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2. Context insular
2.1. El territori insular
Menorca es troba a la zona central de la meitat occidental del Mediterrani i és l’illa més oriental i septentrional de l’arxipèlag balear (40º latitud nord i 4º longitud est). És la segona illa en extensió de l’arxipèlag
i juntament amb l’illa major, Mallorca, forma el subarxipèlag de les Gimnèsies. La resta d’aquest conjunt
d’illes el constitueix Eivissa i Formentera, que formen el subarxipèlag de les Pitiüses. Els seus 702 km2 suposen gairebé el 14% de la superfície total de l’arxipèlag, i el seu perímetre, amb 216 km de línia de costa,
representa el 23% del límit maritimoterrestre de les Illes. Menorca se situa a 36 km de l’illa de Mallorca, el
territori veí més proper; a 195 km de la península Ibèrica, cap al nord-oest; a 322 km de les costes del nord
d’Àfrica; i a 337 km de l’illa de Sardenya, cap a l’est.
Menorca presenta una forma rectangular de disposició E-O basculada, lleugerament, en el seu extrem
oriental cap al sud. Té una longitud màxima de 48,4 km i una amplària de 23,2 km. El punt interior més
allunyat del mar no es troba més enllà de 7,7 km de la línia de costa. En conjunt, Menorca és una illa plana
amb prop del 79% de la seva superfície per sota dels 100 m sobre el nivell del mar; al voltant d’un 20%
entre 100 i 200 m sobre el nivell del mar, i una mica més d’un 0,6% més enllà dels 200 m per sobre del nivell del mar. No obstant això, i malgrat l’escassetat d’accidents topogràfics d’envergadura, és una illa molt
accidentada que té poques superfícies la continuïtat de les quals excedeixin uns quants quilòmetres. Les
principals elevacions són el Toro (360,1 m), s’Enclusa (272,2 m) i Santa Àgueda (260,3 m).

1 Figura 2.1. Mapa de Menorca al mig de la conca mediterrània occidental.
Font: Elaboració pròpia amb mapa de Wikimedia Commons.
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2.2. Clima
Menorca té un clima temperat, marcadament estacional quant a precipitacions i humitat, i més moderat
pel que fa a temperatures. Es tracta d’un clima predominantment mediterrani, amb un hivern suau, i l’estiu
calorós i sec. El clima mediterrani de Menorca correspon al subtipus Cs (estiu sec) de la classificació internacional del climatòleg W. P. Köppen. La temperància tèrmica i la sequera estival són les característiques
definidores del clima mediterrani que es dona a l’illa.
El clima de Menorca està condicionat per la seva situació geogràfica, en latituds mitjanes-baixes, i pel
fet d’estar envoltada per les aigües del Mediterrani occidental. El règim de temperatures es caracteritza
per una temperatura mitjana anual d’uns 17 ºC, amb una mitjana anual de màximes de gairebé 21 ºC i una
mitjana anual de mínimes al volant dels 14 ºC. Les diferències estacionals són apreciables, però les temperatures extremes rarament superen els 35 ºC a l’estiu i poques vegades són per sota dels 0 ºC a l’hivern.
Degut al seu caràcter marítim, la humitat relativa mitjana es manté alta tot l’any, amb una mitjana anual que
se situa al voltant del 70%.
La precipitació total anual s’ubica entre els 500 i 600 mm, repartida desigualment durant el curs de
l’any. Les pluges es concentren sobretot a la tardor, amb un període àrid estival que pot durar de 3 a
5 mesos.

1 Figura 2.2. Diagrama ombrotèrmic del clima de Menorca 1995-2015. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OBSAM.

Més d’una tercera part dels vents procedeix de la component N-NE, i més d’una quarta part, de la
SO-O. No obstant això, les calmes, que es donen el 24% de l’any, són més freqüents que no pas el protagonisme de qualsevol vent. La velocitat mitjana anual del vent se situa en els 14-15 km/h, segons els
registres continus de l’estació meteorològica de l’Aeroport de Menorca. El vent màxim diari arriba a 55
km/h 90 dies a l’any, mentre que 9 dies a l’any s’arriba als 91 km/h.

2.3. Població
La població de dret de Menorca (població empadronada) es troba bastant estabilitzada des de l’any 2008
per sobre dels 90.000 habitants (91.601 segons el padró de 2016). La població de fet (mitjana anual de la
població de dret més la població flotant), en canvi, se situa prop dels 111.000 habitants, 1,4 vegades més
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que la població de dret. La densitat de població, per tant, és de 131 hab./km2 per a la població de dret,
i de 190 hab./km2, per a la població de fet.
L’activitat turística confereix a l’illa una forta estacionalitat poblacional, que es veu clarament reflectida
en la pressió humana diària (vegeu Fig. 2.3). Durant la punta d’agost, la població estable dels mesos hivernals resulta més que duplicada.

1 Figura 2.3. Pressió humana diària a Menorca 1996-2015. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OBSAM.

Aquest patró estacional té una influència directa en la demanda d’energia, ja que suposa una dificultat
afegida en el dimensionament i la gestió del parc d’infraestructures energètiques, forçant la instal·lació
d’una capacitat energètica per atendre la demanda d’estiu, que queda parcialment ociosa durant la resta
de l’any.

2.4. Economia
Fins als anys setanta, l’economia menorquina estava relativament equilibrada entre dos sectors: l’agrícola
(amb producció de llet i formatge) i l’industrial (principalment la bijuteria i la fabricació de calçat). A partir
dels anys vuitanta, comença a tenir preponderància l’activitat turística, en un procés de convergència amb
el model econòmic de les altres illes balears. En l’actualitat, el turisme representa gairebé el 80% del pes de
l’economia insular. Aquest sector segueix un patró fortament estacionalitzat sota la demanda de sol i platja,
amb afluència massiva de visitants que es concentra en la temporada estival. L’activitat agrícola i ramadera, tot i tenir un pes econòmic molt baix (2,6% de la població activa), cobreix més del 40% del territori, de
manera que té un paper clau per al manteniment del paisatge i de la biodiversitat de l’illa.
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