues, quasi sense pendent, que ens parlen també del grau elevat d’an-
tropització dels vessants, especialment a la zona d’horts. 

Al voltant de les explotacions agrícoles es varen bastir també un gran
nombre de construccions auxiliars, avui de gran interès etnològic i
constructiu. S’han localitzat vint-i-set fonts, moltes de les quals conser-
ven encara la mina de pedra en sec, i es poden observar les restes d’una
xarxa important de canaletes, de la qual resten uns 6 km.

Cal remarcar també l’extensa xarxa d’antics camins de ferradura o de
carro que, tot i que han sofert algunes transformacions recents, conser-
ven una gran part del valor original.
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Els conreus

Els olivars ocupen gairebé el 95% de l’àrea marjada i se solen combinar
amb garrovers i ametlers. Els tarongers, malgrat la importància econò-
mica que varen adquirir al segle XIX, avui només ocupen el 3,2%, i se
situen a cotes baixes on els sòls són més profunds i fèrtils.

Figura 3 - Ús agrícola actual de les marjades.

Actualment són productives prop del 47% de les marjades (Figura 3).
Això no obstant, es tracta d’una agricultura residual de rendibilitat
escassa, amb una producció destinada més a l’autoconsum que a la
comercialització. La majoria de les marjades de fruiters de secà les pas-
turen ovelles, pràctica habitual a l’illa que contribueix a conservar-les
lliures de vegetació. 

Pel que fa a les marja-
des abandonades, s’hi
observen diferents eta-
pes de colonització
vegetal, amb la presèn-
cia de càrritx, ullastrar
i garriga de xiprell, on
creix també el pinar
(Fotografia 7).

Fotografia 7 - Marjades abandonades colonitzades pel pinar.

Sistemes de drenatge associats als camps marjats

La cartografia dels elements de drenatge dels camps marjats evidencia
una extraordinària intervenció sobre la xarxa hidrogràfica (Figura 4).
L’elevat pendent, les pluges intenses i l’ús intensiu de l’espai agrícola
exigiren l’arranjament dels cursos naturals i la creació d’una xarxa de
drenatge complexa i extensa, amb una gran diversitat d’estructures pla-
nejades per controlar els efectes negatius de les aigües i facilitar el con-
reu de les marjades. 
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Figura 4 - Xarxa hidrogràfica antròpica.

Els principals sistemes hidràulics que hi trobam són:

Torrents canalitzats. Gairebé la totalitat dels cursos es canalitzaren
amb l’ajut de murs de pedra en sec (7,7 km). A les parts altes de la
conca, alguns torrents estan empedrats, encara que l’esforç principal
s’ha centrat a reforçar els marges del torrent de sa Figuera, que en
alguns punts assoleixen fins a 5 m d’alçada (Fotografia 8).

Parats. Es tracta de marges situats perpendicularment al torrent que
l’anul·len per aconseguir sòls més profunds i fèrtils. Normalment es
complementen amb altres estructures (ralles, albellons) per assegurar-
ne l’estabilitat. Els comellars del massís de Bàlitx, vessant calcari molt
carstificat i molt permeable, i les capçaleres de la majoria dels torrents
foren modificats. Es comptabilitzen uns 8 km lineals de cursos naturals
anul·lats o regulats per aquestes estructures.

Ralles. Una gran part dels camps marjats disposen de canalitzacions de
pedra en sec que intercepten l’escolament superficial i l’evacuen fora
del camp marjat (Fotografia 9). Les ralles desvien de vegades l’aigua del
tàlveg cap a un costat (Can Querol, Cas Bernats o Bàlitx d’Amunt) o
bé cap a una altra conca, com és el cas de la ralla del torrent des Salt o
a la ralla de Ca s’Hereu.

Albellons. Una altra intervenció habitual consisteix a facilitar l’evacua-
ció de l’aigua acumulada a la marjada mitjançant galeries subterrànies
i evitar, d’aquesta manera, que es debiliti l’estructura dels marges. La
mateixa tècnica s’empra per soterrar alguns torrents, amb la qual cosa
es guanya superfície i es facilita el conreu. L’albelló de l’hort de Can
Bardí, amb 75 m de llargària, n’és un bon exemple (Fotografia 10). A
sa Figuera, hi trobam més de 700 m de torrents albellonats.
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Fotografia 8 - Vista del torrent de sa Figuera pel pont de Can Bi.

Fotografia 9 - Grans parats a la coma de Bàlitx d’Amunt.

Fotografia 10 - Ralla a Bàlitx d’Amunt.

Els sòls de les terres marjades de sa Figuera

L’aprofitament agrari de sa Figuera, limitat per la geomorfologia, just
va ser possible gràcies a una forta intervenció humana que tingué com
a fet més representatiu la construcció de les marjades. Aquesta inter-
venció ha suposat una modificació important de les condicions edàfi-
ques. La rectificació dels pendents ha exigit moviments de terra, s’ha
aprofitat la terra dels mateixos llocs o se n’ha duita d’altres indrets.
D’aquesta manera, la configuració actual dels sòls de sa Figuera presen-
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ta vinculacions tant amb les característiques litològiques i geomorfolò-
giques de cada indret com amb el grau d’intervenció antròpica.

Globalment, els colors dominants de les terres de sa Figuera van del
marró vermellós fosc al marró grogós fosc, amb un domini de les
estructures granulars amb continguts en matèria orgànica de les terres
d’ús agrícola entre el 2 i el 4% i de reacció alcalina (pH) majoritària-
ment entre 7,9 i 8,5, i amb continguts en carbonats entre el 10 i el
40%, tot i que hi ha alguns sòls gairebé lliures de carbonats.

Sobre les roques calcàries dures dominen restes de sòls vermells molt
erosionats. Es tracta de sòls amb unes bones propietats fisicoquími-
ques, molt limitats pel que fa a profunditat, que ocupen moltes vega-
des simplement les cavitats i fissures entre les roques (Fotografia 11).

Si el material originari està constituït per roques de poca consistèn-
cia, com succeeix amb les calcàries margoses, el sòl presenta caracte-
rístiques molt properes a la roca, amb continguts alts de carbonats de
calci i permeabilitat baixa, la qual cosa afavoreix els processos erosius.

Quan la roca sobre la qual es desenvolupa el sòl és d’origen volcànic
(bàsicament basalts olivínics del Keuper), trobam terres sense carbo-
nats, pobres en minerals d’argila i amb una alta vulnerabilitat davant
els agents erosius (Fotografia 12).

Les parts baixes de les valls, on s’acumula la terra procedent de les
parts altes i on els sòls tenen més potencial productiu, presenten
major antropització, a conseqüència d’una intervenció humana més
intensa. 

Des d’un punt de vista taxonòmic, les tipologies de sòl més freqüents
són: leptosòl (sòl superficial de menys de 25 cm de profunditat que
ocupa vessants molt erosionades), regosòl (sòl desenvolupat damunt
calcàries margoses que es desfan amb facilitat), fluvisòl (sòl que ocupa
parts baixes de la conca i és el resultat d’aportacions de materials dels
torrents) i antrosòl (sòl molt modificat per l’acció humana, en el qual
s’inclouen els sòls que resulten d’aportacions de terres per omplir o
refer les marjades).

Fotografia 11 - Els sòls

poc profunds amb aflo-

raments de la roca mare

(leptosòls) dominen,

sobretot, a les parts altes

de la conca.
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Fotografia 12 - Sobre les

roques basàltiques del

Keuper, s’hi desenvolu-

pen sòls descarbonatats,

generalment poc fèrtils.

L’estat de les marjades

Les marjades en bon estat suposen el 56% del total i se situen princi-
palment a la part central de la conca de sa Figuera (Figura 5), en les
zones amb menys pendent, en marjades d’hort d’acurada construcció i
als voltants del llogaret de sa Figuera (Fotografia 13).

Figura 5 - Estat de conservació de les marjades.

Les marjades en mal estat, caracteritzades per la presència d’esbaldrecs
i bombaments, suposen el 42%. Una gran diversitat de factors influei-
xen en l’estat de conservació, com la litologia, el pendent del vessant,
el tipus de cultiu o la cura que en té la propietat. Així, trobam un major
grau de degradació en parts altes, on la dificultat per accedir a les mar-
jades i els pendents més importants en dificulten el manteniment.
També són freqüents les marjades esbaldregades en terrenys més ines-
tables situats en el vessant de Cas Bernats i Son Llampaies, encara que
en aquests llocs són habituals els marges bastits amb pedreny portat
d’altres indrets que en milloren la resistència. La degradació afecta
també les zones pròximes al Port de Sóller que pateixen una forta pres-
sió antròpica.
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Les marjades destruïdes (2%) es localitzen en zones exposades a des-
preniments de blocs i properes a les rossegueres de la part alta del mas-
sís de Bàlitx (Fotografia 14), camps on s’han desfet els marges per reu-
tilitzar-ne les pedres o indrets afectats per les obertures de nous camins
i pistes forestals. 

Fotografia 13 - Marjades d’olivar en bon estat.

Fotografia 14 - Marjades arrasades a causa de l’acció d’una rosseguera.

Aquestes dades permeten constatar la celeritat del procés de degradació
d’aquestes estructures, sobretot si tenim en compte que l’abandona-
ment dels cultius i del manteniment dels marges s’inicià al final de la
dècada dels anys cinquanta. 

Un dels factors que més influeix en el mal estat dels marges és la manca
d’inversió en la seva conservació per l’escassa rendibilitat dels cultius. En
aquest sentit és significativa la superfície marjada en mal estat (35%),
que correspon a camps on encara es manté l’activitat agrícola (Figura 6).
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Figura 6 - Estat de conservació de les marjades segons l’ús actual.

El procés de degradació dels marges, inevitable amb el pas del temps,
s’accelera i s’intensifica quan es deixen d’aixecar els esbaldrecs i de man-
tenir funcional el sistema de drenatge. 

En cas d’esbaldrec, quan plou, l’escolament laminar convergeix en el
punt de ruptura i es crea un xaragall que deteriora les marjades situa-
des aigües avall. L’obstrucció de ralles de drenatge també origina xara-
galls i embassaments a les marjades, que accentuen els processos erosius
(Fotografies 15, 16 i 17).

Fotografia 15 - Desbordament d’una ralla de drenatge per rebliment.

Fotografia 16 - Embassament de marjades a causa del deteriorament del sistema de drenatge.
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Fotografia 17 - Erosió afavorida per l’esbaldrec.

Així mateix, en alguns camps marjats, com el coll d’en Borrassar, Cas
Bernats o al comellar de ses Alzines, els esbaldrecs són freqüents en
llocs amb manca de canalitzacions d’evacuació d’aigua (Fotografies
18 a 21). 
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Fotografia 18 - Degradació del sistema a

Cas Bernats, que ha generat un nou llit.

Fotografia 19 - Xaragall a Cas Bernats

causat per aigua procedent de la marjada

superior.

Fotografia 20 - Escolament lliure de l’aigua per manca d’estructura de drenatge a la Vinya.



Fotografia 21 - Esbaldrec a les marjades inferiors.

D’altra banda, són nombrosos els marges destruïts a causa d’algunes
obres irrespectuoses, especialment relacionades amb l’obertura de nous
camins, i sovint, la manca de mesures de control de la circulació super-
ficial de l’aigua crea també problemes d’erosió i de degradació de les
marjades (Fotografia 22).

Fotografia 22 - Problemes d’erosió associats a l’obertura de pistes.

Així mateix, la utilització de ciment, cada vegada més habitual en el
bastiment de marges i altres estructures, tant per abaratir el cost de
rehabilitació com per desconeixement de la tècnica,  redueix la perme-
abilitat del mur, de tal manera que torna més vulnerable davant de les
precipitacions intenses (Fotografia 23).

Fotografia 23 - Caiguda d’un mur de sosteniment de nova construcció, resultat de la utilitza-

ció de materials i tècniques inadequades.
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Regulació de l’escolament i l’erosió en els camps marjats

L’erosió hídrica, principal causa de degradació dels sòls, en disminueix
les capacitats productives. Les pluges intenses són el factor desencade-
nant de tot el procés. Les qualitats del sòl resulten decisives per mante-
nir una bona porositat superficial i per facilitar la infiltració. Altres fac-
tors, com el pendent del terreny o la presència de cobertura vegetal o
orgànica que protegeix el sòl de l’impacte de la pluja, n’afecten també
l’estabilitat. 

L’esglaonament del vessant en marjades suposa, en primer terme, una
rectificació i una segmentació del pendent. D’altra banda, la disposició
d’abundant reble rere el paredat dels marges, característica de la tècni-
ca de pedra en sec, afavoreix la infiltració de l’aigua. Aquests dos fac-
tors contribueixen a la disminució de la vulnerabilitat del territori
davant els fenòmens erosius.

El manteniment de sòls profunds gràcies a la presència de marges
influeix també indirectament en la conservació. A major fondària,
major reserva hídrica i volum de terra explorable per a les arrels, que
estimulen el desenvolupament vegetal i generen més restes orgàniques,
i contribueixen, així, a l’estabilitat estructural i a mantenir unes bones
taxes d’infiltració.

En aquest sentit, l’erosionabilitat dels sòls de sa Figuera, estimada a
partir de la textura, l’estructura i el contingut de matèria orgànica, és,
aparentment, moderada, ja que les textures franques dominen, les
estructures de les capes superficials són bàsicament granulars i els con-
tinguts en matèria orgànica dels sòls agrícoles, superiors al 2%.

Fotografia 24 - La pèrdua de sòl és ben visible en alguns marges.

La gestió agrària resulta també de gran importància per a la conserva-
ció dels sòls en els terrenys marjats. Aquesta  hauria de cercar la millo-
ra de la capacitat d’infiltració i la reducció de l’escolament superficial
del sòl. En aquest sentit, és recomanable mantenir una coberta vegetal,
preferentment herbàcia. Per contra, cal evitar llaurar durant les èpoques
més plujoses, ja que desprotegeix el sòl.  
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D’altra banda, l’ús d’herbicides per controlar l’estrat herbaci s’ha con-
vertit en una pràctica habitual, que, a més de facilitar la collita de l’o-
liva, redueix els riscs de propagació del foc. Malgrat aquests avantatges,
l’ús sistemàtic d’aquestes substàncies té repercussions negatives a mitjà
termini sobre la fertilitat i la capacitat d’infiltració del sòl, a causa de la
pèrdua de matèria orgànica i estructuració del sòl.

Camp experimental

Amb la finalitat d’avaluar el paper de les marjades en la regulació hidro-
lògica i l’atenuació dels processos erosius, es dissenyaren parcel·les
experimentals, en les quals es quantificaren els fluxos d’aigua correspo-
nents a l’escorriment i la contribució dels marges en la infiltració de
l’aigua.

Les parcel·les d’estudi s’instal·laren a la finca pública de Son Amer
(Escorca), a uns 500 m d’altitud, en una zona marjada amb oliveres, on
dominen els materials calcaris margosos poc permeables, el pendent de
les marjades és d’uns 3º i les precipitacions anuals se situen al voltant
dels 1200 mm. Es tracta d’una zona representativa dels camps marjats
característics de la serra de Tramuntana de Mallorca.

Figura 7 - Esquema en planta de les parcel·les experimentals.

Cada parcel·la, tancada per evitar l’entrada i la sortida d’aigua, té una
forma rectangular de 21 m2. A la part baixa, hi ha un col·lector
Gerlach, que recull l’aigua d’escolament (Figura 7). A les dues parcel·les
destinades a mesurar únicament l’escolament superficial, el col·lector
està situat just abans de la zona reblida del marge (Fotografia 25). A les
quatre parcel·les experimentals en què es volia quantificar l’efecte del
marge i la reblada en l’escolament final, el col·lector es posà al peu del
marge (Fotografia 26).
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Fotografia 25 - Parcel·la experimental per mesurar l’escolament a la base del marge. 

Fotografia 26 - Parcel·la experimental per mesurar l’escolament a la part alta de la marjada.

En primer terme s’observa el col·lector Gerlach. També s’hi veuen les làmines de ferro que deli-

miten la parcel·la.

Des del col·lector, l’aigua arriba a través d’una canonada a un mesura-
dor de balancí connectat a un enregistrador de dades, que permet
conèixer els fluxos d’aigua generats al llarg del temps (Fotografia 27).
Finalment, una part de l’aigua evacuada és recollida en un dipòsit per
quantificar els sediments en suspensió.

Fotografia 27 - Balancí de mesura de l’escolament.
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A més a més, es construí una marjada aïllada, amb la base i els laterals
impermeabilitzats, que actua com un lisímetre (Fotografia 28) i que
permet mesurar l’aigua que percolava cap a l’aqüífer (excedent hídric
del sòl) en condicions d’absència d’escolament superficial.

Fotografia 28 - Marjada aïllada amb funció de lisímetre.

Entre l’1 d’octubre de 2005 i el 18 de juny de 2006 s’enregistraren a
Son Amer un total de 436 mm de pluja repartits en diferents episodis.
Globalment, les taxes d’infiltració foren molt elevades, tot i que s’ob-
servaven diferències de comportament entre parcel·les. Als col·lectors
damunt marjada es recollí el 4,6% de l’aigua de pluja caiguda, mentre
que als col·lectors a peu de marge la taxa d’escolament fou inferior a
l’1%  (Taula 1).

A la marjada aïllada amb funcions de lisímetre s’enregistrà un sobrant
hídric del 5,8% durant tot el període, quantitat destinada, teòrica-
ment, a la recàrrega dels aqüífers.

Taula 1 - Taxes globals d’escolament a les marjades i excedent hídric de la marjada lisímetre al

camp experimental de Son Amer durant el període 1 d’octubre de 2005 - 18 de juny de 2006.

P=436 mm

A la taula 2 s’indiquen diversos episodis en què s’enregistraren fluxos
d’escolament al llarg del període d’estudi. Les taxes d’escolament més
elevades corresponen a dos episodis de precipitacions mitjanes (18 i 26
mm), però amb moments d’alta intensitat. Aquest fet fou especialment
il·lustratiu en l’episodi de dia 28 d’abril (Figura 8), en què 21 dels 26
mm es recolliren en 20 min, amb una intensitat màxima de 120 mm/h
durant 1 min. Tot i així, la taxa d’escolament a la base del marge no
superà el 13%.
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Taula 2. Taxes d’escolament i d’infiltració a la finca de Son Amer en diferents episodis de pluja.

Figura 8 - Hidrograma de l’episodi del 28 d’abril de 2006, amb una precipitació de 26 mm.

Es pot apreciar com l’escolament quantificat al peu del marge és un terç del recollit damunt la

marjada.

A la parcel·la aïllada, per les característiques de disseny, només es quan-
tifiquen els excedents que es produeixen quan el sòl està saturat.

A falta d’un registre d’episodis més ampli, els hidrogrames de les
parcel·les del camp experimental de Son Amer mostren com les taxes
d’escolament estan directament relacionades amb la intensitat de pluja
mesurada en intervals de 10 minuts. Si s’analitza la distribució de l’es-
colament al llarg del temps, s’aprecia que el flux d’aigua es desencade-
na, normalment, a partir d’intensitats superiors a 12 mm/h durant 10
minuts. També s’ha observat, a les parcel·les amb el col·lector a peu de
marge, que el final de l’escolament gairebé coincideix en el temps amb
el final de la pluja i que es retarda, com a màxim, uns pocs minuts.

L’escolament recollit pels col·lectors és relativament baix, però a la base
del marge es redueix fins a cinc vegades. Per les característiques cons-
tructives, la marjada és un element que  augmenta  les taxes d’infiltra-

24



ció, ja que redueix els efectes erosius de l’aigua i contribueix a una
major recàrrega dels aqüífers.

Pel que fa a l’erosió hídrica, les pèrdues de sòl quantificades al llarg del
seguiment de les parcel·les experimentals es poden qualificar de molt
baixes (concentracions mitjanes de sediment a l’aigua d’escolament de
0,65 g/L).

Seguiment de l’escolament i l’erosió hídrica a l’àrea pilot

Amb la finalitat d’estudiar el comportament hidrològic de la conca del
torrent de sa Figuera i d’avaluar-ne els efectes, s’instal·là a la part final
una estació d’aforament constituïda per una sonda limnígrafa i un
enregistrador de dades (Fotografia 29). En el mateix indret es col·loca-
ren, a diferents punts de la secció del llit del torrent, botelles trampa
per quantificar els sediments arrossegats pel corrent d’aigua. Les preci-
pitacions es mesuraren amb un pluviògraf situat a la part central de la
conca (245 m) i un pluviòmetre totalitzador a l’estació d’aforament.

Fotografia 29 - Vista de l’estació d’aforament a l’inici de la revinguda del 30 de gener de 2006

Les reduïdes dimensions de la conca, l’elevada permeabilitat dels
terrenys dels torrents a gran part de l’àrea i l’escàs cabal de les surgèn-
cies fan que només circuli aigua pel torrent uns pocs dies l’any. Així,
des del muntatge de l’estació d’aforament, el juny de 2005, fins al
setembre de 2006 tan sols s’enregistraren cinc episodis amb circulació
d’aigua en el punt de mesura (Taula 3).

P: precipitació; Tp: Temps de pluja; I màx.: Intensitat màxima (mm/h) enregis-
trada en 10 minuts; P 7d: precipitació acumulada els 7 dies anteriors a l'episodi
principal; C màx.: cabal màxim del torrent; Te: temps d'escolament

Taula 3. - Episodis, corresponents al període juny de 2005 - setembre de 2006, amb circulació d’ai-
gua a l’altura de l’estació d’aforament.
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Tres de les revingudes es poden relacionar amb episodis tempestuosos
característics del final de l’estiu, intensos i d’una durada relativament
curta, en què el cabal es generà gairebé íntegrament per escolament
superficial directe. El nivell màxim de crescuda s’assoleix just després
de produir-se la revinguda. 

D’altra banda, trobam les revingudes associades a pluges menys inten-
ses, però constants, en èpoques en què la humitat dels sòls ja és molt
elevada i, per tant, els terrenys tenen poca capacitat d’infiltració, i on
també són notables les aportacions de surgències com la font des Salt
de Bàlitx (Fotografia 31).

Fotografia 30 - La font des Salt de Bàlitx brolla amb força durant un episodi.

Fotografia 31 - El color de l’aigua és un bon indicador de la presència de terra erosionada a

través de l’aigua.

A l’episodi més rellevant en termes de cabal enregistrat (gener de
2006), s’estima que un 27% de l’aigua caiguda s’evacuà en 30 hores
directament a la mar. Tenint en compte que l’aigua del torrent trans-
portà una mitjana de 13 g/L de sediment durant 30 hores, les pèrdues
de sòl de la conca foren d’unes 3.100 tones (8,5 t /ha).
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En tots els casos es tracta d’episodis que generaren cabals poc significa-
tius, lluny del llindar de risc del desbordament del torrent. Durant les
pluges d’origen tempestuós de setembre de 2006, s’assoliren intensitats
superiors a 90 mm/h durant 20 min, amb 50 litres acumulats en 50
min, però el nivell del torrent no superà els 0,12 m.

No obstant això, les dades obtingudes durant el curt període d’estudi
són insuficients per extreure’n conclusions sobre la influència de les
marjades de sa Figuera en la prevenció de les inundacions de la desem-
bocadura del torrent. En el darrer segle s’han comptabilitzat, a través de
reculls de premsa i de fonts orals (Fotografia 32), almanco sis crescudes
amb desbordaments i/o impactes econòmics, encara que les darreres es
produïren en taponar-se el pont de la desembocadura al port.

Fotografia 32 - Retall de premsa de l’any 1971 que fa referència al desbordament del torrent.

En aquest sentit, cal continuar amb l’estudi del paper de les marjades
durant episodis de màxima intensitat, ja que tant les dades obtingudes
en el camp experimental de Son Amer com el coneixement adquirit a
través de l’observació de la circulació de l’aigua al llarg dels episodis
d’intensitat baixa o moderada evidencien que l’esglaonament dels ves-
sants juntament amb la reblada del marge afavoreixen considerable-
ment els processos d’infiltració.

Els incendis forestals a sa Figuera

El conreu de l’olivera tradicionalment s’ha combinat amb la presència
de bestiar oví, que controla el creixement de la vegetació espontània
(Fotografia 33). Aquest maneig del camp, amb l’activitat ramadera, de
carboners i de segadors de càrritx a les zones no agrícoles, feia que el
perill d’incendi fos pràcticament inexistent fins a mitjan segle XX.
L’abandonament dels conreus i la manca de gestió del bosc i la garriga
iniciaren la dinàmica de recolonització vegetal, de tal manera que avui
el risc d’incendi és un dels principals problemes de la zona.
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A sa Figuera els primers incendis forestals documentats daten de 1975,
moment en què ja era constatable la decadència agrícola. Des d’alesho-
res se n’han comptabilitzat 15, que han cremat una superfície relativa-
ment petita (64 ha) i afectat, majoritàriament, marjades abandonades
(Fotografia 34).

Fotografia 33 - El ramat oví, que sol pasturar a les marjades d’olivar, constitueix un impor-

tant element de control de l’estrat herbaci.

Fotografia 34 - Estat de les marjades de les basses de Ca s’Hereu, 22 anys després de l’incendi

que cremà 20 hectàrees.

L’anàlisi del perill d’incendi a l’àrea pilot es realitzà tenint en compte
les següents variables: la càrrega de combustible, en la qual es valora la
quantitat de massa combustible; la inflamabilitat, o facilitat de la vege-
tació per entrar en combustió; el pendent del vessant, que influeix en
la propagació del foc i l’accelera en sentit ascendent, i la seva orienta-
ció, que afecta al contingut d’humitat dels combustibles. 

D’acord amb els resultats, les zones amb menys perill corresponen a les
marjades d’olivars en ús, pasturades per ovelles, i les zones d’hort, amb-
dues caracteritzades per la marcada discontinuïtat horitzontal de la
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vegetació i per l’absència de substrat herbaci i arbustiu. Els alzinars, tot
i que guarden una elevada càrrega de combustible, conserven, a l’estiu,
un cert grau d’humitat i tenen un estrat herbaci i arbustiu poc desen-
volupat, característiques que conformen obstacles per l’avançament del
foc. 

Per contra, el càrritx, herbàcia invasora habitual dels camps marjats
abandonats, és el màxim responsable de la propagació del foc i torna
especialment perillós quan es combina amb les garrigues d’ullastre i
pinar.

Així, d’acord amb l’alt grau d’abandonament agrícola, gairebé la mei-
tat de la superfície de la conca (52%) presenta un perill d’incendi alt o
molt alt (Figura 9), que esdevé especialment greu per la seva proximi-
tat al nucli del Port de Sóller i la presència d’habitatges disseminats per
la conca.

Figura 9 - Perill d’incendi a sa Figuera.

S’han de valorar també els efectes dels incendis sobre el patrimoni de
marjades, amb la desaparició dels arbres de conreu i la destrucció de
les estructures de pedra en sec, per la qual cosa atès el poc interès agrí-
cola actual dels conreus i l’elevat cost de rehabilitació dels marges, la
recuperació dels camps marjats després d’un incendi és pràcticament
inviable.
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Consideracions finals

Els resultats de la investigació duita a terme durant el projecte
TERRISC permeten fer una sèrie de valoracions sobre el paper dels
espais marjats i la problemàtica que avui dia els afecta:

· La construcció dels marges per sostenir les terres de conreu suposà
una modificació intensa del territori per crear sòls més profunds i
estables. Amb l’ús de la pedra col·locada en sec es generaren con-
junts d’alt valor etnològic i paisatgístic, reflex d’una societat, d’una
cultura i d’uns coneixements transmesos al llarg de generacions. Per
això mateix, els marges guarden una forta càrrega simbòlica i iden-
titària.

· Més enllà dels indubtables valors estètics o culturals, els marges
tenen un important paper en la regulació del cicle hidrològic i el
control de l’erosió. La tècnica constructiva dels murs amb la dispo-
sició d’abundant reble rere el parament augmenta la capacitat d’in-
filtració de l’aigua de pluja, redueix l’escolament superficial i els
processos erosius. Així mateix, el gran nombre de sistemes de dre-
natge associats als camps marjats ajuden decisivament a millorar-ne
l’estabilitat.

· L’abandonament de la pràctica agrícola i els canvis d’usos han incre-
mentat el risc d’incendi, i la manca de manteniment dels marges i
estructures annexes, relacionada amb el seu elevat cost i l’escassa
rendibilitat dels conreus, ha accelerat el procés de degradació.
Aquest procés, condicionat també per factors litològics i geomorfo-
lògics, posa en perill, a mitjà termini, la conservació d’aquest patri-
moni.

· La necessitat d’emprendre accions per conservar-lo és més rellevant
si es valora l’esforç econòmic que en suposaria la reposició en cas de
pèrdua.
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· Les particularitats constructives adreçades a assolir la màxima fun-
cionalitat dels sistemes de marjades necessiten un coneixement acu-
rat de les interrelacions entre els elements constructius i les exigèn-
cies de gestió per assegurar-ne la perdurabilitat en el temps.

D’aquesta manera, la gestió dels espais marjats s’ha de dur a terme
amb les consideracions següents:

· El manteniment de l’activitat agrària i/o ramadera com a premissa
ineludible per a la seva conservació, que, a més de criteris estricta-
ment productivistes, ha de tenir en compte la multifuncionalitat.

· La recerca d’alternatives als conreus o la potenciació dels valors afe-
gits als que ja hi ha, amb criteris de sostenibilitat i pràctiques agrí-
coles respectuoses amb el medi ambient, que minimitzin els proces-
sos erosius i contribueixin a preservar la biodiversitat.

· La identificació de les àrees de major interès sobre les quals s’han de
prioritzar les actuacions a partir de les qualitats ambientals, paisat-
gístiques i constructives, i pel paper en la prevenció dels riscs natu-
rals. 

· L’establiment de criteris i tècniques d’ús i gestió que tenguin en
compte els valors ecològics, històrics, culturals, estètics i simbòlics,
i la complexitat d’aquests sistemes i la interrelació entre els seus ele-
ments, especialment pel que fa als sistemes de drenatge.

· La sensibilització de la població local, tant respecte dels valors i el
funcionament dels camps marjats, com les tècniques agrícoles i
constructives adients. 
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