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DADES GEOGRÀFIQUES I FÍSIQUES:
Municipi: es Mercadal.
Altres topònims: platja de Salairó, Pregondó.
Àrees urbanes associades: no n’hi ha.
Accés: a peu pel Camí de Cavalls des de l’estacionament
que es troba associat a la platja de Binimel·là, a la qual
s’arriba amb vehicle des de la carretera de Tramuntana
des Mercadal.
Orientació de la platja: nord.
Superfície de platja: 2.160 m2.
Llargada de platja: 70 m.
Amplada mitjana de la platja: 40 m.
Grau de saturació de la platja: alt en plena temporada.
Elevada freqüentació d’embarcacions.
Geologia de l’entorn: la cala es troba ubicada entre materials del Permotriàsic, força erosionats, on s’encaixen una
sèrie de dunes quaternàries i material al·luvial. Afloraments de la roca subvolcànica anomenada quarsqueratòfir.
Composició del sediment: carbonatat de gra gruixut i colors vermellosos. El seu origen és força equilibrat, amb
domini de litoclastes (61%) i la resta de carbonatats.
Espai natural protegit: inclosa a l’Àrea Natural d’Especial Interès Me-3, a la Xarxa Natura 2000 i, dins la mar, a
la Reserva Marina del Nord de Menorca.
SERVEIS DE PLATJA:
Classificació platges CIM: platja de tipus B (natural amb accés rodat).
Distància a l’estacionament: 1.500 m fins a l’estacionament de Binimel·là.
Servei de socorrisme: no n’hi ha.
Altres serveis: no n’hi ha.
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ENTORN I PAISATGE
Es tracta d’una petita platja del nord de Menorca amb un elevat interès paisatgístic. La seva ubicació, en
l’espectacular entorn de cala Pregonda, li confereix unes panoràmiques de gran bellesa. No obstant açò, el seu
interès ecològic és tan o més gran, ja que aquesta platja conserva un dels sistemes dunars en més bon estat de l’illa
(vegeu foto). Tot i la petita mida del front de costa, el sistema dunar s’estén un quilòmetre terra endins, i presenta
un camp de dunes en molt bon estat cap a l’interior, on, a més, es poden observar fàcilment les franges de
vegetació típiques d’aquests ecosistemes. Malauradament, no es pot dir el mateix del sector de dunes del costat
oriental, força desestructurades pel pas de la gent, i a on es comencen a donar importants processos erosius que
donen lloc a la desestructuració del conjunt del sistema. El torrent de Son Ametller romp la platja durant els
episodis de pluja intensa. Darrere de la platja es pot veure un petit grup de tamarells que testimonia la seva
presència.

Des de l’arena, es poden observar davant de la platja els esculls de Pregondó, unes roques de naturalesa
subvolcànica de color ataronjat que prenen unes formes certament peculiars (vegeu foto adjacent). Darrere
aquests esculls, a la dreta de la platja de s’Embarcador i ben arrecerada del vent, hi ha un altre minúscul tros
d’arena conegut com platgeta de s’Embarcadoret.

PLANTES I VEGETACIÓ
Dins la platja són habituals les espècies més pioneres, aquelles capaces de viure dins les arenes més mòbils:
espinadella (Salsola kali), cent nusos de la mar (Polygonum maritimum), una petita lletrera (Euphorbia peplis) (vegeu
foto esquerra) i Suaeda spicata. Més enfora, quan ja es comencen a formar les dunes, apareixen les espècies més
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persistents i ja amb una clara vocació de voler estabilitzar l’arena: carc marí (Eryngium maritimum), lliri de platja
(Pancratium maritimum), lletrera de platja (Euphorbia paralias), a les quals prest acompanyen el fenàs de platja
(Elymus farctus) i el borró (Ammophila arenaria), les dues gramínies que més contribueixen a la fixació de l’arena i
a la formació de les dunes.

Entre elles van apareixent altres plantes, com el trèvol mascle (Lotus cytisoides), el bolitx bord (Anthemis
maritima), la campaneta de la mar (Calystegia soldanella) o també Echinophora spinosa, a Menorca una autèntica
raresa que només és present a unes poques platges i sempre amb poblacions molt reduïdes, d’un o dos individus.
L’arena que hi ha darrere de la platja s’estén en forma de llengua cap a l’interior i, a mesura que es va allunyant de
la costa, les comunitats vegetals van canviant i prenen importància les plantes llenyoses com les savines (Juniperus
phoenicea) (vegeu foto dreta), la mata (Pistacia lentiscus) o l’aladern (Phillyrea media), i en aquesta també els
tamarells (Tamarix sp. pl.), a causa dels torrents i les sèquies que envolten la llengua de dunes.
ANIMALS
Donat que el sistema dunar està prou ben constituït, serà fàcil trobar animals propis d’aquest tipus d’ambient, més
cap a l’interior. Els més fàcils de veure són les tortugues de terra (Testudo hermanni), força abundants sobre
substrats arenosos; també els conills (Oryctolagus cuniculus), quan no estan afectats per una de les dues malalties
que mantenen molt reduïdes les poblacions a Menorca.
DINS LA MAR
Aquesta cala té un fons totalment
heterogeni. A la part de ponent
predomina el fons d’arena amb blocs de
diverses mides que afavoreixen la
presència de bancs de sargs (Diplodus
sargus), i algun anfós (Epinephelus
marginatus). A la part de llevant, en
canvi, hi predomina el fons de roca amb
comunitats d’algues diverses alternant
amb fons de posidònia, que en alguns
punts
arriba
pràcticament
a
la
superfície, on conviu amb l’algueró
nodosa). L’alga marró
(Cymodocea
Cystoseira crinita és molt abundant a
aquesta cala (vegeu foto adjacent), on
forma unes de les comunitats més
extenses i espectaculars de tota l’illa.
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Al voltant de l’illot situat al mig de
la cala s’observen normalment gran
quantitat i varietat de peixos. A
més dels sargs i anfosos ja
esmentats,
s’hi
poden
veure
morenes (Muraena helena) (vegeu
foto
adjacent),
roquers
(Symphodus spp.), saupes (Sarpa
salpa) i donzelles (Coris julis). Des
de la creació de la reserva marina
del nord de Menorca, la pesca en
aquesta zona està restringida i
vigilada.

HISTÒRIA I SINGULARITATS
El nom de s’Embarcador fa referència al fet que, antigament, aquesta platja degué funcionar com un petit
port de mercaderies. Així ho confirmen les restes arqueològiques romanes del sector occidental de la
platja, i els utensilis i materials que s’hi han trobat entre les runes.
Molt temps enrere, abans que els plans de Salairó i Binimel·là es cultivessin, amb tota seguretat, els
arenals de Pregondó i de Binimel·là en degueren ser un de sol, amb tota una sèrie d’àrees inundables
temporals entremig.
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