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I

Des de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, ens produeix una grata satisfacció contribuir a la publicació d’aquest llibre de ponències de les jornades del vintè aniversari de
la declaració de Menorca com a reserva de biosfera. Un document que esperam sigui
d’utilitat i que, alhora, vol ser un reconeixement a totes aquelles persones i entitats que
han cregut en el transfons implícit a aquesta declaració internacional. Tot i així, no voldria
deixar d’honrar el valor de generacions senceres que, prèviament a aquesta declaració,
ens han llegat un territori i una forma de relacionar-s’hi que diu molt de les seves capacitats de diàleg i d’interpretació dels límits de l’entorn.
I és que sempre resulta sa recordar que tot el que posseïm prové del nostre entorn,
i que aquest és finit. En temps recents, hem viscut uns anys marcats per una mentalitat
de creixement constant, inclús equivocadament anomenat creixement sostenible, que
ha posat moltes bioregions del planeta al límit del no-retorn i ha hipotecat el futur dels
nostres propis fills. Es fa, doncs, necessari introduir nous valors i principis que donin
preeminència a la vida social davant el frenesí del consumisme i la competitivitat dels
mercats; a la qualitat de vida davant del més i millor; a la recuperació de la vida local en
sintonia amb un turisme de qualitat basat en la simbiosi amb els principis de la reserva
de biosfera.
De tot això, en parlen ben clar els trenta-set ponents d’aquestes jornades, i conclouen
que a Menorca no s’ha donat un model de gestió diferenciat d’altres territoris, evidenciant
que no som un model a seguir en termes de desenvolupament sostenible. Així doncs,
hem de canviar de rumb cap a models basats en una major participació ciutadana que
consolidin la cohesió social prèvia i necessària per a crear un consens polític que aposti
definitivament per la governança a favor del bé comú i de la preservació dels recursos
naturals: polítiques de sostenibilitat associades al turisme responsable, a la mobilitat d’estalvi, a l’eficiència energètica, i a preservar el patrimoni, potenciar les tradicions i la qualitat
de vida del resident.
Tenim, doncs, al davant el repte d’aconseguir un equilibri entre el desenvolupament
socioeconòmic i la conservació del medi natural. Per dur-lo endavant, els gestors hem de
ponderar minuciosament les conclusions dels observadors científics per poder prendre
decisions correctes per al futur, i caminar cap a un món on les persones siguin conscients
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que tenen un futur comú amb el planeta. No queda cap altra opció que la d’actuar col·
lectivament per construir societats pròsperes en harmonia amb la biosfera i amb els altres
éssers que l’habiten.

Javier Ares García
President de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
Conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca
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II
Tota reserva de biosfera té encomanades tres funcions bàsiques: funció logística, en tant
que constitueix un camp de proves de referència mundial de cara a les dues altres funcions; funció de conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes; i funció de desenvolupament sostenible.
Voldria aprofitar l’oportunitat que m’ha ofert l’IME, dins del marc de les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca, precisament per reflexionar al voltant d’aquest terme: desenvolupament sostenible.
La primera menció publicada d’aquest terme es remunta a 1987, en l’informe que
pren per nom el llinatge de l’exprimera ministra de Noruega i autora de l’informe, Gro
Harlem Bruntland. La importància de l’informe bruntlandès és que fou el primer reconeixement explícit que els avenços econòmics i socials s’estaven duent a terme a un cost
ambiental massa elevat, i que, per tant, calia replantejar les polítiques de creixement. Així,
es definí desenvolupament sostenible com el desenvolupament que satisfà les necessitats
del present sense comprometre les necessitats futures.
Si estam d’acord en l’enorme complexitat que suposa precisar quines són les necessitats actuals, desgranar les necessitats de generacions futures es pot convertir en un
exercici mental arriscat. És per això mateix que, des del seu naixement mateix, el concepte de desenvolupament sostenible ha estat interpretat amb múltiples matisos, ha donat
lloc a infinites formes d’aplicació i ha estat objecte de crítica des de sectors amb visions
extremes de la problemàtica.
Els sectors més extremistes dins l’ecologisme argumenten que els termes desenvolupament (econòmic) i sostenibilitat (ambiental) són antagonistes, i que per possibilitar la
conservació del medi ambient serien necessàries taxes de creixement zero o negatives.
En l’altre extrem, els sectors econòmics més lliberals defensen l’ecologia de mercat i critiquen que el desenvolupament sostenible no és més que un pretext per a l’intervencionisme estatal.
Possiblement l’empresa no sigui tan complexa i simplement es tracti d’aplicar el sentit comú, allunyat de posicions extremistes, per tal de desgranar, analitzar i sospesar els
beneficis econòmics i els costs ambientals de cada projecte abans de la seva aprovació.
Molt especialment dins d’una reserva de biosfera, és imprescindible maximitzar aquesta
ràtio, afavorint aquelles activitats amb un elevat benefici econòmic i un baix cost ambi-
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ental i, a la vegada, descartant accions de dubtós benefici econòmic i evident impacte
ambiental. Cal, a més, que el benefici econòmic tengui un clar component social, per
assegurar que l’impacte ambiental -quan sigui inevitable- repercuteixi en benefici de la
societat. D’aquí la necessitat d’altura de mires en les declaracions d’interès general. La
necessitat urgent de reactivació dels consells consultius social i científic hauria de suposar una oportunitat perquè decisions de transcendència per al futur de Menorca com a
reserva de biosfera es prenguin amb el màxim de consens social.
La perspectiva històrica i el principi de precaució també haurien de formar part de les
polítiques orientades al desenvolupament sostenible. Un magnífic projecte, carregat de
bones idees que assegurin un elevat rendiment econòmic i un baix impacte ambiental,
segurament disposarà de segones i terceres oportunitats. En canvi, el dany causat per un
projecte amb beneficis econòmics dubtosos, però executat amb el vistiplau d’una anàlisi
prèvia deficient i tendenciosa pot derivar en un impacte ambiental irreparable.
Com a membre del consell científic del Comitè espanyol del Programa MaB, estic obligat a exigir que les autoritats competents en matèria de desenvolupament de la reserva
de biosfera de Menorca fonamentin la seva presa de decisions polítiques en la informació
tècnica i científica disponible. I proveir aquesta informació és, precisament, la funció de
l’OBSAM.
D’això, en depèn la credibilitat de Menorca com a reserva de biosfera i mirall de
desenvolupament sostenible a l’àmbit internacional.

Dr. Jeroni Galmés Galmés
Membre del consell científic del Comitè MaB espanyol
18 novembre de 2013
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III
Ens hem de felicitar que les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca, amb l’expressiu sobretítol 20 anys d’una il·lusió com a homenatge a Josep Miquel
Vidal Hernández (Maó 1939-2013), arribin finalment al públic lector, sense excepcions,
poc més de dos anys després de la seva realització gràcies al suport de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera. És la seva publicació, amb el coneixement exposat i les propostes de present i de futur argumentades, que pot contribuir a ampliar el necessari debat
col·lectiu sobre tots els vessants de la realitat menorquina: des dels vectors ambientals
(aigua, energia i residus), el territori i el paisatge fins a la conservació i la gestió tant del
patrimoni natural com cultural, l’economia, l’educació i el benestar social. Tota la realitat
menorquina hi és, en efecte, convocada, com no podia ser d’altra manera en una illa que
va aconseguir de manera capdavantera ser declarada el 1993 reserva de biosfera per la
síntesi equilibrada, com va recordar Joan Rita a la conferència inaugural, entre conservació i desenvolupament econòmic.
Cinquena publicació després de les de les jornades de 1989, 1999, 2004 i 2008, posa
el rigor cientificotècnic del seguiment i l’avaluació de Menorca com a reserva de biosfera al servei d’un coneixement dinàmic i compromès del present, contemplat des de la
perspectiva dels vint anys transcorreguts des del 1993. És per açò que la seva lectura
pot convertir-se en apassionant i no deixar indiferent ningú que s’hi endinsi a la recerca
del retrat més complet de la Menorca del 1993 al 2013. Les trenta-sis comunicacions,
encapçalades per la conferència inaugural i tancades per les conclusions i una selecció
de fotografies i pòsters, són obra dels especialistes més reconeguts en cada un dels
terrenys. La majoria d’ells són membres de l’Institut Menorquí d’Estudis, d’acord amb
l’objectiu fundacional de convertir-se en espai de trobada dels estudiosos menorquins,
fos quina fos la seva residència. D’aquí també que sigui a través d’ells que es faci present
l’àmbit universitari: Universitat de les Illes Balears, Universitat de Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat Miguel Hernández (Alacant), Universitat de Salamanca i fins Boston University. Amb ells, van ser també convocats professionals reconeguts i
membres de la rica xarxa d’entitats menorquines d’àmbits diferents: mediambiental, naturalístic, alimentari, econòmic, turístic, musical, històric i sindical.
El resultat d’aquesta feina col·lectiva és el que ara ens arriba per fer-ne les lectures
detingudes que els textos demanen, per continuar el diàleg i el debat, per extreure’n les
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pròpies conclusions i per orientar les millors actuacions de futur. El llibre 20 anys d’una
il·lusió. Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca ens ho permet
de la millor manera gràcies al plantejament coratjós de l’OBSAM d’avançar en relació
amb l’estructura de les jornades anteriors. No es va tractar només d’abordar un tema
amb el màxim rigor sinó també de mirar de respondre les preguntes plantejades, les generals i les particulars de cada bloc, amb tota la coherència argumental. Açò és el que
permet que dades i continguts es posin al servei de la voluntat de donar respostes, en
cap cas tancades sinó que serveixen per mirar de debatre i de trobar col·lectivament
aquelles que Menorca necessita per renovar, vint anys després, la veritable il·lusió que ens
permeti avançar fermament com a reserva de biosfera. Aquest és ara, amb el contrapunt
d’aquesta publicació, el nostre repte.

Josefina Salord Ripoll
Coordinadora científica de l’IME
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Introducció
Antecedents
La publicació de les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca
és una actualització del compromís que l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) exerceix des
del 1989, en què va organitzar-ne les primeres, a les conclusions de les quals es recollia
clarament la proposta de sol·licitar formalment a la UNESCO la declaració de Menorca
com a reserva de biosfera, reconeixement que es va fer efectiu el 1993. D’aleshores ençà,
se n’han celebrades aproximadament cada cinc anys amb la voluntat de valorar la coherència de la declaració amb l’evolució de l’illa i d’assenyalar els consegüents camins
de futur. Així, la primera fita de la relació de l’IME amb la reserva de biosfera de Menorca
se situa el 1989 amb les Jornades sobre Conservació i Desenvolupament a Menorca,
celebrades al Llatzeret de Maó. El resultat en van ser els cinc toms que configuren els
principis de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera. Dos anys després, es
dissenyà el full de ruta amb els cinc toms de les Propuestas para un Plan de Desarrollo
Sostenible de Menorca, un resum de les quals es va publicar el 1998 amb el títol Estudio
de Viabilidad del Plan de Desarrollo Sostenible.
Amb tot, les primeres jornades científiques de veritable avaluació, conegudes com les
Jornades dels 10 anys de Llatzeret, se celebraren el març de 1999 a Ciutadella. Ja s’hi
va concloure que, després de cinc anys, el debat social havia estat positiu però el creixement urbà i l’expansió turística podien posar en risc els principis de la declaració i, per
això, s’instava a fer una planificació econòmica i territorial coherents amb els valors del
programa MaB. Cinc anys després, el 2004, es van celebrar les Jornades dels 10 anys,
en les quals participaren, a més de membres de l’IME, representants del teixit associatiu, diverses ONG de Menorca i tècnics d’altres reserves de biosfera. Les conclusions,
en aquest cas, foren més positives, ja que feia poc que s’havia avançat en la protecció
territorial de l’illa amb l’aprovació del PTI i l’ampliació del Parc Natural de s’Albufera des
Grau. A més, s’havien creat les Agendes 21 Local municipals, el Servei Mancomunat per
a la Gestió i Neteja del Litoral o el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, juntament amb l’OBSAM. Tot i això, encara es detectaren importants problemes ambientals
i de gestió, per la qual cosa les conclusions apuntaven a reformar el règim jurídic, dotar
de recursos propis la coordinació de la reserva de biosfera i millorar la comunicació. Les
Jornades sobre els 15 anys se celebraren l’octubre de 2008 i, tot i que es va considerar
positiva la implantació dels instruments de gestió aprovats anteriorment i la creació de
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l’Agència Menorca Reserva de Biosfera com a òrgan de gestió i participació, els experts
van apuntar que encara hi havia molta feina a fer en temes cabdals per a la sostenibilitat,
com l’aigua, l’energia o el transport.
De la mateixa manera que els resums de les ponències i les conclusions de cada
una de les Jornades s’han publicat a la col·lecció «Recerca» de l’IME amb l’objectiu de
generar registre històric i servir de referència per a la gestió de la reserva de biosfera, la
present publicació és el testimoni de les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de
biosfera de Menorca, celebrades el novembre de 2013 a la seu de l’IME dins un context
polític i econòmic que va incidir no només en el seu desenvolupament sinó també en el
retard de la seva publicació. En efecte, els anys que s’hi analitzen (del 2008 fins al 2013)
van estar marcats per la crisi econòmica i per l’arribada de l’esclat de la bombolla immobiliària. En aquest sentit, la crisi global ha tingut un fort impacte a escala local, tant en la
societat i l’economia com, fins i tot, en el medi ambient: des de determinats àmbits polítics i socials, s’ha posat en dubte el projecte reserva de biosfera per considerar-lo un fre
al creixement econòmic i perquè «la creació de llocs de feina», la millora dels indicadors o
les perspectives econòmiques d’uns quants s’han posat per davant de polítiques valentes
que ajudessin a tirar endavant i a donar sentit a la declaració de Menorca com a reserva
de biosfera.

Qüestions plantejades
Així, malgrat les dificultats i el context, arribats els 20 anys de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera, es van celebrar les corresponents jornades científiques
d’avaluació amb la voluntat d’avançar en relació amb les precedents: a més de fer un
breu repàs de l’estat de la qüestió, es van debatre punts clau, mancats d’acord, per a
la sostenibilitat en un futur immediat, i es van posar damunt la taula una sèrie de possibles solucions. Per aquesta raó, als ponents convidats se’ls van plantejar dues preguntes
clares a les quals havien de respondre de forma obligatòria i explícita: 1) Es dóna a Menorca un desenvolupament sostenible? i 2) Hi ha a Menorca una gestió diferenciada de la
resta d’illes o altres territoris?
Les jornades es van organitzar en cinc blocs de treball de temàtiques transversals, on
confluïen especialistes procedents de disciplines diverses, amb la voluntat de promoure
la discussió i el debat des de diferents enfocaments. Dins cada un d’aquests blocs, es
van plantejar també unes preguntes clau en termes de sostenibilitat i més específiques
de cada àmbit, que havien de ser respostes durant les comunicacions i el debat posterior.
Així, les qüestions plantejades a cada bloc van ser:
BLOC 1 - Vectors ambientals: aigua, energia i residus
És Menorca realment sostenible?
S’externalitzen molts dels seus impactes sobre el medi? Com pot ser més autosuficient?
Cap a on volem anar?
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BLOC 2 - Territori i paisatge
En què consumeix més territori Menorca?
Atès que és un territori limitat, com s’hauria de gestionar?
Quins són els límits de creixement?
BLOC 3 - Conservació i gestió del patrimoni natural
Quines són les prioritats de conservació i gestió tenint en compte la limitació o disminució
dels recursos?
Cal apostar per una gestió activa o passiva?
BLOC 4 - Conservació i gestió del patrimoni cultural
Quin paper juga el patrimoni cultural dins la reserva de biosfera de Menorca?
És el patrimoni històric/etnològic només un recurs turístic?
Es pot preservar simplement com a fonament de la nostra identitat?
BLOC 5 – Economia, educació i benestar social
Progrés econòmic i progrés social són directament proporcionals?
Situació de Menorca amb relació a la resta de les Balears i altres territoris?
Seguim un model diferent pel fet de ser reserva de biosfera?

Desenvolupament de les jornades
Les jornades es van celebrar durant cinc dies (cinc capvespres de dilluns a divendres)
del mes de novembre de 2013. Van començar amb la conferència inaugural del Dr. Joan
Rita, que explicà el clima sociopolític de la gestació de la declaració Menorca com a reserva de biosfera i, a la vegada, recordà i homenatjà el nostre estimat Josep Miquel Vidal.
Després, cada capvespre es va dedicar a un bloc temàtic: un total de 37 ponents van ser
convidats a exposar els seus coneixements i a mirar de respondre les preguntes plantejades. Des d’aquí volem agrair sincerament l’esforç i la participació de cada un d’ells, ja
que cal recordar que tots ho van fer de manera desinteressada i que és gràcies a aquest
altruisme que es pot realitzar l’avaluació continuada de la RB. També cal destacar l’assistència notable de públic durant les sessions, unes cinquanta persones diàries, i agrair
també la seva participació i aportacions al debat.
La cloenda de les jornades es va celebrar un parell de setmanes més tard i, en aquest
acte, el Sr. Sergi Marí (director de l’OBSAM) va fer una lectura comentada de les conclusions de les Jornades dels 20 anys i presentà un decàleg de propostes de cara al futur immediat de la reserva de biosfera de Menorca, que queda recollit a l’apartat de conclusions
d’aquesta publicació. A més, per enriquir la darrera jornada i donar peu a la reflexió i idees
per al futur, es van projectar vídeos sobre experiències de sostenibilitat d’altres territoris
RB. Així, es va poder veure l’experiència de Gorona del Viento a la RB del Hierro per fer
l’illa autosuficient energèticament; el projecte Connect de la Rioja, per construir una xarxa
de punts de recàrrega «d’Emissió Zero» per automòbils elèctrics; l’experiència de recolli-
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da de residus mitjançant taxa justa del municipi d’Argentona, a Catalunya; el projecte de
mobilitat interurbana sostenible (CIVITAS) de Donostia; l’experiència del Consorci per a
la Defensa de la Conca del Besòs pel que fa a reduir el consum energètic de les EDAR;
l’experiència en gestió i comunicació de la reserva de biosfera d’Urdaibai; la creació del
Consorci Vies Verdes de Girona, i l’experiència de sostenibilitat de la Findhorn Foundation, una ecocomunitat d’Escòcia.
Posteriorment a les jornades, durant els mesos de gener a març de 2014, l’equip
tècnic de l’OBSAM es va dedicar a difondre els aspectes fonamentals i les conclusions
de les jornades a cada un dels vuit municipis de l’illa a través de xerrades divulgatives.
Aquesta actuació en concret i la necessitat de comunicar el contingut de les jornades a la
societat van ser accions demandades en diverses ocasions tant durant els debats com el
dia de les conclusions.

Una il·lusió
Finalment, cal dir que el sobretítol d’aquestes jornades, 20 anys d’una il·lusió, tampoc
no és casual i que respon a la voluntat de combinar tres idees en un joc de paraules. El
primer motiu és rendir un sentit homenatge a Josep Miquel Vidal Hernández, coordinador
científic de l’IME durant 27 anys, figura essencial per a la declaració de Menorca com a
reserva de biosfera i que ens deixava el 9 de gener de 2013. «Història d’una il·lusió» és titulava la conferència inaugural que pronuncià Josep M. Vidal en les jornades dels 15 anys
de la RB i que acabava amb les següents paraules: «L’aposta per Menorca reserva de
biosfera continua essent una aposta vàlida i engrescadora». Així, aquesta seria la segona
idea que vol transmetre el títol, la il·lusió per continuar endavant i seguir millorant aspectes
de la sostenibilitat. No obstant açò, sovint les paraules ens brinden la possibilitat d’interpretacions diverses i no la volem deixar perdre per trobar-li un tercer sentit més crític. Una
il·lusió també és una quimera, com una façana molt polida i fins ostentosa, mentre que,
a dins, la casa encara està a mig fer. I en aquestes jornades dels 20 anys, s’ha posat de
manifest que és necessari un canvi de rumb decidit, valent i consensuat. De la societat
menorquina depèn quin dels dos sentits d’il·lusió arribarà a prevaldre: una aposta vàlida i
engrescadora, o una simple quimera.

Agnès Canals Bassedas, David Carreras Martí, Félix de Pablo Pons,
Sònia Estradé Niubó, Sergi Marí Pons i Josefina Salord Ripoll,
Comissió organitzadora de les Jornades sobre els 20 anys de la RB de Menorca
Maó, desembre de 2015
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Jornades sobre els 20 anys de
la reserva de biosfera de Menorca
18-22 de novembre i 3 de desembre (6 dies)
Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis, Can Victori, Camí des Castell, 28, Maó

Dilluns 18 de novembre
17:00 h Obertura de les Jornades a càrrec d’autoritats
President de l’Agència de Reserva de Biosfera. Sr. Fernando Villalonga Bordes
Director Insular de Cultura, patrimoni i educació. Sr. Cristóbal Marqués Pallisser.
Coordinadora Científica de l’IME. Sra. Josefina Salord Ripoll.
Representant del Consell Científic del Comitè MaB. Dr. Jeroni Galmés Galmés.
17:20 h Conferència inaugural: història de la reserva de biosfera (1993-2013)
Dr. Joan Rita Larrucea, professor UIB
17:50 h Inauguració dels pòsters sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca
Al llarg de la setmana els pòsters romandran penjats a la seu de Can Victori
18:00 h BLOC 1. VECTORS AMBIENTALS: AIGUA, ENERGIA I RESIDUS
Preguntes clau: És Menorca realment sostenible?
S’externalitzen molts dels seus impactes sobre el medi?
Com pot ser més autosuficient? Cap a on volem anar?
Moderador: Sr. David Carreras Martí, cap de projectes de l’OBSAM
Comunicacions:
1. L’energia que consumim i la que consumirem. Sr. Rafel Muñoz Campos
Consorci de Residus i Energia del CIM i membre de l’IME
2. Els recursos hídrics a Menorca: l’etern debat
Sra. Sònia Estradé Niubó. OBSAM i membre de l’IME
3. Evolució en la generació de residus. Sr. Anna Gallofré de Lapuente, OBSAM
(descans)
4. Sobirania alimentària. Sr. Ricard Cots Torrelles. ONG Justícia Alimentària
5. Sostenibilitat del transport a Menorca: passat, present i futur
Sr. Joan Morro Martí. E-ARQ Enginyeria + Arquitectura
6. El futur dels vectors ambientals en el context global i local
Sr. Jesús Cardona Pons. Nontropia Arquitectura i membre de l’IME
Preguntes i debat entre els assistents
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Dimarts 19 de novembre
17:00 h BLOC 2. TERRITORI I PAISATGE
Pregunta clau: En què consumeix més territori Menorca?
Atès que és un territori limitat, com s’hauria de gestionar?
Quins són els límits de creixement?
Moderadora: Sra. Agnès Canals Bassedas, membre de la secció de Ciències
Naturals de l’IME
Comunicacions:
1. Evolució de l’ocupació del sòl: tendències en el creixement urbà i en el mosaic
agroforestal. Sr. David Carreras Martí, OBSAM-IME, i Sra. Cristina Domingo
Marimon, GRUMETS-UAB
2. Gestió efectiva dels espais naturals protegits de Menorca en un entorn d’incertesa
Sr. Miquel Truyol Olives. Secció de Ciències Naturals de l’IME
3. Dimensionament d’infraestructures. Sr. Alberto Correa, enginyer de camins
4. Instal·lació d’energies renovables. De quin tipus i a on?
Sr. Eduard Furró Estany. Assessor del GOB-Menorca
(descans)
5. Noves intervencions de gran consum de territori
Sr. Miquel Camps Taltavull, GOB-Menorca
6. La freqüentació en espais naturals i els seus conflictes. Dr. Francesc Xavier Roig i
Munar. QU4TRE consultoria ambiental
7. Pressió humana difusa en l’entorn rural i natural
Dr. Félix de Pablo Pons. Cap de la secció de Ciències Naturals, IME
Preguntes i debat entre els assistents
Dimecres 20 de novembre
17:00 h BLOC 3 CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
Pregunta clau: Prioritats de conservació i gestió amb recursos limitats?
Gestió activa o passiva?
Moderador: Dr. Félix de Pablo Pons, cap de la secció de Ciències Naturals de
l’IME
Comunicacions:
1. Els plans de protecció de les espècies de flora i fauna de Menorca: situació actual i
perspectives futures. Sr. Iván Ramos Torrens. Servei de Protecció d’Espècies, CAIB
2. Prevención y extinción de incendios forestales en Menorca (1993-2013): Evolución,
situación actual, estrategias y oportunidades
Sr. Jorge Casado Bragado. Responsable IBANAT Menorca
3. Neteja de torrents
Sr. Cristòfol Mascaró Sintes, GOB-Menorca Grup i membre de l’IME
4. Els projectes LIFE Natura a Menorca. Sr. Pere Fraga i Arguimbau (IME)
(descans)
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5. La conservació d’ocells i les xarxes de seguiment
Sr. Òscar Garcia Febrero. SOM Menorca i membre de l’IME
6. La conservació d’espècies clau
Dr. Valentín Pérez Mellado. Universidad de Salamanca i membre de l’IME
7. Aspectes marins
Dr. Lluís Cardona Pascual. Universitat de Barcelona i membre de l’IME
8. Propostes de gestió del patrimoni geològic de Menorca
Dr. Antoni Obrador Tudurí, Departament de Geologia UAB i membre de l’IME
Preguntes i debat entre els assistents
Dijous 21 de novembre
17:00 h BLOC 4 - CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Preguntes clau: Quin paper juga el patrimoni cultural dins la reserva
de biosfera de Menorca? És el patrimoni històric/etnològic només un
recurs turístic? Es pot preservar simplement com a fonament de la nostra
identitat?
Moderador: Sr. Amador Marí Puig, cap de la secció d’Història i Arqueologia de
l’IME
Comunicacions:
1. Vint anys després: la perduració dels objectius en la conservació del patrimoni
històric. Sra. Joana Gual Cerdó. Servei de Patrimoni del CIM i membre de l’IME
2. Possibilitats del binomi turisme i patrimoni
Dra. Amalia Pérez-Juez Gil, Boston University i membre de l’IME
3. La preservació de les tradicions i costums. Patrimoni immaterial
Dr. Jaume Mascaró Pons. Universitat de Barcelona i membre de l’IME
4. L’etnologia més enllà d’un recurs turístic
Sr. Pau Salort Salort. Membre de l’IME
(descans)
5. La necessitat de salvaguarda del patrimoni etnològic en la configuració del paisatge
de Menorca. Sr. Alberto Coll Arredondo, amb la col·laboració del Sr. Agustín
Petschen Zapiraín. Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella
6. I així, que passin els anys...
Dr. Joan Enric Vilardell Santacana. Arquitecte
7. El patrimoni immaterial: la pervivència de la toponímia
Sr. Xavier Gomila Pons. Membre de l’IME
8. El paper de les associacions folklòriques
Sr. Damià Bosch Bosch. FEMEFOLK
9. Preguntes i debat entre els assistents
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Divendres 22 de novembre
17:00 h BLOC 5 – ECONOMIA, EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL
Pregunta clau: Progrés econòmic i progrés social són directament
proporcionals? Situació de Menorca amb relació a la resta de les Balears i
altres territoris? Seguim un model diferent pel fet de ser reserva de biosfera?
Moderador: Sr. Joan Lluís Torres Coll, cap de la secció de Ciència i Tècnica de
l’IME.
Comunicacions:
1. Evolució econòmica
Dr. Alfons Méndez Vidal. Cap de la secció de Ciències Socials de l’IME
2. Tendències actuals del turisme
Sr. Emili de Balanzó. Expert en Turisme.
3. La creació d’empreses
Sr. Joan Sánchez Tuomala. PROQUAME, Joves Empresaris i Cercle d’Economia de
Menorca
4. Reserva de biosfera i mercat de treball
Sr. Ramon Carreras Torrent. CCOO Menorca
(descans)
5. Està sorgint un nou model agrari?
Sra. Núria Llabrés Prat, GOB-Menorca
6. Evolució del benestar social
Sra. Antònia Florit Salord, Càritas Menorca
7. La salut en totes les polítiques en el marc d’una reserva de la biosfera
Dr. Ildefonso Hernández Aguado, Universidad Miguel Hernández (Alicante) i
membre de l’IME
8. Educació i reserva de biosfera: aportacions i perspectives de futur
Dr. Pere Alzina Seguí. UIB i membre de l’IME
Dimarts 3 de desembre
19:00 h EXPOSICIÓ DE LES CONCLUSIONS
Lectura comentada de les conclusions. Sr. Sergi Marí Pons, director de
l’OBSAM
Vídeos i reportatges d’experiències positives en altres reserves de biosfera. Sra.
Agnès Canals Bassedas, secció de ciències naturals de l’IME
Cloenda de les jornades per part de la presidenta de l’Institut Menorquí
d’Estudis, Sra. Maruja Baillo Vadell
Les xerrades i actes es van desenvolupar segons l’ordre previst, encara que quan quedava una setmana per
a l’inici de les jornades es va haver de substituir la ponència de residus per la impossibilitat d’assistir dels primers convidats i que a darrera hora no es va poder comptar amb la ponència la Sra. Florit per motius personals. També cal comentar que al principi del debat del cinquè bloc es va llegir un escrit fet arribar per Guillem
López Casasnovas (membre fundador de l’IME) en què disculpà la seva absència i donà idees per al debat.
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L’origen de la reserva de biosfera de
Menorca i la seva història (1993-2013).
Una visió personal i subjectiva
del que ha passat
Juan RITA LARRUCEA
Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i membre fundador de l’IME

Al llibre de les Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca (IME,
2009), es publicà la conferència inaugural que va fer Josep Miquel Vidal Hernández amb
el títol «La Reserva de Biosfera de Menorca: Història d’una il·lusió». En aquest text de
15 pàgines, s’hi relaten, amb tot luxe de detalls, els esdeveniments per arribar al fet que
Menorca fos declarada reserva de la biosfera per la UNESCO. Llegint l’article tenc un fort
sentiment de nostàlgia d’aquella època. D’una banda perquè Josep Miquel Vidal ja no és
entre nosaltres, i el trobo a faltar, i de l’altra perquè personalment també trobo a faltar la
il·lusió d’aquella època. Aquesta paraula, «il·lusió», que Vidal encertadament va introduir al
títol de la seva conferència. Vagi per endavant el meu homenatge a la seva figura que tant
va fer per la cultura de l’illa i per aconseguir la declaració de la UNESCO.
Amb aquest antecedent, la meva idea és situar la declaració de la reserva de biosfera
de Menorca en el context social, històric i econòmic de l’època. I la idea que vull transmetre és que la reserva de Menorca va ser el resultat local d’una onada de pensament
que en aquell moment era global. Segurament va ser un moment excepcional de la nostra
història, en què es varen fer passes molt importants per canviar la mentalitat sobre com
s’havien d’aprofitar els recursos naturals. Crec que podem aprendre molt analitzant aquell
moment i comparant-lo amb l’actualitat. Per això, no he volgut fer una crònica, sinó donar
una visió subjectiva -la meva visió personal- de les circumstàncies que varen portar a un
èxit que segurament ara no es podria repetir.
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1. Els actors que hi varen intervenir
Uns dels factors claus per comprendre l’inici
d’aquesta aventura són l’existència de l’Institut
Menorquí d’Estudis (IME) i la figura de Josep M.
Vidal. Aquesta institució, l’IME, es va fundar amb
una idea molt clara, que fos un punt de trobada
d’estudiosos menorquins, o de fora de Menorca
però que tinguessin lligams amb l’illa. Una institució, a més, amb autonomia política.
Això va ser molt important perquè l’IME tenia,
i té, la credibilitat d’una institució cultural, que no
estava mediatitzada per les fílies i fòbies polítiques. Això va permetre que gent molt qualificada
i amb idees diferents aportés la seva feina i saviesa al projecte de fer l’illa reserva de biosfera,
i fes que fos més una obra col·lectiva que d’un
autor particular. També va permetre mantenir la
iniciativa i donar continuïtat al projecte malgrat
Josep Miquel Vidal Hernández.
els canvis polítics que es varen donar al Consell
Maó, 1939-2013
Insular. Per acabar, va permetre també que molts
de grups socials no tinguessin els recels habituals que tenen quan el projecte neix d’una
administració pública. No cal dir que la figura de Josep M. Vidal és clau en aquest sentit.
D’altra banda, ens vàrem trobar que al Comitè Espanyol del programa MaB de la
UNESCO, hi havia la figura del Dr. Emilio Fernández Galiano (1923-2006), catedràtic de
Botànica. Aquest professor va ser el primer que va tenir la idea genial que Menorca podria
ser una bona reserva de biosfera. Hem de tenir en compte que fins a aquell moment les
reserves de biosfera espanyoles (tret del cas d’Urdaibai al País Basc) eren vistes com una
cosa semblant a un parc nacional, es consideraven com llocs verges on la natura i la seva
conservació eren els objectius principals.
El professor Fernández Galiano va tenir la visió que un indret com Menorca, amb pobles, indústria i turisme, podria ser un bon laboratori i un bon exemple de com compaginar la conservació i el desenvolupament econòmic. De fet, aquest era l’objectiu del
programa Man and Biosfere (MaB), que, per això, uneix les dues paraules claus: home i
biosfera. Les reserves de biosfera havien d’incloure forçosament l’home com una peça
crucial del sistema. Això ara ho veim com quelcom completament natural, però no ho era
en aquell moment, i la declaració de Menorca i l’illa de Lanzarote va suposar un canvi del
paradigma del que és una reserva de biosfera, no només a Espanya, segurament també
al món. La declaració de Menorca va ser una aposta, però no només per a l’illa, sinó també per a la mateixa UNESCO. Per tant, crec que és just reconèixer el paper d’aquest vell
professor de botànica que es va sortir del camí tradicional per apostar per una nova idea.
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Uns altres protagonistes varen ser Tomás Azcárate i Joan Huguet. El primer era aleshores president del Comitè Espanyol del MaB i el segon, president del Consell Insular. Per
tant, eren les persones que realment decidien. Tot dos varen acceptar el repte.

Dr. Emilio Fernández Galiano (1923-2006), catedràtic de Botànica i vocal del programa MaB de la
UNESCO, va ser el primer que va tenir la idea que Menorca podria ser una bona reserva de biosfera

Tomás Azcárate és zoòleg però sempre s’ha involucrat en la gestió del medi ambient a
les administracions públiques. Un home que, quan el vaig conèixer, volia donar un protagonisme internacional al que feia el MaB Espanya; una persona controvertida per la seva
manera personal de fer les coses, però amb prou visió de futur. Ell no va tenir problemes
d’acceptar aquesta nova visió de les reserves de biosfera i de defensar les candidatures
de Menorca i Lanzarote. Durant la seva presidència, la xarxa espanyola de reserves de biosfera va viure un moment dolç (però no sense problemes greus) que va culminar el 1995
amb l’organització d’un congrés mundial de reserves de biosfera a Sevilla. Aquesta reunió
internacional va ser molt important perquè va donar el vistiplau a una nova estratègia per
a les reserves de biosfera que avui en dia, vint anys després, encara està vigent (Reservas
de la Biosfera: La estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial. UNESCO, 1996)
Per la seva banda, Joan Huguet, president del Consell Insular de Menorca (CIM) en
aquell moment, pertanyia a un partit oposat a Tomás Azcárate, però això no va ser impediment per poder enllestir un projecte com el de la reserva de Menorca i aglutinar un
consens polític sobre el mateix. Naturalment un consens és mèrit de tots el partits que
varen ser capaços de pactar políticament. Personalment, però, veig difícil que amb altres
dirigents hagués estat possible.
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Menorca va ser declarada reserva de biosfera l’octubre de 1993,
durant la presidència del CIM de Joan Huguet

2. Els antecedents
Les idees brillants no solen ser producte només d’un moment d’inspiració. Més aviat
són resultat d’un procés llarg. En el cas que ens ocupa, la idea que s’havia de tractar
l’illa globalment per ser eficaç venia d’uns treballs previs fets a l’òrbita del MaB. Eren els
paradigmes o exemples del que convindria fer. Es tractava de l’Ecoplan para la isla de la
Gomera (MOPU, 1988) i Estudio integrado de la isla de Formentera. Bases para un ecodesarrollo (MOPT, 1992), aquest darrer, fruit d’un projecte fet entre 1985 i 1988 dirigit pel
Dr. Miquel Morey, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de les Illes Balears. En els dos
casos quedava clar que era important tractar les Illes globalment i que el medi ambient
havia d’estar present en totes les polítiques de desenvolupament (energia, residus, obres
públiques, planificació territorial, etc.). Així, el medi ambient i la conservació de la natura
no es podien deslligar del desenvolupament humà. D’altra banda, quedava clar que feien
falta instruments de planificació a escala insular per tal que les polítiques ambientals fossin coherents. Un desig, el de planificació insular, que era una constant als debats que
tots tenien en aquella època.
Aquesta visió «holística» de l’illa quedava perfectament integrada sota un nom que
era el de «reserva de biosfera». Alguns dels autors o participants d’aquells treballs fets
a la Gomera i Formentera tindrien després un paper destacat en el procés desenvolupat
a Menorca. Per exemple, podem citar el Dr. Antonio Gómez Sal, que ara és catedràtic
d’Ecologia de la Universitat d’Alcalà, i que va acompanyar el Dr. Emilio Fernández Galiano
en la primera visita a Menorca; Cipriano Marín, que va participar molt directament en l’elaboració de la documentació de la candidatura de Menorca i també de Lanzarote; i Pier
Giovanni d’Ayala, responsable en aquell moment del programa sobre illes del MaB.
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3. El debat social i polític
Des que es va llançar la idea de la reserva de biosfera (1989) fins que se’n va produir
la declaració (1993) varen passar quatre anys. Durant aquest temps es va debatre què
volia dir la reserva de biosfera, es va consolidar el consens sobre la iniciativa i es varen
elaborar els documents tècnics de la candidatura. Revisant els retalls dels diaris d’aquells
anys es pot veure que no hi havia oposició a la declaració, o que no es manifestava. Hi
havia, però, molts dubtes (i molt escepticisme) sobre el significat (què volia dir ser reserva
de biosfera?) i sobre les intencions polítiques que hi havia darrere. En qualsevol cas, estic
convençut que era una idea que suscitava molta més simpatia que rebuig en la societat
de l’època. I això és important, i fins i tot sorprenent, com veurem en el següent apartat
sobre el context econòmic del moment.
És ben cert que el concepte de reserva de biosfera és difícil d’explicar. El mateix MaB
va intentar aclarir-ne els dubtes en un informe emès al novembre de 1991 amb el títol «Informe sobre las principales características de las reservas de biosfera y su aplicación a la
isla de Menorca» signat per Joan Ignasi Castelló, que era vicepresident del MaB-Espanya,
en què resumia molt bé què són les reserves i què se n’espera.
Em permet transcriure’n algunes línies perquè són perfectament vigents:
« 4. Características fundamentales de las Reservas de la Biosfera
Las Reservas de la Biosfera son, pues, áreas representativas en las que la Sociedad
adquiere el compromiso de gestionarlas, de acuerdo con las siguientes funciones:
Garantizar una utilización racional del territorio y de los recursos.
Resolver, con la mayor participación posible, los problemas de gestión de los recursos
naturales y de ordenación del territorio.
...
Asegurar la vigilancia continua de las modificaciones naturales o provocadas por el
hombre.
Comprender el funcionamiento de los sistemas generales.
Difundir los conocimientos científicos.
Conservar los recursos biológicos.»
En aquest paràgraf hi ha algunes paraules clau per comprendre la filosofia d’una reserva. Aquesta figura no està en contra del desenvolupament econòmic o de noves infraestructures, sinó que mana que es faci un ús racional del territori i que la participació
és fonamental per resoldre els conflictes. Aquestes idees es tornen completament actuals en el debat que hi ha ara (2013) sobre la desmesura de les obres públiques que es
volen fer a l’illa. També aquestes línies mostraven el camí del que després serien dues de
les eines més importants de la reserva de biosfera. La gestió del territori, amb el Pla
territorial insular (PTI), i la investigació i el seguiment de la reserva amb l’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM).
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Notícies i articles d’opinió publicats a la premsa local evidencien l’existència del debat social sobre la
declaració de Menorca com a reserva de biosfera

4. El context històric i el pensament ambiental de principi dels 90
Estic convençut que la declaració de reserva de Menorca va ser, indirectament, producte d’un determinat moment històric. El final dels anys 80 i principi dels 90 va ser un
moment de grans canvis en el context internacional. Recordem que el novembre 1989, el
mateix any que es planteja la possibilitat de la reserva de biosfera, cau el Mur de Berlín;
a l’any següent es produeix la reunificació d’Alemanya; el 1991 comencen les guerres de
Kuwait i dels Balcans, i també desapareix la URSS. El 1992 se signa el Tractat de Maastricht i el Conveni de prohibició universal d’armes químiques; també Bill Clinton guanyà les
eleccions als EUA.
Va ser un moment en què acaba la guerra freda, i es reconsideren els pressupostos
militars. Segons dades del Banc Mundial la despesa en defensa es va reduir a molts de
països, Espanya inclosa, a prop de la meitat respecte del PIB entre el 1988 i el 2000. Va
ser un moment de canvi molt important que segurament es va capgirar l’11 de setembre
de 2001.
En el context de la conservació de la natura també varen passar coses molt importants en aquells moments. El 1987 es publicà l’«Informe Brundtland» en què es defineix el
concepte de «desenvolupament sostenible», que mostra que les tendències mundial de la
conservació de la natura anaven cap a fer compatible el desenvolupament econòmic amb
la conservació dels recursos naturals. El 1992, l’any que es va sol·licitar la declaració de
Menorca a la UNESCO, es va reunir la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro. Aquest esdeveniment va marcar profundament les polítiques ambientals arreu del món (per exemple,
el Conveni sobre la diversitat biològica, i la Convenció de les NU sobre el canvi climàtic
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que després es va completar amb el Protocol de Kyoto sobre canvi climàtic,1997), i va
popularitzar el concepte de desenvolupament sostenible. També el 1992 la Unió Europea
va aprovar la Directiva d’hàbitats i la Xarxa Natura 2000, que han estat els instruments
claus per a la política d’espais protegits a Europa en les darreres dècades.
Per tant, tant el context internacional com el pensament sobre el medi ambient varen propiciar una època extraordinària de progrés de la protecció del medi ambient, i de
la idea que el desenvolupament humà havia de fer-se sense oblidar la conservació dels
recursos naturals. Aquesta ona positiva no feia més que afavorir el sentiment d’il·lusió de
la qual parlava el títol de la conferència de Josep M. Vidal que comentava al principi, i de
donar suport al sentiment que s’era en el camí correcte.

5. El context socioeconòmic de Menorca de principi dels 90
Crec que també és important recordar quin era el context econòmic de Menorca en
aquell moment. Quan es va demanar ajuda al MaB-UNESCO era al final dels 80, una època que s’havia caracteritzat pel creixement urbanístic. Hi havia molta por que aquest creixement malmetés l’illa i molta gent volia fer alguna cosa per introduir control sobre aquest
creixement. La planificació insular i municipal vigent en aquell moment deixava gairebé
sense instrument de control urbanístics les administracions. Les batalles ecologistes es
feien per defensar llocs emblemàtics (l’Albufera, Macarella, Cala Trebalúger, etc.).

Notícia apareguda a la premsa local l’abril de 1989 sobre la manifestació ecologista en contra de la
urbanització de Trebalúger
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Recordo que es trobava a faltar una visió insular en tots els sentits tal com s’ha comentat abans. Es veia clar que el que importava era l’illa sencera, no només una cala, una
platja, un barranc. Així que la idea d’una figura com la reserva de biosfera que cobrís tota
l’illa es va veure com un instrument molt útil en aquest sentit.
Aquest sentiment no era exclusiu dels ecologistes. El sector turístic també manifestava la seva preocupació i hi havia una demanda de control urbanístic des dels hotelers
i alguns operadors turístics. L’hemeroteca ens mostra documents realment curiosos, vist
des l’actualitat, d’aquest discurs coincident entre el món «ambientalista» i el «món del
turisme», que feia que fins i tot el Diari Menorca publiqués en primera plana un article titulat «La nefasta «balearización» de una ex-paradisíaca Menorca» (29 de juny de 1989). El
mateix any Jaume Cladera (PP), conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears tenia
intenció de crear un impost ecològic i una normativa de protecció territorial (vegeu Diari
Menorca, 22 de novembre de 1989).

Portada del Diari Menorca de 29 de juny de 1989

El mateix any 1989, i sobretot els anys següents, va arribar la crisi turística i econòmica (1991-1993). Va davallar l’arribada de turistes, i a final de 1992 el país va entrar en
recessió. L’atur es va incrementar ràpidament fins a prop del 24 %. Aquesta dinàmica ens

38

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

sona molt coneguda avui en dia que patim un procés semblant. Però el que vull destacar
és que quan es va demanar la declaració de reserva de biosfera, Menorca i tot el país es
trobaven en un crisi econòmica i en recessió.
És realment sorprenent, vist des de l’òptica actual, que davant aquesta crisi la reacció
dels sectors econòmics i polítics dominants fos la de fer passes per conservar la natura,
que també podríem entendre com conservar el «producte turístic» o també com «frenar
l’increment de llits turístics».
Vist ara amb perspectiva resulta entenedor que el 1991 s’aprovés la Llei d’espais naturals, que és la llei que més ha fet per a la protecció del territori de les Illes Balears.
Però no només es va aprovar aquesta llei: El 1988 s’aprova el primer parc natural de les
Balears, l’Albufera de Mallorca; el 1991 s’aprova el Parc Nacional de Cabrera; el 1995
s’aprova el Parc Natural de sa Dragonera i també el Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Recordem que el 1992 el Consell Insular de Menorca demana la declaració de reserva de
biosfera i el 1993 és aprovat per la UNESCO.

L’any 1989 els hotelers reclamen control de les places turístiques i el Conseller de Turisme del Govern
balear, proposa un «impost ecològic» per preservar els espais naturals.

Els anys de 1988 fins 1995 varen ser molt importants per a la conservació de la natura
a les nostres illes. Tornem a recordar, però, que aquesta reacció política es va produir en
un context de crisi econòmica igual que ara. La gran diferència és que ara s’està produint
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un intolerable retrocés en les polítiques de conservació sota l’excusa de donar llocs de
feina i sortir de la crisi.

6. Conclusió
Estic convençut que a final dels anys 80 i principi dels 90 es varen viure uns anys
excepcionals. Uns anys en què el medi ambient va ser considerat com una prioritat, no
només pels sectors sensibilitzats sinó també per sectors econòmics influents. Aquesta
visió responia també al context històric del moment i especialment a la tendència cap a la
sostenibilitat (ben entesa) que imperava en aquell moment. La protecció del territori no es
va veure com un fre al desenvolupament econòmic sinó al contrari, o almenys hi va haver
una coincidència d’interessos. La reserva de la biosfera podria contribuir a diferenciar Menorca com un producte turístic diferent i de qualitat. D’alguna manera, uns varen veure la
declaració de la UNESCO com un suport a les accions de conservació, d’altres ho varen
veure com una oportunitat per millorar el mercat turístic (o de treure-la d’una dinàmica
que consideraven que els era perjudicial), però ningú (o poca gent) va creure que podria
significar un perjudici per a l’illa.

El sector turístic i el sector ecologista van confluir en la declaració de Menorca reserva de biosfera

La reserva de biosfera de Menorca és un fruit del seu temps. També és fruit de les
persones que varen creure en el projecte i el varen impulsar, cadascú des de la seva responsabilitat, entre les quals hi ha les nombroses persones membres de l’IME que varen
aportar la seva feina per a aquest objectiu.
I ara, veient el que està passant a l’illa, coneixent les persones que la governen, i els
grups econòmics que d’alguna manera estan decidint segons els seus interessos, podríem demanar-nos si seria possible una declaració de reserva com la que es va fer al 1993.
Jo estic segur que no, que ara seria impossible.
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PONÈNCIES BLOC 1
Vectors ambientals:
aigua, energia i residus
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L’energia que consumim
i la que consumirem
Rafael MUÑOZ CAMPOS
Consorci de Residus i Energia de Menorca

Com la majoria de territoris insulars, la nostra illa té una forta dependència dels combustibles fòssils, que en l’actualitat és del 99 %, molt enfora dels objectius de l’Europa 2020
i poc conseqüent per a una reserva de biosfera. S’estima que la nostra illa importa l’equivalent a 1,3 milions de barrils de petroli cada any per cobrir les necessitats d’energia primària, cosa que representa un cost econòmic superior als 220 milions d’euros/any i una
descapitalització sagnant de l’illa.

1. Evolució energètica
Durant els primers 20 anys transcorreguts des de la declaració de reserva de biosfera, hi podem distingir dues etapes: la primera comprèn els primers 15 anys, des de
1993 a 2008, en què el creixement econòmic de la nostra illa va ser espectacular, reflectit en un augment constant i continuat de la nostra demanda energètica a un ritme del
5,3 % d’augment anual, passant de les 102.434 tones equivalents de petroli (TEP) consumides l’any 1993 a 225.659 TEP l’any 2008 i, de fet, duplicant-se el consum d’energia primària en tan sols 12 anys; la segona correspon als darrers 5 anys en què s’aprecia un descens significatiu de la demanda d’energia primària amb un ritme sostingut del
-5 % anual per arribar a l’any 2012 amb un consum de 184.066 TEP. Aquest descens,
desgraciadament, és conseqüència de la greu situació econòmica en què es troba l’illa i
no d’un increment de l’eficiència energètica.
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Fig. 1. Energia primària consumida a Menorca

L’energia primària consumida a la nostra illa està clarament dominada pels combustibles fòssils. El mix energètic presenta la configuració següent:
• 53 % Combustible per a transformació (C. Trans.) que alimenta la central elèctrica
de Maó (fuel i dièsel).
• 39 % Combustible líquid (C. Líquid) que s’utilitza en el transport (vehicles, aviació i
naval).
• 4 % Electricitat importada (E. Imp.) provinent de Mallorca i generada a partir de fòssils com el carbó, gas natural i fuel.
• 3 % Gasos liquats (GLP) com el propà i butà destinats bàsicament a usos tèrmics.
• 1 % Electricitat provinent de fonts renovables (ER), solar i eòlica.
Contrasta la baixa penetració de les energies renovables, que està molt enfora dels
objectius de la Unió Europea 2020 en què es fixa com objectiu aconseguir el 20 % d’energia primària d’origen renovable.
Aquesta alta dependència dels combustibles fòssils, recursos inexistents a l’illa, suposa un alt cost econòmic i ambiental que repercuteix negativament de maneres diverses. Destacarem, en primer lloc, que l’energia primària actualment utilitzada equival,
aproximadament, a la importació d’1,3 milions de barrils de petroli anuals, el cost final
per un hipotètic usuari un cop repercutits els costos de refinatge, transport i distribució,
comercialització, i impostos fregaria els 220 milions d’euros, dels quals la major part surt
de Menorca i no contribueix a millorar-ne l’equilibri econòmic. En segon terme, cal tenir
present la repercussió ambiental en forma d’emissions de gasos d’efecte hivernacle,
que el 2012 van fregar les 600.000 tones de CO 2, la qual cosa suposà que se superàs
un 56 % la referència de Kyoto en base a l’any 1990.
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A conseqüència de la dependència energètica dels combustibles fòssils, tenim una
economia molt feble i condicionada a l’alta volatilitat dels preus d’aquests recursos, especialment el petroli, que cada cop són més cars.
Tothom comença a ser conscient de la relació entre el canvi climàtic i l’ús indiscriminat
dels combustibles fòssils però hi ha altres riscos associats que compliquen els escenaris
futurs. El més preocupant és que tot apunta a un declivi de l’extracció de petroli convencional (pic petrolier), que encara incidirà més en l’augment de preu d’aquest combustible
i, per efecte dominó, de la resta de recursos a mesura que es vagi substituint l’un pels altres. Convé tenir present que moltes activitats intensives en consum d’energia a les quals
estam acostumats en els nostres dies són inassumibles sense la densitat energètica del
petroli, com ara una qüestió tan clau en la nostra illa com és el transport aeri, i que la
mateixa extracció de materials i manteniment de moltes infraestructures crítiques també
requereixen importants despeses contínues d’energia.
En la mesura que anem abandonant l’ús dels fòssils, incrementem la nostra eficiència
energètica reduint el consum d’energia primària i portem a terme una transició a les renovables, podrem millorar la sostenibilitat del nostre territori.

2. Presència de renovables a l’illa
Es pot dir que la penetració de renovables a Menorca és poc més que testimonial,
atès que l’any 2012 només representà l’1 % de l’energia primària.
En els darrers catorze anys hem vist publicitar catorze projectes eòlics i dotze projectes d’instal·lacions fotovoltaiques de gran potència (vint-i-sis projectes renovables), dels
quals només se n’han executat un d’eòlic (es Milà) i dos de fotovoltaics (Son Salomó i Binissafullet). El balanç actual és que a Menorca només tenim 7,9 MW de potència elèctrica
d’origen renovable. En el mateix període de temps la central tèrmica ubicada al port de
Maó s’ha ampliat des de 45 MW fins a 250 MW, mitjançant la instal·lació de cinc turbines
de gas que funcionen amb gasoil, augmentant la nostra capacitat d’autogeneració (que
no independència) a costa d’importar combustibles altament contaminants. El panorama
no pot ser més trist, i posa en evidència que és molt més fàcil instal·lar indústries contaminants que treballar amb tecnologies que ajuden a la conservació del medi ambient.
Quines són les causes d’aquesta asimetria en la instal·lació d’energies renovables respecte a les convencionals? Sens dubte, la principal causa és no tenir definit el model
energètic que volem per a Menorca.

3. Propostes per a un canvi de model
Ens hem de plantejar un canvi radical, de manera que d’aquí a menys de 10 anys siguem capaços d’assentar les bases d’un nou model energètic, amb l’objectiu de cobrir
les nostres necessitats energètiques amb energies renovables en un termini no superior a
30 anys. Per fer-ho, caldrà treballar de valent i en diversos fronts:
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Fig. 2. Potència de generació elèctrica instal·lada a Menorca (MW).

1. Propiciar canvis legislatius, nacionals i autonòmics, per aconseguir un marc de
desenvolupament energètic (i econòmic) similar al que ja tenen les illes Canàries.
2. Revisió del PTI, per definir l’ordenació territorial adequada per a la instal·lació de
noves infraestructures energètiques, conciliant la protecció del territori i del medi
ambient, sent conscients de la temporalitat i la reversibilitat dels impactes d’aquestes noves instal·lacions.
3. Redacció d’un nou pla director sectorial energètic, que prioritzi les energies renovables, l’eficiència energètica i la generació distribuïda, que conjuntament amb el PTI
empari les noves infraestructures i doni seguretat jurídica.
4. Crear una agència insular d’energia per coordinar i impulsar polítiques municipals i
insulars amb objectius de reducció del consum energètic i promoció de les energies
renovables a petita i mitjana escala, afavorint els autoconsums, la generació distribuïda i les xarxes intel·ligents.
5. Creació d’un ens consultiu en matèria de desenvolupament energètic obert a la
participació ciutadana, a les associacions empresarials, entitats socials, etc. Aquest
ens proposaria els objectius mínims de desenvolupament energètic establint fites
temporals a 10, 20 i 30 anys.
6. Redacció d’un pla d’eficiència energètica insular per disminuir el consum de les instal·lacions públiques i privades.
7. Pla de mobilitat sostenible que fomenti l’ús de mitjans de transport no contaminants, millori la intermodalitat entre sistemes de transport (bus-vaixell, bus-aeroport)
desenvolupi la mobilitat elèctrica pública i privada. Crear xarxes o plataformes digitals que fomentin l’ús compartit del vehicle privat (car pulling o car sharing). Facilitar
l’ús de la bicicleta com un element més de la cadena de transport.
En tot cas s’ha de considerar la necessitat de planificar un descens energètic, entès com una disminució significativa del consum d’energia per càpita paral·lelament a la
substitució de l’ús de combustibles fòssils per fonts renovables. Un bon exemple a seguir,

46

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

basat en la construcció de la resiliència local, el podem trobar en les iniciatives de transició impulsades pel moviment internacional Transition Towns.

4. Cap a on volem anar?
• Utilització de fonts directes d’energia del nostre entorn biofísic: aprofitament de característiques climàtiques per als edificis, agricultura ecològica amb TRE positiu, cicle de l’aigua prescindint d’infraestructures consumidores d’energia.
• Baixar nivells d’entropia reduint les transformacions energètiques i el rang de temperatures de treball: apropar-nos al model de la naturalesa.
• Utilització de materials poc industrialitzats, si és possible d’origen local.
• Reducció del concepte residu: recirculació de materials (per exemple envasos de
vidre), reactivació dels tallers reparació de tot tipus...
• Per acabar, reducció de necessitats materials: decreixement material acompanyat
d’un creixement dels valors immaterials.
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Els recursos hídrics a Menorca.
L’etern debat
Sònia ESTRADÉ NIUBÓ
Observatori Socioambiental de Menorca. Membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME

Des de l’inici de la creació de la reserva de biosfera el debat de l’aigua ja va estar sobre
la taula. El passat proper en què imperava una cultura d’aprofitament d’un recurs escàs
mitjançant la recollida de l’aigua de pluja amb cisternes, aljubs i síquies i una agricultura
extensiva de secà adaptada al clima va quedar en l’oblit amb el desenvolupament de les
màquines de perforació i la proliferació de pous a partir de la segona meitat de segle passat. L’augment de població, el turisme i la intensificació de part de l’agricultura van produir
un augment de les extraccions a uns nivells molt elevats. El desconeixement de quanta
agua disposem i la preocupació de si ens trobem dins dels límits de la sostenibilitat va
començar a emergir en els àmbits cientificotècnics. Les dades dels diversos estudis dels
anys 70 i 80 i dels plans hidrològics donaven la idea que ens trobàvem en una franja dins
els límits de la sostenibilitat però les davallades dels nivells piezomètrics, la salinització de
l’aqüífer i la contaminació per nitrats es va fer palesa i cada cop més evident, la qual cosa
donava idea d’una mala gestió del recurs.

1. Evolució i estat actual dels recursos hídrics. És Menorca sostenible?
Se n’externalitzen els impactes?
Per tal de respondre aquesta pregunta, no ens cal fer gaires càlculs. La ineludible
qüestió que l’aigua és un recurs limitat, per una banda, i la manca de gestió de la demanda, la manca de control sobre les extraccions i la inexistència d’una gestió activa cap als
objectius ambiciosos d’arribar a un bon estat ecològic de les masses d’aigua al 2015 que
propugna la Directiva marc de l’aigua (DMA) per l’altra, ens donen una idea clara que no
regeixen les lleis de la sostenibilitat. Aquest fet queda perfectament reflectit en el mapa en
què el Pla hidrològic de Balears detalla en quin moment els aqüífers de Menorca arriba-
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ran a estar en un bon estat ecològic. Les masses d’aigua que estaven en mal estat l’any
2003 (any en què s’aprova la DMA), actualment al 2013, després de 10 anys sense una
gestió activa cap a la sostenibilitat, segueixen estant malament, i, segons el Pla hidrològic, ho seguiran estant fins al 2021 i 2027. Tot i això, el pla no proposa objectius a curt i
mitjan termini, ni mesures cap a la sostenibilitat, més aviat al contrari, la qual cosa fa pensar que seguint amb el business as usual al 2021 i 2027 sent optimistes estarem igual,
segurament pitjor.

2. La quantitat
Per avaluar la quantitat de recurs haurem de centrar la nostra mirada en el balanç hídric de l’illa. S’extreu més aigua de la que hi entra? A causa que gairebé la totalitat dels
recursos s’extreuen dels aqüífers i de la importància de l’aqüífer de Migjorn com el més
extens i principal reservori d’aigua que alimenta el 90 % de les extraccions, l’OBSAM va
centrar els esforços a acotar el balanç hídric d’aquest aqüífer.
Si observem l’evolució del balanç hídric de l’aqüífer de Migjorn en el període 1984 –
2012, veiem que el resultat del balanç s’ha mantingut en nivells negatius (sortia més aigua
de la que hi entrava) durant el període 1984 al 2000, exceptuant l’any 1985 i el 1987.
En canvi, la darrera dècada, del 2001 al 2011, el balanç ha estat positiu o amb valors
propers al zero (fig.1). Aquesta evolució del balanç ha quedat reflectida en una evolució
dels nivells piezomètrics en la mateixa línia, és a dir, un descens continuat dels nivells de
l’aigua a l’aqüífer de l’inici del període fins a l’any 2000 i una estabilització dels nivells fins i
tot petites recuperacions del 2001 al 2012 (fig. 2).

Fig. 1. Evolució del balanç hídric anual mitjà de l’aqüífer de Migjorn 1984-2012.
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Fig. 2. Evolució dels nivells piezomètrics mitjans de l’aqüífer de Migjorn 1984-2012

Observant els diversos components del balanç trobem les causes d’aquest resultat,
que són diverses:
• Infiltracions de les precipitacions en valors molt baixos els períodes 1988-1990,
1992-1995 i 1997-2000, períodes en què Menorca va patir sequeres importants. De
l’any 2001 al 2011 les infiltracions han estat molt més grans a causa de les pluviometries més elevades i situades per sobre de la mitjana dels darrers 30 anys. De fet, les
mitjanes pluviomètriques anuals del període 1984-2000 són 100 mm inferiors a les
del període 2001-2012 i les infiltracions es multipliquen per 1,8 passant de 33 hm3
anuals a 59 hm3 anuals de mitjana en un període i en l’altre.
• Les sortides per a consum urbà van anar augmentant a causa de l’augment de població a l’illa, l’augment del turisme i l’augment del consum per càpita. Les estimacions de consum urbà extretes de l’aqüífer de Migjorn de l’any 1971 eren de 3 hm3
anuals (Fayas, 1972) i després de 10 anys s’havien duplicat i eren l’any 1981 de
6,1 - 7,1 hm3 (MOPU, 1983). Aquest consum va seguir augmentant fins a 11,2 hm3
l’any 2006. Posteriorment, ha davallat lleugerament fins arribar als 10 hm 3 l’any
2012 (OBSAM, 2013). Cal recordar que el consum total de l’illa inclou també l’extracció de l’aqüífer de s’Albaida que ha anat guanyant pes relatiu i ha passat de representar el 10 % de les extraccions a més del 15 % en el període estudiat a causa
del canvi de fonts de subministrament d’aigua del municipi des Mercadal (OBSAM,
2013). Aquestes dades d’extracció suposen un consum per càpita de 285 l/hab/dia
comptant els habitants de fet, és a dir, el total de gent que hi ha a l’illa: residents,
turistes i altres visitants.
• Les extraccions per a consum agrari van experimentar un augment històric amb la
intensificació de l’agricultura amb un màxim als anys 90 i una disminució posterior.
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L’evolució del consum agrari per al període d’estudi es calcula mitjançant les dades
de l’evolució de les superfícies de regadiu. S’estimen per als anys 1989 (dades extretes mitjançant les ortofotografies d’aquell any), 2002 i 2007 (amb dades extretes
dels mapes de cobertes de sòl de l’OBSAM) (Carreres et al., 2013). En aquestes
superfícies s’apliquen les dotacions de reg calculades amb el seguiment de les finques pilot i s’hi fa una aproximació de l’evolució del consum per a regadiu de l’illa
al llarg del període estudiat. Per altra banda, mitjançant el seguiment de les finques
de secà i bibliografia (JARC), es calculen les dotacions d’aigua per unitat de cap de
bestiar i es calcula l’evolució del consum per a la ramaderia tenint en compte la cabana ramadera de cada any i aplicant aquestes dotacions. També es té en compte
el consum domèstic per a hortals desconnectats de la xarxa de distribució d’aigua
(el consum del regadiu d’aquests ja està inclòs dins les superfícies de regadiu), que
entrarà dins el còmput de consum agrari de l’illa. El consum per a agricultura (professional i d’oci) i ramaderia s’estima, doncs, en 15 hm3 l’any 1989 i ha disminuït
fins a 9,4 hm3 el 2002 i 9,2 l’any 2007.
• Les sortides al mar són proporcionals als nivells piezomètrics, per tant, la davallada
generalitzada dels nivells de l’aigua a l’aqüífer ha produït una davallada de les sortides d’aigua cap a la mar.
• Amb els valors actuals d’extracció, es posa de manifest que si els règims de precipitacions continuen essent elevats com en la darrera dècada, els nivells de l’aqüífer
es mantindran estables o augmentaran lleugerament. Davant situacions de sequeres com les que ens vam trobar en períodes anteriors o simplement amb mitjanes
pluviomètriques més semblants a les dels darrers 30 anys, o en cas que augmentin
les extraccions, les reserves hídriques patirien greus impactes. Es posa de manifest
que el balanç mitjà per a tot el període és deficitari, és a dir, insostenible, per la qual
cosa es fa imprescindible una gestió activa dels recursos hídrics a l’illa.

3. La qualitat
Trobem problemes generalitzats de nivells de nitrats i clorurs per sobre dels límits establerts per la legislació a les zones de ponent i llevant de l’aqüífer de Migjorn.
Els pous contaminats per nitrats suposen al voltant del 50 % dels pous analitzats a les
dues zones de l’aqüífer, mentre que a la zona centre no es detecten problemes de contaminació. Els nivells de contaminació quant a nitrats s’han mantingut estables des de l’any
1997, tot i que a la banda de ponent hi ha indicis d’un lleuger augment de les concentracions. Aquesta contaminació difusa per nitrats es deu a diverses causes: la mala gestió
dels purins i residus ramaders; la intensificació de l’agricultura amb excés de fertilitzacions, les quals són no planificades i sense conèixer les necessitats de conreu i la quantitat
present al sòl; la generalització de pous negres i fosses sèptiques no gestionades als
habitatges aïllats sense connexió a les xarxes; les pèrdues de les xarxes de clavegueram i
els abocaments de les depuradores al medi natural amb excés de nutrients.

52

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Els clorurs presents a causa de la intrusió marina a les zones costaneres de ponent
i llevant de l’illa es deuen a l’excés d’extraccions que ha fet davallar els nivells de l’aqüífer i, per tant, ha minvat la pressió que l’aigua dolça exerceix sobre l’aigua salada i n’ha
permès la intrusió cap a l’aqüífer. També la mala distribució dels pous ha facilitat aquests
processos, especialment greus a la zona de ponent.

4. Externalització d’impactes
Quant a la segona pregunta, si s’externalitzen molts dels impactes, podem parlar de
dos punts clau:
• La dessaladora que, sense tenir en compte el cost en materials i energia de la seva
construcció en posar-se en funcionament amb les actuals fonts energètiques de
l’illa, estaria traslladant el problema de l’aigua al problema energètic amb les implicacions socioambientals locals i globals que això comporta. Estaríem produint aigua
amb un cost ambiental i social molt elevat per poder seguir amb la mateixa falta de
gestió del recurs.
• L’aigua embotellada i la seva problemàtica, de la qual es tractarà en propers apartats, també exporta una sèrie d’impactes fora de l’illa.

5. Propostes per a una gestió sostenible de l’aigua
Tal com hem fet esment en la introducció d’aquest article, la preocupació sobre el
tema dels recursos hídrics té ja una certa història. Hi ha hagut diferents reunions en què
diversos experts s’han trobat durant una jornada o més per debatre les problemàtiques
de la gestió de l’aigua i les possibles solucions o passos a seguir per a una gestió més
sostenible. L’any 2001 es van organitzar dues jornades en un espai molt breu de temps;
les primeres les organitzades pel Consell Insular de Menorca, les Jornades sobre recursos hídrics de Menorca el 5 de setembre de 2001; i les segones, el Fòrum d’aigua a les
Balears on es va fer també un taller a cada illa, el 23 de novembre del mateix any. L’any
2006, dins el context del Pla de participació pública de la Directiva marc de l’aigua es van
organitzar diversos tallers entre els anys 2006-2008.
Les problemàtiques detectades i les solucions proposades en tots els casos són bàsicament les mateixes, potser una mica més desenvolupades l’any 2006. Però, analitzant
els informes d’unes i altres reunions, es conclou que es detecten els mateixos problemes
principals i les solucions proposades van en la mateixa línia, la qual cosa indica que després de 12 anys de parlar del tema els problemes detectats són els mateixos i gairebé
cap de les accions plantejades per millorar la situació s’han dut a terme.
Les figures 3 i 4 esquematitzen les principals problemàtiques detectades i les solucions proposades respectivament.
En base a les dades recollides per l’OBSAM i analitzant amb detall el problema, s’exposen alguns punts clau detectats:
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Fig. 3 i Fig. 4. Problemes detectats i solucions proposades en els diversos tallers participatius

5.1. Punt clau 1: elevat consum d’aigua de les zones d’urbanització dispersa
(consum turístic i de segones residències)
El consum per càpita de la població de fet de mitjana a l’illa està al voltant dels
280 l/hab/dia, però, si analitzem aquest elevat consum a escala municipal, trobem que els
municipis turístics com són es Mercadal, Sant Lluís i es Migjorn Gran, són els que tenen
uns valors més elevats de consum (508, 353 i 304 l/hab de fet i dia respectivament). Si
seguim analitzant més detalladament, s’observa com els nuclis urbans tenen un consum
més moderat, tot i que alt, de 180-200 litres per persona i dia mentre que els nuclis turístics tenen un consum molt més elevat que augmenta com més dispers és el tipus d’urbanització i arriba a mitjanes entre 800 i 1.100 litres per persona i dia als nuclis de xalets
amb piscines i jardins. Aquest elevat consum es deu en gran part al reg de gespa i jardineria exòtica o amb grans necessitats hídriques i a l’aigua que s’ha de reposar a les pis-
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cines que es va perdent per evaporació. Estem parlant d’uns valors de més de 5.000 litres
el mes de juliol per a una piscina mitjana (30 m2) la qual cosa representa per a tot Menorca uns 250.000 m3 anuals de pèrdues d’aigua per evaporació de les piscines existents a
l’illa, cosa que duplica el consum del nucli urbà des Migjorn Gran o iguala el del nucli urbà
des Mercadal o de Sant Lluís.
Pel que fa a la gespa, les seves necessitats hídriques a l’estiu suposen un volum d’entre 6 i 8 litres per metre quadrat i dia, per tant un jardí d’uns 200 m2 de gespa tindrà una
despesa al juliol i agost de més de 80.000 litres.
Propostes:
• Obligar a l’ús de cobertores per les piscines. Amb l’ús de cobertores es redueix l’evaporació un 70 %; per tant, estaríem parlant de passar de 250.000 m3 a 75.000 m3.
A més, tapant la piscina s’estalvien productes químics i energia perquè disminueix
la necessitat de filtratge.
• Recomanar la xerojardineria amb plantes autòctones ben dissenyada i zonificada
segons necessitats hídriques.
• Obligatorietat de substituir les gespes tradicionals per varietats de baixa demanda
d’aigua. L’estalvi podria arribar de ser de més del 50 %.
• Sistemes de reg eficaços.
• Estudiar la possibilitat de depuració d’aigua amb filtres verds a les zones que encara
no estiguin connectades a una depuradora o que aquesta no funcioni correctament.
• Reutilitzar l’aigua de la depuració per a reg de jardins i gespa.
Crear la figura de NUCLIS TURÍSTICS CAP A LA SOSTENIBILITAT, a la qual es puguin adherir els nuclis turístics que es comprometin amb un ús sostenible dels recursos
(entre el quals, l’aigua) i una gestió adequada del medi natural. L’adhesió d’aquests nuclis
a la figura es decidiria a partir d’una comissió que representés les diferents parts implicades (hotels, apartaments, particulars). Lligada a aquesta figura, hi hauria un equip tècnic
que marcaria els objectius i les línies d’actuació i donaria suport tècnic i assessorament a
les diferents parts implicades. Aquesta figura es podria emprar com a marca de qualitat
turística.
5.2. Punt clau 2: finques agràries de regadiu
Com s’ha descrit anteriorment, el consum agrari de l’illa està al voltant dels 8 hm3
anuals, però una sola finca intensiva de regadiu consumeix al voltant de 5.000 m3/ha
anuals. Això implica que una finca que tingui unes 30 ha de regadiu estaria consumint
uns 150.000 m3 anuals només per regar, i superaria així el consum urbà del nucli urbà des
Migjorn Gran.
També és important remarcar la contaminació difusa per nitrats provinent d’aquestes
finques intensives si no gestionen bé els residus ramaders i les fertilitzacions del sòl. Un
altre tema important quant a contaminació que no ha estat avaluat ni estudiat és l’aplicació de pesticides i herbicides.
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Propostes:
• Quant als regadius, control de les extraccions i prohibició del reg en les hores centrals del dia.
• Incentivar l’agricultura extensiva tradicional.
• Reconstruir aljubs i cisternes, i emprar-los.
• Filtres verds per a depuració d’aigües.
• Bona planificació de les fertilitzacions.
• Maneig adequat dels residus ramaders.
Reactivar i reenfocar el CONTRACTE AGRARI RESERVA DE BIOSFERA i dotar-lo
de pressupost i dels mitjans tècnics necessaris per poder fer un assessorament tècnic
adequat, proper i periòdic a les finques i ajudes econòmiques i tècniques per dur endavant accions per a una agricultura ecològica i sostenible. Que el CARB deixi de ser una
simple eina per subvencionar pobrament certes mesures i hi hagi més implicació i assessorament, tal com es fa a les finques en custòdia del GOB.
5.3. Punt clau 3: hortals
Hi ha unes 400 ha a Menorca destinades a un ús intensiu agrícola d’hortalisses per
part dels horts d’autoconsum. No hi ha un control de quanta aigua s’extreu per a aquests
usos ja que s’alimenten de pous propis i no se’n fa un seguiment. Les estimacions realitzades ens donen uns valors de prop de 2 hm3 anuals, comptant-hi també l’aigua domèstica emprada a les cases d’hortal a més de la utilitzada per a regadiu.
Aquests nuclis d’hortals no estan connectats a les xarxes i normalment estan dotats
de fosses sèptiques mal gestionades que van contaminant l’aqüífer. El mateix passa amb
els excessos d’adobs que s’hi apliquen. En molts casos es tracta d’una agricultura molt
intensiva.
Propostes:
• Els horts d’autoconsum són passos positius cap a una sobirania alimentària més
gran, però hi hauria d’haver més control de les extraccions d’aigua per tal que els
usuaris tinguin cura del recurs.
• Sistemes de regadiu per degoteig amb temporitzador.
• Sembrar varietats locals adaptades al clima.
• Substituir els pous morts i fosses sèptiques per filtres verds. L’aigua resultant es pot
emprar per al reg de fruiters o altres usos.
• Construir aljubs i cisternes per recollir aigua de pluja.
DISSENY SOSTENIBLE als hortals. Igual que en els altres casos, crear un equip tècnic pluridisciplinari que visiti els diversos nuclis d’hortals i faci xerrades i cursos sobre la
problemàtica ambiental que generen i possibles solucions. També cursos teoricopràctics
de diverses temàtiques ambientals: permacultura, construcció de filtres verds, gestió dels
aljubs, etc.
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5.4. Punt clau 4: grans activitats consumidores d’aigua
Parcs aquàtics, indústries, golf. No es tenen dades precises dels consums d’aquestes
activitats ni es té un control de les seves extraccions. S’haurien de fer esforços en estudis per poder determinar aquestes despeses d’aigua i no afavorir la instal·lació de noves
activitats altament consumidores d’aigua potable. D’altra banda, el preu de l’aigua que
haurien de pagar, com es comentarà més endavant, hauria de ser alt ja que l’aigua s’està
emprant amb un ús econòmic.
5.5. Punt clau 5: aigua de boca
A Menorca s’estan important al voltant de 22.080 tones d’aigua (Murray, 2008), que
inclourien 441 tones de residus plàstics (garrafes i ampolles plàstiques) i 21.640 metres
cúbics d’aigua embotellada. Això suposa una mitjana de 207 litres per persona i any tenint en compte la població de fet de l’illa, molt superior als 107 litres de mitjana espanyola. D’altra banda, aquesta aigua embotellada suposa una despesa d’aigua en la seva
producció de 80 litres per litre d’aigua embotellada. En termes econòmics, mentre que
l’aigua de l’aixeta val entre 0,24 i 1,6 euros el metre cúbic (tarifes d’aigües de Sant Lluís),
l’aigua embotellada val entre 150 i 600 euros el metre cúbic depenent de la marca (als
supermercats).
Els problemes de qualitat dels aqüífers de Menorca amb nivells de nitrats de l’aigua
potable molt propers als límits legals en determinades zones i la quantitat de calç fan que
el consumidor prefereixi, o fins i tot li sigui recomanable, la compra d’aigua embotellada.
L’ús de filtres domèstics com sistemes d’osmosi també estan proliferant tot i que comporten una despesa energètica i un consum elevat d’aigua.
Propostes:
• Aljubs municipals per a aigua de boca. Caldria fer un estudi detallat de les possibilitats de construir diversos aljubs a cada municipi per servir aigua per beure als
habitants gratuïtament, de manera semblant com ja es fa al municipi des Mercadal.
Si bé és cert que és una mica incòmode anar a cercar l’aigua a l’aljub, és el mateix
esforç que anar al supermercat a comprar-la i produiria un estalvi econòmic per les
famílies d’uns 370 euros anuals (3 membres), un estalvi de centenars de tones de
residus plàstics.
5.6. Punt clau 6: gestió per part de les administracions competents
No entrarem en la problemàtica de la gestió de l’aigua a les Balears en profunditat,
però es pot dir a grans trets que el Pla hidrològic de Balears actual no compleix els objectius de la Directiva marc de l’aigua ni els requeriments tècnics.
La problemàtica de l’aigua necessita una cooperació entre diverses administracions i
diversos departaments cap a l’objectiu comú de la sostenibilitat.
Propostes:
A part d’impulsar i dur a terme les propostes dels punts clau anteriors, hi afegiríem:
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• Preus de l’aigua en diversos blocs en què l’aigua bàsica necessària sigui molt barata i vagi augmentant. La proposta tal com planteja Pedro Arrojo és la següent:
Aigua de vida gratuïta i de màxima prioritat: Correspon a drets humans bàsics i tothom hi ha de poder accedir, com l’aigua per beure que es podria abastar mitjançant
aljubs municipals.
-- Aigua ciutadania: Per blocs. Primer gratuït fins a 30 l, un segon bloc
de 100-120 l/pers/dia (dret ciutadà en què es pagui el cost del servei) i anar augmentant fins que se’n penalitzi molt el malbaratament.
Els luxes com piscines o jardins exòtics haurien de pagar l’aigua ben
cara, com el recurs escàs que és.
-- L’aigua economia. És un dret fer negoci però en aquest cas se n’han
de cobrir els costos d’extracció, subministrament, sanejament, etc.
que es recuperin costos. I les concessions han d’estar supeditades al
fet que la resta d’usos estiguin assegurats.
• Seguiment i control detallat de les extraccions.
• Millores en la gestió de les depuradores per tal de poder reutilitzar l’aigua.
• Inversions en infraestructures: dobles xarxes, reducció de fuites, aljubs.
• Planificació hidrològica adaptada als objectius de la Directiva marc de l’aigua.
Gestió integrada del recurs. Crear un CONSORCI DE L’AIGUA per a una gestió sostenible del recurs
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Evolució en la generació de residus
a Menorca
Sònia ESTRADÉ NIUBÓ
Observatori Socioambiental de Menorca
Membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME
Anna GALLOFRÉ DE LAPUENTE
Observatori Socioambiental de Menorca

En les societats modernes, el creixement de la població, l’augment del consum de productes de curt cicle de vida o d’un sol ús, la generalització de l’ús d’embalatges i envasos no retornables i l’obsolescència a molt curt termini de béns materials especialment
elèctrics i electrònics, etc., han fet créixer de manera exponencial l’explotació de matèries
primeres. A la vegada, han generat un problema a escala mundial per la producció de
residus i materials de rebuig que queden dipositats al medi i han provocat greus problemes de contaminació i degradació dels ecosistemes.
Menorca no n’ha estat una excepció, i no és fins a principi de la dècada del 1990
que comença el debat per solucionar el problema, que compartien tots els municipis
de l’illa, dels residus i la seva gestió. Fins aleshores cada municipi tenia el seu abocador
on anaven a parar els residus sense cap selecció, la qual cosa ha provocat problemes
ambientals importants (olors, lixiviats contaminants de les aigües, problemes de salubritat...). El 1995 el Consell Insular instal·la la planta de compostatge amb recuperació de
subproductes as Milà i es gestionen els residus de manera consorciada amb la creació
del Consorci de Residus de Menorca. No és fins a l’any 1997 que es fan diverses proves
de recollida selectiva que feia la fundació MESTRAL. El 1999 s’inicia el servei mancomunat de recollida selectiva de paper/cartró i vidre, que es va ampliar l’any 2000 amb la
recollida selectiva d’envasos lleugers.
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Un altre fet important és l’aprovació l’any 2006 del Pla director sectorial per a la gestió
dels residus no perillosos de Menorca (PDR) que donava les directrius per a la gestió dels
residus no perillosos i marcava els objectius, amb un període d’aplicació de fins al 2012.
En el marc europeu, l’any 2008 davant la problemàtica creixent dels residus a tot el
territori es promulga la Directiva 2008/98/CE de residus. Aquesta directiva estableix el
marc jurídic per a la gestió de residus, proporciona instruments per dissociar la relació
entre creixement econòmic i producció de residus i incorpora una jerarquia que s’ha de
centrar en la prevenció en primer lloc. Aquesta directiva es transposa a l’àmbit espanyol
l’any 2011 a través de la Llei de residus i sòls contaminats. L’objectiu que marca aquesta
legislació per al 2020 és que les fraccions reciclables han d’arribar a un mínim del 50 %
en pes dels residus domèstics generats.

1. Evolució i estat actual de la generació de residus. És Menorca
sostenible? Se n’externalitzen els impactes?
1.1. La gestió dels residus no perillosos a Menorca
Les instal·lacions de què disposa el consorci de residus per a la gestió i tractament
dels residus domèstics són: una planta de tractament mecànico-biològic, una planta de
selecció i condicionament de recollida separada, un forn incinerador d’animals morts i
materials específics de risc, set deixalleries, una planta de tractament de residus voluminosos i tres plantes de tractament de residus de construcció i demolició. Els rebutjos
d’aquestes plantes de tractament, més els llots procedents de la depuració d’aigües residuals urbanes, tenen un tractament finalista en dipositar-se a l’abocador des Milà.
1.2. Generació de residus totals
A Menorca es produeixen unes 60.000 tones de residus urbans sòlids anuals procedents de les recollides municipals. Aquestes 60.000 tones inclouen tot el material recollit
en les recollides selectives més els contenidors de rebuig però, a més, hi trobam altres
tipus de materials que es recullen de manera selectiva per al reciclatge o gestió: olis, materials elèctrics i electrònics, tòners d’impressora, materials de construcció i voluminosos,
etc. que es tracten a les diverses plantes de tractament de residus anomenades a l’apartat anterior. D’aquestes plantes de tractament, en surt un rebuig que finalment també anirà a abocar-se as Milà i que suposa un total d’unes 10.000 tones anuals més de residus
destinats a abocador.
Pel que fa a la distribució al llarg de l’any, per descomptat, i com en la resta de vectors
ambientals, s’observa una clara estacionalitat en la generació de residus, amb puntes a
l’estiu que dupliquen la generació dels mesos d’hivern.
Quant a l’evolució interanual observam una lleugera tendència al descens en la generació total de residus des de l’any 2003, d’aproximadament el 2 % anual. Aquesta és
una bona tendència però és necessari augmentar esforços en la reducció de residus tal
com proclama la Directiva marc de residus.
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D’aquest total de residus generats, el 20 % és material seleccionat en origen per reciclar i el 80 % és rebuig.

Fig. 1. Evolució de la generació de residus totals diferenciant rebuig i recollida selectiva en origen. 19982013. Font: Consorci de residus i energia de Menorca. Elaboració: OBSAM

1.3. Separació en origen
La selecció en origen se situà al voltant de les 11.000 tones (20 %) l’any 2013. Veiem
com va augmentar molt, com és normal, a l’inici de la seva implantació, però des del
2008 s’ha estancat en aquest 20 %. Tenint en compte que més del 80 % dels residus
presents en una bossa d’escombraries són reciclables (potencial de reciclatge del 80 %),
trobem que encara hi ha molta feina a fer.
Tenint en compte les diverses fraccions, observem que el percentatge recollit respecte
del potencial és més gran en la fracció de paper i cartró, amb valors al voltant del 70 %, i
que en segon lloc hi ha el vidre. En les fraccions d’envasos lleugers i matèria orgànica, la
recollida en origen està molt per sota del potencial i a més, com veurem posteriorment,
té una eficiència baixa a causa de l’elevada quantitat d’impropis i materials no reciclables
que es troben en aquests contenidors. Parlant en termes globals a Menorca es recull
selectivament el 37 % del material que es podria separar.
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Fig. 2. Evolució de la recollida selectiva en origen diferenciant entre els diversos tipus de materials. 1998-2013.
Font: Consorci de residus i energia de Menorca. Elaboració: OBSAM

Fig. 3. Evolució de la recollida selectiva en origen respecte el potencial dels diversos tipus de materials.
1998-2013. Font: Consorci de residus i energia de Menorca. Elaboració: OBSAM

1.4. Composició dels residus al final del procés
Al material separat en origen per reciclar, s’hi ha de sumar el material que se separa a
la planta de tractament mecànico-biològic as Milà, procedent del rebuig municipal, i s’hi
ha de restar aquells materials que han estat separats en origen per la població però que
no són vàlids per reciclar. Els percentatges que finalment queden un cop finalitzat el procés de tractament de residus estan al voltant del 30 % de material separat preparat per a
reciclatge i el 70 % de rebuig que anirà a l’abocador des Milà.
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Hem de tenir en compte, però, que aquest 30 % de material separat inclou: el 5 % de
vidre, el 10 % de paper/cartró i el 2 % d’envasos lleugers, totes tres fraccions preparades
per dur a reciclador, i el 13 % de matèria orgànica.
1.5. El cas dels envasos lleugers
Els envasos lleugers es recullen als contenidors municipals i es duen as Milà. A l’àrea
de gestió de residus se separa, a més, l’acer que es troba barrejat amb els residus domèstics que arriben mesclats procedents dels contenidors de rebuig. Els envasos que
arriben dels contenidors grocs es duen a la planta de triatge on se separa allò que és reciclable d’allò que no ho és, i s’obté un percentatge d’aprofitament del 70 % del material
que era recollit en origen als contenidors grocs, que finalment es durà a reciclador. Per
tant, com vèiem en l’apartat anterior, només es recull en origen el 17 % dels envasos que
es podrien separar, però finalment la quantitat separada encara és menor a causa de la
presència de materials no reciclables que se separen. Al final del procés doncs, el material separat d’envasos lleugers llest per dur a reciclador és només del 12 % del potencial,
és a dir, el 12 % del que es podria separar.
1.6. El cas de la matèria orgànica
Hi ha tres fonts de matèria orgànica. Per una banda, la que s’extreu de la separació
d’aquesta matèria orgànica del rebuig municipal (residus mesclats) que es fa a la planta
des Milà per fer-ne compost. Aquest procés deixa com a resultat el que s’anomena material bioestabilitzat. D’altra banda, la provinent de la matèria orgànica separada en origen
als contenidors municipals (restes de cuina). Aquesta també es composta i, en teoria,
produeix un compost de més qualitat que podria emprar-se com a adob, però a causa
de la gran quantitat d’impropis que conté la matèria orgànica en origen (90 % d’impropis)
tampoc no es pot emprar com a compost, ni es pot anomenar d’aquesta manera per llei.
Així doncs, es tracta de manera conjunta amb la fracció resta per ser bioestabilitzat. Per
últim, la matèria orgànica recollida separadament procedent de les restes de poda i jardineria que sí que es pot compostar produeix un compost de més qualitat que es pot emprar com a adob. El material bioestabilitzat queda emmagatzemat as Milà per emprar-se
en diverses tasques a la mateixa àrea de gestió (restauració, clausura d’abocadors, etc.).
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Fig. 4. Evolució de la recollida selectiva en origen respecte el potencial dels diversos tipus de materials
i objectius de les diverses legislacions. 1998-2013. Font: Consorci de residus i energia de Menorca.
Elaboració: OBSAM

2. Objectius del Pla director sectorial de residus (PDSR) i objectius
europeus de la Directiva marc de residus (Directiva 2008/98/CE)
El PDSR que es va aprovar l’any 2006 plantejava uns objectius de material separat per
reciclar al final del procés de tractament del 30 % i el 40 % a assolir els anys 2008 i 2012,
respectivament. Els objectius del 2008 es van acomplir, tot i que és important esmentar
que l’any d’aprovació del pla ja s’havien assolit. Els objectius del 2012 van quedar lluny
d’assolir-se.
Quant a la directiva europea, aquesta marca uns objectius del 50 % en pes dels materials que han de ser separats i preparats per al reciclatge per complir abans del 2020. Per
tant, s’ha d’augmentar, encara, un 20 % en els propers 8 anys. Tenint en compte que des
de l’any 2006 els percentatges de material separat han quedat estancats i immòbils (8
anys anteriors), podem afirmar que s’ha de fer un esforç important a reactivar la separació
en origen o durant el procés, per tal d’assolir els objectius. Si seguim la tendència actual
l’any 2020 estarem en els mateixos valors.
Davant la qüestió de si s’externalitzen o no els impactes, trobem que el 62 % dels
materials es transporten fora de l’illa per al tractament final i el 38 % tindrà el tractament a
l’illa. S’exporten, doncs, tots els materials per al reciclatge.
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3. Propostes per a una gestió sostenible dels residus
La vertadera sostenibilitat no s’aconseguirà fins que tanquem els cicles de matèria i
energia. No es tracta només de produir menys residus, contaminar una mica menys, i intoxicar el medi més a poc a poc; la vertadera sostenibilitat és la generació zero de residus
i que aquests siguin, tal com són a la natura, recursos i no residus, és a dir, que siguin
biodegradables i tornin a la natura o que tornin als sistemes productius com a matèria primera. Aquest objectiu és difícilment assolible tenint en compte que Menorca depèn completament de l’exterior quant als béns que importa i, per tant, és en un món globalitzat on
els processos productius i les societats estan dissenyades en sentit lineal, amb entrades
de fluxos de materials i d’energia i sortida de residus.
Tot i així, a Menorca hauríem de començar a caminar cap a dos objectius clars:
1. Reducció de la generació de residus
Tal com proclama la directiva europea les polítiques de la gestió dels residus
s’han de centrar en la reducció. La tendència observada a Menorca en aquest aspecte és lleugerament positiva però s’haurien de fer més esforços a disminuir-ne la
generació total. La creació de la xarxa de deixalleries i les diverses plantes de tractament han fet que el volum total dipositat en abocador hagi disminuït lleugerament
un any rere l’altre, però encara hi ha molta feina a fer.
Es fa necessari dur endavant polítiques per minimitzar el volum total de residus.
Les accions poden ser diverses. Per posar-ne només alguns exemples:
• Campanyes de conscienciació per prioritzar els usos de productes de més
durabilitat en comptes de productes d’un sol ús.
• Promocionar la venda a granel als diversos establiments de l’illa per reduir
l’ús d’envasos i embalatges.
• Promocionar l’ús de carmanyoles i envasos reutilitzables als hotels de tot
inclòs que donen pícnic per al dinar de migdia, pagant un dipòsit per al contenidor que es retornarà posteriorment al final de l’estada quan es torni.
• Serveis de lloguer de para-sols als hotels per evitar-ne la compra i que es
llencin a les escombraries al final de la setmana de vacances.
• Ús de gots reutilitzables a les festes majors de cada poble i altres actes similars.
• Promocionar el producte local, ecològic i a granel o envasat amb materials
100 % reciclables o biodegradables amb la marca reserva de biosfera. Que
la indústria menorquina sigui un exemple i minimitzi els usos d’embalatges
plàstics en els productes locals o de denominació d’origen tant per consumir
a l’illa com per exportar amb la implantació d’embalatges 100 % biodegradables.
• Començar accions amb l’objectiu de tornar als envasos retornables que
es reutilitzen. Cal començar a establir estratègies per disminuir la quantitat
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d’envasos lleugers d’un sol ús que es consumeixen. Una feina important que
es podria fer des de l’illa és amb l’aigua mineral ja que es generen anualment
més de 440 tones de residus plàstics procedents del consum d’aigua. Hi ha
diverses accions que es poden encaminar a aquest objectiu:
-- Construcció d’aljubs municipals de recollida d’aigua de pluja que se
subministri de manera gratuïta a la població, tal com es fa al municipi
des Mercadal, on la població en va a cercar i en reomple els envasos
propis.
-- Seria interessant implementar un servei de distribució d’aigua mineral
en contenidors grossos retornables que es podrien vendre a diversos
establiments o amb servei a domicili.
-- Instaurar als hotels una sèrie de punts de subministrament d’aigua
amb màquines dispensadores on es reomplin ampolles reutilitzables
d’un o dos litres. Pagar un dipòsit per l’envàs reutilitzable que es retornarà al final de l’estada.
-- Instaurar punts de subministrament en supermercats, botigues, escoles, equipaments públics esportius, etc., on el consumidor reompli
els envasos propis.
2. Augment dels materials que finalment són separats per al reciclatge
Hem vist que els percentatges de materials separats a Menorca estan molt
lluny del potencial, principalment en les fraccions d’envasos lleugers i de la matèria
orgànica en origen.
El component majoritari d’una bossa d’escombraries és matèria orgànica (entre el 42 i 44 %). A Menorca, com hem vist, la recollida selectiva en origen és molt
minoritària i molt lluny del potencial, i la que es recull té un alt percentatge d’impropis. Per tot això, es fa imprescindible:
• Accions encaminades a generalitzar la recollida selectiva de matèria orgànica
i campanyes de sensibilització i educació per separar-los de manera correcta
per produir un compost de qualitat que pugui retornar-se a la terra per enriquir-la i no contaminar-la.
• Fomentar el compostatge casolà i el seu ús a casa. Es poden dur a terme
activitats formatives i tallers per fer compost, sobretot a les zones d’hortals
on pot ser de més utilitat. També es podria fomentar el compostatge en hotels.
• També es poden fer campanyes dirigides a restaurants, grans generadors de
residus orgànics, per a la recollida selectiva d’aquesta fracció.
L’altra deficiència important es troba en la fracció d’envasos lleugers.
A part de treballar de manera activa per a la reducció d’envasos d’un sol ús
com hem fet esment en el punt anterior, s’hauria de fer esforços per arribar al 100
% de material recollit per reciclar. Cal dir que un primer pas és arribar al 50 % a què
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obliga la directiva europea. S’està instaurant a molts municipis d’Espanya i a diversos països d’Europa, un sistema de retorn d’envasos tal com es feia antigament,
en què es paguen dipòsits pels envasos en comprar els productes. Aquest dipòsit
es retorna quan es torna l’envàs, la qual cosa es podrà fer als punts de venda. Alguns dels envasos són reutilitzables tot i que la majoria són envasos que es duen
directament a reciclador. Tot i que seria preferible que anés augmentant la fracció
d’envasos que es reutilitzen, ja s’ha comprovat que amb aquest sistema augmenta
de manera molt important la quantitat d’envasos que se separen per reciclar.
Un altre exemple de gestió que ja es du a terme en altres territoris és la recollida porta a porta. Hi ha un calendari de recollida en què cada dia de la setmana
es passa a recollir per cada casa les fraccions corresponents que cada veí deixa
davant de la porta de casa seva. En molts municipis de Catalunya s’ha arribar a
assolir recollides selectives del 80 %.
Cal dir que aquestes només són algunes propostes d’un gran ventall d’accions que es
podrien fer per apropar-nos un poc més a la sostenibilitat. Els objectius i estratègies d’actuació s’haurien d’incloure en un nou pla director sectorial de residus que hauria de substituir l’aprovat l’any 2006 i que preveia uns objectius per l’any 2012. Aquest pla del 2006
va complir una funció molt important en la època en què es va redactar i va implementar
moltes millores en la gestió. És hora, però, de marcar uns objectius nous amb els mínims que planteja la directiva europea, i establir plans i estratègies d’acció per assolir-los
i plantejar objectius i estratègies capdavanteres i innovadores, algunes de les quals ja es
duen a terme de manera exitosa a altres territoris. Menorca hauria de ser capdavantera
en aquests aspectes complint la funció exemplar a què es deu com a reserva de biosfera.
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L’agricultura de Menorca des d’una
perspectiva global
Ricard COTS TORRELLES, Eva CARDONA PONS i Agustí MERCADAL LÓPEZ
VSF Justícia Alimentària Global – Menorca

1. Introducció
Al món hi ha 842 milions de persones desnodrides, això vol dir que una de cada vuit
persones no menja prou per poder dur una vida activa normal1. Mentrestant, la producció
global d’aliments és suficient per alimentar una vegada i mitja la població actual del planeta.
Per entendre el perquè d’aquesta paradoxa alimentària ens hem de fixar en les característiques de l’actual sistema de producció, transformació i distribució d’aliments des
d’una perspectiva global, ja que és un sistema amb interaccions i dependències a escala
mundial. Quan ho fem, descobrim, també, que la producció d’aliments és actualment una
de les activitats humanes que estan causant una degradació més elevada dels recursos
naturals: contaminació, canvi climàtic, erosió de sòls, destrucció d’ecosistemes, pèrdua
de biodiversitat, etc.
El sistema agroalimentari de Menorca no n’és una excepció, i forma part d’aquest
sistema: les vaques lleteres menorquines mengen soja argentina, i moltes persones a Menorca beuen llet i mengen altres aliments que vénen de fora de l’illa, de vegades de milers
de quilòmetres lluny. De manera que el sistema de producció i consum d’aliments a Menorca genera unes repercussions que transcendeixen els límits físics de l’illa i, al mateix
temps, tot allò que succeeix a escala mundial afecta el sistema alimentari insular.
Així com en diferents fòrums de debat, estudis i documents, s’han analitzat àmpliament les externalitats (tant positives com negatives) que genera l’activitat agrària menorquina en l’àmbit local (sobre els recursos hídrics, el paisatge, el sòl, la biodiversitat, el

1

FAO (2013). The estate of food insecurity in the world 2012-2013.
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turisme...), les externalitats que genera més enllà de l’àmbit insular rarament són tingudes
en compte, com tampoc no ho són els processos i factors a gran escala que condicionen
les dinàmiques locals. Sense oblidar les conseqüències del model agrari a escala local a
l’hora d’avaluar la sostenibilitat del sistema agroalimentari de l’illa i de fer plantejaments
sectorials, és necessari també tenir present la seva relació amb la biosfera i amb l’economia a una escala global.
Amb aquesta comunicació pretenem aportar al debat sobre el sector agroalimentari
de Menorca aquesta perspectiva més àmplia, que sovint ens resulta invisible tot i tenir
una clara incidència sobre el sector a l’àmbit insular i sobre la seva sostenibilitat (econòmica i ecològica) i, per extensió, sobre la sostenibilitat i les perspectives de futur de la
reserva de la biosfera.

2. Les característiques i l’evolució del sistema agroalimentari
Des de la Revolució Verda2 els sistemes de producció d’aliments han canviat molt.
L’ús de fertilitzants minerals, de pesticides, de maquinària agrícola i de varietats més productives han permès incrementar de manera molt ràpida la quantitat d’aliments produïts.
L’aparició en la dècada dels 90 dels organismes genèticament modificats (OGM) i el seu
ús a l’agricultura han donat continuïtat a aquesta tendència.
Aquests canvis tecnològics, però, han modificat la configuració dels sistemes alimentaris de manera que, avui, l’agricultura és radicalment diferent de com era fa només 40
anys. Dels sistemes agroalimentaris locals basats en una agricultura familiar a petita escala amb interaccions globals més o menys residuals, s’ha passat a un sistema global basat
en l’agroindústria3 a gran escala i amb subsistemes locals més o menys residuals.
L’agricultura (i, per extensió, la resta del sistema agroalimentari) s’ha convertit en una
activitat fortament dependent del petroli, i ha experimentat una gran concentració de
recursos productius4, amb una biodiversitat cultivada cada cop menor i una producció
d’aliments cada vegada de pitjor qualitat organolèptica i per a la salut. És, alhora, un sector que està fortament condicionat pels fons de capital mundials que especulen amb els
preus dels aliments amb un notable impacte social i ambiental.
A continuació, s’analitzen breument aquestes característiques del sistema agroalimentari global que el fan un sistema profundament injust, descompensat i insostenible.

2

VSF-JAG et Garcia, F. (2005): «En cercles internacionals es va batiar amb el nom de Revolució Verda l’important increment de la producció agrícola que es va donar a Mèxic a partir de l’any 1943, com a conseqüència de l’aplicació de
noves tècniques i factors de producció com l’ús de varietats millorades, monocultius, increment del regadiu i, sobretot,
l’ús massiu de fertilitzants, plaguicides i herbicides».

3

Fem servir el vocable ’’agroindústria’’ per referir-nos no només als processos industrials de transformació de productes
agraris, sinó també als processos intensius de producció d’aliments que es basen en monocultius no adaptats a les
característiques de l’entorn i que requereixen grans quantitats d’inputs externs a l’agroecosistema per a la producció.

4

I, per extensió, concentració de les plusvàlues d’aquests factors de producció.
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2.1. Concentració dels recursos
En els tres subsectors del sistema alimentari (producció, transformació i distribució),
s’ha produït un procés de concentració dels recursos o factors productius i de comercialització.
Només quatre empreses dominen de manera aclaparadora els mercats mundials de
cereals i grans d’oleaginoses5. Algunes d’aquestes a més, dominen també els mercats
mundials d’inputs agraris (fertilitzants, pesticides i llavors6) i el fenomen conegut com acaparament de terres, en anglès land grabbing, concentra el recurs sòl en poques mans
(en tractam a l’apartat 2.6). Són, tots aquests, exemples de concentració dels recursos
productius.
El subsector de la transformació també ha experimentat una concentració de poder,
de manera que, darrere la infinitat de marques comercials de productes alimentaris transformats, s’hi amaguen molt pocs grups empresarials7. Un procés equivalent també el trobem en cas de la distribució (venda) de productes alimentaris, fins al punt que les quatre
primeres empreses de distribució controlen el 60 % de la distribució d’aliments a l’Estat
espanyol8. Aquests processos de concentració han fet disminuir molt el nombre de petits
productors i de petites i mitjanes empreses del sector.
A Menorca aquests processos de concentració s’han fet notar. La tendència en
aquests darrers vint anys ha estat la disminució de les finques agràries productives i, al
mateix temps, l’increment, per concentració, de la capacitat productiva de les restants9.
Alhora les produccions s’han fet dependents de llavors, fertilitzants, pesticides i pinsos
provinents de l’exterior. Tots aquests, com hem dit, són recursos controlats per poques
empreses transnacionals.
En el sector de la transformació, a Menorca és paradigmàtic l’exemple de com Kraft
Foods va comprar i va traslladar posteriorment la producció fora de l’illa de la marca El
Caserio. Kraft Foods és un d’aquests pocs grups empresarials que, com s’ha esmentat,
acaparen el sector dels elaborats agroalimentaris.
I pel que fa a la distribució d’aliments a Menorca, en els darrers anys el sector s’ha
modificat radicalment i ha tendit de manera molt clara a la concentració. La implantació a

5

Murphy, S.; Burch, D.; Clapp, J. (2012). El Lado Oscuro del comercio mundial de Cereales. Informes de investigación de
Oxfam.

6

A Espanya, el comerç de llavors és un mercat captiu a causa d’una legislació feta a mida de les grans empreses que
dominen el mercat atès que obliga a fer uns assajos i unes condicions inabastables per als petits productors de llavors
de varietats locals.

7

Oxfam (2013). Tras la marca. http://www.behindthebrands.org/en//~/media/Download-files/bp166-behind-brands260213-es.ashx

8

Vivas, E.; Montagut, X. Coordinadors (2007). Supermercados, no gracias (Grandes cadenas de distribución: impactos y
alternativas). Ed. Icaria Antrazyt.

9

Gomila, S. (2008). «Sector agrari de Menorca. Present i reptes de futur en una illa reserva de la biosfera». Jornades 15
anys de reserva de la biosfera.
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l’illa de les grans superfícies (cadenes de supermercats) està desplaçant les petites i mitjanes empreses locals de distribució d’aliments.
2.2. Dependència energètica
L’energia consumida pel sector alimentari –que inclou la fabricació d’inputs per a la
producció, la producció, el processament, el transport, la comercialització i el consum–,
suposa prop de 95 hexajulis (1018 julis) anuals d’energia. Això representa aproximadament
el 30 % del consum mundial d’energia, i més del 20 % del total mundial d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle10.
El sistema alimentari actual es caracteritza per una baixa eficiència energètica. L’increment de la producció aconseguida gràcies a les aportacions de la Revolució Verda (fertilitzants, agroquímics, etc.) ha tingut com a contrapartida una baixada de l’eficiència fins
al punt que a la dècada dels anys 50, per cada kilocaloria (kcal) invertida en la producció
d’aliments se n’obtenien 6,5 i només 20 anys més tard l’eficiència havia disminuït fins a
0,6 kcal per cada kilocaloria invertida11. Un treball fet recentment a Menorca realitza una
comparativa energètica entre una finca ecològica de producció de llet i una altra d’intensiva, i s’obtenen valors d’eficiència energètica que demostren com la primera és 2,6 vegades més eficient; i no només això, sinó que la segona té un balanç energètic negatiu12.
Aquest factor és especialment rellevant quan tenim en compte la crisi de recursos
energètics actual i l’anomenat pic del petroli. Un balanç negatiu d’energia és potser l’indicador que expressa de manera més inequívoca la insostenibilitat de qualsevol sistema.
2.3. Empobriment de la biodiversitat cultivada
La biodiversitat és un dels factors de producció que ha sofert una evolució més negativa els darrers anys. Com a conseqüència de la implantació de llavors millorades d’alt
rendiment i la modificació de les tècniques de cultiu derivades de la Revolució Verda que
han desplaçat les varietats cultivades locals, ha desaparegut el 75 % de les espècies
cultivades al planeta13. Paral·lelament a aquest fet s’ha produït, també pel que fa a la biodiversitat, un fenomen de concentració de poder, i a l’any 2010 la FAO va informar que el
67 % del mercat mundial de llavors està en mans de només 10 transnacionals14. L’aparició de les llavors modificades genèticament (transgèniques) ha agreujat aquest fet.

10

Sims, R.E.H. (2011). Smart-energy food for people and climate. FAO. http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.
pdf

11

Puntí, A. (1982). Balance energético y costo ecológico de la agricultura española. http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_ays%2Fa023_09.pdf

12

Mercadal, A. (2011). Ramaderia bovina lletera sustentable: cercant l’agroecologia o el monocultiu productivista?

13

FAO (2004). Informe sobre l’estat dels recursos fitogenètics del planeta.

14

FAO (2010). Informe sobre l’estat dels recursos fitogenètics del planeta. http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/
i1500e00.htm
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Com a conseqüència d’aquest fenomen, la majoria de les espècies cultivades a Menorca són varietats comercials idèntiques a les que es poden trobar a qualsevol part del
món. D’altra banda, malgrat que no hem trobat evidències de cultius transgènics a Menorca, sí que podem afirmar que tot el pinso concentrat convencional (no ecològic) amb
què els pagesos alimenten la cabana ramadera està compost per blat d’indi i soja transgènics.
Aquesta pèrdua de diversitat i de varietats tradicionals arreu és un fet especialment
preocupant en un context de canvi climàtic en què disposar d’un ampli ventall de biodiversitat cultivada és bàsic per assegurar les produccions d’aliments del futur.
En el cas de les races de bestiar (biodiversitat animal productiva) està succeint una
deriva bastant paral·lela. A escala global estan desapareixent multitud de races autòctones any rere any, desplaçades per unes poques races especialitzades a produir molt
sota unes circumstàncies i factors molt determinats. A Menorca, disposam encara d’una
excepcional riquesa quant a nombre de races autòctones de bestiar atenent a la superfície total que representa l’illa (ovella menorquina, ase balear, vaca menorquina, gallina
menorquina, cavall menorquí, etc.). Xerram de riquesa en nombre de races però no de
situació de les mateixes, ja que la majoria es troben en perill d’extinció segons el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de l’Estat espanyol.
En aquest sentit, cal remarcar que hi ha una relació directament proporcional entre la
biodiversitat productiva i la biodiversitat silvestre: tant les varietats vegetals com les races
animals autòctones (biodiversitat productiva) estan lligades generalment a uns sistemes
de producció agrària que no desplacen sinó que s’integren al medi on es desenvolupen,
fet que afavoreix l’existència i manteniment d’una important biodiversitat silvestre.
2.4. Impactes ambientals
L’agroindústria és una de les activitats humanes que contribueixen més al canvi climàtic per la generació de gasos d’efecte hivernacle, pels canvis massius dels usos del sòl
i per l’impacte del bestiar15. També és una de les activitats que generen un consum més
elevat d’aigua, contaminació, pèrdua de biodiversitat i erosió del sòl.
La intensificació ha trencat els equilibris dels ecosistemes agraris de manera que les
produccions ja no estan adaptades a les condicions de l’entorn. Un cas paradigmàtic
d’afectació ambiental de l’agroindústria és la desforestació de l’Amazònia per a la pro-

15

Paul, H. Et al. (2009). Agriculture and climate change. Real problems and false solutions. http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/rome2007/docs/agriculture-climate-change-june-2009.pdf
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ducció de soja per a l’exportació 16. Aquesta soja es destina a l’engreix del bestiar dels
països desenvolupats.
La conca de l’Amazones ha experimentat una pèrdua neta de boscos de 3,6 milions
d’hectàrees anuals entre 2000 i 2010.17 Això equival a una desforestació anual igual a
cinc vegades la superfície total de l’arxipèlag balear.
A Menorca les importacions d’inputs mantenen de manera artificial l’agrosistema de
les explotacions i n’externalitzen els impactes. El concepte de superfície fantasma, proposat per primera vegada per G. Borgstrom, defineix aquest fet i fa referència a la superfície
que una finca necessita per produir, més enllà de la que ocupa físicament. Per exemple,
cada tona de soja importada per alimentar les vaques representa, aproximadament, 0,36
ha cultivades18 en alguna àrea del món. Per tant, aquesta superfície fantasma (també denominada superfície oculta) varia molt en funció del sistema de producció que se segueix.
A Menorca, per cada litre de llet produït sota un règim intensiu/productivista es necessita
18,3 vegades més superfície oculta que en la producció agroecològica19. A més a més,
aquesta superfície oculta és molt més pròxima al lloc de producció en el cas de la producció agroecològica respecte a la intensiva, fet que també determina una important diferència quant a emissions de CO2 causades pel transport.
Pel que fa als impactes ambientals locals, l’agricultura intensiva i semiintensiva a Menorca afecta la biodiversitat i l’estructura tradicional del paisatge, però molt especialment
té incidència sobre l’aigua. Tant per la contaminació de les masses d’aigua per l’excés
de fertilitzants minerals, per abocaments de purins, per l’ús de pesticides i altres agroquímics, etc., com pel consum massiu d’aigua per a reg de cultius farratgers.
2.5. Impactes socials
Queda molt lluny, en les normes que regeixen el sistema alimentari global, qualsevol
consideració de la perspectiva que l’alimentació és, abans que res, un dret bàsic de les
persones. L’assimilació de l’agricultura amb qualsevol altre sector d’aquesta economia
global, que es caracteritza per la recerca dels beneficis per damunt de qualsevol consideració, és el que ha portat el sistema alimentari a les perversions que actualment el caracteritzen, que s’endú per davant els drets humans més bàsics de milions de persones

16

C. Azevedo-Ramos (directora del servei forestal brasiler) en un article en què analitza la deforestació de l’Amazones i
les seves causes (El desarrollo sostenible y los retos de la deforestación en la Amazonia brasileña: lo bueno, lo feo y lo
malo), destaca que entre les forces que impulsen l’expansió de l’agricultura industrialitzada cal mencionar la millora de
les infraestructures de transport a l’Amazones, l’alça dels preus internacionals de la soja, l’augment de la demanda de
soja als mercats europeus, i l’augment del consum d’aus i porcs alimentats amb soja a la Xina. Així mateix destaca que
entre els anys 2001 i 2004 s’ha observat una correlació directa entre el preu de la soja i la superfície deforestada.

17

FAO (2011). Situación de los bosques de la cuenca del Amazonas, de la cuenca del Congo y del Asia sudoriental http://
www.fao.org/docrep/014/i2247s/i2247s00.pdf

18

Manfredi et al. (2001). Rendiment mitjà en els cultius de soja (2,812 tn/ha) en les collites que van del 1996 al 2000. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la República Argentina.

19

Mercadal, A. (2011). Ramaderia bovina lletera sustentable: cercant l’agroecologia o el monocultiu productivista?
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i posa en perill la biosfera per la contribució decisiva a la degradació global dels hàbitats,
els recursos naturals i el clima.
La concentració dels recursos productius en poques mans du implícita la pèrdua dels
mitjans de vida de moltes altres. Totes les característiques que hem comentat en els apartats anteriors hi estan relacionades d’una manera o altra. Però potser el fenomen que
il·lustra millor aquest fet és el que s’anomena acaparament de terres (land grabbing): l’adquisició o lloguer a llarg termini de terres fèrtils per part d’inversors 20, que ja hem comentat anteriorment. Fins i tot en els millors dels casos en què les terres que s’adquireixen
siguin terres no cultivades (o no habitades), aquestes inversions tenen com a objectiu
un canvi d’ús del sòl i resulten en una agroindustrialització de les terres en monocultius
per a l’exportació que no aporta millors condicions de vida per a les poblacions locals,
ans al contrari. La fam no és conseqüència que no hi hagi prou aliments sinó que és una
conseqüència de la pobresa urbana i rural. El canvi cap a sistemes de producció a gran
escala no solucionarà el problema, sinó que l’empitjorarà9. D’altra banda i addicionalment,
són molts els casos en què l’acaparament de terres està associat a diferents formes de
violència21.
L’acaparament de terres és només un exemple de com l’actual sistema alimentari global margina milions de persones que resulten privades dels seus drets bàsics. Tots els fenòmens de concentració de recursos i poder duen implícits la pèrdua de dignitat i llibertat.
Per posar un altre exemple més proper, pensem en el cas de la distribució d’aliments.
No és quelcom innocu el fet que una cadena de supermercats tingui un èxit aclaparador
(com ha passat a Menorca). La implantació del model de les grans superfícies té conseqüències directes i indirectes sobre la salut econòmica i social d’un territori. Potser sí
(només potser22) que els ciutadans poden adquirir certs aliments a millor preu, però amb
un cost social molt elevat. Aquest model implica la pèrdua de llocs de treball d’empreses
familiars, la descapitalització de l’economia insular, i, si ens ho aturéssim a analitzar, també un canvi en els hàbits de consum cap a una alimentació menys saludable i més tòxica
socialment i ambiental.

20

Oliver de Schutter. Relator especial de les Nacions Unides per al dret a l’alimentació, http://www.srfood.org/en/how-notto-think-about-land-grabbing

21

Hi ha una àmplia informació amb relació a la violència en l’acaparament de terres. Oxfam és una de les organitzacions
treballa més aquest tema. Un dels articles en premsa que retrata millor aquesta realitat tan crua és: Rovira, B. (2012).
«Mejor váyanse a vender caramelos a los semáforos». Article a la revista Jot Down. http://www.jotdown.es/2013/09/
paraguay-una-nueva-colonizacion/

22

Aquest «potser» fa referència al fet que, per valorar el cost de l’alimentació, cal tenir present no només el cost dels aliments sinó també els hàbits alimentaris. Quan es valora de manera global el cost de l’alimentació no és gens clar que
sigui més econòmic fer la compra a les grans superfícies en comparació a comprar aliments ecològics i locals en petites
botigues familiars.
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2.6. Especulació amb aliments
Avui els aliments són objecte d’especulació borsària, exactament igual com ho van
ser les accions de les empreses d’Internet fa uns anys o com ho han estat els famosos
crèdits subprime. Segons la FAO (Agència de Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), durant el 2010 i a causa d’aquesta especulació, el preu dels aliments comercialitzats internacionalment s’incrementà un 39 %; el dels cereals, un 71 %23. De fet, ja des de
principi de 2005 els preus de moltes matèries primeres alimentàries van començar a patir
un increment i una volatilitat més alta. Aquest fet, que es pot atribuir a l’efecte de l’especulació, ha tingut conseqüències dramàtiques sobre el dret a l’alimentació dels països
pobres que són importadors nets d’aliments24.
L’agricultura de Menorca tampoc no és aliena a aquesta realitat que l’afecta directament, ja que modifica tant el preu de compra com el de venda dels productes.
A banda de l’especulació borsària directa, hi ha altres mecanismes que també modifiquen artificialment els preus dels productes alimentaris en origen més enllà dels simples
efectes de l’oferta i la demanda. És el cas, per exemple, de la utilització de la llet com a
producte reclam en molts supermercats i, amb ofertes, fortes promocions i fins i tot com
a obsequi25.

3. Els principis de la reserva de biosfera i el model alimentari
Els fenòmens descrits en l’apartat anterior posen en qüestió la sostenibilitat del sistema agroalimentari global i, en particular i per extensió, el de la nostra reserva de la biosfera, on és, per coherència amb els principis en què aquesta es fonamenta, doblement
important aconseguir un sistema alimentari més autosuficient i adaptat al territori, i que no
contribueixi als problemes de la fam, el canvi climàtic i l’esgotament dels recursos.
La bona notícia és que hi ha alternatives i exemples contrastats que, com es veurà
continuació, fan pensar que això és possible. La proposta es fonamenta a modificar no
només el tipus d’agricultura sinó també el model alimentari, i els conceptes que millor defineixen aquest canvi de model són l’agroecologia i la sobirania alimentària.
3.1. L’agroecologia, una agricultura per a la reserva
Els ecosistemes no modificats per l’ésser humà tenen tres característiques a destacar
des de la perspectiva de l’agroecologia: poc intercanvi de matèria i energia amb l’exterior,
uns fluxos interns de matèria i energia molt abundants, i la sostenibilitat dels mateixos en
el temps.

23

Folch, Ramón (2011). «L’especulació alimentària». Article d’El Periódico. http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/
lespeculacio-alimentaria-1187785

24

Oliver de Schutter, relator especial de les Nacions Unides per al dret a l’alimentació. http://www.srfood.org/

25

Evolució dels preus dels principals productes làctics en diversos supermercats de Barcelona. Informe trimestral. 2010.
Observatori de la Llet. Generalitat de Catalunya.
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L’agroecologia cerca sinergies entre el sistema productiu i l’ecosistema. Mira d’integrar les produccions agràries a les dinàmiques de l’ecosistema on s’ubiquen tot aprofitant
aquests abundants fluxos de matèria i energia interns.26
En termes de gestió de les finques, aplicar els principis de l’agroecologia és tractar de
minimitzar les entrades que provinguin de fora de la finca (fertilitzants, pinsos i concentrats, llavors, agroquímics, aigua, energia, etc.) i enfocar-se a produir a partir dels recursos disponibles a l’entorn sense esgotar-los ni malmetre’ls. Aquesta aproximació depèn
necessàriament d’una diversificació de la producció agrària. Aconseguir-ho no és trivial,
cal conèixer molt bé l’ecosistema de la finca i el seu funcionament i dominar les singularitats de les diferents produccions agràries per poder detectar les sinergies que es poden
establir.
Tot això, que té lògica des de la perspectiva de l’ecologia i la termodinàmica, també
en té (i cada vegada més) des de la perspectiva econòmica. Avui en dia la majoria de les
finques agràries de Menorca depenen dels inputs que arriben a Menorca en vaixell. Sense
aquests inputs, els sistemes productius de la majoria de finques no es mantindrien. Però
aquesta dependència té un cost econòmic força elevat27: segons dades del Consell Insular de Menorca, l’any 2000 les explotacions agràries menorquines gastaven de mitjana
35.100 € (28.000 € en pinso, 5.000 € en fertilitzants i llavors i 2.100 € en carburants) i
això representa el 70 % dels costos de producció.
Encara des de la perspectiva econòmica, cal ressaltar l’aportació dels sistemes agroecològics al mercat de treball: la disminució de la mecanització, la diversificació de les
produccions i el fet de prescindir d’agroquímics té com a conseqüència un increment dels
llocs de treball (la distribució dels costos de producció s’altera i alhora que augmenten els
costos laborals es redueixen els altres).
Finalment, cal destacar que la integració de les activitats humanes en els ecosistemes
que els sostenen és el pilar fonamental del concepte de reserva de la biosfera. Més que
mai, doncs, les idees que proposa l’agroecologia són determinants per al plantejament
d’una Menorca sostenible.

26

Un dels punts més controvertits amb relació a l’agroecologia fa referència a la capacitat productiva dels sistemes agraris.
De fet, un dels principals arguments que esgrimeix el sector de l’agronegoci per defensar l’actual sistema industrialitzat
de producció d’aliments és que amb el creixement demogràfic actual és l’única opció de producció per alimentar aquesta
població creixent. A més de ser un raonament contradictori en si mateix (aquest model no està solucionant el problema
de la fam i hi ha moltes evidències que l’està agreujant, com s’ha exposat breument en aquest document), hi ha estudis
seriosos que demostren que els sistemes agroecològics no només són més productius, sinó també l’única alternativa
capaç de resoldre els problemes derivats del sistema de producció actual. Per a més informació: http://www.srfood.org/
images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_es.pdf

27

I no és només un cost directe i immediat. Aquesta dependència de l’exterior provoca una situació de gran fragilitat de les
explotacions de Menorca i, per extensió, del sector en general, ja que les fa vulnerables i amb poca capacitat de reacció
davant els canvis que es puguin produir en les dinàmiques externes (preu del petroli, dels pinsos i cereals, del transport,
dels efectes del canvi climàtic...) a mig i llarg termini. Tot plegat deriva en una situació del sector de baixa estabilitat i baixa
resiliència, és a dir, de molt alt risc.
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3.2. La sobirania alimentària
De manera genèrica, es defineix sobirania alimentària com el dret dels pobles a disposar d’aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de manera sostenible, i el dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu28. És un concepte que
proposa alternatives a l’actual sistema alimentari industrialitzat i globalitzat en totes les
seves dimensions, per tal de progressar cap a un sistema més just, equilibrat i sostenible.
Es basa en dues idees fonamentals: l’agroecologia i els canals curts de comercialització. Però alhora posa èmfasi a defensar l’agricultura familiar i tradicional, la transparència
i l’equitat del comerç dels productes alimentaris, el dret a salaris dignes per als productors, els drets dels consumidors a una alimentació de qualitat i les relacions socials lliures
d’opressió entre homes i dones, pobles, ètnies i classes socials29.
Aquestes idees configuren un model alimentari eminentment local, amb una agricultura basada en els principis de l’agroecologia, diversa i diversificada i orientada majoritàriament a satisfer les necessitats dels mercats locals. Si aplicam aquests principis a la
reserva de biosfera de Menorca, sorgeixen nombroses propostes per a la transició cap a
un model més sostenible.
Si analitzam breument algunes dades sobre la producció agrària de Menorca, veurem
que es tracta d’una producció enfocada majoritàriament al sector de la llet. Es produeix
un gran excedent de llet (aproximadament 3 litres per habitant i dia), una part important
de la qual s’exporta mentre que, al mateix temps, s’importa gran quantitat de llet envasada de diferents marques. Un contrasentit des de tots els punts de vista perquè, a més de
resultar un sistema molt deficient energèticament (i per tant insostenible) avui en dia és, si
ho comptam bé, deficitari econòmicament.
Diversificar la producció, fer-la més sostenible a partir dels principis de l’agroecologia
i adaptar-la a la demanda local d’aliments no implica renunciar a mantenir alguns productes amb marca de qualitat per exportar, com tampoc no s’oposa, òbviament, a la importació de productes de fora per a consum intern, però sí vol dir reconfigurar de manera
general els fluxos energètics i econòmics de Menorca pel que fa a l’alimentació.
En resum, la proposta es basa a aconseguir produir aliments disminuint progressivament la dependència d’inputs externs, que representen una factura molt cara econòmicament i que, a més, provoquen impactes socials i ecològics inadmissibles en el procés
de fabricació. Alhora, i en la mateixa direcció, cal fomentar la producció per abastir la demanda interna i tendir a disminuir la importació d’aliments provinents de fora de Menorca,
que, un altre cop, suposen una factura molt elevada. Aquests dos costos del sistema alimentari menorquí (el dels inputs agraris i el dels aliments) provoquen una descapitalització
molt important de l’economia insular.

28

Declaració de Nyéléni. Fòrum per a la Sobirania Alimentària. 23 - 27 de febrer de 2007, Nyéléni, Selingue, Malí

29

En aquest punt cobra especial importància La Marxa Mundial de la Dona, organització integrada dins La Vía Campesina.
Aquest col·lectiu de les dones pageses, a més de reivindicar la sobirania alimentària, defensa que aquesta no és possible
sense un gir important a escala global en favor de l’equitat real de gènere.
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A Menorca, malgrat que de manera majoritària el sistema alimentari, des de la producció fins al consum, ha evolucionat en la mateixa direcció que el sistema alimentari global
durant els darrers 40 anys, cap a la concentració i la industrialització, sí que hi ha iniciatives i processos en la línia de les propostes de la sobirania alimentària. Alguns exemples
són:
Mercats locals i canals curts de comercialització: en els darrers anys hi ha hagut
un ressorgiment dels mercats de productes alimentaris i artesania local setmanals, destinats a la població de Menorca i també a la visitant. Malgrat això, avui en dia només Maó,
Ciutadella i Ferreries disposen d’un mercat de productes alimentaris de Menorca un dia
per setmana durant tot l’any. A més, hi ha diferents iniciatives de promoció i venda de
productes locals i ecològics, dels quals hi ha una demanda creixent tot i representar encara un percentatge reduït de l’alimentació a Menorca. També han anat augmentant els
punts de venda directa de productes a les mateixes explotacions, la qual cosa assegura
als productors més control de la comercialització i els preus.
Producció ecològica i custòdia agrària: l’any 1996 hi havia a Menorca dos productors d’agricultura ecològica (52 ha), l’any 2010 ja eren noranta-set productors (5.226 ha)
segons dades d’APAEM (Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca).
Qualitativament representa encara un percentatge minoritari però l’evolució és molt positiva. D’altra banda, hi ha experiències de custòdia agrària, amb l’objectiu de potenciar una
agricultura adaptada al territori i reconèixer els serveis ambientals que ens aporta aquesta
agricultura. Aquesta figura la promou el GOB-Menorca mitjançant els acords de custòdia
agrària. El Consell Insular de Menorca també va impulsar una iniciativa en aquest sentit,
anomenada Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera.
Cooperatives: a Menorca hi ha casos de cooperatives tant de consumidors com de
productors. En el primer bloc, l’exemple més remarcable és la Cooperativa San Crispín
d’Alaior, que ha configurat un model de cooperativa de consumidors professionalitzada
amb un èxit notable que, si bé té una oferta de tipus generalista, té vocació cada vegada
més palesa de potenciació del producte local i ecològic. Pel que fa a les cooperatives de
productors cal citar la recent fusió de les cooperatives d’Alaior i Ciutadella i l’empenta
comercial que, malgrat orientar-se cap a l’exportació, també està treballant amb èxit la
distribució a Menorca, especialment a hotels i restaurants.
Recuperació de varietats vegetals i races autòctones de bestiar: en l’àmbit de
la recuperació de varietats vegetals autòctones hi ha diferents iniciatives entre les quals
destacarem el Banc de Llavors de varietats vegetals locals creat pel Consell Insular de
Menorca per a la promoció de la sembra d’aquestes, la conservació i l’intercanvi; es Viver,
impulsat per GOB-Menorca, centre on es produeixen planters de varietats locals amb
mètodes ecològics; i el projecte de de Càrites Arbres d’Algendar, un centre de recuperació i producció de varietats locals de fruiters. Pel que fa a les races de bestiar, hi ha
associacions (Gallina Menorquina, Ase Balear, Vaca Menorquina, Cavall Menorquí, Ovella
Menorquina, etc.) que, a més de gestionar el llibre genealògic i treballar per a la conservació de cada raça, la promoció i divulgació del seu paper en la biodiversitat, la cultura,
etc., intenten aconseguir més i millors vies de comercialització local dels productes que
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se n’obtenen, ja que sense una sortida comercial adequada se’n fa molt difícil la viabilitat
a llarg termini. Marques de qualitat i diferenciació com Anyell de Llet o Vermella Menorquina són iniciatives que van en aquest sentit.
Sensibilització i aplicació dels principis de la sobirania alimentària al món educatiu: algunes iniciatives remarcables que s’ha treballat al món educatiu són el treball de
sensibilització fet per algunes escoles públiques integrades a la Xarxa d’Escoles Solidàries, que han integrat la sobirania alimentària dins els seus projectes educatius; i el projecte
Bon Profit, desenvolupat pel consorci Mestral-GOB, que té per objectiu introduir aliments
ecològics i locals als menjadors escolars.

4. Propostes per a un nou model agroalimentari en el context de la
reserva de biosfera
A la llum d’aquestes iniciatives i de la perspectiva de la sobirania alimentària, es plantegen a continuació algunes idees d’objectius i actuacions per contribuir a un model agroalimentari més sostenible i, per tant, més pròxim als principis de la declaració de Menorca
com a reserva de biosfera.
En l’àmbit de la producció, d’acord amb els principis de l’agroecologia, l’objectiu ha
de ser avançar cap a una agricultura cada cop més adaptada al territori, diversificada i
amb poques dependències externes enfocada a produir aliments de qualitat. Hi ha diversos aspectes que poden ser rellevants per tal d’assolir aquest objectiu: la formació dels
agricultors i tècnics agraris en els conceptes i tècniques de l’agroecologia, la modificació
del marc legal i la política de d’ajudes per tal potenciar les pràctiques agroecològiques,
disposar d’un servei independent d’assessorament a l’agricultor en la gestió tècnica i
econòmica de les finques, la planificació a escala sectorial de les produccions per adaptar-les a la demanda local, la simplificació legal i administrativa per a la venda directa a la
finca, o l’organització de les produccions orientades a l’exportació per tal de maximitzar la
qualitat i el valor afegit.
En el mateix sentit, en l’àmbit de la transformació agroalimentària l’objectiu ha de ser
configurar un subsector capaç de conferir valor afegit al producte agrari local mantenint o
afegint qualitat i que la transformació faciliti la distribució i venda prioritàriament al mercat
intern. Algunes idees a considerar són: simplificació legal i administrativa per facilitar la
transformació a petita escala, assessorament, suport i formació a les indústries, transformació orientada a grans consumidors d’aliments (hotels, restaurants, empreses de menjar
precuinat i càtering, etc.) o potenciar la comunicació entre el productor i la indústria per
optimitzar els processos de transformació i minimitzar pèrdues per excedents en collites.
La distribució o comercialització és el darrer subsector del sistema agroalimentari a
considerar. En aquest cas l’objectiu a assolir és l’establiment (o recuperació) d’una xarxa
de comercialització dels productes agraris locals estructurada sobretot a partir de mercats i botigues de barri. En aquest cas també es poden desenvolupar moltes idees per
avançar cap a aquest objectiu com potenciar els mercats locals diaris als pobles i setmanals als nuclis urbans, instaurar un servei d’assessorament i coordinació de les petites
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botigues, incentius fiscals als punts de venda de productes locals amb externalitats socials i ambientals positives, treballar els distintius de qualitat i producte local, suport des de
l’administració per facilitar l’obertura de nous establiments comercials de producte local
als pobles o potenciar la coordinació producció – transformació – comercialització per optimitzar tant la producció com la resta de processos del sistema alimentari.
Finalment, no es pot oblidar la necessitat de promoure canvis d’hàbits en els consumidors per tal d’orientar el consum cap al producte local i retornar la vida comercial als
pobles a través dels mercats i botigues de barri davant el model actual de polígons industrials-grans superfícies. I en aquest sentit també hi ha moltes mesures que es podrien
abordar, des de la informació per a la conscienciació dels consumidors en la importància
i els beneficis de consumir productes locals i agroecològics, fins a la potenciació de la
compra pública d’aliments locals (escoles, residències de gent gran, hospitals i centres de
salut, etc.).

5. Conclusions
El sistema agroalimentari actual és font de greus problemes socioeconòmics i ambientals arreu del món. En el cas de Menorca, a petita escala es reprodueixen moltes de
les característiques d’aquest model global injust i insostenible. El sistema agroalimentari
menorquí actual té conseqüències que transcendeixen els límits físics de l’illa i la població
que no poden ser obviats. Atesa la declaració de Menorca com a reserva de biosfera, es
fa més que mai necessària la recerca d’un canvi de model, i en aquest sentit l’agroecologia i les propostes de la sobirania alimentària poden ser un bon referent. Són propostes
que s’han demostrat més eficients, justes i perfectament viables a partir de nombrosos
exemples d’arreu del món. A més, a Menorca també hi ha iniciatives en la línia de la sobirania alimentària que suposen un punt de partida excel·lent per a un canvi de model més
generalitzat del sistema agroalimentari insular.

83

84

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Sostenibilitat del transport a Menorca:
passat, present i futur
Joan MORRO MARTÍ
E-ARQ Enginyeria+Arquitectura

Tots sabem que ara fa vint anys Menorca va ser declarada reserva de biosfera per la
UNESCO. Això significa que hi ha d’haver un equilibri entre natura i activitat humana, és a
dir, s’ha de ser sostenible.
Abans de res, potser hauríem de definir què vol dir sostenible. Normalment, quan
s’analitza la viabilitat d’una infraestructura, s’analitza des del punt de vista social, econòmic i mediambiental. Si resulta acceptable des d’aquests tres punts de vista, és quan es
pot dir que és sostenible, és a dir, que es podrà mantenir al llarg del temps.
En aquest text s’analitza què ha significat quant als sistemes de transport.

1. Passat i present
Per poder estudiar i analitzar l’evolució del transport i entreveure’n el futur, hem de
veure d’on venim. Per tant, haurem d’analitzar els diferents mitjans de transport de l’illa, i
també l’evolució de la població.
1.1. Població
La població de Menorca ha anat creixent d’una manera molt sostinguda des de molts
anys ençà, però és en l’època de bonança econòmica quan aquest creixement podríem
dir que es va disparar. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la població
des de 1996 ha estat el que es mostra en el gràfic de la figura 1. Es pot observar que la
població als primers anys (96-98) creix a un ritme suau, però a l’època de bonança econòmica se’n produeix un creixement fort, que arriba al 5 % en un sol any (2005). Entre el
1996 i el 2012 la població de Menorca va créixer un 42 %.
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Fig. 1. Evolució de la població (Dades INE, elaboració pròpia)

També cal recordar que aquesta és la població empadronada a Menorca; la població
real durant l’hivern és menor, ja que hi ha gent que està empadronada per gaudir del descompte de resident per als viatges. En canvi, la població durant l’estiu pot ser dues o tres
vegades la població base.
1.2. Parc mòbil
Pel que fa a la sostenibilitat del transport interior, la marca el parc mòbil existent. En
aquest cas és important la quantitat, l’antiguitat i la qualitat del parc.
Per estudiar aquest aspecte, s’han agafat les dades del portal estadístic de la DGT
dels anys 2005, 2009 i 2012. El primer que cal estudiar és el nombre total de vehicles.

Figura 2. Nombre de vehicles a Menorca. (Dades DGT, elaboració pròpia)
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S’observa que el nombre de vehicles va lligat a la població i a la situació econòmica de
l’illa i assoleix un màxim aproximadament a l’inici de la crisi econòmica. Es pot observar
un fet curiós: entre el 2009 i el 2012 la població va augmentar un 1,3 %, mentre que el
nombre de conductors només ho va fer un 0,1 %.
També és interessant veure com es distribueixen aquests vehicles. En la figura 3, s’observa que, a poc a poc, el turisme ha anat perdent protagonisme respecte dels altres
tipus de vehicles. Això també pot ser causat perquè moltes empreses de lloguer han domiciliat els vehicles a fora de l’illa.

Fig. 3: Evolució del parc mòbil a Menorca (Font DGT, elaboració pròpia)

Com s’ha comentat abans, també és molt important l’edat dels vehicles, ja que els
antics són menys eficients que els moderns. Això queda reflectit en la figura 4, que és la
distribució dels vehicles per edats. Aquestes dades estan referides al conjunt de totes les
Balears.
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2.799.158

Fig. 4. Distribució per edats dels vehicles a les Balears (Font DGT, elaboració pròpia)

Com era d’esperar, la gran majoria de vehicles correspon a l’època de bonança econòmica, i per sort, la gran majoria ja són vehicles catalitzats i respectuosos amb el medi
ambient, però també hi ha una gran quantitat de vehicles anteriors a 1992, i aquests són
poc respectuosos amb el medi ambient.
Un altre aspecte interessant és veure l’evolució de la cilindrada dels vehicles més representatius: els turismes i les motocicletes.

Fig. 5. Evolució de la cilindrada dels diferents vehicles (Font DGT, elaboració pròpia)

Els turismes, durant l’època de bonança, van anar augmentant de cilindrada, però
amb l’arribada de la crisi i la pujada del cost del combustible, juntament amb la imposició
del vehicles dièsel, la cilindrada s’ha anat estabilitzant en cilindrades mitjanes. Les motocicletes tenen un comportament similar, però també s’ha de tenir en compte l’entrada en
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vigor de la nova normativa de permisos de conducció, que permet la conducció de motocicletes de fins a 125 cc amb el carnet de cotxe i en limita l’accés a les de gran cilindrada.
1.3. Transport públic
Amb les tecnologies actuals, tots els estudis assenyalen el transport públic com el sistema de transport més sostenible. A Menorca, hi ha tres empreses que exploten les línies
de transport regular, a part de tot el transport discrecional.

Fig. 6. Línies de transport públic regular

Al llarg del temps, les rutes de transport públic regular han anat unint quasi tots els
nuclis poblats de l’illa, si bé algunes rutes durant la temporada baixa tenen una freqüència molt baixa i, fins i tot, se n’arriben a anul·lar algunes. Cal mencionar que a Ciutadella
s’han fet proves per fer arribar el transport públic fins a algunes de les platges verges del
municipi i de moment sembla que la experiència és bona.
L’evolució del nombre de passatgers es pot observar en la figura 7. La tendència fins
al 2007 va ser de creixement, del 2007 al 2010 es va mantenir, però als darrers anys s’ha
observat una baixada del nombre de viatgers. Aquesta baixada pot ser causada per la
pujada del cost del servei amb l’arribada de la crisi, però també perquè probablement els
principals usuaris eren els immigrants, que han anat marxant. Aquest fenomen és més
marcat en el cas del transport públic urbà, que als darrers anys s’ha quedat sense quasi
viatgers.
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Fig. 7. Nombre de passatgers de les línies regulars (Font CIM, elaboració pròpia)

En aquests moments els que mantenen el transport públic són principalment els turistes. En la figura 8 es representa el nombre de viatgers durant una sèrie d’anys segons
els mesos. L’únic que ha mantingut un creixement fort i sostingut és l’època estival. Segurament que això també ve acompanyat de l’augment de destinacions possibles durant
aquesta època.

Fig. 8. Viatgers distribuïts per mesos (Font CIM, elaboració pròpia)

1.4. Transport privat
El transport privat és el mitjà de transport predominant a Menorca, tant dins les poblacions com entre elles. Tot i que no es tenen dades del transport dins les poblacions,
es nota que a Ciutadella la bicicleta conviu amb el cotxe com a mitjà de transport dins la
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població, en canvi, a Maó la bicicleta té un paper més discret a pesar dels esforços que
ha fet l’ajuntament últimament en aquest sentit.
Pel que fa al transport entre pobles, en la figura 9 es mostra l’evolució del trànsit entre
les diferents poblacions de la Me-1 al llarg dels darrers 32 anys.

Fig. 9. Evolució del trànsit a la Me-1.
Mitjanes anuals d’IMD, Intensitat Mitjana Diària. (Font: CIM, elaboració pròpia)

Del 1980 al 2007, que se’n va donar el màxim, el volum de cotxes que utilitzen diàriament la Me-1 s’ha triplicat, si bé des del 2007 s’ha reduït aquest volum.
El principal problema es dóna amb la forta estacionalitat d’aquest volum. En la figura
10 es mostra l’evolució mitjana del trànsit per mesos.

Fig. 10. Evolució mensual del trànsit a la Me-1 (Font CIM, elaboració pròpia)
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Com es pot observar en la figura 10, el desembre i al gener és quan n’hi ha el mínim.
A l’agost, que és quan n’hi ha el màxim, el volum de vehicles quasi es triplica. Aquest
fenomen fa que sigui molt complicat dimensionar les infraestructures, ja que si es dimensionen per a l’estiu, durant quasi tres quartes parts de l’any seran buides, però si es dimensionen pel trànsit mitjà, a l’estiu hi pot haver un nivell d’utilització per sobre de l’òptim.
Aquest fenomen es pot observar en la figura 11, en què es representa el volum horari
de vehicles al mes d’agost i al mes de gener.

Fig. 11. Volum horari de vehicles lleugers (L) i pesants (P) a la Me-1 (Font CIM, elaboració pròpia)

En aquesta figura es pot comprovar com de la punta horària de l’estiu a l’hivern es
triplica el volum de vehicles. El que s’ha comentat de l’estacionalitat mensual, també és
aplicable aquí.
1.5. Transport exterior
Fins ara s’ha vist el transport dins de l’illa, però també hi ha el transport amb l’exterior.
Aquest transport es fa a través dels ports de Ciutadella i Maó i de l’aeroport. Per aquests
punts és per on entren i surten totes les mercaderies i pràcticament la totalitat del transport de persones des de Menorca. En les figures següents hi ha representats els volums
anuals del transport registrat de mercaderies i passatgers als ports i l’aeroport de Menorca.
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Fig. 12. Passatgers amb connexió exterior (Font OBSAM, elaboració pròpia)

El volum de passatgers ha anat augmentant al llarg dels anys fins al 2000; posteriorment es va estabilitzar entre el 2001 i el 2007, i a partir de la crisi el volum ha anat
baixant. En el moment de fer aquest estudi, no es disposa del nombre de vols i vaixells
arribats durant aquests anys.

Fig. 13. Volum de mercaderies (entrades i sortides en tones) (Font: OBSAM, elaboració pròpia)

Pel que fa a les mercaderies, en la figura 13 s’observa un creixement continuat fins
al 2007, per a partir d’aquest any ha anat baixant. Això fa pensar que gran part de les
mercaderies eren materials de construcció, sector que el 2007 va entrar en crisi i que, de
moment, no s’ha recuperat.
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2. Problemàtica actual
Un cop vista l’evolució dels diferents tipus de transport involucrats a Menorca, s’han
d’analitzar els problemes que hi ha. En general, un dels grans problemes és que no hi ha
cap estudi de mobilitat, com ara les enquestes de mobilitat obligada i no obligada, sinó
que únicament es poden suposar les matrius d’origen i destinació.
La mobilitat obligada és la que els usuaris estan forçats a fer per a la seva vida diària,
com pot ser anar a treballar. La mobilitat no obligada és la que els usuaris fan per plaer,
com pot ser anar al cinema o a un restaurant.
Sense aquests estudis, qualsevol planificació es farà sense tenir un coneixement real
de les necessitats. En el cas del transport públic, en la línia principal, es pot saber on hi
ha més demanda, estudiant el nombre de bitllets despatxats en cada parada, i teòricament, on han baixat, però en les línies secundàries, en ser el preu únic per a tot el recorregut, només es pot controlar el nombre de bitllets venuts però és més difícil saber on han
pujat i on han baixat.
En el cas del transport per carretera, se sap quants vehicles passen per cada tram de
carretera, però no d’on han sortit ni el final del recorregut.
Cas a part és el transport exterior, del qual les companyies sí saben l’origen i el destí
dels passatgers.
2.1. Població
Com que Menorca és un territori limitat, amb recursos limitats, la població depèn del
transport exterior per poder cobrir les necessitats. També, de cada cop, es tendeix més
a viure a zones perifèriques de les poblacions, amb edificacions disperses. A banda de la
l’ocupació de territori, això presenta un altre problema, que és la necessitat de transport
motoritzat per anar a fer qualsevol operació a la ciutat.
2.2. Parc mòbil
Si bé el parc mòbil no és excessivament vell, presenta un gran problema. El cotxe ha
esdevingut un símbol d’estatus social, però no és considerat millor cotxe un híbrid, sinó
un cotxe gran i amb motor de gran potència. A més a més, molts d’aquests vehicles
pràcticament només s’utilitzen dins el poble.
Ara amb la crisi econòmica, la població comença a valorar que sigui un vehicle que
consumeixi poc, amb una assegurança econòmica, fàcil d’aparcar, etc., però en general,
en aquests moments no hi ha una gran renovació del parc mòbil.
Dins el tema de la crisi, també implica que segons quines avaries no s’arreglin de manera correcta, pel cost econòmic (substitució de catalitzadors, filtres, etc.). Això també té
un impacte negatiu en el medi ambient.
En temes de salut per problemes de contaminació, de moment l’impacte és mínim, ja
que la renovació de l’aire és molt bona a causa de les ventades i l’orografia que tenim a
Menorca.
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2.3. Transport públic
Si bé la oferta del transport públic ha millorat molt als darrers anys, encara presenta
alguns problemes. Uns dels principals problemes és la freqüència horària d’algunes línies,
especialment a l’hivern. Potser és interessant la possibilitat de posar vehicles més petits,
però amb una freqüència de pas més elevada.
L’altre problema, és que no competeix econòmicament amb el transport privat. Un
vehicle normal, per fer el trajecte Ciutadella-Maó consumeix entre 4 i 5 €. Partint de la
premissa que pràcticament tothom té cotxe a casa i que no es comptabilitza l’amortització del vehicle, el cost d’un viatge Ciutadella-Maó es pot estimar en uns 4,5-6 €, mentre
que la tarifa actual és de 5 €. En general, aquesta diferència de preu no compensa les
incomoditats d’esperar un vehicle, adaptar-se als horaris, etc.
Un altre problema és que a les parades intermèdies no se sap l’hora exacta de pas,
sinó una indicació aproximada (±5 min). Això implica que els usuaris han d’arribar amb
prou temps i esperar que l’autobús passi.
Potser, però, el principal problema del transport públic, sobretot a l’hivern, és la falta
d’una massa crítica que permeti un funcionament correcte sense ser una gran càrrega
per a l’Administració.
2.4. Transport privat
Un dels grans problemes del transport privat, que no és exclusiu de Menorca, és la
baixa ocupació dels vehicles. La majoria d’estudis xifren aquesta ocupació en 1,7 persones per vehicle. Això és causat perquè molts d’aquests viatges són per anar a treballar.
Dins les poblacions, especialment les dues més grans, els problemes més grans de
circulació se solen produir a les entrades i sortides de les escoles, quan els pares i mares
esperen els fills per entrar o sortir de l’escola. Com que no hi ha zones habilitades per a
això, la gent s’atura on pot i provoca col·lapses de circulació. Si la situació de l’escola no
és a prop de les vies principals, el col·lapse és local, però en els casos que es troben a
prop de les vies principals de circulació (La Salle a Maó, M. Àngels Cardona, Verge del
Toro a Ciutadella) el col·lapse s’estén a la xarxa principal.
2.5. Transport exterior
El transport exterior presenta una problemàtica d’estacionalitat molt similar a la del
transport públic.
Al transport aeri, per reduir costos, les companyies de baix cost només disposen d’un
model d’avió. Normalment aquests models són d’una capacitat mitjana-elevada (entre
150 i 200 passatgers per avió). Durant l’estiu no hi ha problemes per mantenir una ocupació mitjana elevada; igual que en les festivitats, però en temporada baixa i els dies normals (entre 6 i 8 mesos a l’any) l’ocupació és realment baixa.
En general, tots els mitjans de transport tenen un consum proporcional al pes del
vehicle. En el cas dels avions, el consum per persona d’anar l’avió amb poca ocupació a
anar ple és molt diferent (d’uns 7 l/100 km i passatger anant ple a uns 40-50 l/100 km i
passatger anant amb un terç d’ocupació).
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Amb els vaixells passa una cosa similar, amb la diferència que aquests darrers porten
quasi tota la càrrega que arriba i surt de l’illa. Pel que fa a les freqüències, el canvi estiu-hivern és molt més marcat; passa de 4 o 5 vaixells regulars diaris a l’estiu a 1,2 vaixells
diaris a l’hivern.
S’ha de dir que el cas dels vaixells, des d’un punt de vista econòmic i ecològic és la
millor solució, ja que mira d’assegurar que el vaixell porti una càrrega mínima, i en general, el cost d’espera de la càrrega és molt baix comparat amb el cost d’espera d’una
persona.

3. Opcions per al futur
Si es vol mantenir la sostenibilitat del sistema de transport de Menorca, s’han de triar
les opcions de futur amb molta cura. Com a introducció, en la taula 1 hi ha una comparativa del consum per cada 100 km de diferents tipus de mitjans de transport:
Consum real
segons ocupació
mitjana

Consum teòric per
a ocupació fictícia
al 100 %

Mitjà de transport

Font

Ocupació
mitjana real

Metro i tramvia

BBG

21 %

1,7 l

0,4 l

Autobús

BBG

21 %

2,7 l

0,6 l

Tren rodalies

FES

30 %

2,3 l

0,7 l

Tren regional

BBG

20 %

5,4 l

1,1 l

TGV

FES

65 %

1,6 l

1,0 l

Automòbil

FES

1,7 persona

6,0 l

2,4 l

Avió (250 km)

FES

66 %

10,5 l

6,9

Avió (750 km)

FES

66 %

6,7 l

4,4

Taula 1. Comparació del consum de combustible de diferents mitjans de transport

3.1. Població
Tenint en compte que un dels principals valors de Menorca és el paisatge, s’ha de
tenir cura a l’hora de planificar el creixement urbà. Aquest creixement condicionarà la població màxima que podria acollir l’illa i també com s’haurà de moure la gent. Això no vol
dir que s’hagi de prohibir qualsevol creixement, però s’ha de tenir cura alhora de fer nous
creixements extensius, amb habitatges aïllats i lluny de les zones de serveis i comercials.
Aquests tipus de creixement provoquen necessitats de transport elevades.
El mateix s’aplica a la creació de nous serveis. Per exemple, tots els barris haurien de
tenir una escola i una escoleta, de manera que els pares puguin portar els fillets a classe a
peu, o quan tinguin l’edat suficient, poder-hi anar sols a peu o en bicicleta. De la mateixa
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manera, totes les escoles haurien de tenir una zona d’espera per als vehicles dels pares
i mares, de manera que no quedin estacionats al mig de la via principal mentre esperen.
3.2. Parc mòbil
Si bé amb l’urbanisme es controlen les necessitats de transport de la població, també
és important veure quines són les opcions que hi ha per al parc mòbil de l’illa. El nombre
de vehicles està condicionat per la població total, però segons la tecnologia de propulsió
que utilitzin són més sostenibles o menys.

Fig. 14. Emissions de CO2 dels diferents combustibles (diverses fonts, elaboració pròpia)

En aquests moments les opcions de propulsió que hi ha són el motors de combustió
interna amb combustibles fòssils, amb biocombustibles, els elèctrics i els híbrids. Cada
una té avantatges i inconvenients. En general, els motors de combustió interna poden
funcionar amb l’equivalent biològic del combustible fòssil per al qual van ser dissenyats
i es tracta d’una tecnologia més que comprovada. El elèctrics tenen el problema de les
bateries que ocupen molt d’espai i tenen una autonomia petita, a part que el temps de
recàrrega és molt elevat comparat amb el fet d’omplir un dipòsit de combustible. El vehicle híbrid sembla en aquests moments una de les millors opcions, ja que té molts dels
avantatges del vehicle elèctric i del de combustió interna.
A part hi ha les tecnologies enfocades a reduir el consum dels vehicles, sobretot en
recorreguts urbans, com és l’anomenat stop&start, que atura el motor del vehicle quan es
troba en punt mort i aturat i el torna a posar en marxa en el moment de posar una marxa.
Aquest sistema redueix considerablement el consum sobretot quan es circula en zones
amb molts de semàfors o amb congestió. Aquesta tecnologia potser a Menorca no suposa un estalvi considerable de consum, ja que els moments en què el vehicle està aturat
esperant són molt pocs, però és una tecnologia a tenir en compte
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Si es comparen les emissions in situ de vehicles similars amb les diferents opcions de
propulsió s’obté la figura 14. Com es pot comprovar, els més nets són els cotxes amb
etanol i els elèctrics, però aquí no es té en compte el CO2 generat per obtenir el combustible. Un cotxe elèctric que es recarregui amb electricitat obtinguda d’un generador a partir de combustibles fòssils genera aproximadament el mateix CO2 que un vehicle normal.
També s’ha de tenir en compte que els biocombustibles s’obtenen a partir de conreus, i que aquests conreus ocupen un territori que es podria dedicar a obtenir altres productes de consum. Cal remarcar que alguns combustibles, s’obtenen a partir de conreus
que són productes de comestibles de primera necessitat, la qual cosa fa elevar el preu
d’aquests aliments bàsics. Fins que no s’aconsegueixi obtenir de manera econòmica biocombustibles a partir del rebuig dels conreus de productes dels quals s’obté menjar i
altres conreus industrials, no són una opció totalment vàlida per ser considerats com a
sostenibles, ja que no compleixen el criteris de ser socialment sostenibles.
En la figura 15 es pot observar una comparativa dels costos per km dels diferents sistemes de propulsió.

Fig. 15. Cost per km recorregut (diverses fonts, elaboració pròpia)

3.3. Transport públic
El primer que necessita el transport públic és adaptar-se a les necessitats reals de la
població i per fer-ho primer s’han de conèixer, com s’ha dit abans, a través de les enquestes de mobilitat. No només s’hi ha d’adaptar en els horaris, també s’hi hauria d’adaptar
en les necessitats de capacitat, a través de les estadístiques d’ús, per exemple. Si els autobusos de primera hora van molt plens, pot ser necessari posar-ne dos amb intervals de
pas més junts, i un dels dos potser no s’hauria d’aturar fins a final de línia o als punts de
canvi de línia. A les hores de menys demanda, podria ser suficient amb autobusos més
petits, sempre que es comprovi que sempre hi queden algunes places lliures per als dies
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que hi pugui haver una punta imprevista. Un altre fet important és la necessitat de competir econòmicament amb el transport privat, això implica la possibilitat de fer transbord
amb el mateix tiquet de la línia interurbana a la línia urbana.
A l’hora de planificar, s’ha de tenir molt en compte que la sensació del temps d’espera
és molt important per al passatger. Si les empreses diuen que el pas a certa parada és a
l’hora X, l’autobús hauria d’haver arribat a aquesta hora i esperar fins que sigui l’hora de
sortida, per tal que les persones no hagin de ser molt abans a la parada per assegurar-se
de no perdre l’autobús. Aquest fet és molt fàcil dir-ho sobre el paper, però és molt complicat de portar a la pràctica. Una solució alternativa és poder consultar en temps real la
localització dels autobusos al llarg de la ruta mitjançant els mòbils .
Una altra cosa a tenir en compte és la progressiva modernització dels vehicles per ser
aptes per a altres tipus de combustibles.
3.4. Transport privat
El principal sistema per mantenir la sostenibilitat del transport privat és, per una banda, controlar el creixement de les poblacions i el parc mòbil mitjançant diferents impostos:
com menys ecològic sigui un vehicle, imposts més elevats.
També és necessari conscienciar la població dels bons hàbits de la conducció. Per
exemple, una conducció suau i a una velocitat moderada pot estalviar fins al 40 % de
combustible, a part de la reducció de desgast del vehicle.
També cal recordar a la població que un vehicle en bon estat és més segur i consumeix menys. Per exemple, segons quin tipus de pneumàtics poden estalviar molts litres
de combustible al llarg de la seva vida. Així mateix, el portar el sistema de control de gasos en mal estat també pot fer augmentar el consum de combustible, a part de contaminar molt més a causa de la mala combustió.
Per altra banda, s’ha d’afavorir la implantació de combustibles alternatius; per al transport urbà el vehicle elèctric és la millor opció, a part de la bicicleta i anar a peu. Tots els
pobles de l’illa tenen una mida que els fa ideals per a aquests dos modes de transport. Si
es té en compte el temps que es tarda a agafar el cotxe, anar fins al punt i aparcar, molts
cops, es tarda el mateix o més que amb la bicicleta o a peu.
Per al transport interurbà, hi ha dues coses a tenir en compte. Una és l’ocupació del
vehicle; s’hauria d’impulsar polítiques per augmentar aquest ocupació, com són les polítiques de compartir cotxe.
És un fet que hi ha molta gent que treballa a Maó i viu als pobles del voltant. Això es
pot observar en la figura 11 en què s’observa una punta de vehicles a primera hora del
matí i al migdia, una a cada carril. Aquesta gent hauria de compartir cotxe i despeses, ja
sigui anant alternant de vehicles, ja sigui acordant un preu per viatge.
L’altre punt a tenir en compte és mantenir en bon estat les vies. Un paviment en bon
estat i de qualitat redueix el consum dels vehicles i el renou produït per les rodes, a part
de millorar la seguretat.
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3.5. Transport exterior
El transport exterior, com s’ha comentat abans, es divideix en el transport aeri i el
marítim. Dels dos, el marítim és el que en aquests moments és més sostenible i necessita menys ajustos, ja que durant l’hivern té una freqüència adequada per al transport de
mercaderies i durant l’estiu s’ajusta a la demanda de passatgers. El transport aeri és el
que necessita més ajustos. El fet insular de Menorca, fa que l’avió sigui l’únic mitjà de
transport de passatgers amb l’exterior, i el converteix en una espècie de tren regional, o
en l’autopista que connecta Barcelona amb Tarragona, Lleida o Madrid.
Atès que l’Estat no ens pot proporcionar una via de comunicació com els de la Península, ens n’hauria donar un d’equivalent. Aquest equivalent seria un mitjà de transport
que ens enllaci amb punts pròxims de bona connectivitat. Aquests punts serien Palma,
com a capital de la comunitat, i Barcelona, ciutat important més pròxima. D’aquesta manera potser es perdrien destinacions amb connexió directa, però es guanyaria quant a
quantitat de vols diaris disponibles per entrar i sortir de l’illa. Un cop s’arribàs als aeroports principals es podria enllaçar amb els vols a la destinació desitjada. Aquests vols
haurien de tenir un cost molt baix per al ciutadà i el preu igual per a tothom, igual que un
tren. Segurament amb una política així, s’aconseguiria augmentar l’ocupació mitjana dels
avions i es faria abaixar el consum específic per viatger.
L’altre problema del transport aeri és la rigidesa del sistema i de les companyies, especialment de les de baix cost, amb avions d’una única mida, pensats per a rutes continentals i no rutes regionals (això darrer no és aplicable a la ruta amb Palma). Aquests avions
funcionen molt bé durant l’estiu, però a l’hivern no estan optimitzats. Si es disposessin
d’avions de 50-60 passatgers funcionarien amb ocupacions pròximes al 100 %, o podrien funcionar amb ocupacions més baixes i més horaris per triar.

4. Conclusions
Per resumir i acabar, el transport a Menorca s’ha aconseguit mantenir dins les cotes
de sostenibilitat acceptables fins ara, sobretot en el transport intern i marítim. Això no vol
dir que no ens haguem de preocupar més per aquests temes, sinó que s’ha de seguir
treballant per mantenir aquests nivells i millorar-los.
Els punts més importants a treballar i mantenir sota control són:
• El transport aeri en general.
• Conscienciar la gent que els nostres pobles no són tan grans com per haver d’agafar el cotxe per anar pertot. Això també vol dir que les administracions han de ser a
prop del ciutadà, per tal que per anar a fer gestions no s’hagi d’agafar el cotxe.
• Treballar per optimitzar el trànsit entre pobles per evitar la necessitat d’ampliar les
infraestructures viàries.
• També s’ha de dir, que a causa de la poca massa crítica de potencials usuaris del
transport públic no sembla possible, de moment, implantar altres mitjans de transport com podrien ser un tramvia o un tren.
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El futur dels vectors ambientals
en el context global i local
Jesús CARDONA PONS
Nontropia estudi d’arquitectura

1. Introducció
Els exercicis de prospectiva són especialment difícils en el moment que ens trobem,
sobretot quan els fem sobre un territori geopolíticament perifèric com és Menorca. Per
començar, haurem d’analitzar la situació, els impulsos i les tendències referides als vectors ambientals que tractem en aquest apartat: aigua, energia i residus. Ho farem primer
des de l’àmbit local per veure’n després la situació global, especialment referida als àmbits territorials que aglutinen les concentracions de capital, recursos i poder de decisió.
El panorama l’acabarem de dibuixar intentant establir els principals factors condicionants
i limitadors, tant estructurals com conjunturals, de les tendències globals, sense tenir en
compte girs abruptes i imprevisibles que es puguin donar, siguin naturals o induïts per
l’ésser humà. Per acabar, esbossarem les principals estratègies que poden possibilitar un
escenari de futur en què el concepte reserva de biosfera assoleixi el màxim sentit per a la
nostra illa.

2. L’escenari local
2.1. Energia
Fins al darrer terç del segle xix, la major part dels requeriments energètics de Menorca eren coberts en base a fonts renovables localitzades al mateix territori: la biomassa,
l’energia endosomàtica de persones i animals, el sol i el vent. Amb la inauguració el 1892
de l’Eléctrica Mahonesa i el mateix any de la societat gasista de Maó Sociedad General
de Alumbrado, comença una nova etapa en què augmenta gradualment el consum energètic a la vegada que es van substituint les fonts energètiques pròpies per altres d’impor-
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tades. Aquesta evolució agafa un fort impuls a partir de 1960, quan s’inaugura la central
tèrmica de producció d’electricitat de Maó1. En aquell moment s’obre l’actual etapa en
què l’illa passa a consumir massivament derivats del petroli, destinats principalment al
transport i a la producció d’electricitat. Des de llavors, Menorca ha mantingut un model
energètic pràcticament invariable, basat en el consum massiu d’energia de fonts d’origen
fòssil2.
La declaració de Menorca com a reserva de biosfera l’any 1993 no ha canviat gens el
rumb del sistema energètic:
1. S’ha mantingut l’augment del consum total d’energia final, passant de 83.242 tones equivalents de petroli (TEP) consumides l’any 1993 a 121.086 TEP consumides l’any
2012, amb un augment total de quasi el 70 %3.
2. El 2013 el 99 % de l’energia final consumida a Menorca va provenir de fonts d’energia fòssil, amb només el testimonial 1 % en forma d’electricitat generada a partir de fonts
renovables, solar i eòlica4.
3. Des de l’any 1998, el transport (aviació i terrestre) suposa entre el 50 % i el 60 %
del consum d’energia final a Menorca5.

Fig. 1. Energia final total consumida a Menorca 1999-2012. Font: OBSAM

1

Un interessant document històric al respecte és el reportatge del No-Do de 23.05.1960, que es pot veure a http://www.
rtve.es/filmoteca/no-do/not-907/1469130/

2

Font OBSAM: http://www.obsam.cat/indicadors/sectors-economics/energia/energia-primaria-secundaria/Energia-primaria-final-capita-Menorca-1999-2014.pdf

3

Íbid.

4

Íbid.

5

Font OBSAM: http://www.obsam.cat/indicadors/sectors-economics/energia/balanc-energetic/balanc-global-energiaMenorca.pdf
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En resum, Menorca importa actualment el 99 % de l’energia que consumeix, de la
qual més del 92 % prové de derivats del petroli. Aquest grau de dependència energètica
és molt superior al de la mitjana espanyola, que està al voltant del 77 %, i és molt més
alta que la mitjana de la Unió Europea, situada al voltant del 55 %. En aquest context, la
fortíssima dependència dels derivats del petroli té greus conseqüències socioeconòmiques i mediambientals, com veurem més endavant.
2.2. Aigua
L’aigua és un exemple paradigmàtic de com un recurs propi i de qualitat es degrada
a causa d’una gestió (més ben dit, absència de gestió) no adaptada a la realitat territorial
de l’illa i molt menys a l’altura d’una reserva de biosfera. La lògica d’aquesta «no-gestió»
s’ha basat a:
1. Abandonar la cultura hídrica tradicional de Menorca, que combinava algunes extraccions d’aigua del subsòl mitjançant pous i sínies juntament amb una gestió exquisida de les escorrenties superficials de l’aigua de pluja, que s’interceptaven, es conduïen i
s’emmagatzemaven en sitges, cisternes, aljubs, safareigs i basses per usar-la a l’estació
seca. Una cultura en què l’ús de l’aigua es basava en els principis d’eficiència, eficàcia i
estalvi, en concordança amb el seu alt valor.
2. Prescindir del coneixement del valor que té l’aigua per al manteniment dels ecosistemes, considerant l’aqüífer com un simple dipòsit destinat a satisfer la demanda humana.
3. Prescindir de la gestió de la demanda, incidint en la satisfacció dels requeriments
d’aigua mitjançant extraccions al límit de la capacitat de recàrrega de l’aqüífer, fins a posar-ne en perill la viabilitat futura.
4. Entendre l’extracció, ús i evacuació de l’aigua no com un cicle tancat integrable en
el medi, sinó com una línia bé > ús > residu.
5. No abordar seriosament les causes de la contaminació per clorurs (salinització) i
nitrats que pateix l’aqüífer.
6. Un cop l’aqüífer perd la funcionalitat a causa de la sobreexplotació i la contaminació, confiar la solució del problema a una nova infraestructura: la dessaladora.
Veiem així com en la cadena de problemes sorgits d’una gestió deficient de l’aigua
culmina amb la renúncia expressa al recurs propi i el seu trasllat cap al capítol de l’energia
descrit més amunt. L’aposta per la dessaladora com a solució als problemes de l’aigua
a Menorca no és sinó un intercanvi de kilowatts d’energia importada que, mitjançant una
tecnologia i uns materials també importats, es converteixen en litres d’aigua substitutius
del recurs natural de l’illa. Una solució antieconòmica i descapitalitzadora que afebleix
encara més l’economia menorquina, a més de permetre seguir utilitzant l’aqüífer de la
manera insostenible que hem fet fins ara.
2.3. Residus
El concepte de residu juga un paper fonamental en l’escenari descrit fins ara. Menorca
és un territori excedentari en residus. L’any 2011 es van alliberar al medi 648.999 tones
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de CO2 i es van generar 56.970 tones de residus sòlids urbans. Hi hauríem d’afegir els
residus no comptabilitzats, com abocadors il·legals i residus de construcció no tractats,
així com l’evacuació d’aigües residuals no depurades convenientment. La producció de
residus no ha deixat de créixer des que se’n tenen registres. Aquest panorama, impropi
del que hauria de ser una reserva de biosfera, no és només causat per l’increment dels
nivells de consum d’energia i béns, sinó també per l’evolució del concepte residu al llarg
del temps.
La mobilització creixent de béns i energia necessita la col·laboració activa de la creació de residus. Perquè aquest sistema funcioni s’ha hagut de codificar el concepte de
residu, ja que a la naturalesa no existeix com a tal. A la biosfera no es generen residus,
sinó subproductes de sortida de determinats metabolismes que són recursos d’entrada
d’altres metabolismes. Per exemple, l’oxigen generat per la fotosíntesi d’uns organismes
s’utilitza per a l’oxidació respiratòria d’altres organismes. A la vegada, l’oxidació respiratòria genera CO2, que és una de les matèries primeres per la fotosíntesi. En canvi l’anomenat desenvolupament ha institucionalitzat el concepte de residu com una cosa inútil que
s’ha de llençar i, amb sort, desmantellar-se per ser reciclat. Al llarg del temps aquest concepte s’ha ampliat a un rang cada vegada més extens de coses que esdevenen residus
en un interval de temps cada vegada més curt. Una ampolla de vidre abans es netejava
i es tornava a utilitzar, ara «es recicla» en un procés de transport, destrucció i nova fabricació. La dotació d’infraestructures i la indústria pesant han substituït la xarxa de tallers i
professionals de la reparació, que permetia fer recircular bona part dels béns sense que
esdevinguessin residus. El residu ha esdevingut una excusa més per generar infraestructures per mobilitzar quantitats ingents d’energia i béns.

3. Una reserva de biosfera sostenible?
Hem vist com Menorca, com qualsevol altra regió del planeta que anomenem desenvolupada, és un territori on es produeix un metabolisme altament deslocalitzat, deficitari
en tonatge, que ha d’importar, i excedentari en residus, que ha d’externalitzar. L’illa importa massivament béns i energia i externalitza impactes, residus i contaminació. L’aparent
avantatge d’aquest model és que ha permès preservar relativament intacte el territori de
l’illa, ja que només pateix una part dels impactes directes de l’activitat humana que acull.
Hem vist com energia, aigua i residus han anat mobilitzant una quantitat de recursos
cada vegada més gran, recursos que són impulsats bàsicament per fonts energètiques
no renovables d’origen fòssil. La creixent mobilització de recursos ha requerit el desenvolupament paral·lel d’un parc cada vegada més gran d’infraestructures especialitzades en
transport i tractament de materials i energia. Aquest sistema és viable si es compleixen
dues condicions bàsiques:
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1. Són necessaris altres territoris receptors d’externalitats i subministradors de béns i
energia, de manera que suportin la nostra petjada ecològica6.
2. És necessari un flux constant d’entrada de capital que ens permeti les adquisicions
d’energia i béns de l’exterior així com l’evacuació dels residus resultants. Per tant, el capital fa un viatge d’entrada i sortida forçada, enmig del qual l’economia intermediària de
Menorca viu de retenir una petita part de la massa monetària circulant.
D’aquest fràgil equilibri depèn el sistema socioeconòmic que hem construït els darrers
cinquanta anys. Tanmateix, a dia d’avui podem constatar que l’equilibri s’ha romput a
causa, principalment, de l’acceleració de la sortida del capital, arrossegada per l’augment
dels preus de l’energia i, per extensió, de la resta de béns. Aquesta inèrcia ens porta
a un empobriment econòmic molt difícil d’eludir si no som capaços de valorar i utilitzar
positivament els recursos. Ens trobem en una cruïlla on l’energia ha de jugar un paper
fonamental, una qüestió que només podem abordar convenientment si n’entenem les dinàmiques globals.

Fig. 2. Entrada neta de mercaderies (entrades menys sortides) i producció de residus (diòxid de carboni
més residus sòlids urbans) a Menorca 1999-2011. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’OBSAM

4. L’escenari global: qüestions estructurals
Menorca no és, de cap manera, aliena als fluxos socioeconòmics que a dia d’avui
s’estan produint a escala global. La seva ubicació geogràfica i el seu pes territorial, demogràfic, polític i econòmic li confereixen un estatus geoestratègic de tercera perifèria.

6

L’any 2006 la petjada ecològica del sistema socioeconòmic de Menorca es va calcular en 460.000 hectàrees. Considerant que la superfície de l’illa és d’unes 70.000 hectàrees, la població menorquina (flotant i resident) utilitza una àrea
6,5 vegades més gran que la seva superfície administrativa. Font OBSAM: http://www.obsam.cat/indicadors/residus/
impacte/Quadern-petjada-ecologica-2006.pdf
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Espanya és un país perifèric de l’àmbit europeu (primera perifèria), les Illes Balears són
una regió perifèrica d’Espanya (segona perifèria) i Menorca és una illa perifèrica de l’arxipèlag balear (tercera perifèria). Per tant, Menorca és una regió tributària respecte d’altres
centralitats territorials que aglutinen les concentracions de capital, recursos i poder de
decisió. A continuació analitzarem alguns trets estructurals de l’escenari global, referits
principalment a l’energia com a vector bàsic que és.
4.1. El zenit dels recursos energètics fòssils
Els principals recursos energètics que han abastit les societats anomenades desenvolupades el darrer segle (petroli, gas i carbó) comencen a mostrar dificultats per satisfer
les necessitats mundials al ritme demandat. Les fonts energètiques d’origen fòssil més
accessibles i de més qualitat ja s’han extret, especialment el petroli7, i en queden reserves
de cada vegada més difícil extracció i pitjor qualitat. Aquesta dificultat d’extracció es tradueix en una inversió energètica creixent per obtenir nous recursos, que a més entreguen
una quantitat cada vegada menor d’energia per unitat de pes o de volum. El resultat a
curt termini és una quantitat inferior d’energia neta8 disponible per la societat alhora que
una pujada inexorable dels preus. A mig i llarg termini el que podem esperar és una crisi
energètica basada en la insuficiència d’oferta per la no-disponibilitat de recursos (més
endavant analitzarem com aquest problema no té cap altra alternativa que la disminució
del consum energètic). La principal conseqüència d’aquesta situació són les maniobres
geoestratègiques de les regions més desenvolupades per assegurar-se el control dels
recursos energètics fòssils romanents. En aquest posicionament, les regions perifèriques
-entre les quals hi ha Espanya-, augmentaran el grau de dependència i submissió, disposant dels recursos energètics que decideixin les regions acaparadores i al preu que
dictaminin. Només una urgent i profunda reforma del sistema energètic enfocada principalment a disminuir la dependència dels combustibles fòssils, especialment el petroli, pot
esmorteir aquesta inèrcia.
La Unió Europea, conscient que pràcticament no disposa de reserves de petroli ni gas
i que les poques que queden de carbó són de baixa qualitat9, ha liderat una ambiciosa
estratègia en política energètica coneguda com «objectiu 20/20/20» per l’any 2020: 20 %
de reducció del consum d’energia primària, 20 % de reducció de gasos d’efecte hivernacle i 20 % de contribució d’energies renovables al consum energètic total. Un objec-

7

La International Energy Agency (IEA) en el seu informe anual «World Energy Outlook» de 2010 reconeix per primera vegada que el màxim de producció de petroli cru (el de més qualitat i de més fàcil extracció) es va donar l’any 2006. Font
IEA: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf

8

«Energia neta» és l’energia total obtinguda d’una font menys l’energia que s’ha consumit per explotar la font energètica.
És a dir: (energia neta) = (energia total obtinguda) – (energia consumida per obtenir l’energia total). L’energia neta, per
tant, és la que es lliura a la societat per al seu funcionament.

9

Una magnífica il·lustració de la situació energètica mundial la trobareu a «Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys
irrepetibles» de Carles Riba Romeva (2011). Es pot descarregar a http://www.cdei.upc.edu/documents/recursos%20
energetics%20i%20crisi.pdf
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tiu elaborat amb la lògica d’augmentar la independència energètica, ja que la importació
d’energia constitueix un pesat greuge per a la balança comercial, la seguretat i la sobirania dels estats. També es pretén combatre l’amenaça del canvi climàtic, encara que més
endavant veurem com té molt poques possibilitats de tenir èxit.
En aquest context, Espanya ha traçat un rumb, si més no, erràtic i amb poques possibilitats de prosperar. D’entrada ha bolcat el pes del transport de persones i materials cap
a la xarxa de carreteres, la qual cosa ha provocat una gran dependència estructural dels
derivats del petroli. La xarxa ferroviària, que pot electrificar-se i, per tant, funcionar amb
fonts renovables de producció pròpia, s’ha anat desmantellant a favor de les carreteres10.
També mereix destacar-se l’aposta nacional pel tren d’alta velocitat (AVE), una infraestructura de transport de gran intensitat energètica i desmesurats costos de construcció i
operació.
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Fig. 3. Producció mundial prevista de tots els líquids del petroli dels jaciments existents si no es
produeixen més inversions. La producció es mesura en volum (milions de barrils diaris), entre 2012 i 2035
(no inclou el gas natural liquat).
Font: World Energy Outlook 2013, de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA)

Pel que fa a la producció d’electricitat, la darrera dècada s’ha caracteritzat pel creixement exponencial de la potència instal·lada, fonamentalment instal·lacions de gas de cicle
combinat (27.144 MW), parcs eòlics (23.147 MW) i parcs fotovoltaics (4.200 MW). El resultat és una sobrecapacitat instal·lada (107.615 MW a final de 2012) que supera el doble

10

Font: «Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España. Informe basado en indicadores. Edición 2013» de la «Cátedra
BP de Energía y Sostenibilidad, Universidad Pontificia Comillas». Es pot descarregar a http://web.upcomillas.es/centros/
bp/Documentos/Actividades/Observatorio/Marzo2014/Informe_Observatorio2013_web.pdf. També és recomanable
l’exhaustiu informe «Las cuentas ecológicas del transporte en España» d’Ecologistas en Acción (2014), que es pot descarregar a http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/info_cuentas-ecologicas.pdf
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de les necessitats màximes (el rècord de demanda històrica són 45.450 MW l’any 2007,
mentre que l’any 2012 la demanda punta va ser 43.527 MW)11.
L’escenari nacional resultant de l’evolució descrita és una dependència energètica de
l’exterior que s’ha mantingut inamovible al voltant del 77 % des de l’any 198012, molt més
alta que la mitjana de la UE, situada al voltant del 55 %13. Aquesta dependència provoca
que els preus de l’energia, marcats per conjuntures extraterritorials, siguin decisius per a
l’economia del país, ja que influeixen en tots els sectors. Aquest grau d’exposició és un
dels factors que van desencadenar l’enfonsament de l’economia nacional quan el preu
del barril de cru Brent va pujar de bruscament de 50 $/barril a 140 $/barril entre 2007 i
2008.
4.2. La tragèdia dels comuns: els recursos sota pressió
L’any 1968 l’ecòleg nord-americà Garrett Hardin (1915-2003) va publicar l’article «La
Tragèdia dels Comuns» a la revista Science14. Hardin explica aquesta teoria amb una metàfora que reproduirem a continuació per la seva capacitat il·lustrativa:
«Imagineu una pastura oberta a tothom. [...] Com a ésser racional, cada pastor persegueix maximitzar els seus guanys. Explícitament o implícitament, de manera més o menys
conscient, es pregunta: «Quina és la utilitat que em proporciona afegir un animal més al
meu ramat?». Aquesta utilitat té un component negatiu i un component positiu:
1. El component positiu és una funció de l’increment d’un animal. Com que el pastor
rep tots els ingressos de la venda de l’animal addicional, la utilitat positiva és propera a +1.
2. El component negatiu és una funció del sobrepasturatge addicional creat per un animal més. Atès que els efectes del sobrepasturatge són compartits per tots els pastors, la
utilitat negativa per qualsevol pastor que pren aquesta decisió és només una fracció de -1.
Sumant les utilitats parcials dels components, el pastor racional conclou que l’únic
camí assenyat per a ell és afegir un altre animal al seu ramat. I un altre, i un altre... Però
aquesta és la conclusió a la qual arriben tots i cadascun dels pastors racionals que comparteixen els comuns. Aquesta és la tragèdia. Cada pastor està vinculat a un sistema que
l’obliga a augmentar el seu bestiar il·limitadament en un món que és limitat. La ruïna és el
destí cap al qual corren totes les persones, cadascuna perseguint el seu propi interès en
una societat que creu en la llibertat dels comuns. La llibertat dels comuns porta la ruïna
per a tothom.»

11

Font: diari ABC de 21.10.2013 http://www.abc.es/economia/20131021/abci-espana-tiene-potencia-electrica-20131021
1202.html

12

Font: diari Cinco Días de 01.03.2011 http://cincodias.com/cincodias/2011/03/01/economia/1298962581_850215.html

13

Font: Eurostat

14

«The tragedy of the commons» de Garrett Hardin. Revista Science 162. The American Association for the Advancement
of Science, 1968. Es pot descarregar a http://www.geo.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin%201968.
pdf
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Aquesta manera de procedir segueix impulsant les societats anomenades desenvolupades a dia d’avui, i exerceix una pressió estructuralment inevitable sobre els recursos.
Amenaces com el canvi climàtic són compartides pel planeta sencer, però els beneficis
de l’ús massiu d’energia d’origen fòssil es queden a les regions que acaparen aquests
recursos. En el model socioeconòmic ara vigent continuarà la carrera planetària per acaparar els recursos, principalment els energètics, atès el seu caràcter estratègic i limitat.
4.3. Lotka i el canvi climàtic: la gran incertesa
L’any 1922 Alfred Lotka (1880-1949) va formular la seva llei de la maximització dels
fluxos energètics:
«En tots els casos considerats, la selecció natural opera per augmentar la massa total
del sistema orgànic, per augmentar la ràtio de circulació de la matèria a través del sistema
i el flux total d’energia a través del sistema, sempre que hi hagi presència de matèria i
energia romanents no utilitzades.»
Per tant, el major flux possible d’energia útil i la potència de sortida màxima (en lloc de
la més alta eficiència de conversió) regulen l’evolució de les espècies i la complexitat dels
ecosistemes. El professor Vaclav Smil demostra com la llei de Lotka és, també, aplicable
a les societats humanes:
«Les societats humanes són, fonamentalment, subsistemes complexos de la biosfera
i, per tant, la seva evolució també tendeix a maximitzar la seva biomassa, la seva ràtio de
circulació de matèria i, per tant, el flux d’energia total a través del sistema.»15
Tenim aquí un segon component estructural que impulsa les societats cap a un consum màxim d’energia disponible. D’acord amb aquest principi, es pot preveure que tots
els recursos energètics fòssils extraïbles s’acabin consumint, i es generaran emissions
de CO 2 a una ràtio molt més alta del que poden absorbir els ecosistemes. Si és així,
l’exacerbació de l’efecte hivernacle provocat per les concentracions de CO2 no farà sinó
complir les nefastes perspectives de canvi climàtic, per molt que s’intentin establir acords
per esmorteir-lo. La manera com el canvi climàtic es manifestarà, a part de la pujada de la
mitjana de temperatura global, té conseqüències imprevisibles a escala local. S’obre una
finestra d’incertesa molt seriosa sobre el grau de variabilitat que tindran els cicles climàtics als quals ens hem adaptat durant milers d’anys.
4.4. La paradoxa de Jevons: l’eficiència és necessària, però no la solució
En contra de la convicció generalitzada que l’augment de l’eficiència és la clau per a
un futur ús racional de l’energia, l’augment de consum d’energia no pot ser detingut, i
molt menys revertit, per ser menys malbaratador. Aquest mite el va exposar el 1865 l’economista victorià William Stanley Jevons (1835-1882), de la següent manera:

15

Les referències a Lotka i la seva llei s’han obtingut de Vaclav Smil «Science, energy, ethics, and civilization» (2010), que es
pot descarregar a http://www.vaclavsmil.com/wp-content/uploads/docs/smil-articles-science-energy-ethics-civilization.
pdf
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«És una confusió total d’idees suposar que l’ús econòmic del combustible és equivalent a una disminució del consum. Just el contrari és la veritat. Per regla general, les
noves formes d’economia conduiran a un augment del consum.»16
Aquesta paradoxa, també coneguda com «efecte rebot», la va identificar Jevons en
observar que l’aparició de la màquina de vapor de James Watt, molt més eficient que les
anteriors, no va provocar la disminució del consum de carbó sinó que el va augmentar
notablement. Aquest efecte és causat perquè la millora de l’eficiència en l’ús d’un recurs
no implica una disminució de l’ús total del mateix, sinó un augment de les activitats que
el consumeixen. La paradoxa de Jevons s’ha pogut comprovar en multitud de casos al
llarg de la història, com, per exemple, l’augment de la distància recorreguda pels cotxes a
mesura que disminueix el consum de benzina per kilòmetre.
Per tant, hem de tenir present que l’aplicació de tecnologies o sistemes que incrementin l’eficiència no és suficient per solucionar l’escassetat d’energia, d’aigua o d’altres recursos. Però hem de ser precisos: l’eficiència per si mateixa no és la solució, però és una
condició necessària per a la gestió i consum sostenibilista dels recursos.
4.5. Taxa de retorn energètic: limitacions al canvi de model energètic
La taxa de retorn energètic (acrònim TRE, en anglès coneguda com EROEI o EROI) és
la quantitat d’energia obtinguda d’una font energètica per cada unitat d’energia invertida
per explotar la font energètica. Per exemple, si un agricultor necessita alimentar-se amb
una poma per cada trenta pomes que recull del seu hort, tenim una TRE de 30:1. Si l’hort
fos poc productiu i l’agricultor fos molt golafre de manera que necessités menjar dues pomes per cada poma recollida, tindríem una TRE de 0,5:1 i no li sortiria a compte cultivar
pomers. De fet, si la TRE és inferior a 1:1 no es pot considerar una font d’energia.
Actualment, si bé s’estan detectant declivis graduals en la TRE dels combustibles fòssils, el seus valors mitjans globals encara són alts, entre entre 30:1 i 40:1 (al principi de
l’era del petroli els TRE superaven àmpliament l’1:100). En canvi les renovables es mouen en valors bastant més baixos, entre l’18:1 de l’eòlica i l’5:1 de la solar fotovoltaica.
La hidràulica té un TRE alt, 100:1, però està molt limitada per la localització i volum dels
cursos d’aigua. En canvi s’haurien de descartar els biodièsels i bioetanols, amb una TRE
lleugerament per sobre d’1:1 (a part d’altres implicacions ètiques que no discutirem aquí).
L’energia nuclear tampoc no és la panacea: el seu TRE es mou entre 5:1 i 15:1, la qual
cosa, sumada a les seves perilloses externalitats, la fan totalment desaconsellable per a
un canvi de model energètic.17
El que és important tenir en compte és que una TRE menor vol dir que s’han de mobilitzar més quantitat de capital i recursos per obtenir energia neta (surt més car alimentar

16

Íbid.

17

Font: «EROI of Global Energy Resources. Preliminary Status and Trends» de Charles Hall i altres (2012). Es pot descarregar a: www.roboticscaucus.org/ENERGYPOLICYCMTEMTGS/Nov2012AGENDA/documents/DFID_Report1_2012_11_
04-2.pdf
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un agricultor amb una poma per cada deu que recull que fer-ho amb una poma per cada
trenta que recull). Per tant, la inevitable disminució del TRE dels recursos fòssils i la baixa
TRE de les fonts energètiques substitutives ens porten en tots els casos a un augment
dels preus de l’energia.
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Fig. 4. Gràfic de la taxa de retorn energètic aproximada de diferents fonts d’energia. A les ordenades
el percentatge d’energia obtingut pel seu consum i a les abscisses la quantitat d’energia obtinguda per
unitat d’energia invertida en l’extracció. Les fonts més rendibles se situen a l’esquerra: primers camps de
petroli descoberts. A la dreta es troben les fonts menys rendibles: biofuels i petroli d’esquist. A la zona
central trobem l’eòlica, carbó i solar. Font: EROI of Global Energy Resources. Preliminary Status and
Trends, de Charles Hall i altres (2012)

Per entendre altres implicacions de la TRE, és necessari traduir-la també en termes
temporals. Si considerem trenta anys com la vida útil d’un parc fotovoltaic i la TRE de les
plaques fotovoltaiques se situa al voltant de cinc, vol dir que els primers sis anys (30 dividit per 5) l’energia que produeix el parc fotovoltaic està dedicada a compensar l’energia
necessària per a la seva construcció. Només comença a produir energia neta a partir del
setè any. Per tant, durant els sis primers anys ha de conviure amb alguna altra font energètica que proporcioni energia neta disponible per aquests sis primers anys.
En resum, el canvi de model energètic cap a l’aprofitament de fonts renovables d’energia és absolutament necessari, però presenta serioses limitacions que s’han de tenir en
compte:
1. L’encariment inevitable del preu de l’energia.
2. La menor disponibilitat d’energia. Si volem substituir una font d’energia fòssil de
TRE 40:1 per una altra de renovable de TRE 10:1 necessitem obtenir un total de quatre
vegades més energia de la segona font per igualar la mateixa quantitat d’energia neta que
la primera. Per tant és impossible substituir no renovables per renovables i a la vegada
mantenir els nivells de consum d’energia actual. Només es pot considerar fer-ho reduint, i
bastant, el consum energètic total.
3. La necessitat de duplicar durant un temps les infraestructures generadores d’energia, per substituir-ne unes per les altres. Per tant, s’ha de comptar amb el suport de les
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fonts d’energia fòssils per poder implementar el canvi de model energètic cap a fonts
renovables d’energia. Aquesta etapa de transició durarà anys, durant els quals s’haurà de
fer un esforç extraordinari i s’haurà de comptar amb tots els recursos disponibles.

5. Conseqüències de l’escenari global: certeses i incerteses
Hem dedicat una part important d’aquest escrit a formular i explicar conceptes bàsics
per tal d’entendre els factors estructurals que condicionen els escenaris de futur. Esperem que serveixin per fer evidents les seves implicacions i conseqüències per a Menorca,
tal com les relacionarem a continuació.
1. La certesa de l’increment del cost de l’energia a curt termini té conseqüències immediates per a l’economia intermediària menorquina, que reforçarà el seu ritme de descapitalització per importar energia i béns. Les infraestructures, planificades i executades sota
els supòsits d’energia barata i creixement econòmic, manifestaran la seva sobrecapacitat,
i incidiran en alts costos de manteniment i baixos retorns econòmics. Però no només
resultarà incrementada la sortida de capital de l’illa, sinó que també resultarà amenaçada
l’entrada de capital, ja que el turisme quedarà afectat per la desaparició de les classes
mitjanes juntament amb el major cost de la mobilitat associada a l’activitat turística.
2. La certesa de la menor disponibilitat d’energia a mig-llarg termini suposarà la fi del
creixement econòmic en els termes que s’ha definit convencionalment, ja que va íntimament vinculat al creixement del consum d’energia. És previsible que s’acceleri la polarització social i territorial en la disponibilitat de recursos que s’està observant actualment a
escala planetària, la qual cosa relegarà les regions perifèriques com Menorca a l’empobriment econòmic.
3. La certesa del canvi climàtic a mig-llarg termini ve acompanyada per la incertesa de
les seves conseqüències, totalment imprevisibles tant a escala global com local. És possible que una de les implicacions més greus per a Menorca sigui la menor disponibilitat
d’aigua a causa de la disminució del règim anual de precipitacions.
4. La incertesa del futur de l’aigua és fruit de les conseqüències imprevisibles del canvi
climàtic, juntament amb el grau d’estrès i contaminació que és capaç de suportar l’aqüífer si el seguim explotant de la manera que ho estem fent.
5. La incertesa de la viabilitat dels ecosistemes bàsics, derivada de la incertesa del
canvi climàtic, la incertesa del futur de l’aigua i del grau d’apropiació i deteriorament a
què podem sotmetre els diferents ecosistemes. No es pot preveure, per exemple, el grau
d’extracció de biomassa a què sotmetrem els sistemes forestals per substituir combustibles fòssils minvants per la llenya i els seus derivats.

6. Quatre punts per donar sentit al concepte reserva de biosfera
No podem acabar aquest article sense oferir una sèrie d’idees que proposin una alternativa mínimament viable que faci front als efectes negatius de les tendències descrites,
alhora que reforci les possibles virtuts. Hem vist com una de les conseqüències immedia-
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tes de l’escenari que estem començant a afrontar és la descapitalització de l’economia de
Menorca i el possible afebliment dels ecosistemes. Com que de moment no és previsible
un canvi profund del sistema econòmic instaurat (encara que seria molt necessari), la primera etapa del canvi de model proposat ha de perseguir la recapitalització de l’economia
de Menorca per poder afrontar els esforços que faran falta per modificar el rumb de la
nostra situació. Aquesta recapitalització només té sentit si es reforça l’activitat turística
durant els anys que encara es pugui mantenir i si s’activen els mitjans de producció basats en recursos locals. És important tenir present que la despesa econòmica i de recursos d’avui ha d’anar sempre orientada a l’estalvi econòmic i de recursos del demà. A
grans trets, es pot fer de la manera següent:
1. Reforçar l’atractiu i la singularitat de Menorca com a destinació turística, basant-nos
en els seus valors paisatgístics i culturals genuïns. Per fer-ho caldrà preservar el paisatge alhora que el patrimoni immaterial de l’illa, i evitar-ne la periferització i banalització.
Serà absolutament necessari canviar el model d’allotjament i serveis, ara gravitant sobre
el parc hoteler vinculat als nuclis turístics, que són estructuralment estacionals. S’han de
crear allotjaments i serveis de qualitat al medi rural i a les poblacions, sempre aprofitant el
patrimoni construït i evitant noves colonitzacions. Un model d’allotjament i serveis no de
grans infraestructures sinó de petita escala i gran flexibilitat, per adaptar-se a les circumstàncies de la demanda no estacional.
2. Fomentar la producció pròpia d’energia amb fonts d’origen renovable. Aquí hem
d’entendre l’energia en el sentit ampli: agricultura i infraestructures de producció d’energia. L’agricultura ha d’evolucionar cap a la satisfacció de la demanda interna, suplint gradualment amb aliments de producció pròpia la demanda que ara és satisfeta amb aliments importats. En una segona etapa l’agricultura ha de guanyar una taxa de retorn
energètic positiva, ja que ara s’inverteix més energia en l’agricultura de la que s’obté a
través dels aliments que produeix. Pel que fa a les infraestructures generadores d’energia,
s’ha d’implantar un mix basat en recursos locals: sol, vent i biomassa, reduir el consum
energètic, abandonar gradualment la importació d’energia i minimitzar l’ús de combustibles fòssils. La mobilitat s’haurà d’adaptar també a aquestes circumstàncies, reduir el seu
volum i electrificar-se gradualment.
3. Abandonar la generació innecessària de residus, apostant per allargar la vida útil
dels béns mitjançant la reparació, reutilització, i actualització per a la seva recirculació.
Les aigües emprades i els residus orgànics s’han de reintegrar en els seus cicles naturals
corresponents. Els residus de determinats processos associats a la construcció, indústria
i altres activitats econòmiques s’han de tractar perquè es converteixin en subproductes
útils per altres processos en lloc d’anar als abocadors.
4. Preservar l’aqüífer i tota la xarxa hídrica de Menorca amb una gestió integral del
cicle de l’aigua, que incideixi en la gestió tant de l’oferta com de la demanda considerant
sempre el manteniment dels ecosistemes humits. S’ha d’aprofitar directament l’aigua de
pluja sempre que sigui possible, tal com va fer la cultura tradicional menorquina, captant
escorrenties superficials d’aigües pluvials per aprofitar-les directament gràcies a dipòsits,
cisternes i aljubs. S’han d’implantar molt gradualment xarxes separatives en funció de
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l’origen i usos de l’aigua: potable, no potable, grises i fecals. S’ha de reintegrar l’aigua al
medi, tractant in situ les escorrenties urbanes no aprofitades mitjançant els coneguts com
«sistemes sostenibles de drenatge urbà» (en anglès coneguts com SUDS), que reintegrin
l’aigua a l’aqüífer o als sistemes naturals (zones verdes, cultius, etc.) en lloc de sobrecarregar les depuradores.
En resum, les propostes apunten al tancament dels cicles materials dins el mateix
territori de l’illa, reduint al màxim la importació de recursos alhora que internalitzant els
impactes de la nostra activitat. Per aconseguir-ho es fan necessaris canvis sociopolítics
profunds per crear un marc favorable a les alternatives oferides aquí. És evident que sense una nova mirada cap al nostre entorn, sense una cultura que entengui que la societat
humana forma part de la biosfera, que és el medi que l’acull i possibilita la seva existència, el concepte de reserva de biosfera seguirà sent una simple etiqueta per a Menorca.
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PONÈNCIES BLOC 2
Territori i paisatge
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Evolució de l’ocupació del sòl:
tendències en el creixement urbà
i en el mosaic agroforestal
David CARRERAS MARTÍ
Cap de projectes de l’OBSAM i membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME
Cristina DOMINGO MARIMON
Doctoranda al Grup de Recerca en Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes
d’Informació Geogràfica (GRUMETS), Departament de Geografia, Universitat Autònoma de
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Amb motiu de les Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca s’ha
reunit un grup d’experts i en cada una de les seves especialitats se’ls ha plantejat dues
preguntes molt concretes, però de resposta molt complexa: 1. Hi ha hagut a Menorca un
desenvolupament sostenible al llarg d’aquests 20 anys? 2. Hi ha a Menorca una gestió
diferenciada de la resta de les Illes Balears o d’altres territoris? A continuació els autors
exposam la recerca de dades feta amb relació al tema de l’ocupació del territori i una sèrie d’anàlisis encaminades a intentar respondre les preguntes i, a la vegada, proporcionar
informació suficient perquè el lector pugui extreure’n les seves pròpies conclusions.

1. Introducció
El territori és un element en contínua evolució. En un paisatge purament natural les
variacions solen ser poques i l’evolució lenta. No obstant açò, en un paisatge cultural
com el de Menorca, ocupat pels humans des de fa més de 4.000 anys, els canvis en les
unitats que conformen el territori són nombrosos i l’evolució és cada vegada més ràpida.
El planejament territorial intenta avançar-se a les necessitats humanes futures i orienta els
usos del sòl. Tot i així, de vegades la planificació territorial o urbana no s’arriba a executar,
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o fins i tot, hi ha edificacions fora de planejament. Aleshores, més enllà de qualsevol instrument de planificació, el que realment queda damunt el terreny és el que hi havia històricament més els canvis que s’hi han materialitzat. Aquesta és l’ocupació real del sòl i els
autors entenem que és la millor manera per estudiar l’evolució d’un territori, més enllà de
les dotacions de sòl urbà i urbanitzable.
Definim l’ocupació del sòl (o del territori) com la suma dels conceptes: cobertes de
sòl, usos de sòl i hàbitats naturals. Les cobertes de sòl representen la visió més objectiva,
física i fisiognòmica del territori, descomponent-lo en taques o unitats (patches en terminologia anglesa) d’aspecte diferent entre elles. Inclou tant cobertes artificials com naturals
així com conceptes de «sòl construït» o «edificat». Els usos de sòl s’interpreten des d’un
punt de vista més antropogènic i social, ja que representen l’ús que fan les persones del
territori i se centren més en les àrees artificials o humanitzades. Per altra banda, els mapes d’hàbitats naturals representen just el contrari; a través seu s’intenta veure el territori
des de la perspectiva dels organismes, entenent-lo tot com un conjunt d’ecosistemes on
hi ha una flora i una fauna característiques. En aquest escrit, de revisió i reflexió, es farà
referència principalment al concepte de cobertes de sòl, entenent que és la visió que
millor integra ambdues perspectives, la humana i l’ecològica.
La informació de les cobertes del sòl s’ha convertit en un element important que ha
esdevingut part de la cartografia digital essencial, la qual majoritàriament ha estat generada a partir de diverses fonts basades en la teledetecció. De Menorca, les capes digitals
d’informació disponibles en cobertes de sòl són bàsicament tres (figura 1):
El programa CORINE (Coordination of Information on the Environment). Aprovat el
1985 pel Consell de Ministres d’Europa (CE/338/85) es va crear amb la voluntat de vertebrar una estructura bàsica per recopilar, coordinar i homogeneïtzar informació sobre el
medi ambient per al conjunt dels estats membres. Per una banda, el projecte CORINE
Land Cover (CLC) és l’encarregat de subministrar informació geogràfica sobre l’ocupació
del sòl a partir de la fotointerpretació d’imatges de satèl·lit d’observació de la terra. Per a
Espanya, n’hi ha tres edicions; el primer mapa correspon a l’any 1990, hi ha una segona
versió de l’any 2000 i una tercera actualització de l’any 2006. L’escala de referència és
sempre 1:100.000, la unitat mínima cartografiada de 25 ha (en el cas de canvis en l’ocupació del sòl és de 5 ha) i el nombre de classes diferenciades és de 35.
Derivat del projecte CORINE, l’any 2005 i des de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN),
s’inicia el projecte «Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España» (SIOSE).
Aquest projecte treballa a una escala de referència 1:25.000 i la unitat mínima representada varia entre 0,5 i 2 ha segons la tipologia de cobertes. En aquest cas la base de
referència sobre la qual s’ha fotointerpretat combina les imatges adquirides per satèl·lit
amb les ortofotografies aèries. En el projecte es va fer un gran esforç a ampliar el nombre
les classes diferenciades i, inicialment, tenia una periodicitat d’actualització de cinc anys,
però, malauradament, després de la primera versió, el projecte no ha tingut continuïtat i,
per ara, només hi ha una base de dades de l’any 2005.
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També de manera derivada del CORINE, l’any 2002 a l’OBSAM s’inicia el projecte de
Cartografia d’Ocupació del Sòl de Menorca. La fotointerpretació es fa a partir d’ortofotografies aèries, es treballa a una escala 1:5.000 i la unitat mínima cartografiada és de 500 m2
per a cobertes agroforestals i de 4 m2 per a edificacions. El mapa de cobertes de sòl està
format per 55 classes diferents i es disposa de dues versions de la base de dades: la inicial del 2002 i una actualització del 2007. Es fa notar que la classe número 55 es refereix
a zones de mar que queden rodejades artificialment per terra (normalment per un pont) i
que no han estat considerades en els càlculs posteriors.

Fig. 1. Comparació de resolució espacial i diversitat de classes a l’entorn de Ciutadella entre a) CORINE
2006 (escala 1:100.000), b) SIOSE 2005 (escala 1:25.000) i c) OBSAM 2007 (escala 1:5.000). Font: IDE
Menorca i OBSAM

Les diferències d’escala fan poc comparables els resultats entre si, especialment si
es pretén fer de manera directa i en valors absoluts. No obstant açò, és possible comparar els increments relatius i les tendències seguides en cada sèrie per separat. Es fa
notar que, atès que el projecte SIOSE només disposa d’un any de dades no s’ha utilitzat
en aquesta revisió. Així doncs, les següents comparatives i anàlisis es fan entre les tres
versions de dades del CORINE LC (1990, 2000 i 2006) i les dues versions de dades de
l’OBSAM (2002 i 2007). A continuació, es presenten els canvis observats.

2. Resultats
2.1. Quines cobertes de sòl ocupen més territori?
Entenem que la proporció de les cobertes del sòl al llarg del territori és el primer que
cal conèixer, per tal de saber quines són les cobertes majoritàries i quines les minoritàries.
Per açò es presenta la taula següent (taula 1 i figura 2) de superfícies ocupades a l’any
2007 en ordre decreixent.
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Posició Codi

Cobertes de sòl

Sup. (ha) % insular

Cultius extensius de secà

23.844

34,32 %

1

211

2

311B

Ullastrars

7.686

11,06 %

3

324B

Ullastrars en regeneració

5.021

7,23 %

4

231

Pastures i camps abandonats

4.496

6,47 %

5

313B

Boscos mixtos d’alzines i pins

3.713

5,34 %

6

324A

Marines (brolles) de brucs i estepes

3.403

4,90 %

7

312A

Pinars

3.340

4,81 %

8

311A

Alzinars

2.216

3,19 %

9

313C

Boscos mixtos d’ullastres i pins

1.949

2,81 %

10

212A

Cultius intensius de farratges de regadiu

1.108

1,59 %

11

112A

Urbanització laxa. Urbanitzacions

1.074

1,55 %

12

313A

Boscos mixtos d’alzines i ullastres

944

1,36 %

13

243

Terres de conreu o pastura mesclades amb vegetació natural

896

1,29 %

14

133B

Àrees marginals

873

1,26 %

15

323

Màquia esclerofil·la

856

1,23 %

16

321B

Herbassars naturals secs

713

1,03 %

17

322A

Arbusts aerodinàmics litorals

593

0,85 %

18

333

Roquissars amb vegetació esparsa

525

0,76 %

19

332

Roquissars sense vegetació

487

0,70 %

20

112B

Urbanització dispersa. Nuclis rurals

441

0,64 %

21

312B

Savinars

429

0,62 %

22

122C

Carrers

421

0,61 %

23

122A

Carreteres asfaltades

414

0,60 %

24

241

Hortals mixtos d’arbres fruiters i hortalisses

396

0,57 %

25

122B

Camins rurals i senders

358

0,52 %

26

141

Zones verdes i jardins

358

0,52 %

27

212B

Cultius intensius d’hortalisses

343

0,49 %

28

111

Nuclis de població

340

0,49 %

29

121

Zones industrials o comercials

291

0,42 %

30

411

Maresmes i basses temporals

182

0,26 %

31

222

Hortals d’arbres fruiters

176

0,25 %

32

142

Instal·lacions esportives i de lleure

167

0,24 %

33

322C

Bardisses

158

0,23 %
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Posició Codi
34

131

35

Cobertes de sòl

Sup. (ha) % insular

Pedreres

125

0,18 %

322D

Arbusts no aerodinàmics litorals

122

0,18 %

36

331B

Dunes i arenals amb vegetació

112

0,16 %

37

334

Zones cremades

107

0,15 %

38

133A

Zones en construcció

105

0,15 %

39

124

Aeroports

99

0,14 %

40

511

Torrents i basses de desembocadura

94

0,14 %

41

521

Llacunes litorals

81

0,12 %

42

322B

Tamarellars i alocars

65

0,09 %

43

321A

Herbassars naturals humits

62

0,09 %

44

331A

Platges i arenals sense vegetació

55

0,08 %

45

421

Saladars litorals

41

0,06 %

46

311C

Bosquets de ribera

35

0,05 %

47

132

Abocadors

34

0,05 %

48

221

Vinya

32

0,05 %

49

423

Zones baixes intermareals

26

0,04 %

50

123

Ports marítims i embarcadors

21

0,03 %

51

512

Basses artificials

17

0,02 %

52

212C

Cultius intensius en hivernacles

16

0,02 %

53

422

Salines

8

0,01 %

54

223

Camps d’oliveres

4

0,01 %

Taula 1. Superfícies de cobertes de sòl del 2007 ordenades de major a menor ocupació. S’indica la
superfície en hectàrees i el percentatge que representen sobre el total de l’illa. Font: OBSAM 2007
Nota: La categoria 55 correspon al mar, que també queda representat als mapes per alguns entorns on
queda rodejat per estructures portuàries, però que no s’ha tingut en compte en els càlculs

Tal com es pot observar, els camps de cultiu de secà són, amb molta diferència, la
coberta majoritària, seguida, de molt enfora, pels ullastrars. En tercera i quarta posició
destaquen dues cobertes considerades de transició, com són les zones d’ullastrar en regeneració i els camps abandonats. Els segueixen altres cobertes forestals i en desena posició es troben els cultius de regadiu. A continuació, apareix la coberta artificial que ocupa
més superfície a Menorca, les urbanitzacions i zones residencials laxes, que representen
l’1,55 % del territori amb un poc més de 1.000 ha. Aquesta classe inclou tant nuclis turístics (per exemple Son Parc) com zones residencials en nuclis tradicionals (per exemple
Jardins de Malbúger).

121

D. CARRERAS i C. DOMINGO · Evolució de l’ocupació del sòl

Fig. 2. Superfícies de cobertes de sòl de més de 1.000 ha d’ocupació. Font: OBSAM 2007

2.2. Quins han estat els principals canvis a l’àmbit territorial durant aquestes
últimes dècades?
Una metodologia ràpida i senzilla per resumir els canvis és ajuntar les diferents classes
en tres grans tipologies i comparar-ne les superfícies en diferents moments del temps
(taula 2): cobertes artificials (nuclis de població, urbanitzacions, polígons industrials, xarxa de transport, zones en construcció, etc.), cobertes modificades per l’activitat humana
(principalment zones agrícoles i pedreres) i cobertes naturals (terrenys forestals, zones
humides, zones rocoses, platges, etc).
A primer cop d’ull ja es veu que les dues anàlisis generen valors molt similars a pesar
de la diferència d’escala i de font d’informació (imatges de satèl·lit i ortofotografies aèries).
Si bé els valors del CORINE LC solen estar sempre un poc per damunt, els percentatges
de canvi són molt similars i les tendències seguides absolutament coincidents.
Segons les dades obtingudes a partir del CORINE LC, les cobertes artificials a Menorca han augmentat un 40,9 % des de la seva declaració com a reserva de biosfera. Entre
els anys 1990 i 2006 un total de 1.231 ha van passar de ser cobertes modificades o naturals a cobertes artificials. Aquesta xifra, que a priori ens pot sorprendre, es confirma amb
les dades de cobertes de l’OBSAM, que ens indiquen que entre els anys 2002 i 2007 hi
va haver un creixement de 308 ha de cobertes artificials, valor molt similar al calculat amb
CORINE del període 2000-2006 (393 ha).
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Sup. 1990
(%)

Sup. 2000
(ha)

3.013

4,3 %

3.852

5,5 %

4.244

6,1 %

Cobertes modificades

33.564

47,9 %

32.763

46,8 %

32.564

46,5 %

Cobertes naturals

33.428

47,8 %

33.391

47,7 %

33.204

47,4 %

TOTALS

70.005

100,0 %

70.005

100,0 %

70.012

100,0 %

Dif_90_00
(ha)

Dif_00_06
(ha)

Dif_90_06
(ha)

% canvi
90_00

% canvi
00_06

% canvi
90_06

TIPOLOGIES

Sup. 1990
(ha)

Cobertes artificials

TIPOLOGIES
Cobertes artificials
Cobertes modificades

Sup. 2000 Sup. 2006
(%)
(ha)

Sup. 2006
(%)

838

393

1.231

27,8 %

10,2 %

40,9 %

-801

-198

-999

-2,4 %

-0,6 %

-3,0 %

-37

-187

-224

-0,1 %

-0,6 %

-0,7 %

Cobertes naturals

Taula 2. Evolució de les superfícies de cobertes artificials, modificades i naturals en hectàrees i
percentatge. En la taula de baix, la diferència en hectàrees respecte de l’any anterior de dades i el
percentatge de canvi respecte de l’existent en el primer any. Font: CORINE LC 1990, 2000 i 2006

TIPOLOGIES
Cobertes Artificials

Cobertes Modificades

Cobertes Naturals
Total

2002

2007

Canvi

ha

3.081,9

3.389,8

307,8

%

4,44 %

4,88 %

9,99 %

ha

35.260,5

35.129,5

-130,9

%

50,76 %

50,56 %

-0,37 %

ha

31.127,4

30.957,5

-169,9

%

44,81 %

44,56 %

-0,55 %

69.469,8

69.476,8

7,0

Taula 3. Evolució de les superfícies de cobertes artificials, modificades i naturals en hectàrees (lletres de
color negre) i percentatge (lletres de color gris). Font: mapa de cobertes de sòl de l’OBSAM 2002 i 2007
Nota: La diferència de 7 ha entre el total de la superfície insular d’un i altre any es deu bàsicament a un
augment de la superfície d’algunes platges

Si analitzam la informació per períodes es veu com el creixement de les cobertes artificials va ser més accentuat durant la dècada dels anys noranta que durant el període
2000-2006, tot i la diferència de nombre d’anys. També és interessant observar que en el
primer període aquest creixement es va donar més en detriment de cobertes modificades
(camps de cultius majoritàriament), mentre que en l’últim període les pèrdues s’igualen
entre les cobertes modificades i naturals, o fins i tot es decanten de la banda les cobertes
naturals, segons les dades de l’OBSAM. A continuació es presenta una anàlisi per sectors
per entendre millor el significat d’aquests canvis.
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Referències orientatives:
Resulta difícil determinar de manera objectiva el que seria un ritme adequat de creixement urbanístic, i més encara definir un llindar de mínims i un llindar de màxims. Les
referències bibliogràfiques al respecte no abunden i òbviament dependrà molt del territori
en qüestió. Les directrius d’ordenació territorial (DOT, 1999), i després de forma derivada
el Pla territorial insular (PTI, 2003), estableixen en l’article 33 un limitant per l’increment del
sòl urbanitzable per ús residencial i turístic del 12 % per a Menorca i del 10 % per a
les Pitiüses i Mallorca, en un horitzó de 10 anys. Els grans equipaments i polígons industrials queden fora d’aquesta norma. Així, agafarem aquests valors com a vàlids per tenir
almanco una referència orientativa en les diferents variables de creixement de l’ocupació
del sòl que utilitzarem.
10-12 % en 10 anys (= aprox. 1 % / any)

2.3. Cobertes artificials: el creixement de les urbanitzacions i els polígons
industrials
Tal com s’ha demostrat, les cobertes artificials són l’única tipologia que s’ha incrementat des de l’any 1990, però ho han fet totes les classes que la componen igual? A
continuació es pot veure que no (taules 4 i 5, i figura 3).

Codi

Sup.
1990
(ha)

Sup.
2000
(ha)

Sup.
2006
(ha)

%
canvi
90_00

%
canvi
00_06

%
canvi
90_06

Nuclis de població.
Teixit urbà continu

111

618

625

645

1,11 %

3,20 %

4,35 %

Urbanització laxa. Urbanitzacions,
zones residencials i grans nuclis rurals

112

1.810

2.564

2.826

41,68 %

10,21 %

56,14 %

Polígons industrials, plantes
depuradores, benzineres, etc.

121

110

171

224

56,37 %

30,79 % 104,51 %

Ports marítims

123

42

42

57

0,00 %

38,10 %

38,10 %

Aeroports

124

291

291

312

0,00 %

7,54 %

7,54 %

Superfície mineral artificial. Pedreres

131

29

29

29

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Zones en construcció i àrees
marginals

133

105

121

124

14,76 %

2,58 %

17,72 %

Instal·lacions esportives.
Camps d’esport, zones d’esbarjo
i camps de golf

142

38

38

55

0,00 %

44,47 %

44,47 %

CLASSES DE COBERTES
ARTIFICIALS

Taula 4. Evolució de les superfícies de les principals classes de cobertes artificials.
Font: CORINE LC 1990, 2000 i 2006
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Fig. 3. Evolució de les superfícies de les principals classes de cobertes artificials.
Font: CORINE LC 1990, 2000 i 2006
Sup.
2002 (ha)

Sup.
2007 (ha)

Canvi
(ha)

Canvi
(%)

314,90

340,11

25,21

8,01 %

Urbanització laxa. Nuclis turístics

980,22

1.073,74

93,51

9,54 %

112B

Edificacions disperses. Nuclis rurals i llocs

410,60

441,49

30,89

7,52 %

121

Polígons industrials, àrees comercials
i edificis de serveis

251,08

291,38

40,30

16,05 %

122.A

Xarxa viària interurbana.
Carreteres i altres vies asfaltades

391,44

414,41

22,97

5,87 %

122.C

Xarxa viària urbana.
Carrers de pobles i urbanitzacions

385,29

421,21

35,91

9,32 %

123

Ports marítims i embarcadors

18,98

20,66

1,68

8,83 %

124

Aeroports. Pistes i terminals

85,83

98,81

12,97

15,11 %

133A

Zones en procés de construcció

77,06

104,54

27,48

35,67 %

142

Instal·lacions esportives i de lleure

152,93

166,70

13,77

9,00 %

512

Basses artificials

13,62

16,76

3,14

23,09 %

3.081,95

3.389,78

307,83

9,99 %

Codi

Categoria

111

Urbanització compacta.
Nuclis de població tradicionals

112A

Total de cobertes artificials

Taula 5. Evolució de les superfícies de les principals classes de cobertes artificials.
Font: OBSAM 2002 i 2007

125

D. CARRERAS i C. DOMINGO · Evolució de l’ocupació del sòl

Tot i les diferències en valors absoluts en algunes classes i la major especificitat de
classes en l’anàlisi de cobertes amb dades de l’OBSAM, es pot comprovar que les tendències generals són les mateixes. Les cobertes artificials que s’han incrementat més
en percentatge de canvi i en valor absolut en aquestes dues darreres dècades han estat
els polígons industrials i la urbanització laxa. Les xifres són més altes si miram les dades
CORINE on la superfície de polígons industrials s’hauria duplicat des de l’any 1990. Es fa
notar que a Menorca els anomenats polígons industrials inclouen, majoritàriament, naus
de magatzem, centres comercials i altres serveis més que indústries en si (figura 4).

Fig. 4. Imatge on es mostra damunt una ortofoto del 2002, els canvis esdevinguts a l’entorn de Maó fins
al 2007. S’hi observen clarament les ampliacions de l’aeroport i del polígon de Maó, i la construcció del
nou hospital Mateu Orfila. Font: OBSAM 2002 i 2007

Quant al creixement de la urbanització laxa és necessària una anàlisi més exhaustiva
per determinar si majoritàriament corresponen a zones residencials adjacents a nuclis tradicionals (per exemple Jardins de Malbúger) o a nuclis turístics (urbanitzacions).
2.4. El creixement urbanístic del litoral
La primera diferència a remarcar entre costa i interior és la densitat de cobertes artificials, la qual és més elevada al litoral. Si en el conjunt de l’illa les cobertes artificials a l’any
2007 representaven el 4,88 % del territori insular, al primer quilòmetre de costa la xifra era
de 10,51 % i a la franja dels primers 500 m augmentava fins al 13,8 % (OBSAM, 2007).
Les diferències entre municipis també són notables com es pot observar en la figura 5.
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Fig 5. Distribució de les tres grans tipologies de cobertes de sòl a la franja del primer quilòmetre de costa
pels diferents municipis de Menorca. Font: OBSAM 2007

Fig. 6. Evolució de les superfícies de cobertes artificials, modificades i naturals al litoral de Menorca en
percentatge de canvi relatiu entre 2002 i 2007. Es diferencia entre 3 franges: de 0 a 500 m de la costa, de
500 a 1.000 m i tota la franja del primer quilòmetre (de 0 a 1.000 m). Font: OBSAM 2002 i 2007

El creixement de les cobertes artificials a la franja del primer quilòmetre de costa entre
els anys 2002 i 2007 (7,14%) és menor a l’experimentat en el conjunt de l’illa (9,93 %).
Açò duria a pensar que el creixement en l’interior durant aquests 5 anys ha estat major.
No obstant açò, una anàlisi més detallada d’aquest fenomen traient l’efecte dels polígons
industrials, verifica que el ritme de creixement residencial ha estat molt similar a l’interior i
a la costa. Un segon aspecte que val la pena ressaltar és que a pesar que en valors absoluts el creixement a la franja 0-500 m és major, l’increment respecte a l’existent és superi-
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or a la franja 500-1.000 m (figura 6). Açò fa pensar que la primera franja, tot i que encara
té buits sense edificar, comença a estar un poc saturada i s’ha començat a construir en
una segona línia més enfora de la costa.
Comparant l’evolució classe per classe entre les zones interior i costa criden l’atenció dos aspectes. Primer, resulta destacable l’increment relatiu d’edificacions disperses a
prop de la costa, a pesar del pes de les edificacions agràries a l’interior. Segon, la davallada de zones en construcció a la costa durant l’any 2007 respecte del que passa a l’interior a l’entorn dels nuclis tradicionals. Tots dos fenòmens s’observen comparant la taula 5,
sobre l’evolució de les cobertes artificials en el conjunt de l’illa, i la taula 6, que se centra
al primer quilòmetre de costa.
Sup. 2002
(ha)

Sup. 2007
(ha)

Canvi
(ha)

Canvi
(%)

Urbanització compacta.
Nuclis de població tradicionals

211,59

223,09

11,50

5,43 %

112.A

Urbanització laxa. Nuclis turístics

866,94

944,47

77,53

8,94 %

112.B

Edificacions disperses.
Nuclis rurals i llocs

63,58

69,99

6,41

10,08 %

121

Polígons industrials, àrees comercials
i edificis de serveis

87,30

91,52

4,22

4,84 %

122.A

Xarxa viària interurbana. Carreteres

78,85

82,77

3,92

4,98 %

122.C

Xarxa viària urbana. Carrers de pobles
i urbanitzacions

295,44

311,63

16,19

5,48 %

123

Ports marítims i embarcadors

13,95

19,40

5,45

39,10 %

124

Aeroports. Pistes i terminals

0,00

0,00

0,00

0,00 %

133.A

Zones en procés de construcció

44,22

35,77

-8,45

-19,12 %

142

Instal·lacions esportives i de lleure

65,45

71,51

6,06

9,26 %

512

Basses artificials

1,54

2,15

0,61

39,88 %

1.728,85

1.852,30

123,45

7,14 %

Codi

Categoria

111

Total de cobertes artificials

Taula 6. Evolució de les superfícies de les principals classes de cobertes artificials a la franja del primer
quilòmetre de costa. Font: OBSAM 2002 i 2007

2.5. Període 2007-2013: capacitat d’allotjament
Per continuar l’estudi de la urbanització de l’illa des de l’any 2007 fins a l’actualitat i
poder determinar el creixement de tota la dècada, atès que no es disposa de cartografia
més actual, s’han cercat altres fonts d’informació. Un bon indicador és la capacitat mà-
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xima d’allotjament, calculada a partir del cens d’habitatges fet el 1991, a la qual s’han
anat sumant els projectes de nous habitatges visats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de
les Illes Balears (COAIB). Amb aquesta variable s’obtindrà una nova perspectiva sobre el
conjunt del període.
En el conjunt del període (1991-2013) la capacitat total d’allotjament s’ha incrementat
un 38 % (respecte l’any base 1991), que es reparteix entre un 37 % en habitatges residencials i un 41 % en places turístiques. En aquest procés de desenvolupament s’observen 3 períodes ben diferenciats. En un primer període (1991-2000) proporcionalment es
va créixer més en places turístiques que en habitatges residencials; en un segon període
(2000-2007) es va créixer més en places residencials; i en el tercer període (2007-2013) el
creixement és pràcticament nul (figura 7).

Fig. 7. Evolució de la capacitat màxima d’allotjament entre usos residencials i turístics del període
1991-2013, en base al cens d’habitatges de 1991. Es representen les dades en valors absoluts (eix
de l’esquerra) i en percentatge de variació respecte de l’any base (eix de la dreta). Font: INE, COAIB,
Conselleria de Turisme CIM, Observatori del Turisme de les Illes Balears. Elaboració: OBSAM

Actualment la capacitat màxima d’allotjament de Menorca es calcula al voltant de
226.000 places, de les quals unes 176.000 són residencials i 50.000 són places turístiques. Segons l’indicador de pressió humana de l’OBSAM, el dia 11 d’agost de 2012 es
van comptabilitzar 201.660 persones a l’illa, valor que suposa el record històric de persones a l’illa.
2.6. Creixement de les cobertes artificials a Espanya i Europa
Menorca per més que sigui una illa no viu aliena als cicles macroeconòmics dels territoris dels voltants, cosa per la qual resulta molt interessant intentar comparar la situació
i l’evolució urbanística menorquina amb altres territoris, a pesar de la diferència d’escala.
Per fer aquesta anàlisi l’única font de dades disponible és el projecte CORINE LC que ofereix dades de tot Europa i també desglossat per regions (taula 7).
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COBERTES
ARTIFICIALS

Menorca
Illes Balears
Espanya
Europa (EU38)

Superfície
artificial
1990 (ha)

Superfície
artificial
2006 (ha)

Superfície Superfície
artificial
artificial
1990 (%)
2006 (%)

Canvi
1990-2006
Canvi
(ha)
1990-2006 (%)

Taxa de
creixement
anual
1990-2006

3.013

4.244

4,3 %

6,1 %

1.231

40,9 %

2,6 %

21.930

32.051

4,4 %

6,4 %

10.121

46,2 %

2,9 %

727.703

1.030.762

1,4 %

2,0 %

303.059

41,6 %

2,6 %

-

19.278.564

-

5,2 %

-

10 % aprox. 0,5 % aprox.

Taula 7. Evolució comparativa de les superfícies de cobertes artificials a diferents escales. Es donen els
valors de Menorca, Illes Balears, Espanya i Europa (38 estats). Font: CORINE LC 1990 i 2006. Nota:
L’any 1990 el projecte CORINE LC no abastava els 38 estats de l’any 2006, per tant les dades són més
difícilment comparables

Com es pot observar en la taula 7, Menorca i les Balears presenten uns valors molt similars de percentatges de superfície artificial i de canvi percentual (entorn al 6 % i al 40 %,
respectivament). Fins i tot, els valors de canvi percentual i de creixement anual es troben
en la mateixa línia del succeït en el conjunt d’Espanya (valors entre 2,6 i 2,9 %). Ben diferent és l’evolució seguida a escala europea, o almanco en el conjunt de 38 estats on ha
treballat el projecte CORINE LC. Al conjunt d’Europa les taxes de canvi i d’increment anual són quatre o cinc vegades menors a les espanyoles (entorn al 0,5 % anual). Per tant,
es pot concloure que Menorca, proporcionalment, ha seguit durant els darrers vint anys
el mateix ritme de creixement urbanístic que la resta de l’Estat, ni més, ni manco, i que
aquest creixement ha estat molt més elevat que en el conjunt d’Europa.
Per altra banda, se sap que les Illes Balears amb 32.051 ha són la setena província
de l’Estat espanyol amb més superfície artificial en valor absolut, per darrere de Madrid,
Barcelona, Alacant, València, Sevilla i Múrcia (CORINE LC, 2006).
Tendències observades al període 1990-2013 en l’àmbit de les cobertes artificials:
• El major consum de territori en cobertes artificials s’ha donat en nuclis turístics al
litoral i zones residencials d’interior amb 1.231 ha.
• El major increment percentual s’ha donat als polígons industrials i de serveis que
han duplicat la seva superfície.
• En els dos casos el creixement va ser major durant el període 1990-2000, quan
s’hauria sobrepassat llargament el valor orientatiu de creixement del 10-12 % en 10
anys pel que fa als nuclis turístics.
• Durant la dècada 2000-2010 no s’ha sobrepassat aquest valor, ja que des de l’any
2007 l’increment ha estat molt baix.
• El període 2000-2006 (2007) es va caracteritzar per un creixement dels nuclis tradicionals i un increment de les places residencials.
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• Durant el període 2002-2007 el creixement urbanístic d’interior es va igualar proporcionalment amb el de la costa.
• Menorca ha seguit durant els darrers 20 anys el mateix ritme de creixement urbanístic que la resta de l’Estat, ni més, ni manco, i aquest creixement ha estat molt més
elevat que a la resta d’Europa.

2.7. Cobertes agràries: la diversificació dels cultius
Les cobertes agràries són les principals afectades pel creixement urbanístic, ja que un
total de 1.043 ha s’haurien transformat durant el període 1990-2006. El canvi va ser més
acusat en el primer període (1990-2000, 814 ha), que no en el segon (2000-2006, 229 ha).
No obstant açò, segons es desprèn de les dades de la taula 8, bona part d’aquesta superfície correspondria a zones no necessàriament cultivades sinó més aviat a tanques de
pastura o, fins i tot, camps abandonats. Un altre fet destacable és la reducció de les hectàrees dedicades a farratges de regadiu.

Codi

Sup.
1990
(ha)

Sup.
2000
(ha)

Sup.
2006
(ha)

%
canvi
90_00

%
canvi
00_06

%
canvi
90_06

Cultius extensius.
Conreu de secà

211

8.994

8.810

8.776

-2,04 %

-0,39 %

-2,43 %

Cultius intensius. Regadiu.
Camps de regadiu farratges

212

1.686

1.556

1.547

-7,73 %

-0,55 %

-8,23 %

Hortals.
Arbres fruiters i hortalisses

222

105

105

105

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Pastures i camps abandonats

231

5.326

4.219

4.206

-20,78
%

-0,32 % -21,03 %

Mosaic de cultius

242

9.662

10.295

10.184

6,55 %

-1,08 %

5,39 %

Mosaic agroforestal

243

15.522

15.496

15.435

-0,17 %

-0,39 %

-0,56 %

41.296

40.482

40.253

-1,97 %

-0,57 %

-2,53 %

CLASSES DE
COBERTES AGRÀRIES

TOTALS

Taula 8. Evolució de les superfícies de les classes de cobertes agràries.
Font: CORINE LC 1990, 2000 i 2006

Revisant les dades generades a partir de la cartografia de l’OBSAM (taula 9), s’observa que els càlculs són molt coincidents amb els anteriors. S’ha quantificat una pèrdua
neta de 219 ha durant el període 2002-2007, un valor absolut prou significatiu, però el
percentatge que representa del total (0,65 %) és realment petit. Per tant, en aquest període es podria xerrar d’una certa continuïtat. Més en detall, les classes que disminueixen
són els cultius herbacis de secà i regadiu, les pastures i camps abandonats, i els horts de
lleure. En canvi, augmenten els cultius intensius d’hortalisses i la superfície dedicada a la
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vinya, i apareixen els camps d’oliveres. En conjunt, petites variacions que poden començar a indicar un cert canvi de tendència al camp menorquí.

Codi

Categoria

Sup. 2002
(ha)

211

Cultius extensius de secà

24.001,67

23.843,55

-158,12

-0,66 %

212A

Cultius intensius de regadiu

1.132,70

1.107,50

-25,20

-2,22 %

212B

Cultius intensius d’hortalisses

334,12

342,80

8,67

2,60 %

212C

Cultius intensius en hivernacles

15,04

15,52

0,48

3,18 %

221

Vinya

10,26

31,65

21,38

208,31 %

222

Hortals d’arbres fruiters

177,02

176,51

-0,51

-0,29 %

223

Camps d’oliveres

0,13

4,08

3,95

2989,54 %

231

Pastures i camps abandonats

4.537,81

4.495,87

-41,95

-0,92 %

241

Hortals mixtos d’arbres fruiters i
hortalisses

415,83

396,49

-19,34

-4,65 %

243*

Terres de conreu mesclades
amb vegetació natural

447,66

448,14

0,48

0,11 %

324B*

Ullastrar en regeneració

2.519,26

2.510,65

-8,60

-0,34 %

33.591,50

33.372,75

-218,75

-0,65 %

Total cobertes agràries

Sup. 2007
(ha)

Canvi
(ha)

Canvi
(%)

Taula 9. Evolució de les superfícies de les classes de cobertes agràries. Font: OBSAM 2002 i 2007

Un altre fet important a tenir en compte és que la pèrdua de terres dedicades a l’agricultura no es reparteix d’igual manera per tota l’illa. Mentre que la meitat nord i la banda de
ponent mantenen la superfície en explotació, al sud-est de l’illa l’abandó i la transformació
cap a altres usos és més acusada (figura 8). Els municipis més afectats per aquesta tendència són Sant lluís, es Castell i el sud del terme de Maó. Aquesta divergència està duent a la
consolidació de dues «Menorques» des del punt de vista del paisatge rural o agroforestal.
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Fig. 8. Mapa amb els límits municipals
on es representen els nous camps
abandonats i nous ullastrars en
regeneració al 2007 respecte del 2002.
Font: OBSAM 2007

2.8. Cobertes forestals: mosset a mosset es menja la poma
Dins les cobertes naturals centrarem l’anàlisi en les cobertes forestals, ja que les zones humides, els sistemes dunars i els roquissars, són d’una mida massa petita per quedar correctament representats en aquesta escala de treball. De fet, amb la cartografia del
projecte CORINE LC els canvis que s’aprecien durant el període 1990-2006 són igualment petits, tant en el total com si es detalla per classes particulars (taula 10).

Codi

Sup.
1990
(ha)

Sup.
2000
(ha)

Sup.
2006
(ha)

%
canvi
90_00

%
canvi
00_06

%
canvi
90_06

Boscos de frondoses.
Alzinars

311

2.057

2.008

1.988

-2,40 %

-0,98 %

-3,36 %

Boscos de coníferes. Pinars

312

6.739

6.739

6.715

0,00 %

-0,36 %

-0,36 %

Boscos mixtos

313

4.477

4.718

4.700

5,39 %

-0,39 %

4,98 %

Herbassars naturals

321

1.623

1.623

1.614

0,00 %

-0,59 %

-0,59 %

Màquia esclerofil·la.
Ullastrars

323

5.126

5.117

5.104

-0,17 %

-0,26 %

-0,43 %

Matollars. Marines de bruc

324

4.949

4.741

4.680

-4,20 %

-1,28 %

-5,43 %

24.972

24.947

24.802

-0,10 %

-0,58 %

-0,68 %

CLASSES DE COBERTES
AGRÀRIES

TOTALS

Taula 10. Evolució de les superfícies de classes de cobertes forestals.
Font: CORINE LC 1990, 2000 i 2006

La cartografia de l’OBSAM, feta amb més detall i diferenciant un nombre més elevat
de classes, resulta més adequada per estudiar l’evolució del paisatge forestal. Durant el
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període 2002-2007 el percentatge de la superfície forestal s’ha mantingut bastant estable
respecte del total; no obstant açò, s’ha quantificat una pèrdua neta de 287 ha en valors
absoluts (taula 11). Pràcticament la meitat d’aquesta disminució es deu a l’efecte de l’incendi des Milocar de l’agost de 2006, que va cremar 135 ha, però que actualment ja es
troba en un avançat estat de regeneració. Les carritxeres són l’única coberta forestal que
ha crescut durant aquest període, també com a conseqüència de l’incendi. La pèrdua de
l’altra meitat s’explica per la recuperació d’antics camps de cultiu colonitzats per ullastrar
i la urbanització de pinars pròxims a zones turístiques.
El més negatiu dels canvis és la pèrdua percentual de superfície de tamarellars i bosquets de ribera, dues comunitats poc abundants i lligades als torrents, de gran valor ecològic. Els torrents periòdicament es netegen amb maquinària pesada i s’hi arrasa completament aquest tipus de vegetació.

COBERTA FORESTAL ARBRADA
Categoria

Codi

Sup.
2002 (ha)

Sup.
2007 (ha)

Canvi
(ha)

Canvi
(%)

Alzinars

311A

2.226,92

2.216,39

-10,53

-0,47 %

Ullastrars

311B

7.771,69

7.685,94

-85,75

-1,10 %

Bosquets de ribera

311C

36,28

34,77

-1,50

-4,14 %

Pinars

312A

3.405,27

3.340,40

-64,86

-1,90 %

Boscos mixtos d’alzines
i ullastres

313A

948,93

944,30

-4,63

-0,49 %

Boscos mixtos d’alzines i pins

313B

3.740,12

3.712,67

-27,45

-0,73 %

Boscos mixtos d’ullastres i pins

313C

1.951,39

1.948,94

-2,45

-0,13 %

20.080,59

19.883,41

-197,18

-0,98 %

Total arbrada

COBERTA FORESTAL NO ARBRADA

Categoria

Codi

Sup.
2002 (ha)

Sup.
2007 (ha)

Canvi
(ha)

Canvi
(%)

Savinars

312B

431,15

429,23

-1,91

-0,44 %

Tamarellars i alocars

322B

69,23

65,49

-3,74

-5,41 %

Màquia d’aladern menorquí

323

862,80

855,82

-6,98

-0,81 %

Marines (brolles) de bruc i
estepes

324A

3.479,99

3.403,47

-76,51

-2,20 %
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*Ullastrar en regeneració

324B

2.519,26

2.510,65

-8,60

-0,34 %

Herbassars naturals secs
(carritxeres)

321B

704,52

712,88

8,35

1,19 %

8.066,95

7.977,55

-89,40

-1,11 %

28.147,54

27.860,96

-286,58

-1,02 %

Total no arbrada
Coberta forestal total

Taula 11. Evolució de les superfícies de les classes de cobertes forestals. Font: OBSAM 2002 i 2007

Tendències observades al període 1990-2013 en l’àmbit de les cobertes agràries i
naturals:
• El creixement de les cobertes artificials s’ha donat majoritàriament sobre cobertes
agràries i en menor grau sobre cobertes naturals. Aquesta tendència s’ha anat igualant en l’ última dècada.
• Les pèrdues de sòls agrícoles corresponen majoritàriament a zones de pastura i
camps abandonats. També a cultius de secà i regadiu, però en menor grau.
• Els cultius d’hortalisses i la vinya han augmentat considerablement. Els fruiters, en
canvi, es mantenen o disminueixen lleugerament.
• S’observa una tendència generalitzada cap a una major diversificació dels cultius,
però encara només de forma incipient.
• El conjunt de cobertes naturals han reduït la seva superfície lleugerament, a excepció de les carritxeres.
• Els torrents, tamarellars i altra vegetació lligada a cursos d’aigua es mostren com els
hàbitats naturals més amenaçats.

3. Conclusions
En el context dels 20 anys de la reserva de la biosfera, cal doncs mirar enrere i avaluar
si l’etiqueta reserva de biosfera a Menorca ha significat un tret diferencial respecte la resta
de les Illes Balears i ha fet més sostenible la gestió del territori.
En les dues darreres dècades Menorca ha tingut un creixement vertiginós:
La població empadronada (no real) ha crescut un 48 %. S’ha passat de 64.201 hab.
(1991) a 95.183 hab. (2013) (OBSAM, 2014).
La capacitat màxima d’allotjament s’ha incrementat un 38 %. De 163.898 places
(1991) a 226.176 places (2013) (OBSAM, 2014).
En consonància amb els anteriors, la superfície artificialitzada ha augmentat un 41 %
(1990-2006).
No obstant açò, la població equivalent (població resident real més població flotant repartida al llarg de l’any) només ha crescut un 24 %, tot i que en un període de dades lleugerament menor. De 92.526 (1996) a 114.416 (2013) (OBSAM, 2014).
Les dades mostren com el nombre de places edificades i la superfície artificialitzada
ha estat clarament per damunt de la demanda de la població equivalent. S’ha de dir tam-
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bé que l’increment visible en les tres primeres sèries estadístiques queda pràcticament
parat amb l’arribada dels efectes de la crisi econòmica internacional (anys 2006-2007).
En canvi, la població equivalent ha seguit augmentant fins a assolir el màxim l’any 2013.
La dècada dels noranta va ser amb tota seguretat un dels períodes de més expansió
de les cobertes artificials de la història de Menorca, sobretot amb el creixement de les urbanitzacions costaneres. El període 2000-2013 va començar amb un ritme de creixement
pràcticament igual que els noranta, però tal com s’ha dit anteriorment, només va durar
entre sis i set anys. Durant aquest període es va créixer percentualment més en edificacions residencials, polígons industrials i infraestructures de serveis. Al mateix temps,
durant aquesta segona dècada, el ritme de creixement urbanístic de l’interior de l’illa s’ha
igualat amb el ritme de creixement urbanístic del litoral. El patró seguit quant a ritme de
creixement, no quant a la distribució, a la resta de les Illes Balears i de l’Estat espanyol és
extremadament coincident. D’aquests fets, se’n deriven dues conclusions clares i algunes
reflexions:
1. El fet que Menorca fos declarada reserva de biosfera el 1993 no ha evitat que l’illa
hagi patit el mateix procés urbanístic que la resta de l’Estat espanyol, primer d’expansió i després de recessió. Aquesta afirmació es compleix en valors absoluts, en percentatges i en ritmes de creixement però tots aquests números no informen de la distribució d’aquesta nova urbanització. Cal destacar que la major part d’aquest creixement
s’ha donat en l’entorn dels nuclis tradicionals i dels nuclis turístics ja existents al litoral, i
no en nous emplaçaments, fet que podria estar causat per la consideració de reserva de
biosfera i, especialment, per l’única normativa existent a les Illes Balears que recull clarament aquesta consideració, el Pla territorial insular de 2003.
2. Menorca, les Balears i Espanya encara presenten un percentatge de superfície artificial menor que altres veïns europeus (França, Alemanya, Holanda, el Regne Unit, Itàlia,
etc.) on el creixement urbanístic va ser anterior i ha estat més moderat a les darreres
dècades. A Espanya, l’elevat percentatge de territori encara agroforestal present el 1990
ha compensat els efectes del gran creixement experimentat des de llavors. Les dades en
valors percentuals, en termes generals i sense atendre localitzacions concretes no mostren uns canvis estadísticament significatius o traumàtics. En altres paraules, a Espanya i
a Menorca, territorialment parlant vivim i venem un paisatge rural i natural que ens va
ser entregat per les generacions precedents i que les generacions actuals hem transformat i estem transformant a un ritme com mai s’havia vist en aquest estat o illa. El que
deixarem per a les generacions futures és encara una incògnita.
Finalment, no podem defugir d’una sèrie de qüestions i plantejaments en clau de futur
certament complexos. Atès que Menorca és un territori limitat, com s’hauria de gestionar
territorialment? Com fer compatible un desenvolupament econòmic i turístic amb la conservació del paisatge rural genuïnament menorquí?
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Les respostes possibles, òbviament, van molt més enllà de qüestions merament urbanístiques, i una vegada més ens hauríem de plantejar quin model turístic i territorial pretén
Menorca. Donar resposta a aquestes qüestions sobrepassa l’objecte d’aquest escrit i els
coneixements dels seus autors. No obstant açò, voldríem indicar algunes idees, basades
en les estadístiques estudiades i el fet que les provoca, que poden ajudar a pal·liar, segurament no solucionar, alguns problemes territorials:
• Per a la conservació del paisatge menorquí, tal com el coneixem, és imprescindible
limitar el creixement urbanístic i la creació de noves infraestructures en sòl rústic, o
sigui fora dels nuclis tradicionals i turístics.
• Les infraestructures han de ser dimensionades d’acord amb les necessitats actuals
de la població resident i visitant, i les previsions de futur a mitjan termini.
• S’ha de millorar la integració de les infraestructures al paisatge rural, tant a escala
paisatgística com funcional.
• Atès que una illa és un territori finit s’han d’explorar amb més insistència les possibilitats dels espais multifunció. Ens referim a espais que poden servir alhora per
a dues funcions (per exemple compatibilitzar camps solars amb cultius i zones de
pastura) o espais que serveixen segons l’època de l’any per a una cosa o l’altra (per
exemple zones d’aparcament de platja o zones d’acampada a l’estiu i cultius de
cereals a l’hivern).
• Aprofitar les nombroses cobertes artificials ja existents per a la instal·lació de plaques solars i la recollida d’aigua de pluja de forma efectiva.
• Plantejar posar límits al creixement de la capacitat màxima d’allotjament. Pot suportar l’illa més de 200.000 persones a la vegada? O el cost en noves edificacions,
equipaments i infraestructures, amb tot el cost ambiental i paisatgístic que comporta, no ho fa viable o aconsellable?

4. Bibliografia
Bossard, M.; Feranec, J.; Otahel, J. (2000). CORINE land cover technical guide – Addendum 2000. European Environment Agency.
Canals, A. (2008). Anàlisi de la cartografia digital de l’ocupació del sòl a Menorca 2002 .
Estudi de la urbanització del litoral. Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). In Pons,
G.X. (edit.) V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums. Soc. Hist.
Nat. Balears (472 pàg.). Palma.
Carreras, D.; Pons, C.; Canals, A. (2007). Cartografia digital de l’ocupació del territori de
Menorca 2002 - Mapa de Cobertes i Usos de Sòl. Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM). Institut Menorquí d’Estudis (IME). http://www.obsam.cat/documents/informes/cartografia-digital-ocupacio-territori-Menorca-2002.pdf

137

D. CARRERAS i C. DOMINGO · Evolució de l’ocupació del sòl

Franquesa, A.; Carreras, D. (2012). Cartografia digital de l’ocupació del territori de Menorca – Actualització 2007. Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Institut Menorquí d’Estudis (IME). http://www.obsam.cat/documents/informes/Cartografia-ocupacio-sol-2007-memoria.pdf
Observatori Socioambiental de Menorca (2014). Indicadors bàsics. Institut Menorquí d’Estudis. http://www.obsam.cat/indicadors/index.php
Valcarcel, N. (2005). Cartografía de la ocupación del suelo en España. Proyecto SIOSE.
Instituto Geográfico Nacional (IGN)

138

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Gestió efectiva dels espais naturals
protegits en un entorn d’incertesa
Miquel TRUYOL OLIVES
Membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME

Vint anys de reserva de biosfera en el fons no són tants. Just passada l’adolescència i
superada l’etapa d’il·lusions irreflexives i crisis d’identitat, hauríem d’haver entrat en una
certa etapa de maduresa. També ha passat prou temps perquè les preguntes més bàsiques ja no es formulin de manera explícita. En moments de revisió del paper de Menorca
com a reserva de biosfera es fa útil i necessari fer una regressió infantil fins a l’etapa dels
perquès més innocents.

1. Per què volem espais naturals protegits? I què hem de fer-ne?
Sense contestar la primera pregunta es fa difícil esbrinar la resposta de la segona. De
fet, aquesta és la clau de la gestió efectiva: fer les coses per un motiu concret, cap a una
fita.
Aquest perquè no podem deixar que el respongui tot sol el gestor o el planificador, no
seria ni adequat ni convenient en una realitat social i ambiental complexa d’un món on no
estem tots sols. Per fer-ho, hi ha uns instruments especialment dissenyats per a aquest
fi: els plans de gestió. El planificador no pren decisions, planteja decisions que s’han de
consensuar.
Sembla evident, no? Ja veurem que no ho és tant.
Per què els volem, idò? Els volem perquè són motor de desenvolupament, proveïdor
de serveis ecosistèmics, preservació de patrimoni únic, valor afegit, atractiu turístic i romanticisme? I tot un seguit de motivacions més, en què, en totes, es traspua la responsabilitat de la nostra generació cap a la dels nostres fills.
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2. Què estem conservant: representativitat i estructures de gestió dels
espais naturals
Només a escala de figures legals, a Menorca trobam reserva natural, parc natural, lloc
d’interès comunitari (LIC), zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), àrea natural
d’especial interès (ANEI), reserva marina, etc., en diferents àmbits administratius, competencials i amb nombrosos solapaments entre els mateixos.
Cada figura pretén un objectiu diferent? No del tot.
Una descripció més acurada del nombre i tipologia, la trobam a l’obra de Carreras i
Truyol (2009).
Quant a espais naturals, no partim d’una idea de conjunt global. S’ha anat protegint
amb diferents criteris, començant pel d’urgència i amenaça (s’Albufera des Grau) i s’ha
seguit amb una tendència a protegir els espais escenogràfics més representatius del territori, incidint en zones humides i zones litorals i deixant mal representats altres espais com
els torrents o pastures.
Fins i tot la Xarxa Natura 2000 plantejada per la Unió Europea com una autèntica xarxa, a Menorca, la proposta va transposar directament els límits d’algunes ANEI litorals,
i va traslladar a l’àmbit comunitari part de les virtuts i els defectes (fins i tot tipogràfics)
del sistema creat en les ANEI, un sistema que tenia una vocació general d’ordenació del
territori i no de conservació. A poc a poc i arran de diferents requeriments de la Comissió
europea, aquest aspecte s’ha anat corregint.
Ens dediquem, per tant, a conservar fisonomies descuidant la fisiologia del territori.
Fer feina amb la fisiologia vol dir fer feina amb la funció, i la funció és transversal, també
quant a competències. Un exemple seria la diferent atenció que han rebut els torrents i les
zones humides, quan uns són necessaris, en part, per al funcionament de les altres.
Per intentar clarificar un poc la gran diversitat de figures existents, la UICN va proposar diferents categories que han de servir per estandarditzar la comunicació entre
gestors però, sobretot, per definir uns objectius de gestió diferents segons les categories
establertes.
Quan es zonifica o es classifica és per solucionar problemes d’una realitat complexa,
mai per crear-ne.
Els espais de Menorca (ANEI i parc natural) estan inventariats per la mateixa UICN
com a categoria IV (parc natural) tot i que si es fa una feina més acurada dels criteris
de classificació, a Menorca trobaríem, en realitat, espais de categoria II (per exemple la
reserva natural de l’illa d’en Colom), categoria IV (part del parc natural de s’Albufera des
Grau, barranc d’Algendar) i la gran majoria de categoria V, cosa que implica que requereixen una gestió activa amb integració dels usos tradicionals. Planificar la gestió en base
a aquestes categories permet poder intercanviar experiències amb altres espais del món.
L’intercanvi d’experiències així com la transmissió de coneixement esdevé una de les
eines més potents a l’hora de ser eficient en la gestió del territori.
Aquest aspecte és rellevant a l’hora de plantejar els objectius concrets de gestió de
cada espai.
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Quant a estructures de gestió, les administracions ambientals han patit també restriccions pressupostàries que han repercutit en la disminució de recursos humans i econòmics, més evident en els programes destinats a aplicar mesures de gestió directa que
a mesures pal·liatives o preventives. Potser més rellevant que la mateixa disminució de
recursos és la centralització que s’està produint dels recursos. Açò que, en principi, pot
ser una mesura d’eficiència econòmica i tenir aspectes positius, està fent enfora la presa
de decisions del territori, cosa que pot repercutir en la gestió eficient. De totes maneres
tenim encara poques evidències per avaluar aquest aspecte.

3. Per què necessitem instruments de gestió?
Ja s’ha avançat la necessitat de disposar d’instruments de gestió com un punt imprescindible per a una gestió efectiva. Les legislacions en matèria de medi ambient són
cautelars i deixen la concreció de moltes mesures i criteris als instruments de gestió. En
absència d’instruments de gestió, se solen establir mecanismes preventius en la conservació dels espais naturals, mecanismes que, per altra banda, poden suposar l’alentiment
de les autoritzacions d’usos o activitats que semblarien a priori compatibles. Aquest fet
ha provocat, de vegades de manera demagògica, un missatge a la població en contra
dels espais naturals protegits; un exemple d’açò són moltes de les activitats i usos agroramaders que es fan en zones de la Xarxa Natura 2000.
El que passa moltes vegades és que el que era prevenció preliminar quan es tenen els
instruments de gestió es converteix en usos a fomentar pel fet d’estar justificada l’activitat
o ús per a la gestió del territori.
El context d’incertesa socioeconòmica i natural derivada del canvi global fan que, més
que mai, també sigui necessari planificar la gestió que s’hi fa i ser, per tant, més eficient
en la despesa dels recursos.

4. Quin és el grau de desenvolupament dels instruments de gestió?
A part dels motius ja esgrimits anteriorment, la necessitat de tenir plans de gestió és
un imperatiu legal, un imperatiu que, per altra banda, dista molt de ser respectat com cal.
A tall d’exemple, des de l’any 2005 hauria d’estar aprovat el pla rector d’ús i gestió de
s’Albufera des Grau; des del 2006 hauria d’estar aprovat un pla sectorial d’ordenació del
litoral del parc natural de s’Albufera des Grau; des de l’any 2007 hauria d’estar aprovat el
pla d’explotació hídrica de la conca de recepció de s’Albufera des Grau, des de final de
2012 haurien d’estar aprovats tots els plans de gestió dels LIC i ZEPA (en tramitació des
d’agost 2013); i tot per imperatiu legal.
Per què es es produeix aquesta situació? Ja es va fer una descripció acurada de la
tipologia i el grau de desenvolupament de la gestió dels diferents espais de Menorca (Carreras, 2009), no és la meva intenció repetir, però sí actualitzar i sobretot aprofundir-hi un
poc més, els motius que poden haver causat aquesta paralització dels instruments de
gestió.
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Des del 2008 fins ara no s’han produït grans avenços: als plans de gestió dels LIC
marins i 5 plans especials d’ANEI aprovats només podem afegir l’inici de la tramitació dels
plans de gestió dels LIC i ZEPA.
Referent als plans especials de les ANEI, s’ha fet una revisió del compliment dels mateixos; 10 anys després, ens adonem que aquest és baix i sobretot esbiaixat cap a mesures d’accés al litoral i regulació de l’ús públic.
Pla especial ANEI

Me-2

Me-3

Me-13

Me-14

Me-18

Executades

25,2%

26,9%

38,1%

36,3%

0,0%

Parcialment executades

23,5%

42,3%

47,1%

22,7%

38,4%

No executades

41,1%

30,7%

38,0%

40,9%

61,5%

Taula 1. Grau d’execució de les mesures dels plans especials aprovats (elaboració pròpia)

Fig.1. Grau d’execució de les mesures dels plans especials aprovats (elaboració pròpia)

De vegades, l’execució ha estat per coincidència amb programes de caire més general i no fruit del pla mateix, per la qual cosa caldria qüestionar-ne la idoneïtat i els recursos
dedicats, i encara més quan no tenim manera per saber si els recursos destinats han servit per al que havien de servir.
És cert que no es pot simplificar l’èxit o no d’un pla només amb el pla d’actuacions,
ja que hi poden haver criteris de gestió o altres mesures preventives (informes preceptius,
etc.) per assolir els objectius establerts, però no deixen de ser significatius els resultats
obtinguts.
El que ens allunya més si fa falta de la capacitat de gestió efectiva és la impossibilitat
d’avaluar si el que s’ha fet ha servit per a allò que havia de servir.
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5. Per què no estan funcionant els instruments de gestió?
Assenyalar la falta de voluntat política i les restriccions pressupostàries en polítiques
ambientals seria el més senzill (i el més perillós, ja que ens duria a una paràlisi d’actuacions). Tot i no faltar-hi raó, hem de mirar des d’un punt de vista d’autocrítica constructiva
on s’ha fallat des del vessant tècnic.
5.1. Què ha fallat dels plans existents?
L’estructura d’un pla està més o menys definida per la normativa (anàlisi, diagnòstic,
objectius, pla acció, seguiment, avaluació). No obstant això, hi ha alguns aspectes comuns en molts de plans que s’han anat fent més per tradició que per imperatiu legal o
necessitats tècniques.
Molts, per sort de cada vegada els menys, tenen una gran anàlisi (sobretot els de
l’època en què es valoraven els treballs a pes), un diagnòstic regular més tècnic que consensuat, uns mals objectius, i pla d’acció poc realista.
Un altre dels problemes greus que s’han detectat és que hi ha una desconnexió en
totes aquestes fases, quan estan pensades en teoria per ser intrínsecament inseparables.
La coherència interna dels plans ha de fer que no hi hagi mesures que no resolguin problemes, ni objectius sense mesures.
A continuació, es fa una breu anàlisi de cada una de les etapes d’un instrument de
gestió traslladant al cas de Menorca reflexions que ja s’han fet a escala estatal (Europarc-Espanya, 2008).
5.1.1. Referent a l’anàlisi ambiental
De vegades, trobam grans i costosos tractats d’anàlisi ambiental, però que a l’hora de
la veritat una minsa part dels quals serveix per definir el diagnòstic. Tot el que no és rellevant per a la gestió, sobra.
Les anàlisis amb molta descripció i poca diagnosi són terriblement avorrides i, per
tant, no són llegides ni pels gestors (que van directament al pla d’actuació) ni molt manco
pels ciutadans que vulguin guanyar en comprensió sobre què es fa i per què. Descripcions acurades dels hàbitats, inventaris complets ja publicats en altres bandes són més
propis d’un annex objecte de referència que no d’omplir pàgines. És just repartir la «culpa» d’aquest aspecte entre el que redacta i el que encarrega, ja que encara hi ha la idea
que per justificar el cost d’una feina s’ha de fer un treball voluminós, però un gràfic pot
dur molta més feina, ser més clarificador i comunicar millor que no vint pàgines descriptives, tot i que sembli que aquestes vesteixen més i justifiquen la despesa.
S’ha de treballar amb tota la informació rellevant disponible, que és molta, però no
esperar a tenir-la tota per començar a planificar.
S’ha de tenir cura a detectar i, sobretot, georeferenciar la informació que es vagi generant durant el temps d’execució del pla. Amb una bona eina d’estandardització i organització de la informació, aquesta fase d’anàlisi pot resultar molt reduïda.
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5.1.2. Referent al diagnòstic
L’objectiu del diagnòstic és només que ajudi a decidir els objectius concrets pel període de vigència del pla i, com s’ha dit al principi, voler definir problemes i proposar coses
d’un entorn complex sense haver fet participació és, com a mínim, pretensiós. Aquí trobem un dels principals problemes que pot motivar que no s’acceptin ni s’entenguin molts
dels plans de gestió. El diagnòstic i, per tant, la responsabilitat han de ser compartits entre tots els implicats de la gestió d’un territori. El problema del pagès o de l’empresari turístic és el problema del gestor. Massa vegades passem la participació a la part final dels
documents i la cenyim a uns quants tallers en què discutim el color que han de tenir les
cortines sense haver pogut discutir si en realitat necessitàvem cortines. La participació no
s’ha de limitar als agents socials i propietaris beneficiaris d’estar inclosos en un espai natural protegit (ENP), sinó que s’ha de fer de forma intensa i real entre els diferents departaments administratius que tenen competència en un territori. L’usuari, moltes vegades,
rep missatges contradictoris des de l’Administració mateixa. L’estructura napoleònica de
l’Administració i el funcionament individual de cada cèl·lula administrativa no ajuden a resoldre el problema. La sobrecàrrega de senyalització en una sola visual de pocs metres
en alguns trams del Camí de Cavalls en serien un trist exemple.
Però aquesta part pot ser també la més gratificant. En el procés de participació de les
directrius de gestió forestal del projecte LIFE+BOSCOS, es va poder observar que posicions que semblaven, en un principi, allunyades va resultar que tenien fites molt semblants
en el fons. Els primers sorpresos són els mateixos agents discordants, a partir d’aquest
moment es veu que la discordança es troba moltes vegades en la manera d’assolir-los o
en prejudicis corporativistes.
Aquest esforç extra de participació sol repercutir també en la fase posterior d’informes preceptius de les diferents administracions ja que es parteix de més coneixements i,
sobretot, més confiança, la qual cosa hauria de repercutir en més celeritat dels mateixos
així com també sol repercutir en la fase d’al·legacions. Per exemple, el Pla d’ordenació
de recursos naturals de s’Albufera des Grau de l’any 2003, amb més de trenta propietats
privades beneficiades per la seva inclusió i nombrosos agents socials implicats, va acabar
amb menys d’una desena d’al·legacions formals, sens dubte, la participació va ajudar a
augmentar comprensió general del document.
5.1.3. Referent als objectius
No hi ha gestió sense objectius i no hi ha eficàcia de la gestió sense objectius clars.
Quant als objectius concrets de gestió, aquests haurien de sortir directament del diagnòstic. Potser és la part més descuidada de molts de plans i la que té més importància.
En un context d’incertesa socioeconòmica i canvi global, els camins per arribar a un lloc
s’hauran de replantejar de manera contínua, però per fer-ho, primer hem de saber, i estar
d’acord, on volem anar i després, i no manco important, hem de poder saber si hi hem
arribat o no. És a dir, els objectius s’han de poder avaluar amb criteris d’èxit clars.
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Alguns dels plans especials existents no es poden avaluar de manera correcta senzillament perquè els objectius són tan generals o inconcrets que no tenim manera de saber
si els recursos invertits han servit per al que havien de servir o no.
Podem avaluar les passes fetes, però no si aquestes van en bona direcció.
5.1.4. Referent a les mesures
En aquest apartat s’hauria de guanyar concreció, realisme i definició i, amb una visió econòmica de les implicacions de cada mesura, no només per anticipar el cost de
les inversions, sinó per avaluar el cost/benefici (inclòs el lucre cessant) d’algunes de les
mesures, criteris o ordenació proposats. Si no pot estar disponible a l’hora d’executar el
pla, aprofitar el funcionament del pla per analitzar-ho i tenir els resultats disponibles en la
seva avaluació. Aquest aspecte és important no només per eficiència econòmica de l’Administració sinó i sobretot per guanyar comprensió per part dels ciutadans. Mesures com
la gestió raonada de fertilitzants, ajustar la càrrega ramadera o la limitació de llaurar en
grans pendents poden ser assumides i acceptades de manera més fàcil si darrere s’ha fet
una anàlisi econòmica i agronòmica rigorosa.
De cara a l’Administració, aquest tipus d’avaluació pot fer replantejar les despeses
quant a compensacions per lucre cessant o pèrdua d’expectatives dels beneficiaris d’estar integrats en un ENP. Un exemple és la proporció de recursos emprats a prevenir els
incendis versus els emprats a fer una estructura forestal més resistent al foc. Tal vegada
una anàlisi econòmica acurada i a mig termini, ens faria canviar algunes inèrcies en les
despeses.
La indefinició no sol ser per falta d’informació o capacitat tècnica de concretar, sinó
que la majoria de vegades és per convenciment o instruccions expresses «no ho definim
tant que no ens enganxem els dits». Açò, si bé és comprensible, motiva que molts dels
plans analitzats no siguin realistes en aplicar-se.
Referent a les fonts per finançar les mesures, s’ha de ser tan concret com sigui possible. Aquí tornem al problema esmentat a la diagnosi, més que mai és important l’entesa
entre administracions, hi ha fons que gestiona un ens administratiu però que en origen
estan destinats a finançar accions d’un altre ens. Un exemple seria el destí en origen i el
destí final dels fons del Pla de desenvolupament rural (PDR).
L’eficiència econòmica és un motiu més perquè el pla sigui realment de tots, i no només de medi ambient, i faciliti que la transversalitat en el finançament sigui molt més
gran. Un exemple il·lustratiu d’aquest fet el trobaríem quan volem saber què s’ha gastat
l’administració en un lloc determinat. Per exemple, en un lloc concret com la zona de Favàritx del parc natural de s’Albufera des Grau, hi poden intervenir l’Ajuntament de Maó,
la Demarcació de Costes, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Autoritat
portuària, els diferents departaments del Consell Insular de Menorca (Mobilitat, Medi Ambient, Turisme, Ordenació del Territori, etc.) i els diferents departaments de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (que inclou: servei
de planificació, servei de protecció espècies, servei de gestió forestal, servei d’educa-
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ció ambiental, pesca, desenvolupament rural) o a través de l’administració instrumental
(IBANAT). Aquest fet, en principi positiu pel fet d’haver-hi moltes administracions capaces
d’invertir en un sol lloc duu a situacions paradoxals de falta d’eficiència i sobretot a arribar
a marejar els usuaris i propietaris beneficiaris d’estar integrats en un ENP.

Figura 2. Confluència d’administracions en una sola zona

S’ha de deixar de banda el protagonisme departamental i intentar vincular en el pla de
gestió les polítiques de conservació amb altres polítiques com les de salut, desenvolupament rural o turisme.
Per tant, replantejar, però sobretot cercar sinergies entre les administracions, i posar
de forma explícita al pla de gestió qui fa què. Un pla de gestió que només se sent un departament concret de l’Administració està condemnat a mig termini no només al fracàs,
sinó de vegades al boicot.
Cal explorar també nous ingressos com el networking, pagament per serveis ambientals, bancs de conservació, etc. Algunes fórmules de gestió público-privades han tingut
reconegut èxit en territoris semblants. Per exemple, la gestió del Camí de Cavalls (exemple paradigmàtic de com els diferents departaments administratius se’l volen patrimonialitzar) es podria emmirallar, en part, en l’experiència del Consorci de Vies Verdes de Girona en què establiments turístics, punts de venda directa, de roba esportiva, reparació de
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bicicletes, i diferents departaments de l’Administració integren i financen un sol consorci.
Açò els permet una coherència de cara a l’usuari de la gestió i els permet, també, assumir
projectes des d’un punt de vist més global.
De totes maneres, abans d’implicar la iniciativa privada hem de saber explicar molt bé
els beneficis de la gestió efectiva dels espais naturals. Darrere d’una, vindrà l’altra.
Un problema a l’hora de comunicar és que la gestió ordinària no s’inaugura, no hi ha
fotografia i deixa de ser d’interès per a l’oportunisme polític (gran aliat altres vegades). És
més fàcil, i passa més desapercebuda, l’aturada d’un seguiment aquàtic que fa més de
10 anys que es feia de manera ininterrompuda que no el canvi d’una comporta per una
altra de més nova, i açò que el primer era clau per establir els criteris de gestió de l’altre.
Una possible solució són els certificats de gestió tipus «carta europea de turisme sostenible», que recullen i certifiquen unes bones pràctiques de gestió i que periòdicament
quan es renova es pot visualitzar l’èxit d’una manera més mediàtica.
5.1.5. Referent a l’avaluació
L’avaluació de les mesures i objectius i l’anàlisi grau d’èxit és el que ens permetrà ser
eficients amb els recursos emprats i tenir capacitat ràpida d’adaptació.
La incertesa ens ha de motivar més que mai a «fer rodar» els plans i entrar de forma
adequada en la segona generació de plans. Si el pla inicial està ben dissenyat, la nova
informació que s’hagi generat durant el funcionament del mateix, ens permetrà reformular
l’anàlisi de forma ràpida i junt amb l’avaluació dels objectius i mesures tindrem la base per
establir de manera participada un nou diagnòstic i, per tant, un nou pla.

6. Recapitulació
• Més que mai, es fa necessari el paper dels espais naturals protegits com a motor i
punta de llança de la conservació en una illa que té vocació integral de sostenibilitat.
• S’ha de comunicar i dignificar el paper dels ENP augmentant-ne la comprensió a la
societat i la importància en la conservació del patrimoni natural i cultural i el manteniment dels serveis ecosistèmics.
• Fa falta repensar de manera explícita l’objectiu general que ens ha duit a tenir els
espais naturals que tenim. S’han de cercar respostes pròpies de la societat menorquina a l’hora de definir els objectius de gestió de cada espai i integrar-los en les
categories d’espais protegits de la UICN amb el fi d’unificar criteris i millorar la transferència d’experiències amb altres territoris.
• En una època de recursos limitats i entorn canviant és necessari augmentar la comprensió i benefici d’una gestió efectiva. La gestió dels espais naturals de manera
efectiva s’ha de fer necessàriament amb un instrument de gestió participat.
• S’ha de canviar, en part, l’estructura i la manera d’elaborar dels plans de gestió
per fer-los més atractius i acceptats en totes les seves potencialitats. Una possible
solució seria sacrificar extensió, que no rigor, en l’anàlisi. S’han de destinar molts
esforços en la participació real en la definició dels diagnòstics, participació que s’ha
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de fer especialment entre departaments administratius, no amb l’objectiu d’opinar ni
esmenar sinó per fer-lo junts, sacrificant protagonisme polític i tècnic.
• La incertesa de l’entorn socieconòmic junt amb la mateixa dinàmica intrínseca
dels ecosistemes accelerada pel canvi global fan que l’objecte a gestionar és canviant, no estem gestionant imatges fixes del territori sinó que gestionem realitats
dinàmiques i canviants. Davant aquest entorn els instruments de gestió han de ser
adaptatius i, per tant, avaluables de manera rigorosa. Per tant, s’han de dissenyar
i elaborar els instruments de gestió pensant en l’avaluació, sobretot en el cas dels
objectius operatius.
• S’han d’explorar els nous i innovadors instruments de finançament amb implicació
de propietat privada, sinergies entre administracions o aplicació de mesures compensatòries, però abans d’apostar-hi decididament, es requereix comunicar bé la
importància de la gestió efectiva dels espais naturals.

Referències
EUROPARC-España (2008). Manual 07: Planificar para gestionar los espacios naturales
protegidos (120 pàg.). Madrid: Ed. Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
para los espacios naturales.
Carreras, D. ; Truyol, M. (2009). «Evolució dels espais naturals protegits terrestres de Menorca (1984-2008)». Jornades sobre els 15 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca.

148

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Infraestructura y territorio
Alberto CORREA
Ingeniero de caminos

En las conversaciones que he tenido con los responsables de estas jornadas, intenté ver
cuál sería el aspecto más importante que pudiera relacionar los términos de territorio,
paisaje y crecimiento aplicados a las infraestructuras. Es innegable que están sumamente
ligados, es decir, en temas de infraestructuras no podemos crecer, si no afectamos al paisaje y sin duda estamos interviniendo en el territorio.
Esta comunicación intentará establecer, dentro de las posibilidades, una o varias reflexiones sobre cómo vemos el futuro del territorio en cuanto a la afectación o uso del
mismo por parte de las infraestructuras a ejecutar.
Dentro de la diversidad de infraestructuras que necesitamos (o eso pensamos), nos
centraremos en aquellas que tienen que ver con el transporte como son los puertos, los
aeropuertos y las carreteras. Al final, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el
agua, su tratamiento y su uso.
Las infraestructuras ocupan territorio, aunque sean enterradas y no se vean, o se vean
solamente a veces. Si no las vemos (pero están) es como si no estuvieran, pero si las
vemos, no nos deben llamar la atención, ahí está la clave de cómo se ejecuta una infraestructura.
No necesitamos medidas correctoras de tipo ambiental, la intervención debe ser tal
que toda ella pase desapercibida, es decir, lo que necesitamos es que la integración
paisajística forme parte de la obra, como una unidad constructiva más, un capítulo del
proyecto, con su anejo justificativo, su memoria descriptiva, su pliego de condiciones de
ejecución, sus planos, sus mediciones y, evidentemente, con la dotación económica suficiente para su ejecución; y finalmente con las correspondientes herramientas administrativas que aseguren su cumplimiento y que no permitan el intercambio de partidas económicas.
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Las preguntas clave, para el desarrollo de este escrito, son las siguientes:
- ¿En qué consume más territorio Menorca?
- Dado que es un territorio limitado, ¿como se tendría que gestionar?
- ¿Cuáles son los límites del crecimiento?
Deberíamos hacer un breve recorrido por la historia, para llegar a llegar a los años 90,
y establecer una situación infraestructura-territorio a partir de la cual, con la declaración
de Menorca como Reserva de la Biosfera, analizar qué hemos hecho estos últimos veinte
años para seguir mereciendo esa distinción.
Aunque, tal vez, el tema de las carreteras es el que nos afecta más directamente, o
mejor dicho, es la infraestructura que usamos más, y probablemente el medio de transporte más antiguo, comenzaremos con los aeropuertos, los cuales son los que más escapan a un nivel de decisiones insulares. Continuaremos con los puertos, que se acercan
más a una toma de decisiones a nivel autonómico y, como último medio, nos centraremos en las carreteras que, salvo connotaciones económicas, están prácticamente en un
nivel insular de decisiones.
Me permitirán un pequeño recorrido histórico de las infraestructuras, que creo necesario enumerar, para poder situar a cada una a lo largo del tiempo.

1. Los aeropuertos
En el año 1939, aterrizó el primer avión en el aeródromo de Sant Lluís, en una pista de
850 metros y de piedra. En 1948, se iniciaron los vuelos con Barcelona, y en el mes de
julio del 50 con Palma (aunque pronto se suspendieron por el accidente de noviembre de
ese año).
La pista fue objeto de varias ampliaciones; en el 59, 200 metros y en el 61, hasta
llegar a los 1.250 metros, en este último caso, con asfalto. Hasta llegar a 1965, con una
longitud de 1.500 metros, que ya permitía vuelos comerciales y de turistas.
Aunque en el 66 se llegó a tener una longitud de 1.850 metros (que lo han convertido
hoy en el aeroclub con la pista más larga de Europa), la superficie de ocupación de las
instalaciones, hasta su perímetro totalizan unos 750.000 m² (75 hectáreas) (0,1 % de la
superficie insular), la operación de aviones de reacción impulsaron la construcción del
aeropuerto que hoy usamos.
En el 69 se inauguró el nuevo aeropuerto y, tras dos obras de remodelación y ampliación, está diseñado, según sus últimas obras, para unos 5 millones de pasajeros en el
horizonte del año 2015, con un escenario diferente al último lustro. (Ocupa una superficie
aproximada de 300 hectáreas, que representan un 0,44 del total).
La última ampliación, que ha sido sobretodo de la terminal de pasajeros, fue estudiada y realizada con posterioridad al año 1993, a la vista de los resultados, no parece una
infraestructura acorde con los criterios de sostenibilidad propios de una Reserva de la
Biosfera.
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Si, en realidad, en los últimos catorce años no se ha superado la cifra de 3 millones,
quiere decir que en el momento de la última previsión, en la que no se contaba con la crisis actual, no fue muy acertada.
Ahora, la obra está realizada y ese dimensionado, hoy equivocado, veremos si es utilizado o no. Parece ser que las políticas de crecimiento de los últimos años y las actuales
indican que no parece que se vaya a necesitar esta infraestructura.
Entonces podemos concluir que en el caso de los aeropuertos, ya hemos crecido, es
decir, la pregunta de cuáles son los límites, ya tiene respuesta, están marcados.

2. Los puertos
Los puertos de Menorca, afortunadamente, pueden ser de origen natural. Contamos
con el de Maó, uno de los más bellos del Mediterráneo con una longitud de casi 5 km; es
incomparable su capacidad de albergar todo lo que un puerto artificial desea poseer.
El de Ciutadella es de dimensiones reducidas, muy apto, pero, para el transporte marítimo a menor escala. El de Fornells es más abierto, pero es un innegable refugio en la
costa norte. En esta costa norte también existe el puerto de Sanitja, ya utilizado por los
romanos por ofrecer un excelente abrigo a los temporales de tramontana.
A partir del año 1847, los puertos forman parte del Ministerio de Fomento, a través de
la Prefectura de Obras Públicas de Baleares. Desde ese año hasta la declaración del Estatuto de Autonomía, los puertos del Menorca, van a tener diferentes tipos de categoría;
desde ser un puerto de interés general de primer orden hasta un puerto de interés local,
pasando por ser puertos de refugio, formando parte de unidades administrativas propias
como la Comisión Administrativa de Maó, que aglutinaba a los tres puertos de Menorca,
siendo el de Maó, de interés general y de refugio y los otros dos solo de refugio.
En el 1983, con el Estatuto y los traspasos a la Comunidad, pasaron todos los puertos
salvo Maó, Palma, Alcúdia, Eivissa y la Savina, que quedaron, a partir del 93, en el ámbito
de la Autoridad Portuaria de Baleares, dependiente del Ministerio de Fomento.
2.1. El puerto de Maó
Durante el primer tercio siglo pasado, el puerto tenía muy poco carácter comercial y
hasta el año 1934 no se comienzan a realizar obras de envergadura. La primera fue la
voladura de la isla de las Ratas, entre el 34 y el 39. Posteriormente entre el año 1946 y el
1951 se construyen los primeros muelles comerciales de cierta categoría.
Mientras en sa Colàrsega se construía el del torrente del Gorg, que después de tres
proyectos desde el 29, finalmente era realidad en 1949.
A partir del 58, comienza un gran impulso para el puerto, en especial referido a la explotación, aspecto en el cual se había quedado bastante atrás. Es cuando se habilita la
estación marítima y entre el 64 y el 70 se prolonga el muelle comercial. Pero rápidamente
la tipología de las embarcaciones obligó a la creación de dientes, para la descarga de los
ferrys, que se realizaron en el 72, juntamente con la creación de la nueva estación marítima.

151

A. CORREA · Infraestructura y territorio

Entre el 75 y el 86, se amplió el muelle de Cos Nou, y se mejoraron los calados. Desde
esa fecha y hasta el final del siglo, se han acometido diversas obras, como mejoras en el
puente de sa Colàrsega, en la estación marítima, reparaciones de muelles de Cala Figuera, y otros, y dragados del muelle comercial y de la estación naval.
En el año 93, coincidiendo con la declaración que hoy cumple 20 años, el Consell
Insular contrató un trabajo de recogida de datos y estudios previos para la redacción
posterior del Plan Director de Instalaciones Energéticas de Menorca que no es objeto
de esta charla, pero que creo interesante comentar. El Plan Especial del puerto de Maó
del 90 establecía tres puntos posibles para la descarga de combustible; uno en la zona
de Cala Teulera, cercano a la Mola; el otro en la zona de poniente de la isla del Llatzeret;
y por último en el Repòs del Rei, vecino a Cala Figuera. Parece que por navegabilidad,
el sitio indicado era Cala Figuera, finalmente, se decidió, por el del muelle del Cos Nou,
donde ya descargaban los petrolíferos de la central térmica y diversos de contenedores y
cemento. Desde aquí a través de tuberías enterradas, se transporta los fluidos a los depósitos de almacenamiento del aeropuerto.
Es destacable que después de que estas instalaciones estén ejecutadas, no hubiera
sido más conveniente alguna de las otras opciones del plan, o mejor dicho que la que finalmente se ejecutó no estaba en el plan, o tal vez hubiera sido posible instalar algún tipo
de descarga fuera de la isla, alejada de la costa.
No es más que una acción que tiende a ocupar el espejo de agua del puerto, como lo
han venido haciendo las diferentes obras que hemos enumerado de una forma muy sintética. Actualmente se han licitado obras para la ejecución de unos duques de alba, para el
atraque de grandes cruceros.
Comparando fotografías aéreas del 1956, 2002 y 2012 se ve claramente la reducción
del espejo de agua y el estrechamiento entre ambos márgenes del puerto debido a esas
obras.
2.2. El puerto de Ciutadella
No constan grandes obras realizadas desde el 32, año en que se iniciaron los trabajos
de ampliación, que por diversos motivos sufrieron muchos retrasos, hasta que en el 58 se
redactó un proyecto de ensanche y dragado que fue definitivo en el 62.
Hasta nuestros días, las obras han sido de pequeña importancia y no han afectado
a la ocupación. En el 2002, después de varios proyectos sobre ampliaciones fuera del
puerto natural, se redacta el Plan de Utilización de Espacios Portuarios, que recoge como
debía ser una reordenación del puerto y la mejora de sus instalaciones, con la ampliación
de la estación marítima y una ampliación en Cala en Busquets.
Más relevante en Ciutadella es comentar la obra del dique exterior. Después de varios
intentos frustrados, finalmente se aprobó un proyecto de dique exterior, que comenzó en el
2007 y finalizó en el 2011. Con un área de ocupación de lámina de agua de 200.000 m² y
en tierra de 40.000 m², incluyendo las vías de acceso desde la ronda Sud, con un coste
final de 150 millones de euros, que se deberán pagar a los bancos hasta 2032, a razón
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de unos 7 millones anuales, todo ello sin contar con la estación marítima y demás instalaciones.
A pesar del ahorro, para el transporte de Mallorca y Barcelona por disminución de
trayecto, y a tenor de los resultados observados, en algunos estudios, no se ha demostrado el impulso comercial que motivo su construcción, todo esto en el entorno económico que vivimos en los últimos años.
Parece poco razonable que una isla de 45 km de longitud haya impulsado este puerto, teniendo en levante, el puerto de Maó, con toda la logística y servicios de un puerto
comercial. El tiempo dirá si da o no la razón a su implantación. Lo que si estoy seguro,
que como en el caso del transporte aéreo, nos faltan aviones y no pistas, en este caso los
buques ya tenían sitio donde amarrar.

3. Las carreteras
Menorca cuenta con unos 200 km de carreteras de primer y segundo orden que, con
los demás caminos asfaltados, totalizan una ocupación de unas 400 hectáreas (según el
estudio de los indicadores de seguimiento del PTI del OBSAM), lo que representa el 0,6 %
del territorio. La isla posee, desde tiempos de los romanos, una clara vinculación entre
las poblaciones del este y el oeste, es decir Maó y Ciutadella.
Con una amplitud de unos 2 metros y totalmente empedrada, pasaba por Alaior y
Ferreries, y dejaba a es Mercadal al norte, con sus comunicaciones a Sanitja y por el sur
con Calascoves y Son Bou. Esta disposición de espina de pez es la que mantenemos
actualmente.
Ya en época de los ingleses, Richard Kane impulsó la construcción de una vía, partiendo desde sa Colàrsega, que pasaba al norte de Alaior y Ferreries, atravesando es Mercadal, tenía una longitud de casi 52 km y 9 metros de amplitud. Era el año 1720. A mediados del siglo xix, el Estado aprobó el primer plan de carreteras de las Baleares, utilizaba
el trazado de Kane, con cuatro ramales a Sant Lluís, Alaior, Fornells y Ferreries.
Hasta el final del siglo, en Menorca, teníamos una carretera general de Maó a Ciutadella; hasta es Mercadal de nueva planta y a partir de ahí usando el trazado de Kane; otra
de Maó a es Castell, Maó-Sant Lluís, Maó-Sant Climent y es Mercadal-es Migjorn.
En el primer tercio del siglo xx, se construyó la Maó-Fornells, y así llegamos al final de
la Guerra Civil, con una red de 127 km, siendo las siguientes:
Maó-Ciutadella (C-721)
Es Mercadal-Fornells (C-723)
Maó-es Castell, es Mercadal-Sant Tomàs, Maó-Alcaufar, Maó-Cala en Porter, Alaior-Ferreries por es Migjorn y Maó-Fornells
Hasta los comienzos del asfaltado, todas las carreteras eran de macadam (una mezcla de piedra similar a los adoquines pero no regular, con piedras más pequeñas). A fina-
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les de los 50, había ya unos 60 km de carreteras asfaltadas; y a mediados de la década
de los 60, estaban asfaltadas casi todas las carreteras estatales de la isla.
En la década de los 50, habían comenzado a ejecutarse algunos accesos a la costa,
el de Sant Tomàs, el de Cala Galdana, el de Addaia y el del Arenal d’en Castell. De esta
época es la intención de unir Son Bou con Cala Galdana siguiendo la costa, idea que
afortunadamente fue descartada, porque creo que otro hubiera sido el futuro del litoral
con carreteras costeras, como se ha visto en muchos sitios. En esta época, ya con el
aeropuerto funcionando, se mejoró la carretera Maó-Sant Lluís para dotarlo con un mejor
acceso. Posteriormente, en los 70, con el nuevo aeropuerto, se construyó el acceso desde la carretera general, para evitar el paso por Maó.
En los 60, también se comenzaba a pensar y a ejecutar las variantes o rondas, o
supresión de travesías de las poblaciones. La primera fue Ciutadella, luego vino a mí entender una de las más importantes, que es la cuesta de Ronda, completada luego con el
carril lento (un tipo de carril que, por cierto, hace bastante falta en la carretera general).
En el 80 se suprime la travesía de es Mercadal, y en los 90, se ejecuta la variante de
Alaior, la ronda de Maó y a finales de siglo las rondas de Ciutadella, la sur y la norte, la
sur con una cierta desproporción, de la cual no he visto justificaciones en su momento, ni
comprobaciones a día de hoy de su intensidad. Para llegar a nuestros días con la famosa
variante de Ferreries, no exenta de polémica por su trazado en planta y por las soluciones
a sus nudos viarios. Es decir desde la Declaración del 93, solo se han ejecutado variantes
a poblaciones, por orden de ejecución, Alaior, Maó, Ciutadella y Ferreries, sin olvidar el
tramo del Hospital Mateu Orfila, que hace las veces de variante de Maó, para acceder a
la costa sur. Que totalizan unos 20 km de carretera, que no es el 10 % del total porque en
algún caso sustituye a la travesía.
Para responder a las preguntas clave, es evidente que el consumo no está en las
carreteras, aunque todo depende en comparación con qué los indicadores de seguimiento del PTI referentes a infrestructuras nos permiten observar la poca incidencia de las
infraestructuras reseñadas con respecto a las otras, es decir, el dimensionamiento no ha
sido a lo largo del tiempo desmesurado, con las advertencias hechas en cada uno de los
sectores tratados.
Para poder responder a los límites del crecimiento, antes comenté que en el caso de
los puertos y aeropuertos ya están fijados y esperemos que, de aquí en más, los planes
sectoriales consideren o revisen aquellos parámetros que equivocadamente nos llevaron
a un dimensionado, de momento exagerado, en aquellos aspectos ya relacionados. No
pretendo someter a crítica los modelos desarrollados en puertos y aeropuertos, simplemente, con lo hasta ahora hecho, es suficiente para reflexionar sobre el modelo futuro.
Para las carreteras la falta de planificación o la inexistencia de un plan director sectorial, nos ha llevado a realizar algunas obras que, al estar fuera de una correcta planificación, creo que es el caso del vial del hospital, que obedece más al condicionante de un
desarrollo de planeamiento municipal que de un plan sectorial.
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En los últimos años, se ha intentado tramitar un plan sectorial, pero los intereses que
no son de los ciudadanos, han permitido detener ese documento. Con el cual no es que
esté de acuerdo en cuanto a las propuestas de carreteras de nuevo trazado. Me refiero a
la alternativa, desde el vial del hospital, paralelo a la carretera Maó-Sant Lluís, para llegar
a Sant Lluís y ser el origen de una posible variante a la población (variante que ya se ejecutó, mal utilizada, la ronda de Sant Lluís).
Creo que el tránsito de Sant Lluís, y su costa, hacia el aeropuerto, es posible canalizarlo a través de vías existentes en la zona sur que evitarían la apertura de nuevos viales y
el consecuente consumo de suelo.
Antes de pasar a comentar el tema del proyecto de la carretera general Me-1, quería
hacer un comentario al tema del agua potable, el agua residual y las telecomunicaciones.
Es realmente importante que se estudie y evalúe la posibilidad de establecer un servicio
en alta a nivel insular, sea desalado, captaciones, depuradoras y redes de comunicaciones. No podemos tener depuradoras inauguradas (caso de Binidalí), y que nunca han
funcionado y se están oxidando o desaladoras que nadie quiere explotar. La isla funciona
como una unidad y así debemos hacerla, sin fronteras internas.

3.1. Carretera Me-1
Para no extenderme en el tema, que creo que merece ser, por diversos motivos, el cierre de mi intervención, me centraré en los aspectos más polémicos o que han suscitado
mayor inquietud en la opinión pública. Esta mejora del trazado de la carretera no solo se
refiere a lo que implica en planta y el alzado y su rectificación, sino, por un lado, a la ampliación de los arcenes a 2,5m y la mejora de las intersecciones o la creación de nuevas,
todo ello, provocado por la prohibición de realizar giros a la izquierda y cruces a nivel de
la carretera.
Rectificar en planta significa mejorar algunos radios de curvatura en las curvas, es
decir, aumentar el valor del radio para una mejor conducción, similar a su corrección el
alzado, que al mejorar las curvas verticales se suprimen esas sensaciones de pérdida de
rasante y se mejora la visibilidad. Ambas son acciones que mejoran la seguridad de la vía.
Los arcenes de 2,5 m, resultan muy útiles en carreteras de un solo carril por sentido
porque permite circular por el mismo a los vehículos lentos sin que la carretera pierda nivel de servicio y capacidad, lo que implica seguridad.
Estas mejoras parece que no han provocado debate. La que sí lo ha hecho es la resolución de las intersecciones por medio de enlaces, con la consecuencia de supresión de
los giros a izquierda, directos o con carril central, y la prohibición de cruzar la carretera a
nivel, lo que no deja otra posibilidad que resolver el cruce con un enlace (esto es a diferente nivel).
En este caso la IMD (intensidad media diaria), que es la que marca el límite que la orden circular determina para no permitir ese tipo de cruce, es de 5.000 vehículos. En este
caso estamos cerca de los 10.000, llegando en algunas épocas del año a 18.000.
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El aspecto de la seguridad, reflejado en los gráficos de accidentabilidad, indica el 50 %
de accidentes producidos por alcance y colisiones fronto-laterales responden a la configuración de giros a la izquierda y cruces nivel.
Dicho esto, no cabe, desde el punto de vista de la norma, ninguna interpretación en
contrario. Lo que sí permite la normativa es, en el diseño de esos enlaces, disminuir algunos parámetros por razones ambientales, económicas o de ocupación del suelo.

4. Reflexión final
Hemos visto que en los puertos y el aeropuerto, es decir el transporte exterior, se
han diseñado con ciertas tendencias de crecimiento, no alcanzadas de momento. Será
necesario estar muy atentos a las futuras actuaciones. Con respecto a las carreteras, el
último siglo no ha marcado la creación de excesivos cambios en el modelo de red. La
necesidad de un PDSC es clara para poder dimensionar el futuro de la red de carreteras.
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Possibles fonts renovables d’energia a
Menorca. De quin tipus? A on? Com?
Eduard FURRÓ i ESTANY
Enginyer industrial, assessor del GOB-Menorca

En primer lloc, vull fer arribar el meu agraïment a l’Institut Menorquí de Estudis i a l’Observatori Socioambiental de Menorca per haver-me convidat a col·laborar i a tractar d’aportar encara que sigui un modestíssim granet de sorra, com un més de tots els que amb
les vostres aportacions, presència i seguiment esteu treballant per posar llum a una de les
decisions globals possiblement de més transcendència que haurem de prendre sobre el
nostre desenvolupament futur.
Estem ja en un punt en què els greuges mediambientals i el patiment bèl·lic que deriven del model energètic basat en els combustibles fòssils i l’energia nuclear de fissió no
solament posen en perill la nostra qualitat de vida i la dels nostres ecosistemes, sinó que,
a més, el seu procés d’exhauriment i el seu grau de perillositat no poden garantir ja el
manteniment futur del nostre desenvolupament.
Així ho han entès els nostres científics, pensadors i també una gran majoria de totes
les societats i països fins al punt que avui ningú que treballi en pro de l’interès general
no qüestiona ja la necessitat de posar fi a l’actual model energètic i solament discursos
puntuals intenten desvirtuar, disfressar o tractar d’alentir el tema a favor d’interessos econòmics particulars de curt termini.
Avui ja pràcticament ningú no qüestiona que les nostres necessitats energètiques (generades sense gaire mirament, amb poques o nul·les mesures d’estalvi i condicionades
per espirals de consum desfermades) solament suposen un petit 0,033 per mil de la font
d’energia a la qual tots tenim accés a través de l’aprofitament tecnològic dels potencials
de sol, vent, moviment marí, biomassa, desplaçaments hidràulics, etc., propis de cada
ecosistema i de cada situació geogràfica.
Per tant, la qüestió que se’ns planteja, en aquest moment, no és la de si tindrem prou
energia neta i renovable per mantenir el nostre desenvolupament, sinó:
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• Com hem d’optimitzar i gestionar bé les nostres demandes?
• Com hem d’aprofitar tecnològicament els recursos de què disposem en cada ecosistema?
• Quin pla estratègic ens cal implementar per efectuar la transició del model actual a
aquest nou model energètic renovable i de futur sostenible?

Fig 1. Repartició de l’energia que arriba a la Terra

En aquest sentit, el repte que presenta qualsevol sistema o model energètic és com
acomodar les nostres sol·licituds temporals d’energia, que anomenem «corba de demanda», amb la capacitat de generació i distribució d’aquesta energia, que anomenem «corba de generació», i com implementem progressivament la generació d’energia a partir de
fonts renovables de manera compatible amb les centrals generadores actuals, per tal de
poder garantir l’estabilitat del sistema i la seva capacitat de resposta a les variacions puntuals de la demanda.
En la figura 2 podem veure com evolucionen, al llarg del dia, les nostres demandes
d’energia seguint un patró que s’ajusta als nostres costums i cicles d’activitat i descans,
amb un mínim de consum al voltant de les 4 i les 6 de la matinada i dos punts màxims de
consum que es produeixen al voltant de les 13 i les 20 hores.
Si ens centrem ara en Menorca, la corba de consum no difereix dels models estàndard, però a l’hora de definir prioritats i models, com en qualsevol altre ecosistema, cal
fer, primer, una anàlisi no solament dels potencials disponibles al medi, sinó, també, de
quin és el seu comportament horari i estacional respecte de la corba temporal de demanda i quina és la resposta estable que pot oferir el sistema de generació fòssil existent.
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Corba de demanda

Fig 2. Evolució diària de la demanda energètica de Menorca

Si ens fixem en la corba d’un dia tipus, hi ha un període de consum i generació mínims, centrat entre les 4 i les 6 hores, que, si l’estenem a la resta del dia, correspon
aproximadament a una tercera part del consum total, i és a partir d’aquest coixí mínim
que el sistema actual de generació és capaç de garantir l’estabilitat i donar resposta a les
fluctuacions de la demanda.
Per tant, podem assegurar que l’estabilitat del sistema podria quedar garantida en
el cas que un dia qualsevol, aquest període horari de consum mínim es mantingués al
llarg de la resta del dia, ja sigui perquè no es produís l’increment usual de l’activitat o bé
perquè la nostra creixent activitat resultàs, en bona part, compensada per una generació
complementària d’energia procedent d’unes fonts renovables.
D’altra banda, si ens continuem fixant en la nostra corba temporal de demanda, també podem observar que la seva tipologia horària s’identifica amb la nostra activitat ajustada de forma natural al «comportament horari solar», és a dir, a la corba diària d’energia
que ens forneix el sol, complementada amb un període de consum decreixent a mínims
entre l’ocàs i la nova eixida.
Com podem també observar en el gràfic, si limitéssim la generació màxima de fonts
renovables a l’espai de consum complementari entre la demanda i el valor mínim estable
de la generació convencional, el sistema en conjunt podria garantir-ne l’estabilitat i oferir
la cabuda d’una important quantitat d’energia complementària procedent de les fonts renovables.
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Fig 3. Corba de demanda diària tenint en compte les possibilitats de l’estalvi energètic

De fet, la primera acció que cal fer sobre aquesta corba de demanda és limitar-ne els
valors mitjançant l’aplicació de les mesures d’estalvi optimitzant els consums, els rendiments d’aparells i processos, i la substitució per fonts renovables del 60 al 70 % de
l’energia que consumim per escalfar l’aigua sanitària dels usos domèstics i residencials,
mitjançant la instal·lació de captadors termosolars amb sistemes d’acumulació, fàcilment
incorporables als sistemes d’escalfament existents.
I tot això ho podem fer aprofitant les nostres teulades i patis sense cap tipus de consum de territori i sense dilació ni incidència envers el model ni l’estabilitat de la xarxa elèctrica actual.
Si integrem la nova corba de demanda, és a dir, l’energia total consumida llevat l’estalvi energètic i la generació termosolar d’escalfament de l’aigua sanitària, i li restem la
quantitat d’energia que, com a mínim, ha de fornir la central generadora convencional
per garantir l’estabilitat del sistema, el resultat és que la quantitat d’energia procedent de
fonts renovables que podria ser, teòricament, abocada al sistema podria ser de l’ordre del
60 % de l’energia total de la demanda.
Però, alerta, cal matisar molt aquesta xifra. Si ens continuem fixant en el gràfic veurem
que aquest teòric 60 % d’energia que es podria fornir a partir de fons renovables, ha de
complir uns requisits horaris imprescindibles; hauria de ser generada i entregada al sistema en una franja horària determinada i que, com podem veure en la figura 3, una bona
part coincideix precisament amb el cicle solar mateix.
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Fig 4. Corba de demanda diària en què s’ha indicat la demanda
que podria cobrir l’energia solar a Menorca

Per començar a emplenar aquest possible espai de subministrament d’energia a partir
de fonts renovables podem intuir en el gràfic, que la solució més immediata, més senzilla
i més fàcil, per a Menorca, és la que correspon al sistema de generació fotovoltaica, atès
que la corba de generació s’adapta de manera totalment natural a la nostra pròpia activitat horària. Per tant, té possibilitats de poder cobrir una part molt important, (al voltant del
30 % de la demanda), el seu desenvolupament tecnològic està completament provat, el
seu màxim pic de generació coincideix amb la temporada estival de màxim consum a l’illa
i, per tant, esdevé recomanable de ser adoptada com a primera prioritat.

Fig 5. Parc fotovoltaic de Menorca respectuós amb el patrimoni
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Afortunadament, Menorca disposa d’un potencial enorme d’energia solar per aprofitar,
tal com hem vist, al 100 % per a consum propi, directament en calor i generació «fotovoltaica» de potencial elèctric, i també disposa, afortunadament, de molta feina feta en
el desenvolupament de normatives i sistemes d’integració d’aquests parcs fotovoltaics,
modèlics per la seva respectabilitat, tant envers els valors naturals de l’emplaçament com
del paisatge i del patrimoni històric.
A banda de l’ocupació d’espais urbanitzables o bé rústics de baix valor agrari, poden
ocupar fàcilment teulats domèstics, comercials i industrials i cal també considerar que el
disseny de les seves infraestructures faciliten enormement tant la possible recuperació
futura d’espais com la seva adaptació mateixa a les noves tecnologies que, de ben segur,
aniran emergent al mercat.

Fig 6. Corba de demanda diària en què s’ha indicat la demanda
que podrien cobrir l’energia solar i l’eòlica a Menorca

Com podem apreciar en la figura 6, els espais restants que queden per poder enquibir
més producció de fonts renovables, especialment en forma eòlica o bé d’energia generada per les ones en menor escala, cal tenir en compte que no segueixen la corba
solar de generació i consum i, per tant, requereixen ja d’una gestió intel·ligent de generació, de manera que els seus excedents horaris es puguin evacuar a través dels enllaços
submarins a altres xarxes deficitàries o bé destinar-los a la producció d’un futur vector
energètic acumulable, possiblement hidrogen, que pugui anar substituint el combustible
fòssil de la central convencional.
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En aquest sentit cal fer, també, una reflexió quant al fet que, si bé el rendiment energètic dels sistemes eòlics és força elevat, la seva tipologia horària de generació d’energia a
gran escala se surt sempre dels límits temporals de la nostra corba de consum i, per tant,
cal considerar que l’enorme consum de territori i impacte que comporten, especialment
sobre un espai reduït com Menorca, restaria sempre destinat no majoritàriament a la generació d’energia per a consum propi, sinó a la generació d’una gran part d’energia per a
l’exportació.
A aquestes particularitats pròpies de la font eòlica cal afegir, també, que el seu punt
de màxima generació es produeix al voltant del mes de febrer i, per tant, està molt allunyat de la punta de demanda màxima d’estiu.
Per tant, es fa aconsellable pensar en la implementació de l’energia eòlica a gran escala en un segon termini, mentre donem temps als desenvolupaments tecnològics eòlics
(terrestres i marins) i els resultats de la seva gestió intel·ligent i el seu ús per a l’obtenció
d’un vector energètic net i acumulable, que actualment s’estan ja implementant en altres
països, que ens facilitin poder triar, amb èxit, la tecnologia i capacitat que s’adaptin més
bé a les necessitats energètiques i possibilitats d’ocupació dels fràgils i reduïts espais de
què disposa Menorca per a aquesta font.

Fig 7. Esquema de funcionament d’una Menorca basada
en consum d’energia provinent de fonts renovables
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Quant als potencials energètics de la biomassa cal considerar que, per a Menorca, el
seu aprofitament es tracta més d’una necessitat que no pas d’una possibilitat.
És del tot imprescindible posar en marxa de manera immediata el seu aprofitament
per tal de poder reduir el risc potencial d’incendi de les masses forestals i controlar-ne
l’impacte sobre el territori, el paisatge i el patrimoni humà de les parets seques.
En aquest sentit, la meva apreciació és que el seu potencial es podria aprofitar fàcilment per disposar d’una font de proveïment d’estelles prehomogeneïtzades, per poder
cremar directament en calderes simples, o bé convertides en un biogàs per incorporar a
processos de cogeneració (calor – electricitat) que podrien proporcionar energia a sectors industrials grans consumidors de vapor i aigua calenta, com el lleter, la bugaderia i
d’altres manufacturats alimentaris, dietètics o de parafarmàcia que, aprofitant els valors
naturals i la imatge de reserva de biosfera de Menorca, podrien ser atrets i afavorits per
una oferta de cost reduït i controlat de l’energia.
Respecte de la resta de consums energètics de Menorca, corresponen majoritàriament al transport, tant aeri com marítim, en què la societat menorquina té poca cosa a
decidir unilateralment quant al seu combustible futur, i que, conseqüentment, restaran
sotmeses a decisions d’abast transnacional.
Quant al transport intern, Menorca presenta una dimensió idònia per a l’ús del vehicle
elèctric i, en aquest sentit, cal anar, a poc a poc, implementant-ne la presència, obrint
pas tant al seu subministrament a través de la xarxa elèctrica com a traves del desenvolupament d’una mini-xarxa d’«electrolineres», com les anomenen ja als Estats Units amb
sistemes de generació «fotovoltaica» i «minieòlica» pròpies i també com a possibilitat futura d’aprofitament dels olis i algunes tipologies de residus, avui sense marc legislatiu a
Espanya, per poder encara revaloritzar.
En resum, doncs, la transició a un model energètic net i sostenible per a Menorca, és
tecnològicament i econòmicament viable. En coneixem bé els potencials, coneixem les
capacitats del territori per poder-los fer sostenibles i disposem de tecnologies provades
per poder iniciar de manera immediata i progressiva aquest camí de futur.
D’altra banda i com podem veure, el nou model energètic no és excloent de cap actor
o entitat sinó que, ben al contrari, es converteix en un sistema integrador en què tota la
societat pot exercir el seu paper i la seva funció en un pla d’acció global.
En la figura 8, podem observar com podria ser un possible pla d’accions a vint anys,
subdividit en tres etapes bàsiques, que permetria situar Menorca com una illa energèticament neta i sostenible.
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Fig 8. Pla d’accions a vint anys vista que permetria situar Menorca
com una illa energèticament neta i sostenible

La primera etapa de cinc anys de durada podria preveure les accions següents:
Començar a aplicar mesures d’estalvi energètic, com són: la millora d’aïllaments; l’ús
d’aparells de baix consum; la millora tecnològica de processos; l’aplicació dels sistemes
de bomba de calor; la racionalització dels enllumenats públics, etc. En definitiva procedir
a racionalitzar i reduir la nostra corba de demanda.
Podríem iniciar:
• La instal·lació d’equips solars, per a la producció del 60 al 70 % de les necessitats
d’aigua calenta domèstica, residencial i hotelera.
• L’aprofitament dels residus d’olis vegetals procedents de l’alimentació per incorporar-los com a combustible biodièsel a l’automoció o, per exemple, a la maquinària
agrícola o de serveis públics.
• L’aprofitament energètic dels residus orgànics de la ramaderia.
• L’aprofitament de la biomassa, especialment aplicat als grans consumidors d’aigua
calenta i vapor, com són les indústries lleteres i de bugaderia.
• I començaríem a preparar la instal·lació dels petits sistemes generadors distribuïts fotovoltaics i minieòlics, aprofitant els ja elevats rendiments dels aerogeneradors
d’eix vertical, especialment per la tipologia del vent de Menorca, així com les instal·
lacions dels grans parcs fotovoltaics i eòlics.
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Amb aquesta primera etapa podríem aconseguir reduir més del 20 % la generació
per combustible petroli i, per tant, també les corresponents emissions de CO 2 i òxids de
sofre.
A partir d’aquí la companyia operadora-generadora GESA podria procedir a fer una
primera transició consistent en la substitució del combustible petroli per combustible de
gas natural, aprofitant que els generadors propis actuals són compatibles amb aquests
dos tipus de combustible.
I donaríem inici a una segona etapa de set anys de durada en què es podria:
• Continuar les accions d’estalvi energètic i generació d’energia solar tèrmica.
• Iniciar les instal·lacions distribuïdes de generació minifotovoltaica i minieòlica.
• Implementar els grans parcs fotovoltaics aprofitant l’experiència i el model de rendiment i alta adaptació als ecosistemes de Menorca dels actuals parcs de Son Salomó i Binissafúller.
• Modernitzar el parc eòlic des Milà en base a sis aerogeneradors de nova generació
i un màxim de 25 m de pala i estudiar la instal·lació de tres parcs més de la mateixa
dimensió en diferents indrets de l’illa.
• Podríem iniciar la reforma dels sistemes d’enllumenat públic per passar a ser alimentats directament o compensats amb energia solar i minieòlica.
• Podríem iniciar ja amb plenes garanties de servei la conversió del transport al vehicle elèctric.
• Podríem començar a estudiar les noves tecnologies emergents per a l’ús i obtenció
a gran escala del futur vector energètic combustible net possiblement hidrogen.
Amb això, al final del període hauríem pogut reduir més del 55 % la generació actual
per combustible fòssil, el 75 % les emissions actuals de CO 2 i hauríem pogut anul·lar
completament l’emissió dels òxids de sofre.
La tercera etapa de vuit anys de durada representaria el període de consolidació
dels sistemes implementats en les dues etapes anteriors per situar-nos ja en un balanç
net de generació anual renovable complementat amb un coixí regulador que permetria a
l’operadora-generadora GESA poder efectuar una segona transició consistent en la substitució progressiva del combustible gas natural per aquest nou vector combustible, possiblement hidrogen, obtingut mitjançant l’aprofitament d’excedents energètics i la instal·lació de nous sistemes generadors renovables, que la velocitat meteòrica dels desenvolupaments tecnològics posaran sens dubte a la nostra disposició al llarg d’aquests propers
dotze anys.
Per tant, assolir un model energètic sostenible per Menorca no és, doncs, cap problema ni de tipus tecnològic ni tan sols econòmic, atès que el retorn financer està assegurat
sempre tant pel mateix preu a l’alça dels combustibles fòssils com per la penalització
econòmica del greuge mediambiental i de salut pública que generen l’extracció, les fuites,
el transport i les posteriors emissions.
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Avui, per tant, l’aprofitament de les fonts renovables és un fet tecnològic provat i sense cap mena de dubte envers els avantatges socials i econòmics que generen; només cal
posar atenció en països capdavanters com Dinamarca o Alemanya on el seu pla de transició a renovables forma part ja dels llibres de text universitaris, o la quantitat de països
que actualment aposten amb més força pel seu creixement en renovables, encapçalats
per la mateixa Xina, seguida pels EUA, Alemanya, l’Índia, el Regne Unit, Itàlia, Brasil, el
Canadà, Romania, la mateixa nació petroliera de l’Aràbia Saudita que acaba de posar en
marxa la central termosolar més gran del món o el recentment incorporat Japó arran del
desastre nuclear de Fukushima.
És a dir, la transició a energies renovables no és solament un model tecnològicament
viable, sinó que ja és un fet que una majoria de països amb més o menys celeritat estan
implementant, posant les màximes facilitats possibles per al seu desenvolupament a través de tres mesures tan simples com:
• Fomentar la pedagogia i ajudar la implementació de les mesures d’estalvi energètic
i producció pròpia.
• Equiparar el preu de venda del kWh generat amb fonts renovables i el cost de generació real amb combustibles fòssils o nuclears, (cost més subvencions i penalitzacions disfressades en forma d’altres impostos) ajustat sempre a cada emplaçament,
és a dir, el que anomenem règim especial ajustat a cada circumstància.
• L’autorització administrativa del sistema de generació per autoconsum i balanç net
de facturació.
Com podem seguir en el la figura 8, només tres mesures de tanta simplicitat i sentit
comú, podrien ser la clau per poder canalitzar les inversions econòmiques i els propis
estalvis energètics a posar en marxa tot un sistema productiu i de generació de llocs de
treball, amb un retorn econòmic garantit i un increment enorme de la pròpia autoestima
social i de les possibilitats de potenciació econòmica sostenible dels valors naturals de
Menorca.
Hauríem, doncs, de preguntar-nos: quina classe d’interessos fan que, en un país com
Espanya, amb una quantitat enorme de recursos energètics renovables, i una despesa
enorme de diners en importació i manteniment dels combustibles fòssils i nuclears, el polítics al govern posin impediments al desenvolupament dels sistemes renovables?
La resposta no la podem atribuir a dificultats tècniques o dubtes de funcionament dels
sistemes energètics renovables o altres «encanteris i martingales apocalíptiques» sinó, en
tot cas, als interessos privats d’uns grups que intenten defensar les seves errades d’inversió econòmica en la continuïtat i sobredimensionat, especialment de les darreres centrals de cicle combinat, d’un model energètic sense futur, amb el suport de la manca de
sensibilitat d’alguns dels nostres representants polítics, en l’obediència servil d’alguns per
interès particular, o bé en l’obediència cega a consignes de ideologies i interessos econòmics de partits de pensament únic, alienes completament als interessos generals de futur
de les societats a què representen.
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No obstant això, si ens centrem en Menorca, la seva situació, podríem dir que relativament aïllada del gran sistema energètic peninsular, el cost elevat de generació d’energia
i la seva voluntat social de reserva de biosfera són factors que fan inqüestionable l’accés
a un tractament de regim energètic especial, que malauradament fins ara els successius
equips de govern no han considerat com una eina rellevant de futur.
Tant de bo aquestes jornades no quedin en un mer treball d’intencions i contribueixin
a reclamar la convicció política en la necessitat d’abandonar un antic i obsolet model productiu basat en noves especulacions immobiliàries innecessàries i en inversions públiques
en infraestructures sobredimensionades i sense cap mena de possibilitat de retorn productiu ni laboral ni econòmic sobre la societat menorquina per canalitzar-ne els esforços
polítics, legislatius i econòmics a defensar per a Menorca un règim especial que permeti
iniciar urgentment aquest procés de transició a un nou model energètic. Un model que
se’ns presenta carregat d’il·lusió de futur, de possibles inversions econòmiques privades i
públiques transparents i ajustades a les pròpies capacitats i recursos naturals de Menorca, de generació sostinguda de llocs de treball per a tothom i també de noves oportunitats i projectes turístics d’enorme potencial econòmic aprofitant de forma sostenible, una
Menorca potenciada com a veritable reserva de biosfera.
Només ens cal convenciment social i voluntat per part dels representants públics de
la societat menorquina per treballar pel bé d’aquest interès general de futur, cercant vies
d’acord i de diàleg amb tots els operadors tecnològics i econòmics implicats, però deixant al marge, interessos mercantilistes puntuals amb enganys i opacitats, o intentant
importar models, possiblement bons per a altres ecosistemes, però no adaptats als potencials, tipologies de consum i disponibilitat de territori de Menorca.
I, sobretot, corregint i evitant accions polítiques contradictòries que mentre defensen
el qualificatiu de reserva de biosfera al mateix temps neguen o afebleixen els seus potencials proposant, aprovant o consentint infraestructures i reglaments errats i totalment
contraposats als interessos de futur per a Menorca.
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Intervencions de gran consum de territori
Miquel CAMPS TALTAVULL
Coordinador de política territorial del GOB-Menorca

Com la resta de territoris propers, l’illa de Menorca ha viscut uns canvis molt grans en les
darreres dècades. Agafant-nos als testimonis gràfics de les fotografies aèries que hi ha a
disposició del gran públic1, hi podem diferenciar quatre èpoques, amb una possible època cinquena que queda per confirmar.

1. Abans dels anys 60. La Menorca preturística
És sabut que, a Menorca, el turisme de masses arriba més tard i que ho fa més lentament que a les illes veïnes. L’especial conjuntura econòmica menorquina d’aquells moments, amb un equilibri intersectorial ben original, no alimentava la necessitat de noves
fórmules econòmiques. Així mateix, el retard amb algunes infraestructures potser tampoc
no hi ajudava. Com sigui, en la fotografia aèria de 1956 no trobam encara transformacions importants, més enllà de les agràries històriques i les casetes de vorera d’alguns
nuclis de residents.
Malgrat que hi havia nombrosos punts d’extracció de roca per fer-ne calç, acostumaven a ser petits. La imatge aèria de l’illa no mostra, gairebé, llocs de gran extensió dedicats a extreure materials, amb excepcions puntuals com Santa Ponça a Alaior, o algunes
pedreres ja absorbides per la trama urbana, com El Paso de Maó2.
L’especulació no havia arribat encara a la costa i les terres properes a la vorera del
mar eren les que heretaven els germans menors precisament perquè tenien menys valor

1

Vegeu Infraestructures de dades espaials: http://ide.cime.es/visoride/

2

Pla director sectorial de pedreres de Menorca.
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agrari. En general, s’hi pot observar un aprofitament per a camps de conreu, especialment en zones de terra prima o voreres de bosc, que anys més tard serien abandonades.
En alguns casos s’anirien reforestant de manera progressiva (excepció feta de Llucatx, on
el procés seria invers); en d’altres es dirigirien cap a usos urbanístics.

2. Dels 60 al 90. El gran creixement
En la fotografia aèria de 1989, es veuen ja uns grans canvis a l’illa. Hi trobam totes les
transformacions més conegudes al litoral, sovint amb tot el viari fet i un percentatge de
solars encara buits (Son Xoriguer, Cala Galdana, Sant Tomàs, Son Bou, Cala en Porter,
Canutells, tot el continuat de la costa sud de Sant Lluís, la vorera nord del port de Maó
amb un especial pes de Cala Llonga, Addaia, Arenal d’en Castell, Son Saura, el viari de
platges de Fornells i de Binimel·là, Cala Morell, Cala en Blanes o Santandria i Cala Blanca.
També s’han donat ja alguns processos d’ocupació de sòl rústic d’interior, fruit de
parcel·lacions, generalment il·legals, però finalment consolidades. Ciutadella mostra una
gran afluència d’habitatges no declarats (coneguts com hortals) que sorgeixen d’emprar
de la xarxa viària existent a la perifèria. La manca de reacció institucional, sumada als incentius de venedors (que especulaven fortament en segregar una zona rústica per a usos
en realitat urbans) i de compradors (que es feien una casa al camp al marge de projectes
i llicències) va propiciar la repetició de casos també en d’altres municipis fins que la polèmica ciutadana va obligar a frenar-ho.
D’aquesta mateixa època és molt important el nou aeroport, a pocs quilòmetres de
l’original; una infraestructura que multiplica la capacitat de moviments d’entrada i sortida
de l’illa. Per la seva part, al port de Maó, la làmina d’aigua s’estreny per la construcció
de l’estació marítima al sud i del moll comercial del Cós Nou al nord. Els nuclis de Maó i
Ciutadella experimenten un gran creixement a la perifèria i es construeixen també els respectius polígons industrials.
Tot aquest increment de viari i de construccions requereix importants aportacions de
materials. Moltes zones pateixen grans extraccions d’arena. La manca de protecció (la
Llei de costes és de 1988) i la taxa de renovació a un altre ritme que l’escala humana, farà
que pràcticament desapareguin alguns indrets (com s’Arenal Petit de sa Mesquida) o que
minvin de manera molt considerable algunes dunes extraordinàries com les de Son Saura
del nord, Tirant o Cavalleria.
El mateix passa amb les necessitats de graves. En les tres dècades del gran creixement apareixen les principals pedreres, com ara Loreto, Llimpet, Santa Bàrbara, Biniguarda, Son Sintes, Son Planes, s’Hostal, etc.
Lògicament, tots els processos accelerats de creixement, també es tradueixen en una
producció accelerada de residus. A la foto del 1989, hi veim els primers passos del gran
abocador des Milà, que intenta centralitzar en un sol punt el fems de tota l’illa. Però també s’hi veuen encara els abocadors municipals nascuts també en aquests dècades, com
el de Son Salomó a Ciutadella, de s’Alberg Vell (o Sobrevell) a Ferreries, o del Camí Vell
d’Alaior, a Maó.
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3. Les primeres visions d’illa: la Llei d’espais naturals i la reserva de
biosfera
El finals dels anys setanta i tota la dècada dels vuitanta són anys de repetides mobilitzacions socials com a reacció als intents d’urbanitzar llocs emblemàtics per a Menorca
(Macarella, s’Albufera des Grau, Turqueta, Algendar, etc). Fets similars estan passant també a Mallorca i a Eivissa. Finalment, es decideix elaborar un catàleg d’espais d’alt valor
natural de totes les illes, per poder decidir quins són mereixedors de protecció davant
l’envestida urbanística.
De l’elaboració de dos catàlegs i d’una especial conjuntura política, sorgirà a principis
de 1991 la Llei d’espais naturals de les Illes Balears (LEN), que dificulta a partir d’ara els
processos urbanístics massius sobre moltes àrees d’alt valor. És un instrument que supera el paradigma, vigent fins aleshores, de la planificació sobre límits municipals. La LEN
aplica visió d’illa i la delimita fonamentalment en base a ecosistemes.
L’elaboració d’aquesta llei estratègica vindrà acompanyada, en el cas de Menorca, per
un procés molt virtuós de debat intens sobre el model d’illa que es vol. Amb un important
lideratge de l’Institut Menorquí d’Estudis, es treballa amb la UNESCO per a dur a terme
els estudis i taules rodones sobre models de desenvolupament. Entre finals dels vuitanta i
principis del noranta hi ha una feina intensa i moltes trobades interdisciplinars, que culminaran amb la declaració de reserva de biosfera el 7 d’octubre de 1993.
Rebre aquest reconeixement internacional implica bàsicament dues coses. D’una
part, la constatació de ser un territori que alberga importants valors naturals, i de l’altra,
l’adopció d’un compromís per buscar maneres de fer sostenible en el temps la convivència entre l’espècie humana i la conservació ambiental.
Mentre es parla d’un nou model, la dinàmica habitual segueix fent camí. En la darrera dècada del segle xx s’engrandiran alguns grans regadius incipients, derivats de grans
concentracions de boví lleter, com ara Alcaidús o s’Albaida. També apareixen noves grans
zones de cultiu intensiu de regadiu amb la mateixa finalitat a diferents punts, amb especial
densitat al terme de Ciutadella (Binigarba, Sant Joan i d’altres).
A principi dels noranta es duu a terme la construcció del nou destacament militar de
Sant Isidre, que implica l’abandonament dels nombrosos quarters que es troben en zona
urbana, així com a les antigues bateries de costa, per més que l’activitat a les noves instal·
lacions durarà ben poc. D’aquesta època són també algunes noves infraestructures com
la ronda de Maó o la variant d’Alaior. (La ronda Sud de Ciutadella no apareix fins al 2002).

4. La Menorca planificada: El PTI
De tot el debat anterior i dels primers escàndols de corrupció a les Balears, s’intenta
treballar en l’elaboració d’un document d’ordenació territorial a escala d’illa. En aquell
moment s’anomena Pla territorial parcial i els primer intent sorgeix del president accidental Cristóbal Triay, que ho era a la vegada del Consell Insular i del Partit Popular de
Menorca. Aconsegueix el vot favorable de tots els municipis i del Ple del Consell per un
document marc de principis del futur pla insular.
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La situació de les competències en matèria d’ordenació territorial que hi havia en
aquell moment feia necessari que el Parlament ratifiqués el document. Però les pressions internes dins el partit provoquen la presentació de nombroses esmenes per part dels
mateixos que hi havien votat a favor a Menorca (per exemple, desapareixien totes les referències a l’esperit de la reserva de biosfera). Es crea una considerable crisi institucional
que passa factura en les eleccions següents.
La nova majoria política aprovarà, sobre els principis originals i després d’un destacat
procés de participació ciutadana, el Pla territorial insular de Menorca l’abril de 2003. Un
instrument que delimita les zones d’urbanització, impedeix els nous habitatges en rústic i
planifica un model turístic que controli possibles futures envestides urbanístiques com les
succeïdes en diversos estadis anteriors.
El PTI de Menorca seria reconegut poc després amb el Premi Nacional d’Urbanisme
de 2005.
Encara en el 2010 s’aborda una nova gran intervenció territorial amb la construcció de
la variant de Ferreries, que sensibilitza molta població en relació a l’efecte paisatgístic que
poden causar algunes infraestructures.

5. La crisi econòmica i la desplanificació
La greu recessió econòmica derivada de la crisi financera de 2007 i 2008, crea un escenari d’alarma social en què la recerca de sortides econòmiques ofereix un bon terreny
per recuperar un discurs centrat a dir que, justament a Menorca, la crisi ha arribat a causa
de l’excessiva protecció territorial.
La majoria absoluta de la formació que pregona aquest discurs, tant en el Consell Insular com en el Govern balear, obre un nou escenari de difícil pronòstic. Ja s’han produït
diversos canvis legislatius importants, com la Llei de mesures urgents o la Llei de turisme,
que poden implicar una rebaixa substancial, especialment al sòl rústic.
El canvi de concepte en la declaració d’interès general permet en aquests moments
(2013) atorgar aquesta prerrogativa a projectes que no transcendeixin els mers interessos
individuals. I en tost d’abordar la revisió del Pla territorial insular, com pertocaria deu anys
després de l’aprovació, s’obvia el debat i la participació ciutadana amb l’elaboració d’una
norma territorial transitòria que caldrà veure com es concreta però que només preveu una
exposició al públic de vint dies.
A això s’afegeix un projecte molt polèmic per intervenir a la carretera general amb el
criteri de no permetre els girs a l’esquerra des del mateix carril de circulació però incorporant, per aconseguir aquesta mesura, quatre rotondes de dos pisos entre Maó i Alaior.
L’afectació ambiental de la mesura és motiu de controvèrsia.
Menorca té davant seu una bifurcació. Pot optar per millorar i adaptar la senda de
l’ordenació territorial i el compromís de reserva de biosfera, o pot agafar el camí de desregular perquè sigui el mercat, de manera lliure, qui prengui la major part de les decisions.
El futur no està escrit.
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La freqüentació en espais naturals litorals
i els seus conflictes a Menorca
Francesc Xavier ROIG i MUNAR
Consultor ambiental a QU4TRE

Els espais litorals, especialment aquells situats en àrees naturals d’especial interès (ANEI)
de Menorca, pateixen una gran pressió turística i recreativa centrada en períodes estivals.
El coneixement de les pautes d’ús sobre aquests espais, els conflictes que s’hi generen
a escala geoambiental i la percepció dels usuaris són aspectes primordials per ordenar i
gestionar satisfactòriament la demanda social a què estan sotmesos, i per evitar o minimitzar, tant com sigui possible, impactes geoambientals i socials.

1. Introducció
Els espais litorals de Menorca, situats en àrees naturals d’especial interès (ANEI) constitueixen un important recurs turístic i recreatiu per a l’illa. La pressió turística i recreativa que s’hi dóna, concentrada durant el període estival, genera impactes geoambientals i socials de molt diversa índole, tots concentrats en una estreta franja litoral, derivats
aquests de la sobrefreqüentació d’usuaris amb diversitat d’activitats que tenen el medi
com a principal suport. Aquestes activitats han desencadenat la generació d’importants
quantitats de residus sòlids, fragmentació d’hàbitats naturals i desencadenament de processos erosius, entre d’altres. El coneixement de les pautes d’ús i freqüentació, així com
els nivells de percepció d’usuaris sobre aquests espais resulta una eina imprescindible
per fer programes d’ordenació, planificació i gestió.
La imatge turística de l’illa de Menorca està associada, en gran mesura, a les platges
i les cales. Sobre bona part d’aquests enclavaments es van situar nuclis turístics entre
els anys seixanta i els vuitanta, un cop completat el procés inicial corresponent al tardà
desenvolupament turístic de Menorca amb relació al conjunt de les Illes Balears, àmplies
zones litorals quedaren protegides urbanísticament amb l’aprovació de la Llei 1/1991
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d’espais naturals protegits (LEN). Paral·lelament a la popularització d’aquests espais naturals, el seu ús turístic i recreatiu s’ha massificat. La problemàtica que això comporta
s’agreuja pel fet que la protecció atorgada per la llei és únicament urbanística, és a dir, no
comporta cap gestió del patrimoni ni del recurs natural. D’altra banda, la creixent capacitat de mobilitat interna que han generat els nous hàbits i productes turístics, especialment
amb l’increment exponencial del vehicle de lloguer, l’aparició de nombroses empreses
que ofereixen el medi com atractiu, les publicacions «especialitzades» o la promoció mal
gestionada han provocat que molts dels espais no associats estrictament a platges presentin pautes elevades de freqüentació, cosa que ha provocat situacions de massificació
al llarg de la línia de costa que han resultat agreujades en aquesta darrera dècada. Aquesta massificació, manca de planificació, ordenació, gestió, manca de criteris de capacitats
de càrrega, i fins i tot falta de conscienciació per part d’Administració, usuaris i empreses,
han generat tot un seguit de conflictes que posen en perill l’estabilitat d’alguns medis naturals que són precisament l’atractiu turístic i recreatiu d’aquesta franja litoral.

2. Estat de la qüestió
Els estudis de l’abast dels usos turístics-recreatius i els seus efectes geoambientals i
socioeconòmics sobre la franja litoral s’han centrat en les platges i cales, tant en la seva
capacitat terrestre com en la marítima, amb aforaments i establiments de llindars òptims
d’ús en platges emergides, sense arribar a determinar els llindars òptims a les platges
submergides. Aquests estudis s’han centrat en l’àmbit litoral més dinàmic, les platges i
dunes, alhora que és el principal atractiu de Menorca. Sobre aquests àmbits s’han fet estudis evolutius de tipus morfològic, realitzant gestions adients que han permès la recuperació dels sistemes platja-duna i un model emmarcat dins el principi d’un territori reserva
de biosfera, el qual ha estat exportat a diferents espais insulars i continentals. S’han fet
estudis perceptius i la valoració econòmica de la platja com a recurs. Altres àmbits litorals
també han estat objecte d’anàlisi com els treballs puntuals sobre els efectes de la freqüentació del Camí de Cavalls, els seus efectes erosius derivats d’una mala planificació,
tant en disseny com en gestió i ordenació, i la seva sobreexplotació com a recurs turístic
recreatiu i esportiu.
Però les activitats de freqüentació turística i recreativa del litoral no se centren en l’ús
de la platja com a zona d’esbarjo de recreació per part d’usuaris i vaixells, ni en l’ús lineal
del Camí de Cavalls. Els problemes de freqüentació als quals es veu sotmesa aquesta
franja van més allà d’aquests espais i d’aquestes activitats. Les activitats més comunes
que podem observar al litoral són:
Sistemes platja-duna: es tracta sens dubte del sistema més valuós econòmicament per a l’illa, i sobre el qual es donen més usos i activitats, totes amb certs graus
d’impacte, com poden ser:
• Usos recreatius sobre la platja i sobre els sistemes dunars, que hi generen erosió.
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• Generació de residus focalitzada en temporada estival, focs i presència d’excrements d’animals de companyia.
• Gestions recents poc adients que desestabilitzen el sistema.
• Circulació de cavalls sobre formes dunars.
• Instal·lació d’usos i activitats que resten capacitat a l’espai públic i generen impactes visuals.
• Àrees no controlades de caravàning en algunes cales del nord de l’illa, com Cala
Viola.
• Adaptació de zones d’estacionaments associades amb gestions rígides poc adients
que afavoreixen l’erosió.
Zona marítima: la làmina d’aigua associada generalment a zones de platges i cales
és l’espai més freqüentat per aquestes activitats nàutico-recreatives, tot i que no hem
d’oblidar altres altivitats que, encara que no suposin inicialment impacte, sí que generen
puntes d’ús:
• Usos recreatius d’estada sobre la zona de platja o cala submergida, que poden generar processos erosius sobre pradells de posidònia.
• Sobrefreqüentació de l’horitzó i generació d’impacte visual des de terra.
• Generació de residus tant a la zona emergida com submergida.
• Arribades puntuals d’embarcacions sense motor a la zona de platja.
• Arribades de serveis de vaixells turístics, golondrines, que donen lloc a la superació
de llindars de platges verges.
• Manca de compliment de la normativa, que genera conflictes entre usuaris de terra
i mar.
Zones de penya-segats: tot i que les activitats sobre espais rocosos són molt localitzades s’està donant la proliferació d’algunes activitats puntuals com ara:
• Usos d’argiles en algunes cales de l’illa que generen processos erosius incipients
que afecten l’estabilitat dels penya-segats i hi incrementen processos erosius.
• Usos de parets verticals per a la pràctica de l’escalada, tot i que avui dia no podem
parlar d’impactes associats.
• Postes de sol no regulades ni gestionades que generen fragmentació d’hàbitats i
generació indiscriminada de vials i estacionaments no controlats.
• Visites als fars litorals del nord de l’illa, on no hi ha estacionaments regulats ni controls d’espais visitants.
• Generació del denominat «art land» consistent en caramulls de pedres una sobre
l’altre, que generen impactes del paisatge i microerosió edàfica.
• Generació de residus de forma dispersa sobre el territori.
Senderisme, cavalls i BTT: Menorca presenta en alguns punts de l’illa duplicitat de
diferents trams de senders com és el Camí de Cavalls, el Senderó Litoral o la creació
d’una xarxa paral·lela al Camí de Cavalls a la costa nord des Mercadal. Els impactes
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d’aquestes línies a la seva zona litoral no els hem d’atribuir sempre als usuaris, sinó als
planificadors, aquestes són:
• L’explotació amb proves esportives (BTT i trekkings), autoritzades sense criteris de
capacitat de càrrega ni mesures pal·liatives per part de l’administració.
• La manca de gestió que desencadena processos erosius dels trams, en alguns indrets irreversibles.
• El trànsit per zones sensibles; es dóna el cas que el Camí de Cavalls passa sobre
morfologies dunars que prèviament foren objecte de gestió i recuperació per part de
la mateixa administració que fomenta el camí.
• Generació de residus sense l’existència d’un servei de recollida i neteja, a diferencia
d’altres espais.
• Afectació al patrimoni etnològic per manca de planificació adient del traçat.

3. Tendències futures
Aquestes activitats que es donen sobre el medi litoral i concretades en períodes estivals, representen, en gran mesura, l’oferta turística de Menorca. Tot i la seva importància
no disposen de plans de gestió referents a l’ús, ni d’estudis dels impactes com a recurs,
ni d’anàlisis concretes que ens informin dels efectes geoambientals, socials i econòmics
de les activitats i els usos. Manquen estudis que ens permetin fer una reflexió sobre tres
conceptes bàsics i que tenen com a objectiu intentar establir quan comença la congestió
i estrangulament geoambiental i la seva relació amb l’aspecte social de l’espai receptor, la
capacitat de càrrega del sistema, la capacitat de càrrega perceptual i els impactes geoambientals i econòmics. Aquests conceptes ens permetrien establir índexs al desenvolupament directe de turisme i medi natural, treballant dos camps molt diferenciats:
La gestió dels de recursos, i la gestió del desenvolupament sostenible d’aquests. En
aquest sentit hem de distingir-hi dues interpretacions; la referida a densitat òptima d’usuaris per al gaudi de l’espai, i la referida a nivells d’activitat que generen un deteriorament
físic de l’espai receptor.
La manca d’aquest tipus d’estudis pot hipotecar el medi i la satisfacció dels usuaris,
ja que la satisfacció és probablement l’indicador més comunament usat per referir-se a la
qualitat de l’experiència turística i recreativa. Tot i que no existeix la fórmula matemàtica
que indiqui quants usuaris són suficients i quants són massa per a cada espai, especialment a Menorca on algunes activitats transcorren per gran nombre d’espais amb diferents geodiversitats, hem d’afavorir la vigilància constant de la tensió sobre els espais receptors i els impactes derivats de la freqüentació sobre aquests, implicant Administració,
usuaris i empreses explotadores.
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Presión humana difusa en el entorno rural
y natural en la isla de Menorca
Félix DE PABLO PONS
Cap de la Secció de Ciències Naturals de l’Institut Menorquí d’Estudis

Aunque el territorio insular se ha visto afectado desde que fue ocupado por primera vez
por el ser humano, de una manera o de otra por las actividades que este ha ido llevando
a cabo, los impactos habituales habían sido generalmente de baja intensidad. Más tarde,
durante los últimos años, la presión humana más importante ejercida sobre el medio ambiente había provenido principalmente de actividades ligadas al desarrollo turístico, lo que
ligado a las preferencias del turismo por las áreas costeras, provocaba que esta presión
se ejerciera, sobre todo, en dichas áreas. Esta presión se manifestó en la aparición de
deterioros territoriales debido a la construcción de infraestructuras en el litoral, aglomeraciones en zonas de playas o fragmentación del territorio. El resto del territorio no costero
había tenido hasta la fecha un impacto mucho menor, librándose de la mayor parte de las
presiones que sí surgían a nivel costero.
Sin embargo, en los últimos tiempos, esta clara tendencia hacia las áreas costeras ha
ido modificándose debido a la mayor movilidad del turista, a la construcción de infraestructuras en el medio rural, y a la aparición de una mayor gama de actividades turísticas
que se desarrollan alejadas de los espacios costeros. Además, una mayor movilidad de
los propios ciudadanos de la isla, que han incrementado sus actividades en el medio
natural, también está contribuyendo a incrementar la presión humana sobre estas áreas.
Esta presión, ejercida por el hombre fuera de las áreas costeras tradicionales y que se ha
ido extendiendo por una gran parte del territorio insular, es lo que hemos venido a denominar «presión humana difusa». Es una presión sobre el entorno rural y natural, de baja
intensidad, de efecto lento, extendida por gran parte del territorio y que, en muchas ocasiones, tiene un efecto poco visible debido a su lenta actuación, aunque afecta al entorno
en una gran variedad de vertientes. Ecosistemas, plantas, animales, suelo o actividades
rurales entre otras, van recibiendo este impacto, lento pero continuo, cuyos efectos pue-
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den llegar a ser importantes a medio o corto plazo. Para que sus efectos puedan ser
apreciados es necesario disponer de seguimientos continuados del medio, lo que en la
mayoría de las ocasiones no se lleva a cabo.
Ya en el año 1999, en las jornadas sobre la conmemoración de los cinco años de la
Reserva de la Biosfera de Menorca, se comenzó a hablar sobre esta cuestión, indicándose ya en esa época el incremento de la movilidad turística, la proliferación de casas
en el medio rural, la construcción de nuevas líneas eléctricas, la ampliación del aeropuerto de Maó o la ampliación del puerto de Ciutadella factores que estaban incrementando la presión humana difusa. Poco más se ha hablado desde esa fecha. Considerando
que esta presión ha ido aumentando paulatinamente desde entonces, el objetivo de esta
ponencia es volver a poner énfasis sobre su existencia, recordándolo, e indicar algunos
ejemplos de datos que nos permiten apreciarlo. Aunque como ya se ha comentado, tiene
incidencia sobre varios aspectos insulares, en esta ponencia nos centraremos en su incidencia sobre la biodiversidad. Por último, se pretenden realizar algunas sugerencias que
podrían ayudar a mitigarlo y abrir un debate sobre el problema y sus soluciones.
Aunque ya existen normativas que regulan la utilización del espacio natural, desde
planes de ordenación de parques naturales, planes especiales para las áreas naturales
de especial interés, Ley de Espacios Naturales, o planes de recuperación, conservación
o gestión de especies amenazadas, entre otras normativas jurídicas, no parece que estas
estén siendo suficientes para conservar los espacios naturales y su biodiversidad, pues
como veremos más adelante, incluso dentro del lugar más emblemático y protegido del
territorio insular, el Parque Natural de s’Albufera des Grau, podemos detectar importantes
afecciones debido a este tipo de presión humana.

1. Vulnerabilidad de un territorio
La vulnerabilidad de un territorio es un concepto que se relaciona con la mayor o menor posibilidad que tenga un territorio para verse afectado por un evento. En este sentido,
la vulnerabilidad de un territorio ante un determinado impacto viene determinada por una
gran cantidad de variables intrínsecas del propio territorio (atmosféricas, geológicas, biológicas…), y evidentemente por el tipo e intensidad del impacto. En el caso de la isla de
Menorca, como ya hemos indicado, los impactos más importantes que afectan al medio
rural y natural provienen de las actividades humanas ligadas al turismo y, teniendo en
cuenta todos aquellos factores que actúan sobre el territorio, podemos considerar que
hay tres que tienen una incidencia clave en la vulnerabilidad de la biodiversidad insular
ante una posible perturbación:
1.
2.
3.
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1.1. Menorca es un territorio insular
En relación con el hecho insular hay dos cuestiones claves que deberían considerarse:
el concepto de endemismo y el concepto de aislamiento. El concepto de endemismo se
aplica a aquellas especies que se encuentran de manera natural únicamente en un área
geográfica. Son especies que poseen un área de distribución pequeña y, por ello, la probabilidad de que se extingan suele ser alta. Además, las áreas geográficas aisladas como
son las islas normalmente tienen un alto porcentaje de especies endémicas. Esto es de
suma importancia para la conservación de la biodiversidad, pues implica que si la población de una especie endémica se extingue, la especie desaparece globalmente del mundo. En este sentido Menorca posee, como cabria esperar, un alto grado de endemismo
entre sus especies, lo que aporta a la gestión de la biodiversidad en la isla un papel clave
en su preservación.
En relación con el segundo factor asociado a los territorios insulares, y que generalmente va muy ligado al concepto de endemismo, es importante considerar que las más
altas tasas de extinción de especies durante los tiempos históricos hasta la actualidad
han ocurrido en territorios insulares, afectando tanto a mamíferos, reptiles, anfibios, aves,
plantas, insectos… (ver tabla 1). En esta tabla se ilustra la vulnerabilidad de las especies
insulares al comparar el número de especies que se han extinguido en áreas terrestres,
insulares y en océanos desde el año 1600 hasta l989, donde de 726 especies extinguidas, 351 han ocurrido en islas aunque las especies insulares ocupan una pequeña fracción de la superficie territorial. Si consideramos un grupo concreto de animales, por ejemplo las aves con alrededor de 10.000 especies diferentes, desde 1500 se han extinguido
153 especies y el 88 % ha ocurrido en islas, aun considerando que las aves pueden desplazarse con mayor facilidad que otros grupos, lo que les permitiría evitar problemáticas
importantes en áreas determinadas.
Taxón

Continente

Isla

Océano

TOTAL

Mamíferos

30

51

4

85

Aves

21

92

0

113

Reptiles

1

20

0

21

Anfibios

2

0

0

2

Peces

22

10

0

23

Invertebrados

49

48

1

98

245

139

0

384

Plantas con flor

Tabla 1.- Extinciones reconocidas desde el año 1600 hasta 1989 (fuente: Primack 1998)
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1.2. Se trata de un territorio pequeño
Territorios grandes, incluso siendo insulares, permiten sostener mayor número de
ejemplares por especie, lo que contribuye claramente a disminuir la probabilidad de que
una especie se extinga localmente. Por ello, las tasas de extinción son menores en grandes islas que en pequeñas, pues las grandes islas tienen, además, mayor diversidad de
hábitats. Este concepto que muestra una relación entre el número de especies y el tamaño de un territorio es clave al considerar la reducción efectiva de superficie que están
sufriendo algunas especies en Menorca debido a la presión difusa que reduce el territorio
«útil» disponible. Esta reducción territorial puede, a la larga, acarrear consecuencias en la
viabilidad de algunas especies, reduciendo sus poblaciones hasta niveles que las pueden
llegar a hacer inviables. Esto ya ha ocurrido sobre todo en especies que necesitan grandes territorios para sobrevivir, uno de cuyos ejemplos más conocidos ha sido el águila
pescadora, con una población tan pequeña en la actualidad que es prácticamente inviable sin un intercambio continuo con otras poblaciones.
1.3. Su principal economía está centrada en el turismo
El turismo es una actividad económica que implica un gran consumo de territorio debido a que las necesidades de los turistas son muy variadas y se han ido modificando
sustancialmente desde el inicio de su aparición en la isla. El turismo tiene que ver con el
transporte, el alojamiento o la alimentación y constituye una actividad que involucra temas
económicos, sociales, culturales o ambientales. En este contexto, la destrucción del hábitat para la construcción, la fragmentación del territorio o la degradación del hábitat por
sobrefrecuentación, son algunos de los problemas más comunes ligados a las actividades turísticas.
Aunque el paso de un modelo turístico de un desarrollo depredador y deteriorador a
un modelo sostenible que mantenga una relación armónica con la naturaleza ya se está
produciendo, esto tiene múltiples complicaciones, principalmente debido a que se trata
de una actividad económica cuyo objetivo es la máxima y rápida rentabilidad de la inversión. Incluso un turismo bienintencionado de naturaleza llega, en muchas ocasiones,
a suponer una amenaza para el medio natural. El hecho de que la mayor parte de estas
actividades sea realizada por agencias de viajes más interesadas en la captación de la
demanda que en la preservación del medio natural genera situaciones peligrosas para
ecosistemas vulnerables como las islas de pequeño tamaño.
Aunque el turismo puede convertirse en un aliado fundamental para la conservación
de los entornos naturales y rurales, es imprescindible una planificación adecuada y rigurosa, situación que no es actualmente muy frecuente.

2. Casos particulares
No es difícil encontrar ejemplos de consecuencias de la presión humana difusa sobre
el medio natural y rural de la isla, que muestren sus efectos sobre la biodiversidad animal
o vegetal, sobre el suelo o sobre el patrimonio rural. En este apartado voy a centrarme
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en dos ejemplos muy claros de los efectos de este tipo de presión sobre la biodiversidad
insular.
2.1. Efecto de la presión humana difusa sobre la población de una especie
amenazada en un barranco del sur de la isla
El alimoche común (Neophron percnopterus) es una de las cuatro especies de buitres que existen en Europa. Con un estatus de vulnerable, su estado de conservación es
desfavorable a lo largo de todo su rango de distribución europea, aunque a nivel insular
existe una de las poblaciones más densas de Europa. Aún así, la vulnerabilidad de esta
población es alta, principalmente debido a que es una población aislada y a su pequeño
tamaño. Al tratarse de una especie rupícola, los barrancos del sur de la isla constituyen el
hábitat más importante para su conservación, estableciendo en ellos sus zonas de cría, y
constituyendo los lugares utilizados para dormir o descansar el resto del año.
Con una población de alrededor de 50 parejas territoriales, el barranco de Cala Galdana es el barranco más importante para la especie, concentrándose en él alrededor del
20% de la población reproductora, mientras que un 50% de toda la población lo utiliza
como dormidero. Este barranco que se encuentra cerrado al paso público, posee sin
embargo dos zonas por donde se puede transitar más o menos libremente (figura 1), una
situada en la parte sur desde la urbanización de Cala Galdana hacia el norte, y otra por la
parte intermedia en el área denominada localmente «es Canaló», desde donde se puede
continuar hacia el sur hasta llegar a una propiedad privada que impide el paso.
Aunque la especie ha venido utilizando todo el barranco para establecer sus territorios
reproductores, el paso continuado de personas por estas dos zonas del barranco que
viene ocurriendo desde hace algunos años, ha provocado la desaparición de la especie
en estas áreas, creando una zona de exclusión donde no se sitúa ningún territorio reproductor. En la figura 1 se puede apreciar claramente el ajuste perfecto entre áreas de paso
y falta de territorios reproductores, mostrando el importante efecto que la presión humana
ha tenido y está teniendo sobre esta especie amenazada.
Al tratarse de una especie que necesita acantilados para criar, el paso continuado de
personas por los barrancos podría provocar la pérdida de los barrancos como lugar de
reproducción, provocando una paulatina disminución de la población reproductora, que al
alcanzar cierto límite podría en última instancia dificultar su viabilidad en la isla.
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Fig 1. Barranco de Gala Galdana: en rojo se indican los dos itinerarios por donde se puede transitar, áreas
que corresponden a zonas sin parejas territoriales de alimoches

2.2. Incidencia del paso de personas por una zona húmeda del interior del
Parque Natural des Grau
Cuando existen poblaciones de especies establecidas en un área protegida, deberíamos considerar que se encuentran a salvo de la mayor parte de problemáticas que pudieran afectarlas. Si además se encuentran situadas dentro de un área de conservación predominante del área protegida que además constituye la zona núcleo de una Reserva de la
Biosfera, nuestras preocupaciones por la conservación de las especies que viven en esta
zona deberían ser prácticamente inexistentes. Existe un buen número de normativas que
las protegen. Esto, sin embargo, no es siempre así. El Parque Natural de s’Albufera des
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Grau, único parque natural de la isla de Menorca, y núcleo de la Reserva de la Biosfera de
Menorca tiene entre sus áreas de conservación predominantes una zona denominada las
salinas de Addaia. Se trata de una serie de lagunas de diferente forma y composición con
una superficie de 22,4 ha que conforman una de las zonas húmedas más importantes de
las Islas Baleares y que acogen una gran cantidad de aves que las utilizan como lugar de
descanso, invernada o reproducción (figura 2).
Hasta hace pocos años, esta área se encontraba apartada de las zonas más visitadas
del Parque y donde muy pocos visitantes se acercaban. Hace ya unos años se desarrolló
y potenció en Menorca un camino perimetral que rodea toda la isla, constituido por un
sendero que antiguamente tenía carácter militar y que se ha constituido como bien de
interés cultural permitiendo el paso libre y gratuito por todo su trazado. Se trata del denominado Camí de Cavalls. Desde su creación su uso ha ido incrementándose tanto por
personas de la isla como por parte de actividades ligadas al turismo, que están potenciando mucho su uso como alternativa al turismo de sol y playa. Este sendero pasa directamente por el interior de las salinas de Addaia (figura 2).
El efecto que este paso continuado de personas ha tenido para la biodiversidad de la
zona ha sido muy importante, desde un descenso del número medio de aves presentes
en la zona durante los meses de mayor paso de personas (primavera-verano), aparición
de un área de exclusión para las aves en los alrededores del sendero y, la desaparición
como reproductora de una de las especies más sensibles que utilizaban el área como lugar de cría (la cigüeñuela, Himantopus himantopus). Su desaparición como reproductora
en esta área, que constituía la zona más importante de cría de la especie en la isla, ha supuesto su extinción como especie reproductora en Menorca, que ha perdido la presencia
de una especie que llevaba criando en la isla desde hace bastantes años.
Los ejemplos del efecto de la presión humana difusa sobre otros aspectos del entorno
natural y rural son abundantes, sobre todo en relación con las plantas, reptiles o erosión
de amplias superficies de suelo, que creo que se explicarán en otras ponencias.
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Fig 2. Salinas de Addaia y trazado del Camí de Cavalls por en medio de la zona

3. Medidas de protección
Para la protección de las especies más desfavorecidas existen ya herramientas para
su gestión tales como planes de recuperación, de conservación o de gestión que se establecen en relación con el mayor o menor grado de amenaza de la especie. Aunque en algunos casos estos planes han sido exitosos, en algunos otros casos no han conseguido
los objetivos previstos, a veces únicamente por falta de recursos humanos o económicos

184

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

para poder desarrollarlos eficazmente. Igualmente para la protección de los espacios naturales existen también otras normativas.
Determinar y concretar las consecuencias negativas sobre el medio natural de un incremento de presión humana sobre el medio es sin duda el primer paso, pero no el único.
Poner herramientas para solucionar los problemas y llevar a cabo las actuaciones necesarias es el siguiente. Todo ello, sin duda, es prácticamente imposible de llevar a cabo
sin recursos económicos, recursos que actualmente parecen escasear para la conservación. Sin embargo, proponer actuaciones que van a incrementar la presión humana sobre
el medio natural y rural sin prever cómo se pretenden mitigar o solucionar las consecuencias de ello en un área tan vulnerable como Menorca, no parece prudente. Habría que
considerar que incrementos de uso del territorio van a suponer un cierto impacto sobre él
y sobre su biodiversidad, y destinar recursos para su restablecimiento.
Sin querer entrar a debatir a fondo de donde deberían llegar los recursos, quizás es la
hora de ponerse a pensar en la necesidad de que una parte de estos recursos provenga
de los beneficios obtenidos del turismo, dado que esta actividad es una de las que mayores efectos negativos provoca sobre el medio natural.
En la isla existen zonas muy vulnerables para algunas especies, alguna de las cuales
como ya hemos visto son los barrancos, aunque no son las únicas. Es necesario establecer épocas en que no sea posible acceder a estas áreas para conseguir que tengan la
tranquilidad necesaria durante las épocas más sensibles (generalmente la época reproductora). Limitar y controlar su acceso es clave para su conservación. Aunque esto ya
está establecido en algunos planes de recuperación de especies amenazadas, la falta de
medios hace que no se esté llevando a cabo.

4. Conclusiones
El incremento de movilidad de los habitantes de la isla y de las personas ligadas a
actividades turísticas, así como el incremento de opciones existentes, entre otras causas, están aumentando la presión humana por toda la superficie insular, generando una
presión de baja intensidad, pero prolongada en el tiempo, sobre áreas naturales y rurales
donde hasta hace pocos años no existía. El aumento de actividades ligadas a propuestas
como el Camí de Cavalls, han incrementado ya la presión sobre el medio natural y rural, y
se prevé que en el futuro continúe aumentando.
La alta vulnerabilidad del territorio menorquín debería llevar a una intensa reflexión ante
este incremento de presión sobre el territorio, pues aunque no es fácil determinar el grado
de incidencia sobre el medio de las actuaciones que se llevan a cabo y su efecto sobre
la conservación de nuestro medio natural, si que se debería considerar que estas actividades tienen o tendrán consecuencias sobre el medio natural, deteriorando el estado de
conservación de algunas especies e incidiendo negativamente sobre el territorio. No es
fácil decidir hacia dónde ir, pues muchos intereses diferentes inciden sobre el territorio,
y las actividades turísticas son en la actualidad la principal fuente económica de la isla,
pero conocer las consecuencias de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo es el
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primer paso. Valorarlas y tomar una decisión evidentemente no es tarea fácil, pero el desconocimiento no debe de ser el fundamento de ninguna decisión.
Como todo objeto que se utiliza, el medio natural tiene un desgaste y un deterioro, y
debería estar previsto el «coste» asociado a ello. A medida que se intensifique el uso de
este medio natural se debería ser más consciente de la necesidad de reservar medios
para su conservación. Considerar que un incremento de presión no va a tener efectos sobre el medio natural y rural es un error, y no poner en marcha mecanismos para mitigarlo
sería una irresponsabilidad.
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PONÈNCIES BLOC 3
Conservació i gestió
del patrimoni natural
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Els plans de protecció de les espècies de
flora i fauna de Menorca: situació actual i
perspectives futures
Ivan RAMOS TORRENS
Servei de Protecció d’Espècies, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Govern de les Illes Balears

El Servei de Protecció d’Espècies és l’administració competent en la conservació de la
biodiversitat a les Illes Balears. Aquest fet comporta una sèrie d’obligacions, entre les
quals hi ha la d’incloure i excloure (si n’és el cas), espècies del Catàleg Balear d’Espècies
Amenaçades (Decret 75/2005). D’altra banda, la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat
(Llei 42/2007) estipula que per a espècies en perill d’extinció s’ha de redactar un pla de
recuperació en el termini de tres anys, mentre que per a espècies vulnerables el termini
per fer un pla de conservació és de cinc anys (article 56.1).
Aquesta és la teoria, però la realitat és que aprovar un pla implica una responsabilitat
ineludible per a l’Administració, i una aportació financera sostinguda en el temps que,
en l’actual conjuntura econòmica, és difícil d’assumir. En conseqüència, en l’actualitat a
les Illes Balears s’estan executant dinou plans (vuit de flora i onze de fauna), alguns dels
quals abastant més d’una espècie.
FLORA

En perill d’extinció
Sensible alteració hàbitat

FAUNA

TOTAL

Balears

Menorca

Balears

Menorca

Balears

Menorca

17

3

12

3

29

6

8

5

0

0

8

5

Vulnerable

24

5

29

18

54

23

Total

49

13

41

21

91

34

Taula 1. Espècies de fauna i flora catalogades com amenaçades a les Illes Balears
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FLORA

FAUNA

TOTAL

Balears

Menorca

Balears

Menorca

Balears

Menorca

Pla de recuperació

3

1

4

3

7

4

Pla de conservació

4

1

6

5

10

6

Pla de reintroducció

0

0

1

0

1

0

Pla de maneig

1

0

0

0

1

0

Total

8

2

11

8

19

9

Taula 2. Plans de recuperació, conservació, reintroducció i maneig de fauna i flora
aprovats a les Illes Balears

1. Flora
1.1. Apium bermejoi
Pla de recuperació d’Apium bermejoi: Resolució del conseller de Medi Ambient de 5
de maig de 2008 (BOIB 65 de 13/05/2008).
L’Apium bermejoi és una de les espècies més amenaçades a escala mundial. El nombre d’individus i la superfície ocupada és extraordinàriament petita. Aquestes circumstàncies han motivat la redacció i execució del pla de recuperació. Hem passat de 67 exemplars el 2009 a 132 el 2012, i se n’han creat cinc noves poblacions. Entre les accions ex
situ, cal destacar la recollida de llavors i la creació de planta nova per a reforçament. És
una espècie en perill crític, i molt sensible a les variacions climàtiques.
Perspectives futures: seguiment de les poblacions, recollida de llavors, anàlisi de les
condicions ambientals, detecció de depredació de llavors, actuacions de reg.

1.2. Vicia bifoliolata
Pla de conservació de Vicia bifoliolata: Resolució del conseller de Medi Ambient de 26
de novembre de 2008 (BOIB 171 de 06/12/2008)
La Vicia bifoliolata és una espècie molt poc aparent i que passa desapercebuda. L’esforç de prospecció dut a terme pel botànic menorquí Pere Fraga ha permès detectar-ne
noves poblacions. D’una població estimada de centenars d’exemplars, s’ha passat a nivells de milenars. Aquest fet s’ha tengut en compte a l’hora de recatalogar l’espècie a un
nivell inferior de conservació, de tal manera que ha passat d’en perill d’extinció a vulnerable. La recollida de llavors i dipòsit a bancs de germoplasma és, també, una mesura
imprescindible per garantir la pervivència de l’espècie a llarg termini.
Perspectives futures: realització de censos en èpoques favorables, recollida de material genètic, cultiu de planta per reforçament, etc.
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2. Fauna
2.1. Milà reial, Milvus milvus
Pla de recuperació de Milvus milvus: Resolució del conseller de Medi Ambient de 5 de
maig de 2008 (BOIB 65 de 13/05/2008)
El milà reial és un rapinyaire en perill d’extinció i amb pla de recuperació en execució.
Menorca albergava una població en excel·lent estat de conservació fins als anys vuitanta
del segle passat, quan s’inicià un abrupte declivi que avui en dia ha quedat estabilitzat. El
nombre de parelles, tanmateix, s’incrementa molt lentament, tot i que les condicions que
portaren a la disminució (bàsicament el verí), pareixen haver desaparegut.
Perspectives futures: implantació de menjadores, analitzar què passa amb el reclutament, etc.

Fig. 1. Tendència del milà reial a Menorca de 1985 a 2013

2.2. Virot petit, Puffinus mauretanicus
Pla de recuperació del virot petit (Puffinus sps.) a les Illes Balears: Decret 65/2004 de
2 de juliol (BOIB 97 de 13/07/2004)
El virot petit és una espècie d’au marina endèmica de les Illes Balears. Està catalogada en perill d’extinció i és objecte d’un pla de recuperació. A Menorca, se’n coneixen
colònies a la costa nord (Cala Morell, cap de Cavalleria, Fornells i la Mola) i a l’illa de l’Aire.
El seguiment que es fa, però, és molt incomplet a causa de la dificultat de detectar-ne
els nius i la inaccessibilitat. Amb les poblacions de virot petit de Menorca hi ha una certa
incertesa quant a les característiques fenotípiques dels individus, atès que n’hi ha que
presenten trets morfològics intermedis entre Puffinus mauretanicus i Puffinus yelkouan. A
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la colònia de la Mola fa dos anys es va detectar un comportament inesperat. Una parella
de falcons (Falco peregrinus) va aprendre a capturar exemplars de virot petit quan retornaven als caus durant la nit. Assabentats del fet, es va procedir a capturar-los i enviar-los
a Galícia.
Perspectives futures: detectar possibles afectacions de depredadors (moixos i rates).
Determinar si hi ha hibridació entre ambdues espècies. Continuar fent-ne els censos.
2.3. Aus aquàtiques, Pla Homeyer
Pla de recuperació d’aus aquàtiques catalogades en perill d’extinció a les Illes Balears
(Pla Homeyer): Resolució del conseller de Medi Ambient de 26 de novembre de 2008
(BOIB 171 de 06/12/2008)
El Pla Homeyer abasta cinc espècies d’aus aquàtiques: bitó, toret, ànnera capblanca,
rosseta i fotja banyuda. La zona humida de Son Saura presenta unes característiques
ecològiques que són molt favorables a aquestes espècies. En concret és un indret idoni
per a la rosseta (Marmaronetta angustirostris) i se n’ha confirmat la reproducció de tres
parelles el 2013.
Perspectives futures: gestió del medi per afavorir aquestes espècies, realització de
censos, reforçaments.

2.4. Gavina roja i corb marí, Larus audouinii i Phalacrocorax aristotelis
desmarestii

Pla de maneig de la gavina roja i el corb marí a les Illes Balears: Resolució del conseller
de Medi Ambient de 30 de juliol de 2007 (BOIB 120 de 07/08/2007)
En el moment de la redacció del pla, ambdues espècies eren considerades d’interès
especial pel catàleg vigent aleshores. Per tant, es va fer un pla de maneig. En l’actualitat,
el RD 139/2011 cataloga la gavina roja i el corb marí com a vulnerables. A efectes pràctics, es pot considerar que es tracta d’un pla de conservació.
Les colònies de gavina roja són molt sensibles a les molèsties i, a més, presenten una
elevada mobilitat d’un any a l’altre. Una vegada més, les colònies es concentren al nord
de Ciutadella, Bledes, Cavalleria i l’illa de l’Aire. Les fluctuacions poblacionals són de gran
magnitud. Els exemplars, segons s’ha pogut comprovar amb lectures d’anelles, són molt
gregaris, i sovint van a alimentar-se al delta de l’Ebre. La població de les Illes presenta una
gran dependència dels descartis de les embarcacions de pesca professional.
El corb marí és una espècie relativament freqüent a les costes de les Balears. Les Illes
Balears alberguen les colònies més importants de la Mediterrània i l’estima de les poblacions estan sobre les 2.000 parelles. A Menorca, el cens més recent és de 2006, i el nombre de colles estimat era de 242. En l’anterior, de 1986, el nombre era de 175. Hi ha una
gran dificultat per fer-ne un cens acurat, que exigeix un gran esforç. El motiu és l’ampli
rang temporal reproductor de l’espècie en el sentit que hi ha cria des de novembre-desembre fins, pràcticament, final de primavera.
Perspectives futures: comprovar afectació per palangres, realització de censos.
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2.5. Miloca, Neophron percnopterus
Pla de conservació de la miloca (Neophron percnopterus): Resolució del conseller de
Medi Ambient de 14 de juliol de 2009 (BOIB 112 de 01/08/2009)
La miloca és una espècie de rapinyaire que s’alimenta de carronya. És molt esquiva i
a Menorca sembla que està en bon estat de conservació, amb una estimació d’unes cinquanta parelles. També es coneix la situació d’un dormidor al nord. Està catalogada com
a vulnerable i és objecte d’un pla de conservació.
Així com passa amb la majoria dels carronyaires, el major factor d’amenaça és l’ús
il·legal del verí. Afortunadament, els casos de baixes per aquesta causa a Menorca s’han
reduït molt els darrers anys. Un altre factor que l’afecta, així com passa amb el milà reial,
és l’abandonament de l’activitat agroramadera.
Perspectives futures: creació de menjadores, realització de censos.
2.6. Àguila peixatera, Pandion haliaetus
Pla de conservació de l’àguila peixatera (Pandion haliaetus): Resolució del conseller de
Medi Ambient de 30 de juliol de 2007 (BOIB 120 de 07/08/2007)
L’àguila peixatera és una espècie de rapinyaire considerada com a vulnerable i objecte
d’un pla de conservació. Les poblacions de les Illes Balears es van incrementant progressivament, i enguany se n’han comptabilitzat unes quinze parelles reproductores. A Menorca, el nombre de parelles oscil·la anualment entre tres i quatre. Tots els nius es localitzen
als penya-segats de la costa nord. El nombre de parelles no s’incrementa tot i que hi ha
una bona producció de polls. Sembla, per la lectura de les anelles identificatives, que els
individus reproductors es desplacen per criar a la costa de la serra de Tramuntana de
Mallorca. La principal amenaces a què s’enfronta aquesta espècie és l’electrocució a les
esteses elèctriques.
Perspectives futures: alliberament assistit, correcció esteses elèctriques, zones protecció aus segons nova normativa.
2.7. Ratapinyada de cova, Miniopterus schreibersii
Pla de conservació de Miniopterus schreibersii: Resolució del conseller de Medi Ambient de 5 de maig de 2008 (BOIB 65 de 13/05/2008)
La ratapinyada de cova és una espècie vulnerable objecte d’un pla de conservació.
Prèviament a l’aprovació d’aquest pla, ja es feia seguiment sobre l’espècie. A la cova
d’en Curt es troba la colònia més important de totes les Balears, i l’estimació l’any 2002
era d’uns 200-2.500 exemplars. La inundació per unes pluges abundants i sobtades el
2003 varen reduir-ne la població a 200-300 exemplars. De llavors ençà el nombre s’està
recuperant satisfactòriament. Hem de considerar que, per norma, només tenen una cria
anualment.
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3. Nous plans a mig termini
Actualment es troben en fase de tramitació dos plans de flora que tenen l’àmbit d’aplicació a Menorca. Es tracta de la Femeniasia balearica i el Pinus pinaster.
Tot i que encara no estan aprovats normativament, ja fa una sèrie d’anys que el servei
fa actuacions de conservació.
Pel que fa al pinastre des Milocar, se’n coneixien històricament dos exemplars aïllats i
una desena de joves que, per l’anàlisi genètica realitzada, mostraren una gran singularitat,
atès que els individus menorquins s’assemblen més als de les illes tirrèniques que als de
la Península Ibèrica. Es varen agafar pinyes i branquillons per fer cultiu ex situ. L’any 2006
es va produir un incendi forestal que provocà la mort de tots els exemplars silvestres.
Afortunadament, com que se’n conservava material genètic, es va poder reintroduir a la
zona, i a altres quatre amb característiques ambientals semblants (Alfurí, s’Enclusa, la
Marcona i s’Arangí) i que permetin mantenir-ne una població estable a llarg termini. Hem
passat dels dotze exemplars originals a seixanta-tres el 2011. La planta es produeix al
viver de Menut.
Amb la Femeniasia passa que n’hi ha tres poblacions aïllades (Binimel·là, Tirant i Mongofra), i que es produeix un reclutament molt escàs, de tal manera que sembla que hi ha
algun factor que impedeix el creixement dels exemplars joves. Durant aquests anys, personal del parc de s’Albufera des Grau, de l’IME i del servei han fet el seguiment d’aquestes poblacions, i n’han determinat el nombre d’exemplars i les dimensions. També se
n’han agafat llavors i s’ha produït planta per reforçar.
Com a conclusió, podem veure que l’Administració està actuant sobre algunes de les
espècies més importants des del punt de vista de conservació, si bé és evident que les
limitacions pressupostàries condicionen, i molt, les tasques que es poden realitzar. Les
perspectives pel que fa al desenvolupament dels plans són positives, tot i que algunes
espècies com l’Apium bermejoi es troben en un estat de conservació preocupant.
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Prevención y extinción de incendios
forestales en Menorca (1993-2013):
Evolución, situación actual, desafíos y
oportunidades
Jorge CASADO BRAGADO
Responsable IBANAT Menorca

1. Introducción
Los incendios forestales suponen una de las principales amenazas para las masas
forestales existentes en las regiones sometidas a clima mediterráneo de todo el planeta.
Si bien el fuego ha sido un elemento natural modelizador y dinamizador de estos ecosistemas desde su origen y una herramienta habitual de gestión antrópica desde hace más
de 10.000 años, en la actualidad la presencia del fuego fuera de control en los montes
mediterráneos supone uno de los desafíos más importantes al que tienen que hacer frente gestores, propietarios, agricultores, ganaderos, residentes en zonas forestales o en el
entorno de las mismas, visitantes y, en general, todo aquel que tenga relación con el medio natural en mayor o menor medida.
No es casualidad que, en la evolución de los últimos cuarenta años, las noticias sobre
emergencias por incendios forestales, cada vez más extensos y problemáticos, tengan un
protagonismo creciente en los noticiarios y las portadas de los medios de comunicación.
La conjunción de muy diversos factores ha propiciado esta realidad, entre los que mencionaremos los más reseñables.
Desde la segunda mitad del siglo xx, la progresiva sustitución de la leña en favor de
combustibles fósiles para uso energético, principalmente, y de la madera con fines constructivos de empaquetado y otros usos muy variados, por otros materiales, ha supuesto
el paulatino abandono de masas forestales en las que, históricamente, el aprovechamiento de materiales lignocelulósicos había sido intenso y permanente. En paralelo, ha tenido
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lugar durante el mismo periodo la pérdida de rentabilidad del aprovechamiento de zonas
forestales como recurso alimenticio para el ganado, desaparecido el pastoreo en muchos
montes donde, desde tiempos inmemoriales, árboles, arbustos y herbáceas naturales
han estado sometidos a la acción intensa de una ganadería extensiva y abundante. Estos
dos factores principales están muy entroncados con el cambio de usos del territorio que
ha tenido lugar en los países desarrollados durante el siglo pasado. Antes de la revolución
industrial el 90 % de la población se concentraba en zonas rurales y forestales, quedando
sólo el 10 % restante como habitantes de núcleos urbanos. A lo largo del siglo xx, esta
relación se ha invertido por la emigración de la población más joven de las áreas rurales
a las cada vez más grandes ciudades industriales, con la consecuente descapitalización
progresiva de conocimientos sobre el manejo del medio en un cada vez más envejecido
entorno rural. Además, la incorporación de mano de obra al siempre exigente sector primario agroganadero y forestal se ha ido volviendo cada vez más difícil.

Fig. 1. Ejemplo de masa forestal continua en la zona centro de Menorca

De este modo, los usos o aprovechamientos mencionados han desaparecido gradualmente en grandes extensiones de terreno forestal, quedando en este sentido «abandonados». En su ausencia, la evolución natural de muchos ecosistemas forestales mediterráneos ha conllevado a una acumulación de material vegetal (muerto y vivo) que, con toda
probabilidad, nunca ha sido tan elevada como en nuestros días. A ello también han contribuido, por otro lado, dos realidades: la supresión o estigmatización del uso del fuego en
la gestión agroganadera y la conocida como «paradoja del fuego».
A raíz de los grandes incendios acaecidos en la década de los ochenta, los dispositivos de extinción de incendios forestales se han dotado de un extraordinario potencial y
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las políticas de utilización de fuego en el medio rural se han tornado cada vez más restrictivas. Esto, en muchos casos, ha implicado que el factor fuego como movilizador del ecosistema ha desaparecido, acumulándose de esta manera mucho más material potencialmente combustible en los montes. Una consecuencia directa de esta realidad la tenemos
en los cada vez más frecuentes GIF (grandes incendios forestales que consumen más de
500 hectáreas) muy relacionados con el incremento de biomasa acumulada en el ecosistema y en la cada vez mayor continuidad horizontal y vertical de la vegetación, entendida
como combustible disponible para arder y con enorme potencial de propagación.
Como último factor a añadir al abandono de los montes por el cambio de usos del
territorio y a la «paradoja del fuego», tenemos una nueva actividad con incidencia en esta
problemática y que, desde su aparición en la década de los setenta, no ha dejado de crecer hasta nuestros días en las áreas sometidas a clima mediterráneo: el turismo y el uso
residencial en entornos forestales. La mayor presencia y residencia (permanente o temporal) de población en estas zonas, sobre todo durante la época estival o de máximo riesgo
de incendios, ha supuesto un incremento en la probabilidad de que un incendio se produzca, bien sea por un descuido, negligencia u otra causa de origen humano. Además de
ser más probable que un incendio tenga lugar, la posibilidad de que afecte a urbanizaciones o edificaciones dispersas ubicadas en contacto con zonas forestales (interfase urbano-forestal), infraestructuras, vías de comunicación y, sobre todo, a las propias personas,
ha crecido exponencialmente. Y esto implica un input de dificultad muy importante para la
gestión de la prevención y la extinción de ciertos incendios forestales que, lejos de suponer solamente un riesgo para la estabilidad y persistencia del ecosistema, cada vez más
suponen emergencias civiles de amplio espectro que implican la participación transversal
de cada vez más entes, organismos e interesados.
Mención especial en este sentido merecen los denominados «incendios de cuarta generación», en los cuales las llamas avanzan a través de masas forestales, edificaciones y
urbanizaciones, sin ninguna dificultad ni diferenciación.

2. Evolución
La Reserva de la Biosfera de la isla de Menorca no es ajena, dado su clima, tipo de vegetación y realidad de evolución de usos del territorio, a la realidad descrita hasta ahora.
No obstante, el territorio menorquín tiene diferentes singularidades que merecen ser analizadas para una correcta comprensión del fenómeno de los incendios forestales en la isla.
En primer lugar y, de cara a extraer conclusiones sobre la evolución de esta problemática desde la declaración por la UNESCO en el año 1993, lo primero que se ha de plantear es un análisis de la estadística de incendios forestales durante el periodo que abarca
desde ese momento hasta la actualidad.
En los últimos veinte años, en Menorca han tenido lugar un total de 172 incendios
forestales, resultando una media de nueve incidentes por año. No obstante, como se
puede observar en la siguiente gráfica, el número de incendios es relativamente variable
en dicho periodo, siendo el año 1996 el de menor número de incendios (1) y el año 2009,
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el que verificó mayor número de siniestros (17). Además, la línea de tendencia de este
parámetro para el periodo indica claramente que el número de incendios forestales que
se declaran cada año ha ido en aumento y, con toda probabilidad, seguirá aumentando
en el futuro.

Fig. 2. Evolución del número de IIFF en Menorca en el periodo 1993-2013

En el periodo que abarca del año 1993 al año 2013, la superficie total forestal afectada por las llamas ha sido de 459,57 hectáreas. Observando sin embargo la evolución
anual de la superficie forestal quemada de la siguiente gráfica, vemos que la distribución
es muchísimo más variable, presentando un patrón de «dientes de sierra». La mayoría de
años del periodo, la superficie afectada no ha superado las veinte hectáreas, situándose
dicha cifra como el umbral superior habitual en la isla. Sin embargo, se observan dos
años en los cuales el valor se dispara, correspondiendo estas anomalías a dos incendios concretos: sa Roca (1995) y Alocs (2006). Si eliminamos estos dos años de la serie
histórica, la media anual de superficie forestal afectada es de 7,02 hectáreas por año.
Incluyendo sin embargo estos dos años, la superficie anual media se incrementa a 22,98
por año. Cabe destacar que en estos dos años que distorsionan la serie, ardió el 70 % de
la superficie total afectada durante los últimos 20 años. Por otra parte, durante el último
quinquenio se han verificado dos años (2009 y 2012) en los que se han superado las 20
hectáreas por año, si bien la superficie total consumida en ambos casos no fue tan elevada como en los grandes incendios mencionados. La línea de tendencia de este parámetro es, sin embargo, negativa. No obstante, la tendencia de decrecimiento es tan sutil que
no invita a inferir cómo evolucionará la superficie afectada por incendios forestales en un
futuro.
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Fig. 3. Evolución de la superficie afectada por IIFF en Menorca en el periodo 1993-2013 (ha)

Otro elemento interesante del análisis es separar aquellos incendios cuya superficie
es menor de una hectárea, más conocidos como conatos, y aquellos que superan dicha
superficie. Desde la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera, la proporción
total de conatos frente a la de incendios propiamente dichos es del 83 % frente al 17 %.
En cuanto al análisis de la causalidad de incendios forestales observada en el periodo,
destacan los incendios forestales con origen en una negligencia o accidente (55 % del
total) y los intencionados (28 % del total). Por otra parte, la proporción de incendios con
causa natural (rayos) es sólo del 5 %.
Muchos de los datos de evolución expuestos tienen su explicación en aspectos particulares de Menorca que la diferencian del resto de islas del archipiélago balear, los cuales
convienen ser mencionados para un completo diagnóstico de la situación actual y una
propuesta fundada de líneas de trabajo futuras.
En primer lugar, en Menorca se declaran entre un 10 y un 20 por ciento del total de
incendios forestales del archipiélago, lo cual la sitúa como la isla con el régimen de incendios más moderado en relación a su superficie. Además, el porcentaje de los originados
por causa humana, al igual que el resto de Baleares, es una parte muy importante del
total. De ello, se podría extraer que existe un componente de mayor precaución en la
aplicación de medidas de prevención de actividades susceptibles de producir un incendio
forestal en la población local, por una parte, y un perfil de visitante más respetuoso con el
entorno y con aquellas actividades que pudieran originar un daño al mismo. No obstante,
las anteriores afirmaciones son aproximaciones que corresponden al análisis sociológico
más que al puramente estadístico.
El porcentaje de conatos con respecto al total es muy elevado con respecto al total,
y esto puede ser debido a diferentes causas. La más inmediata es que la detección, localización, despacho de medios e intervención de los mismos ante cualquier incidente,
funciona con unos ratios de eficacia muy razonables. Además, hay que considerar otros
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elementos intrínsecos de la isla de Menorca que también tienen incidencia a este respecto. En primer lugar, cabe destacar que la configuración del territorio menorquín en forma
de mosaico agroforestal en el que se alternan campos de cultivo, pastos semi-naturales,
marinas y bosques, mezclados en unidades no demasiado extensas, tiene mucho que
ver al respecto. La discontinuidad de vegetación existente en la isla propiciada por el mosaico, dificulta la progresión de los incendios forestales incipientes en un gran número de
casos y facilita la llegada de los medios de extinción en todos los casos. Por otra parte,
la compartimentalización de las diferentes teselas o unidades con diferente uso del suelo
(tanques de cultiu, bosquetes, corrales) con paret seca tiene un efecto muy beneficioso
para la lucha contra incendios forestales. Una infraestructura de este tipo, razonablemente conservada, supone una verdadera pantalla contra las llamas y, en muchos casos, una
barrera infranqueable. Considerando que en Menorca existen nada menos que 50.000
kilómetros de paret seca (en mejor o peor estado de conservación) no es difícil observar
la gran ayuda que este bien etnológico ancestral implica en la extinción.

Fig. 4. Mosaico agroforestal menorquín

Una última justificación en cuanto al régimen moderado de incendios de la isla, la
tenemos en un aspecto meteorológico más acusado que en el resto de islas del archipiélago: las precipitaciones ocultas nocturnas y la mayor humedad ambiental. Estos parámetros están muy relacionados entre sí y ambos tienen mucha incidencia en la facilidad
de que un incendio se declare y, una vez producido, en su virulencia. Por una parte, la
humedad relativa está intrínsecamente relacionada con la probabilidad de ignición de la
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vegetación de una manera inversa. Es decir, cuanto mayor es la humedad, menos probable es que se declare un incendio. Por otro lado, durante la noche se produce en la vegetación una condensación de esta humedad formando una capa de agua más conocida
como banyadura o «precipitación oculta», fenómeno que hace recuperar a la vegetación
una parte del agua evaporada en las exigentes jornadas estivales. Así, tanto los valores
de humedad ambiental medios como el aporte hídrico a la vegetación por precipitaciones
ocultas, es más elevado en la isla de Menorca que en el resto del archipiélago. No obstante, este fenómeno y su incidencia sobre la problemática descrita, no está suficientemente documentado ni estudiado, lo cual hace complicado afirmar en qué medida esta
realidad influye en el régimen de incendios de la isla.
Por otra parte, hay que destacar que, si bien la mayoría de los incendios es posible
controlarlos de una manera rápida y sin que afecten a una gran superficie, se verifica que
algunos de ellos «escapan» a esta pauta y son capaces de consumir una gran cantidad
de superficie. Lejos de suponer que fuera posible eliminar la probabilidad de que se declaren este tipo de incendios en nuestras masas forestales (lo cual iría en contra de la
realidad y la estadística) se debe trabajar en mitigar que éstos sean capaces de consumir,
como se declara por la gran mayoría de expertos en la materia, cada vez mayores porciones de territorio forestal. En paralelo, se observa un incremento de la incidencia de los
incendios forestales sobre elementos diferentes a la masa forestal, habiendo tenido lugar
en las últimas campañas veraniegas algunas emergencias que han afectado a vías de
comunicación y urbanizaciones situadas en la interfaz urbano/forestal. No obstante, lejos
de presumir un patrón de futuro con una incidencia marcada en la toma de decisiones, la
testimonialidad de este fenómeno invita, al menos, a considerarlo como una realidad puntual a la que conviene hacer frente en la planificación a medio-largo plazo.
Por último, es reseñable el hecho de que en las últimas tres campañas de extinción se
ha producido en la isla un fenómeno muy poco habitual: la simultaneidad de incendios.
Antes de 2011 se había producido de forma muy testimonial la coincidencia de más de
un incendio forestal durante la misma jornada, pero el último trienio se han vivido diferentes situaciones en las que se han producido entre dos y cinco incendios de manera simultánea en Menorca y, a su vez, han coincidido con otros incidentes en el resto de islas.
Aunque en casi todos los casos este efecto ha estado asociado a patrones puntuales de
piromanía o de clara intencionalidad, es un elemento que se ha introducido en la conformación del dispositivo para dar una respuesta adecuada si se repitiera en un futuro.
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Fig. 5. Incendio forestal en Son Parc (es Mercadal). Afectación a la interfaz urbano/forestal

Fig. 6. Incendio forestal en Costa Nova (Ciutadella) simultáneo al mostrado en la anterior figura
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3. Situación actual
La competencia en la prevención y extinción de incendios forestales en la CAIB corresponde a la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears. Para la articulación de la defensa contra este fenómeno, con una periodicidad
decenal se redacta un plan general a nivel de todo el archipiélago, el cual sirve de programa marco para la redacción de los planes comarcales e insulares, en los cuales se ofrece
un diagnóstico de la situación prevista para el siguiente decenio y la asignación-distribución más eficiente de recursos de las diferentes administraciones para hacer frente a la
realidad previsible en cada una de las comarcas e islas. Además, a nivel balear se dispone de un plan especial (Infobal) para una correcta organización de las acciones ante una
emergencia por incendio forestal.
En el caso de Menorca, el balance de la aplicación de estas herramientas de planificación puede considerarse adecuado en base a los resultados obtenidos en los últimos
años y, en especial, desde la declaración como Reserva de la Biosfera en 1993. El enfoque de gestión adaptativa de recursos, resultado del análisis en tiempo real de las deficiencias y carencias que se han ido observando durante las sucesivas campañas, mantiene
los ratios de superficie afectada por las llamas en unos parámetros razonablemente aceptables.
A modo de resumen, se ofrece en la siguiente tabla la red de infraestructuras de prevención consolidadas en el territorio menorquín y los medios de vigilancia y extinción desplegados en la época de riesgo por incendio forestal.
Número de fajas auxiliares de defensa consolidadas

44

Superficie total de fajas auxiliares de defensa consolidadas

224 ha

Longitud total de las fajas auxiliares de defensa consolidadas

80 km

Apertura y consolidación de accesos exclusivos para medios de extinción

6

Puestos de vigilancia y detección fija

2

Vehículos de vigilancia y primera intervención (VVPI)

2

Brigadas terrestres de extinción

2

Autobomba

1

Base operacional para helicóptero + helicóptero bombardero medio

1

Base operacional para aviones de carga en tierra

1

Brigadas que pueden ser movilizadas además de las de extinción

2-3

Agentes de Medio Ambiente

6

Técnicos de extinción

3
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Es importante, por otra parte, entender que los medios desplegados en la isla de Menorca forman parte de un operativo interinsular mucho más abundante. En función de las
necesidades que surjan en el archipiélago, se realiza la asignación de medios más oportuna en base a criterios técnicos, pudiendo, por ello, tener que actuar cualquier unidad
del dispositivo en cualquier isla y en cualquier momento.
Cabe destacar que desde 1993 han tenido lugar una serie de modificaciones en el
dispositivo de extinción de Menorca encaminadas a mejorar la capacidad de respuesta
ante cualquier incidente y como adaptación a la evolución de la problemática este periodo. Entre ellas, se encuentran las siguientes:
• Consolidación de dos unidades de vigilancia y primera intervención en los extremos
de la isla de poniente y levante.
• Incremento de la cobertura horaria presencial de los medios de extinción diurnos en
un 30 %.
• Incremento del personal nocturno disponible en un 33 %.
• Traslado de la base operacional temporal del helicóptero de extinción de un extremo
de la isla a su nueva ubicación en el centro geográfico de Menorca en es Mercadal.
• Capacidad de desplazamiento de una brigada con el helicóptero si las condiciones
lo aconsejan.
• Paso de una a dos brigadas de extinción con coincidencia parcial de horarios
(mayor cobertura temporal durante la jornada).

Fig. 7. Base operacional temporal de s’Arangí (es Mercadal)
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4. Desafíos
En base a todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el enfoque en cuanto a la problemática de los incendios forestales en la isla de Menorca a día de hoy es el
correcto y que la toma de decisiones se ha ido modulando a la realidad desde la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera. No obstante, sin dejar de ser cierto lo anterior, existen diferentes desafíos identificados a los que será necesario dar una respuesta a
medio plazo. A continuación se hace una mención de los más importantes
4.1. Pérdida del mosaico agroforestal
La evolución del sector primario de la isla en los últimos veinte años ha desencadenado en una menor capacidad de mantenimiento del nuestro patrimonio más valioso:
el mosaico agroforestal. La cada vez más complicada obtención de rentabilidad en las
fincas de la isla hace que, en determinadas zonas, se detecte un avance de la vegetación
forestal en tierras dedicadas desde hace mucho tiempo a usos agroganaderos. Ya han
sido mencionadas las ventajas de la mezcla íntima de pequeñas porciones de terreno con
diferentes usos en cuanto a la extinción de incendios forestales. Por lo tanto, las consecuencias de esta pérdida de mosaico son evidentes: una mayor continuidad de la vegetación, menos facilidad para el acceso y ataque a un conato y, lo más importante, mayor
potencial de desarrollo de aquellos incendios atípicos que «escapan» y, actualmente, podrían consumir muchísima más superficie que la habitual cada decenio.

Fig. 8. Ejemplo de zona con pérdida de mosaico agroforestal
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4.2. Pérdida de la paret seca como elemento clave en la evolución de los
incendios
Muy relacionado con el desafío anterior tenemos el cada vez más deficiente mantenimiento de estas infraestructuras en las fincas de la isla. Si bien una paret seca bien mantenida supone una oportunidad para el control de los incendios forestales, una invadida
por vegetación o con numerosos enderrossalls ve reducida enormemente esta funcionalidad.
4.3. Acumulación excesiva de combustible en los montes
Ya ha sido mencionado el efecto de la ausencia de gestión y aprovechamiento de los
masas forestales y su relación con la aparición del fenómeno de los GIF (grandes incendios forestales) A día de hoy, este hecho es muy patente en las masas forestales menorquinas y, unido a las dos realidades mencionadas más arriba, hace que el potencial de
declaración de un GIF en la isla sea cada vez mayor y que sus efectos sean mucho más
devastadores de lo habitual.
En el otro extremo, es aconsejable realizar una revisión del papel del fuego como herramienta de gestión de combustible ya que, utilizado en base a criterios técnicos y atendiendo unas medidas básicas de prevención, puede suponer una ayuda en determinadas
zonas creando discontinuidades de combustible a través de quemas controladas realizadas fuera de la época de peligro.

Fig. 9. Quema controlada experimental para el control de combustibles (es Mercadal)
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4.4. Introducción de la cultura del riesgo en las zonas de interfaz urbano/forestal
Es necesario que los residentes permanentes o temporales, visitantes o cualquier persona que pueda estar en contacto con terreno forestal consideren la existencia de un
riesgo cierto para sus bienes y su integridad en base al entorno en el que viven o el cual
disfrutan de manera puntual. Sólo a través de esta concienciación se creará una «cultura
del riesgo» real en la isla y se observarán las medidas de prevención obligatorias y recomendables para protegerse del riesgo por incendio forestal
4.5. Concienciación
Como hemos mencionado, la estadística de incendios forestales en la isla de Menorca
es la más favorable del archipiélago y esto, dado que la gran mayoría de incendios que
se declaran tienen una causa humana, está directamente relacionado con unas mejores
prácticas de la población al respecto. Es fundamental continuar en la misma línea de concienciación y que la transmisión de las buenas prácticas se realice a las sucesivas generaciones, y para ello es fundamental ofrecer los recursos necesarios.
4.6. Efecto del cambio climático en los montes
La cada vez menos cuestionada realidad de una tendencia en el clima hacia condiciones más exigentes para la vegetación, puede tener un efecto muy negativo en la problemática que estamos tratando. Unas temperaturas más elevadas y menores registros
de precipitación, supondrán un mayor estrés para los montes y la aparición de fenómenos de competencia por los recursos muy acusados intra e interespecíficos. En consecuencia, una vegetación más estresada y menos vigorosa es una vegetación con menor
contenido de agua y por tanto, más disponible para arder. Este efecto generalizado sobre
la vegetación de la isla, sumado al resto de los ya mencionados, podría originar incendios
de una escala no conocida hasta la fecha y capaces, por sí solos, de generar o acelerar la
dinámica de la vegetación a nivel local.

5. Oportunidades
Lejos de querer dibujar un panorama muy oscuro con el apartado anterior, en las perspectivas de futuro existen elementos que podrían tener un efecto favorable en cuanto a
la problemática de los incendios forestales. Por ello, pueden suponer líneas de trabajo a
considerar en el corto plazo. Entre ellas, se encuentran las siguientes:
1 - Crisis energética - Aprovechamiento de biomasa forestal
En la actualidad se están desarrollando en diferentes masas boscosas de la isla de
Menorca aprovechamientos forestales para la obtención de biomasa utilizable en generación de electricidad. Estas acciones se ejecutan en base a planes de gestión forestal
aprobados y disponen de todas las garantías de sostenibilidad. En esencia, estas actuaciones aportan efectos positivos ante la acumulación excesiva de biomasa en los montes
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de la isla ya mencionada. No obstante, podrían también suponer los siguientes efectos
positivos en relación a la problemática de los incendios forestales:
• Aportar un margen de rentabilidad a propietarios de fincas forestales que posteriormente pueda ser revertido en un mejor mantenimiento de las mismas (recuperación
de paret seca y mosaico).
• Mejora de la accesibilidad para el aprovechamiento de pastoreo en masas forestales.
• Incremento del valor añadido de las masas forestales, cuya protección podría verse
reforzada al crearse de nuevo una conciencia de los montes como «recurso».
• Creación de masas forestales más variadas, diversas y estables.
• Reforzamiento de un sector primario en declive.
2. Plan de defensa de la interfaz urbano/forestal de Menorca
Para hacer frente a la problemática de las urbanizaciones ubicadas en la interfase urbano/forestal, y de cara a garantizar una adecuada protección de las mismas ante un incendio, se han dado pasos importantes recientemente. En 2012, el Consell Insular de Menorca
impulsó la redacción y aprobación del Plan integral para la defensa de las urbanizaciones
ubicadas en la interfase urbano/forestal de Menorca. El objetivo de este plan de gestión
es conseguir que, en sus doce años de vigencia, todas las urbanizaciones de Menorca en
contacto con zona forestal dispongan de la faja perimetral de defensa que obliga la normativa sectorial. Además, a principios de 2013 y gracias a la colaboración de todos los municipios de Menorca y a IBANAT, fueron ejecutadas una serie de actuaciones planificadas a
través de una fórmula de colaboración social de personas en paro. Este enfoque global de
la problemática existente y los primeros pasos realizados, sitúan a la isla de Menorca como
un referente y en una línea de avance muy positiva que debería continuarse en un futuro.
3. Inclusión de nuevas tendencias en la prevención de incendios forestales
El IBANAT ha puesto en marcha diferentes experiencias piloto en los últimos años
como son el mantenimiento de fajas auxiliares de defensa con ganado, la creación de fajas de defensa apoyadas en paret seca y el mantenimiento de cultivos estratégicos contra
incendios forestales. Como ya ha sido mencionado, estos elementos ancestrales (ganado, paret seca y mosaico agroforestal) han propiciado que la defensa de Menorca contra
los incendios forestales haya sido más eficaz hasta la fecha, si bien actualmente la situación a este respecto no es muy halagüeña. Esta línea de integración de usos ancestrales
en la prevención podría suponer una vía de colaboración muy interesante con propietarios
de fincas forestales de la isla.
Si bien los tres aspectos mencionados suponen elementos positivos y una oportunidad para la defensa de la isla de Menorca contra los incendios forestales, existen otros
desafíos ya mencionados para los que es necesario ofrecer respuestas transversales,
multisectoriales y de amplio espectro. Y para ello se debe continuar en la línea de gestión
activa y adaptativa tanto de los incendios forestales como del resto de amenazas a las
que está expuesta la Reserva de la Biosfera de Menorca.
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La gestió dels torrents a Menorca
Cristòfol MASCARÓ SINTES
Membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME

1. Introducció
La gestió dels torrents a Menorca ha estat polèmica durant molts d’anys, i encara ara.
Els torrents són entesos de maneres diferents. Per a alguns, són mers desguassos que
han d’evitar problemes d’inundacions. Però també existeix la visió multifuncional dels torrents, com a hàbitats rics en biodiversitat, filtres vinculats a l’erosió del sòl fèrtil i a la contaminació dels aqüífers o connectors entre àrees d’alt valor ecològic, entre altres. Sembla
evident que la conjunció de les dues visions és perfectament possible, i hi ha prou experiències que ho demostren. Però el cert és que a Menorca tenim molts de casos, fins
i tot recents, en què s’ha demostrat una mala gestió ambiental dels torrents, que han
ocasionat un augment de l’erosió, destrucció d’ambients d’alt valor ecològic i paisatgístic
i afectacions directes a espècies protegides.
Menorca té una considerable xarxa de torrents (fig. 1), amb una concentració desigual
influenciada per la variada geologia i geomorfologia de l’illa. Només alguns d’aquests torrents porten aigua de manera permanent al tram final. Bastants torrents tenen un origen
antròpic, ja que van ser excavats en diferents èpoques històriques per dessecar zones
inundables i poder-les aprofitar agrícolament o per reduir els ambients palúdics que eren
origen de malalties. Antigament, se cercaven emplaçaments elevats per edificar-hi els casats dels llocs i les poblacions, ja que eren més airejats i saludables, i no es malmetien
bones terres de conreu. A mesura que s’han dessecat espais planers, aquests s’han anat
emprant. Al camp, s’han posat en producció, i als voltants de les poblacions, s’han anat
edificant. Els casos més clars són tota la part nova i el polígon industrial de Ferreries, la
zona escolar i el polígon industrial d’Alaior o algunes zones de creixement des Mercadal
(fig. 3). La seguretat d’aquestes zones depèn del manteniment de les infraestructures de
drenatge en bon estat de funcionament, i amb capacitat suficient per desguassar la gran
quantitat d’aigua que pot caure ocasionalment en molt poc temps en el nostre clima me-
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diterrani (fig. 2). Segurament aquesta amenaça, gens menyspreable, és la que ha prevalgut a l’hora de la gestió que normalment s’ha fet dels torrents a Menorca i, lamentablement, ha ofuscat tota una altra sèrie de funcions que fan els torrents i que no són, de cap
manera, incompatibles.
Menorca és reserva de biosfera i, per tant, té el compromís de cercar maneres de
gestionar el territori compatibles amb la preservació ambiental i el desenvolupament econòmic que puguin servir d’exemple per a altres territoris. En la gestió dels torrents, de
moment, no ha estat així.

Fig. 1. Xarxa de torrents i zones inundables de Menorca.
Font: IDE Menorca, amb informació de Gelabert (2001) i OBSAM

	
  

Fig. 2. Obres de canalització del desguàs de l’àrea inundable de la zona escolar d’Alaior. Any 2007
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Fig. 3. Exemples de zones inundables en espais urbans. A: Alaior i l’Argentina. B: Ciutadella, amb el Pla
de Sant Joan i el Canal Salat. C: Es Mercadal. D: Ferreries. E: Maó, amb els Vergers de Sant Joan. F: Cala
Galdana. Font: IDE Menorca, amb informació de Gelabert (2001) i OBSAM

2. Les funcions dels torrents
Les funcions dels cursos d’aigua, entre els quals s’han de considerar els torrents,
s’han estudiat amb profusió. Els rius, durant anys, es van tractar gairebé com a clavegueres, cosa que va ocasionar no pocs problemes econòmics, socials i ecològics. Com-
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prendre el funcionament i les funcionalitats dels cursos d’aigua és bàsic per dissenyar
un bon sistema de gestió. En les últimes dècades s’han fet grans esforços per recuperar
el bon estat ecològic de molts de cursos fluvials a través de projectes que han generat
molts d’estudis i, com a conseqüència, informacions i experiències per a una bona gestió
dels cursos d’aigua, que sempre van lligats a les ribes i riberes. Un bon exemple és el
projecte UE Interreg IVB Sudoe RICOVER, pioner en el desenvolupament de models que
minimitzen l’impacte ambiental mitjançant la promoció d’un ús més eficient dels recursos.
L’objectiu principal d’aquest projecte es basa en el desenvolupament d’estratègies conjuntes per a la protecció i restauració dels rius. L’aspecte més innovador del RICOVER se
sustenta en la trobada d’experts de diverses disciplines amb punts de vista sovint molt diferents. Aquest enfocament permet, entre altres coses, evitar l’excessiva simplificació de
la informació biològica, evitar, també, visions reduccionistes centrades exclusivament en
un únic objectiu, millorar el flux de comunicació entre tècnics de conservació de la natura
i gestors, i incorporar la investigació dirigida i la innovació en la millora de la gestió i implementació de projectes demostratius. La visió interdisciplinària en la gestió dels torrents a
les Balears, i a Menorca en concret, es troba a faltar.
Seguint Massanés i Evers (1999), a més de la funció de drenatge, els cursos d’aigua
en compleixen tota una sèrie d’altres que depenen molt de la vegetació de ribera. Així,
segons aquests autors, les principals funcions ambientals i econòmiques de la vegetació
de ribera serien (fig. 4):
A: Protecció física de la riba. La vegetació redueix l’erosió dels marges del cursos,
però també, especialment, dels torrents d’origen artificial, en manté l’estabilitat del traçat
del curs de l’aigua. Quan s’elimina la vegetació de la riba, el corrent ho té més fàcil per
cercar alternatives al seu curs i provocar així canvis de traçat, que sovint originen problemes.
B: Efecte de paravent. Si tot l’entramat de torrents disposés d’una franja de vegetació
en bon estat de desenvolupament, es reduiria l’efecte dessecant i erosiu del vent a bastantes àrees agrícoles.
C: Ombreig de l’aigua. És molt important aquest efecte per limitar la proliferació d’espècies vegetals pioneres, que solen ser heliòfiles, com els abatzers (Rubus sp. pl.). Sovint
aquestes espècies són més problemàtiques a l’hora de provocar taponaments al corrent
dels torrents que les pròpies de les comunitats vegetals més madures.
D: Barrera contra l’erosió de sòl agrícola i fixadora de nitrats i fosfats. Aquesta és una
funció molt important. L’eliminació de la vegetació accentua la pèrdua de sòl fèrtil de les
zones de cultiu per escorrentia, erosió directa de les ribes, i també pel vent. Per altra banda, la vegetació de ribera és un filtre químic, que absorbeix nitrats i fosfats sobrants de
les pràctiques agrícoles i redueix així la contaminació ambiental que provoquen aquestes
substàncies.
E: Intercanvi amb el freàtic. La vegetació de ribera és també un filtre que redueix la
contaminació de la capa freàtica que es pot originar per la filtració de les aigües dels torrents, com es pot deduir del que s’ha comentat al punt anterior.
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F: Producció de matèria orgànica. La vegetació de ribera constitueix la base d’un ecosistema, que acull una elevada diversitat d’espècies.
G: Intercanvis entre els ecosistemes terrestres i aquàtics. La vegetació de ribera constitueix un ambient de transició entre les comunitats aquàtiques i les eminentment terrestres.
H: Connector biològic entre àrees naturals. És una altra de les funcions més importants, que a Menorca podria tenir rellevància. Mantenir aquests ambients en bon estat
de conservació permetria que actuessin com a vies de comunicació entre àrees naturals.
Açò és important en una illa petita, on les àrees protegides no tenen gaire extensió. El
manteniment d’una franja ripària ambientalment ben conservada permetria una connexió
en xarxa de les àrees naturals i disminuiria els riscos de la fragmentació d’hàbitats i de
poblacions d’espècies.
I: Guia d’espècies migrants. Aquesta funció a Menorca és poc rellevant.
J: Refugi de biodiversitat. Els ecosistemes riparis ben conservats acullen una biodiversitat elevada.
K: Regulació de les avingudes per dissipació de l’energia del corrent. Els cursos d’aigua encaixats, amb ribes verticals, i més si són de formigó, són molt destructius en casos
de crescudes, ja que es provoca un augment de la massa d’aigua i de la seva velocitat i,
per tant, de la força destructiva. En canvi, als torrents amb ribes de poc pendent i amb
vegetació de ribera, en casos de crescudes el que passa és que se n’eixampla la llera i, a
més, la vegetació va frenant i obstaculitzant el corrent.

Fig. 4. Les funcions ambientals de la vegetació de ribera. Figura original de Massanés i Evers (1999),
readaptada a partir de Godé i al. (2008)
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3. L’estat dels torrents a Menorca

Topónimo

Clase
Estado

IB

J560

Sant Josep

1

Bueno

ME

AB485

Cala en Porter

1

Deficiente

ME

AB500

Cala en Porter

1

Deficiente

Isla

Torrente

Tipo

La Directiva marc de l’aigua (DMA), aprovada el 2000, és la que regeix la gestió de l’aigua a l’àmbit europeu. Estableix un marc per a la protecció de les aigües superficials continentals, i també les aigües de transició, costaneres i subterrànies. També hi ha la Directiva d’inundacions (2007/60/CE), centrada a regular més específicament l’avaluació i gestió
del risc d’inundació, sense contradir la DMA. La DMA imposa l’elaboració de plans de
gestió de cada demarcació hidrogràfica amb l’objecte d’aconseguir un bon estat químic i
ecològic de les diferents classes d’aigua i, per tant, també de les superficials continentals.
En aquest context, la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear va encarregar uns estudis per avaluar l’estat dels torrents de la comunitat autònoma (Pardo i al.,
2007; Pardo i al., 2009; Estradé i al., 2010).
L’estudi de Pardo i al. (2007) pretenia avaluar la qualitat ambiental dels torrents utilitzant indicadors fisicoquímics i biològics, invertebrats i diatomees bentòniques. La conclusió d’aquest treball és que el 90 % dels torrents de Menorca estudiats no compleixen els
objectius ambientals de la DMA (fig. 5). Considera que es deu en gran part a la contaminació difusa provinent de les activitats agropecuàries i abocaments puntuals, provinents
de depuradores, entre altres. Aquesta contaminació provoca una elevada concentració
de nutrients a l’aigua.
Problemática
asociada

Acción
recomendada

- Usos agrícolas
- Usos urbanos
(carretera)

- Gestión de cuenca

- Vertidos de la
depuradora de Alaior

- Revisión del
funcionamiento de la
depuradora

- Extracción de agua
ME

C454

Pont de
s’Alairó

1

Bueno

ME

F459

Mercadal

1

Deficiente

ME

F460

Mercadal

1

Deficiente
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- Vertidos de
depuradora

- Usos agrícoles
- Extracción de agua

- Revisión del
funcionamiento de la
depuradora
- Gestión de cuenca
- Revisar extracción
de agua

ME

ME

Torrente

F464

L482

Topónimo

Mercadal

Algendar

Tipo

Isla
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1

1

Clase
Estado

Deficiente

Deficiente

Problemática
asociada

Acción
recomendada

- Usos ganaderos
(granja de cerdos)

- Gestión de cuenca

- Usos agrícoles
(vertido de purines)
- Vertidos
- Regadío
- Usos ganaderos
- Represa artificial de
hormigón

- Revisión del
funcionamiento de la
granja

- Gestión de cuenca
- Retirada de la
represa

- Muro en una de las
orillas
ME

L484

Algendar
Molí de Baix

1

Moderado

- Usos agrícoles
(regadío)
- Usos ganaderos
(vacas)

ME

O502

Puntarró

1

Deficiente

- Agricultura de
secano
- Usos ganaderos
- Cauze reforzado

ME

R508

Sa Cova

1

Deficiente

- Gestión de cuenca
- Revisión de
las obres de
reforzamiento

- Agricultura de
secano
- Cauce reforzado

ME

S468

Son Biró

1

Deficiente

- Agricultura de
secano
- Cauce reforzado

ME

U470

Na Bona

1

Deficiente

- Usos agrícoles
(secano)

- Gestión de cuenca

Fig. 5. Resum de l’estat ecològic dels trams fluvials estudiats a Eivissa i Menorca per Pardo i al. (2007).
S’indica l’impacte principal identificat als torrents i la recomanació d’accions proposades.
Taula original de l’estudi citat

L’estudi realitzat per l’OBSAM, coordinat per Estradé (2010), va consistir en l’elaboració de la cartografia de la vegetació de ribera i la valoració de l’estat ecològic de desset
torrents de Menorca, mitjançant l’índex de qualitat del bosc de ribera (QBR). En paraules
de l’OBSAM (2010), «l’estudi posa de manifest la degradació que pateixen els ecosiste-
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mes riparis» ja que, dels desset torrents estudiats, un es troba en mal estat, vuit en estat
deficient, sis en estat mediocre i només dos en bon estat (fig. 6). Entre els impactes que
es detecten en el treball, s’esmenta la gran transformació dels torrents en les zones agrícoles, on sovint es cultiva fins a la riba, després d’haver-hi eliminat totalment la vegetació
de ribera i, també, d’haver-hi alterat el llit, sobreexcavant-lo, ampliant-lo o rectificant-ne
el traçat. Les neteges mecàniques accentuen aquests problemes. La presència significativa de plantes invasores són un altre dels impactes esmentats, en què destaca l’elevada
presència de canyes (Arundo donax), que ocupen l’espai i impedeixen la proliferació de
vegetació autòctona. Comenten que la comunitat vegetal més abundant és la d’abatzers
(Rubus sp. pl.), que és una planta heliòfila que ocupa les lleres només quan desapareix
l’ombra de la vegetació de ribera. Citen altres alteracions de la qualitat ambiental dels
torrents, com la canalització amb paret seca, fins i tot amb formigó a zones urbanes, la
presència de preses per emmagatzemar aigua per regar, extraccions directes d’aigua dels
torrents, presència de deixalles o abocaments de depuradores.

Fig. 6. Mapa on es resumeixen els resultats de l’estudi d’Estradé i al. (2010). Font: OBSAM

Als torrents de Menorca, també s’hi detecta fauna invasora. Pretus i Pons (2005) donen informació sobre la presència del cranc de riu americà (Procambarus clarkii) a tres
torrents i una bassa artificial. I Menorca tampoc no és aliena a la colonització de tortugues
d’aigua americanes (Trachemys scripta), que posen en risc les poblacions de la tortuga
d’aigua autòctona (Emys orbicularis).
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Com a conclusió de l’estat ambiental dels torrents a Menorca, tenint en compte els
estudis realitzats, es pot dir que és deficient. I que la DMA ens obliga a treballar per recuperar-ne el bon estat.

4. Algunes experiències en la gestió dels torrents a Menorca
Com es comentava en l’inici d’aquest escrit, la gestió dels torrents a Menorca fa dècades que crea polèmiques, ja que s’han estat fent majoritàriament amb maquinària pesant
i sense tenir gaires contemplacions ambientals. El resultat d’aquesta gestió agreuja el
mal estat ambiental dels torrents, com s’ha indicat en l’apartat anterior. A més però, s’ha
afectat, directament, espècies protegides, com alguna de les poques poblacions d’alocs
(Vitex agnus-castus) a l’interior de l’illa, els tamarells (Tamarix sp. pl.) o tortugues d’aigua
(Emys orbicularis). L’OBSAM (2013) ha detectat la reducció dels bosquets de ribera en un
4,14 %, el que vol dir 1,5 ha, entre 2002 i 2007, fet incomprensible quan es té en compte
que bàsicament el formen espècies protegides.
La neteja dels torrents se sol defensar per qüestions pressupostàries, però la poca delicadesa d’alguna de les intervencions hi ha causat danys econòmics directes. Per exemple, en una neteja mecànica que es va fer al torrent del barranc d’Algendar es va extreure
sediment de la llera i es va deixar en un marge, la qual cosa va formar un munt lineal que
actua ara de barrera i no deixa que l’aigua que s’acumula a les tanques de dins el barranc es dreni cap al torrent. El resultat és que aquestes tanques, que en el seu temps es
cultivaven, ara s’inunden, i s’han hagut d’abandonar. I també que s’ha escampat la canya
(Arundo donax), espècie invasora que rebrota amb facilitat de les restes d’estolons, que
ara envaeix la llera i el munt de sediment que es va extreure.
Les neteges amb poca cura ambiental no són cosa superada. L’any passat mateix,
2012, es va actuar de la mateixa manera, amb maquinària pesant i arrasant la vegetació
aquàtica i de ribera, al nord des Mercadal, entre la qual hi havia tamarells (OBSAM, 2012.
GOB, 2012) (fig. 7).
A principi d’aquest segle, al parc natural de s’Albufera des Grau es van començar a
fer experiències de neteja de torrents cercant alhora l’eficiència en el drenatge i el manteniment de les funcionalitats ecològiques, tenint en compte el cost econòmic dels treballs
de manteniment. L’objectiu era respectar la vegetació dels marges, intentant cercar una
estructura en galeria, que deixàs el pas aclarit a l’aigua i creàs ombra sobre el torrent.
D’aquesta manera, es pretenia evitar el creixement al llit del torrent d’espècies heliòfiles,
com els abatzers, i alentir, també, la crescuda d’arbusts cap a dins la llera. Per altra banda, també es mantenien les funcions de protecció davant l’erosió dels marges del curs i
del sòl pròxim, i les de filtre físic i químic. Els treballs els feia una brigada d’IBANAT, que
actuava des de la llera amb motoserres i altres eines manuals, sense la intervenció de
maquinària pesant. La idea era que el major cost de mà d’obra quedés compensat per
un major temps a haver de retornar a invertir en la neteja, per les qüestions limitants que
introduïa l’ombra ja esmentades, a més d’evitar els mals irreversibles de les intervencions
amb maquinària pesada. Aquesta experiència es va fer als torrents de sa Boval i na Bona.
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Fig. 7. Abans i després de la intervenció feta al torrent des Mercadal l’any passat, 2012. Es pot observar
com es van eliminar bosquets de tamarells, protegits per la llei. Fotos OBSAM

5. Propostes de gestió
Els manuals de gestió de cursos d’aigua tenint en compte les seves múltiples funcions
han proliferat en els darrers anys en la nostra àrea geogràfica. En citem, per exemple, els
de Massanès i Evers (1999), Godé i al. (2008) o Camprodon i al. (2012). Els treballs de
Pardo i al. (2007) i Estradé i al. (2010) fan també recomanacions de gestió específiques
pels torrents de Menorca. Una idea comuna en totes aquestes referències és el manteniment d’una franja de vegetació autòctona als marges dels cursos d’aigua que garantiria
les funcions que s’ha esmentat ja repetides vegades en aquest escrit. Camprodon i al.
(2012) anomenen aquesta franja «coixí ripari». En la figura 8 es representa com es determinaria l’amplària mínima del coixí ripari en cursos d’aigua de l’estil dels que tenim a Menorca. De manera semblant, Estradé i al. (2010) proposen que aquesta franja sigui d’un
mínim de 3 m a tots el torrents.
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Fig. 8. Exemple de delimitació del coixí ripari en el cas de cursos d’aigua d’amplada de llera plena igual
o menor a 2 m, quan no es coneix el límit del domini públic hidràulic, DPH. Font: Camprodon i al. (2012).
Dibuix de Roser Casas

Per acabar, i tenint com a referència els treballs citats, enumeram una sèrie de propostes per a la gestió dels torrents de Menorca:
1. Creació, a l’empar de l’administració competent, d’un equip tècnic interdisciplinari
que defineixi un model de gestió dels torrents a Menorca, tenint en compte els diferents punts de vista: seguretat ciutadana, risc d’inundacions, funcionalitats ecològiques, patrimoni etnològic, valors paisatgístics i turístics, etc.
2. Coordinació entre les diferents administracions a l’hora de gestionar els torrents:
ajuntaments, Consell Insular i diferents direccions generals del Govern balear.
3. Creació d’una franja de protecció d’uns tres metres d’amplària a cada banda dels
torrents on es prioritzi la vegetació de ribera autòctona i es deixi de llaurar. Les neteges haurien de respectar al màxim aquesta franja, eliminant-hi només les plantes
invasores.
4. Fer les neteges dels torrents sense maquinària pesant, eliminant només la vegetació o altres obstacles que dificultin el pas de l’aigua dins la llera. Tendir a afavorir les
formacions arbòries en forma de galeria, per aprofitar els efectes positius que crea
l’ombra sobre el torrent. La maquinària pesant s’hauria d’emprar només puntualment per eliminar formacions compactes de plantes invasores, com Arundo donax
o Ailanthus.
5. Fer campanyes d’eliminació d’espècies invasores, prioritzant-ne les que creen problemes de taponament dels torrents, com Arundo i Ailanthus.
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6. Controlar les fonts de contaminació, provinents sobretot de les explotacions agroramaderes i aigües residuals de depuradores.
7. Fer campanyes d’educació ambiental sobre la importància econòmica i ecològica
dels torrents, i explicar a la població el perquè de la gestió que s’hi decideixi fer.
8. Tendir a recuperar les morfologies naturals dels llits dels torrents, eliminant encaixonaments amb parets o formigó.
9. Controlar les extraccions directes d’aigua dels torrents i les represes que s’hi fan.
10. Crear una xarxa de riberes protegides. Identificar trams ben conservats de les diferents tipologies de riberes i dotar-les d’una protecció especial.
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1. Introducció
La conservació a llarg termini de la biodiversitat és una de les fites més importants en
els plans d’actuació del medi natural de la majoria d’institucions públiques (Rands et al.,
2010). L’assoliment d’aquest objectiu depèn, inevitablement, d’una gestió adequada dels
hàbitats i les espècies. Un debat freqüent sol ser si aquesta gestió s’ha de fer de manera
activa o passiva (Williams, 2011b). Si fa uns anys predominava un cert intervencionisme
actiu, actualment la tendència és una avaluació en cada cas (Williams, 2011a). Alguns
hàbitats i algunes espècies requereixen inevitablement d’una gestió activa, pràcticament
constant. Altres requereixen intervencions puntuals per encetar o reactivar un procés de
recuperació o regeneració. D’altres volen una gestió passiva, sovint limitada al control de
les amenaces que en posen en perill la conservació o en dificulten la recuperació (Prach,
2003; Miller i Hobbs, 2007).
En qualsevol cas, el paper de l’home, ja sigui com actor actiu o passiu, sempre hi sol
ser present, ja que ell és en la mateixa mesura, actualment, responsable de la destrucció
i conservació (Miller i Hobbs, 2007). De fet, és també un fet acceptat que alguns hàbitats
i espècies no es poden deslligar de l’activitat antròpica, sense la qual resten condemnats
a la desaparició (Pärt i Söderstörm, 1999; Bignal i Cracken, 2000; Robinson et al., 2001;
Benton et al., 2003).
Tant si s’ha d’actuar com si no, abans que res és necessari tenir uns coneixements
bàsics sobre el medi natural, sense aquests és probable que les actuacions de gestió no
es facin de manera adequada, que els resultats no siguin del tot positius o bé que tenguin
una persistència curta en el temps (Schreiber et al., 2004; Rands et al., 2010). Precisament, d’aquesta imprescindible relació entre estudi i aplicació pràctica, és un altre dels
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aspectes que alguns autors consideren fonamentals per a una gestió eficaç de la biodiversitat (Pullin i Knight, 2003; Schreiber et al., 2004).
Possiblement, aquestes siguin les argumentacions que expliquen millor l’èxit del programa LIFE de la Unió Europea, el qual té com un dels principals objectius la conservació
a llarg termini de la biodiversitat i el medi natural (Spinelli, 2005). Les propostes han tenir
una vocació pràctica, però alhora s’han de fonamentar en uns coneixements previs adequats, de manera que tot plegat faci possible que els objectius plantejats i els seus resultats tenguin una persistència en el temps (Miller i Kettunen, 2007).

2. La Directiva d’hàbitats i el programa LIFE
Des de l’aprovació l’any 1992 la Directiva d’hàbitats s’ha revelat com una de les eines
normatives més eficaces per a la conservació de la biodiversitat a la Unió Europea (Evans,
2012). Possiblement, una de les explicacions d’aquest èxit sigui el seu plantejament en la
classificació i identificació dels hàbitats, agafant una caracterització que segueix més els
criteris d’una visió paisatgística i variable per a cada zona biogeogràfica (Evans, 2006).
Així, es té una visió àmplia de cada hàbitat i, a la vegada, es fa més fàcil la seva localització en cada zona. El mateix plantejament també serveix per planificar les mesures o actuacions orientades a la gestió i així poder garantir-ne la conservació.
Des del mateix moment que es va aprovar la Directiva d’hàbitats es va veure la necessitat de crear un programa de finançament que facilités la gestió dels espais inclosos
en aquesta eina legal: la Xarxa Natura 2000 (Comissió Europea, 2003; Miller i Kettunen,
2007). A la vegada, es pretenia que les propostes impulsades a través d’aquesta línia
d’ajudes, a més de promoure la conservació a llarg termini, també tinguessin un caràcter
exportable, que poguessin ser útils a altres regions amb una problemàtica semblant. És
així com en el programa LIFE sempre han tingut millor valoració les propostes demostratives o innovadores (Comissió Europea, 2003).
Així, el programa LIFE des de la seva creació l’any 1992 s’ha desenvolupat en cinc
períodes o etapes que han donat suport a més de 4.000 projectes amb una inversió de
més 3,4 bilions d’euros (Comissió Europea, 2014).
Tot açò fa que el programa LIFE sigui la iniciativa europea més important de gestió i
conservació del medi ambient. Segons els objectius i àmbit d’actuació, les propostes es
classifiquen en grups o àrees prioritàries. En el període actual (2014-2020) hi ha establertes sis modalitats o tipus de projectes. Els projectes LIFE Natura són els que tenen una
incidència més directa en la gestió i conservació de la biodiversitat. També són els que
tenen reservada una partida pressupostària més important.
Els projectes LIFE Natura han de centrar les seves actuacions principals en espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 (ja siguin llocs d’interès comunitari (LIC), zones d’especial
conservació per a les aus (ZEPA) o zones d’especial conservació (ZEC)). Les accions que
s’hi plantegen han de tenir com a objectiu millorar les condicions de conservació a llarg
termini dels hàbitats i les espècies que són considerats d’interès comunitari en el marc de
la Directiva d’hàbitats.
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Segons estableix el programa LIFE, aquesta conservació ha de tenir un caràcter pràctic, s’ha d’aplicar en el mateix desenvolupament de la proposta i se n’han de poder valorar uns resultats mínims. En parlar de gestió i conservació no es refereix només a l’actuació directa damunt el medi natural, també ho fa en el sentit de la comunicació i sensibilització, per promoure la implicació de la societat en els objectius del projecte i que aquesta
resulti beneficiada per les seves accions (Comissió Europea, 2014).
Així, l’objectiu dels projectes és que la gestió no quedi només en aspectes científics i
tècnics, sinó també a un nivell que sigui fàcilment entenedor i assimilable per amplis sectors socials. Només així, amb la implicació de la societat, serà realment possible efectuar
una conservació a llarg termini que al mateix temps sigui eficient.

3. Els projectes LIFE Natura a Menorca
En els darrers anys a Menorca s’han desenvolupat tres projectes LIFE Natura pràcticament consecutius promoguts pel Departament de Medi Ambient del Consell Insular de
Menorca. Es pot dit que cada un ha significat un increment en la dificultat dels objectius i
resultats que es volien assolir. S’ha passat de treballar amb espècies, considerades individualment, a actuar en àrees paisatgístiques.
3.1. Conservació d’àrees amb flora amenaçada a l’illa de Menorca (LIFE FLORA;
2001-2005) http://lifeflora.cime.es
El primer projecte desenvolupat tenia com a objectiu recuperar unes condicions adequades per a la conservació a llarg termini de les espècies de la flora de Menorca incloses
en l’annex II de la Directiva Hàbitats: Anthyllis hystrix (Willk. ex. Barc.) Cardona, Contandr.
et Sierra, Apium bermejoi Ll. Llorens, Daphne rodriguezii Teixidor, Femeniasia balearica
(J.J. Rodr.) Susanna, Marsilea strigosa Willd., Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. i Vicia
bifoliolata J.J. Rodr. L’assoliment d’aquest objectiu principal es va plantejar amb el treball
des de diferents fronts:
• Millorar el coneixement sobre les espècies i elaborar eines de gestió per a la conservació a mig i llarg termini.
• Promoure espais protegits amb presència de les seves poblacions aïllades (microreserves de flora).
• Control de les principals amenaces que posaven en perill la seva conservació.
• Augmentar la conscienciació social sobre la necessitat de conservar la flora amenaçada.
Ara podem dir que la majoria d’aquests objectius parcials es van assolir. Abans d’acabar el projecte ja estaven redactats els set plans de gestió i conservació (Conesa Muñoz
et al., 2003; Draper et al., 2003; Mus Amezquita et al., 2003; Vicens et al., 2003; Pons
Fàbregas et al., 2004a, 2004b; Traveset et al., 2004) i com a valor afegit es va elaborar
un vuitè pla per a l’espècie Malva minoricensis (Cambess. J.J. Rodr.), de la qual actualment se n’ha demostrat la precarietat de l’estat de conservació i la validesa del seu rang
taxonòmic ja esmentats en el pla de gestió (Iriondo et al., 2003; Escobar et al., 2010).

225

P. FRAGA, I. ESTAÚN, E. CARDONA, M. COMAS · Els projectes LIFE Natura a Menorca: present i futur

Alguns d’aquests plans de gestió posteriorment han estat validats legalment com a plans
de recuperació o de conservació per part del Govern de les Illes Balears. La proposta de
xarxa de microreserves de flora també es va desenvolupar (fig. 1) i es va proposar per ser
aprovada, però mai no s’arribà a consolidar legalment.
Probablement allà on el projecte destacà més va ser en el control de les amenaces i
la sensibilització social. Va ser innovador en el control i eradicació de la planta invasora
Carpobrotus N. E. Br. (Fraga et al., 2005). Es convertí en la primera experiència en l’àmbit
mediterrani d’intentar controlar una espècie invasora en tot un territori. Els resultats van
ser prou satisfactoris. Se n’aconseguí l’eradicació en bona part dels ambients naturals
on creixia. Només dues zones relativament extenses (cap de Favàritx i Cala Barril) van
romandre sense actuar per oposició de la propietat. Més enllà dels bons resultats (més de
vint hectàrees alliberades i 2.500 m3 de Carpobrotus retirats), es va desenvolupar una experiència de coordinació i organització de les feines que va ser útil en projectes posteriors
i també es va crear un cas pràctic que ha servit d’exemple en altres iniciatives fora de l’illa
(Silva et al., 2014).

Fig. 1. Proposta de xarxa de microreserves de flora elaborada dins el projecte LIFE FLORA

En la comunicació i la sensibilització, el projecte actuà també des de diferents fronts.
Per una banda, centrà els esforços a sensibilitzar sobre el perill de les espècies invasores
com una amenaça real a la conservació de la biodiversitat. La sensibilització es va fer des
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d’un enfocament constructiu proposant alternatives d’espècies autòctones a les plantes
invasores que es podien considerar més útils en el seu ús en jardineria. Al mateix temps
es van dedicar esforços a destacar la importància de la flora endèmica i amenaçada de
Menorca com un patrimoni exclusiu i singular que era necessari conservar.
3.2. Gestió i conservació de basses temporals mediterrànies a l’illa de Menorca
(LIFE BASSES; 2005-2009) www.cime.es/lifebasses
Les basses temporals mediterrànies estan considerades com un hàbitat prioritari per
a la conservació dins la Directiva d’hàbitats (codi 3170). És un hàbitat que està present
a les cinc regions mediterrànies del món. A la Mediterrània es concentra principalment a
la part occidental: Península Ibèrica, Àfrica del nord, sud de França, illes tirrèniques i part
occidental d’Itàlia. A la regió de Califòrnia els coneixements sobre el seu funcionament i la
seva ecologia són elevats (Zedler, 1987), però a la Mediterrània el seu estudi és relativament recent (Céréghino et al., 2008). A Menorca va ser pioner l’estudi de Pretus (1990), i
van ser aquesta primera referència i especialment el desenvolupament d’un projecte LIFE
al sud de França (Grillas et al., 2004) els fonaments per elaborar la proposta del LIFE
BASSES. Així i tot es partia d’una situació d’incertesa i pocs coneixements en l’àmbit
pràctic, per açò la proposta inicial, a més de l’objectiu general de la conservació a llarg
termini de les basses temporals, plantejava altres objectius parcials ben necessaris:
• Millorar el coneixement sobre les basses temporals mediterrànies de l’illa.
• Establir i desenvolupar mètodes i pràctiques per a la recuperació de basses degradades.
• Conscienciar la població sobre la importància de les basses temporals com un hàbitat singular i, a la vegada, sensible.
El camí cap a l’assoliment del primer d’aquests objectius ja va donar uns resultats més
importants dels esperats inicialment. En pocs mesos es passà de la trentena de basses
que formaven part de la proposta a més de cinquanta (fig. 2). El mateix passà amb els estudis que desenvolupaven diferents grups d’investigadors per millorar el coneixement de
l’hàbitat (Boix et al., 2010; Carrera i Pons, 2010; Cirujano, 2010; Fraga et al., 2010; Moyà,
2010; Pericàs et al., 2010; Quintana, 2010; Santana et al., 2010; Soler i Méndez, 2010 ).
Tots donaren a conèixer novetats per a la biodiversitat de l’illa i la síntesi de cada un d’ells
va quedar recopilada en la publicació final del projecte (Fraga et al., 2010a), que s’ha convertit en una referència per entendre el funcionament ecològic de les basses temporals.
Les novetats i els resultats inesperats foren tan importants o més en les accions de
restauració i recuperació de l’hàbitat. La informació disponible de casos pràctics que servissin de referència era realment poca. Més encara per situacions com la de Menorca on
les basses temporals no eren sempre hàbitats pristins, sinó que algunes, sovint les més
importants, mostraven una clara relació amb l’activitat antròpica (Ferrer, 2010). Un altre
factor de dificultat era la diversitat de tipus de basses que hi havia a l’illa (Cardona et al.,
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2010). Per tot açò, la informació que es va poder recollir en les accions preparatòries va
ser fonamental en la intervenció en les basses.
Les actuacions de restauració van anar des de les més bàsiques com extreure sediments de basses reblertes, passant pel control de l’excés de vegetació llenyosa, fins a
la recuperació integral de l’hàbitat: reconstrucció de les estructures tradicionals de gestió (parets seques, accessos per al bestiar, canalitzacions d’aigua), recuperació de pràctiques agrícoles (ramaderia extensiva, abeurades alternatives), eliminació de drenatges,
control d’amenaces a l’àrea d’influència de la bassa, control d’espècies invasores, etc.
(Mascaró et al., 2010).

Fig. 2. Mapa amb la distribució de les basses temporals al final del projecte LIFE BASSES

La comunicació i sensibilització era un altre dels reptes importants del projecte (Allès,
2010). Fins a aquell moment, les basses temporals eren poc conegudes a l’illa o en qualsevol cas se’n desconeixia la importància com a hàbitat amb un elevat valor científic i
ecològic. Fins i tot els propietaris no n’eren conscients de la importància o fins i tot de
l’existència a les seves terres.
A més de tota la feina de comunicació bàsica (com ara la pàgina web del projecte,
publicacions diverses, articles, comunicats i entrevistes als mitjans de comunicació locals), dues iniciatives van ser destacades per l’impacte que van tenir en la sensibilització:
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una exposició itinerant sobre les basses temporals i la construcció d’una bassa temporal
didàctica. Encara que totes dues partien d’actuacions concretes del projecte, en realitat
eren transversals a bona part del projecte. L’impacte social es va poder apreciar en poc
temps, les basses temporals deixaven de ser un ambient desconegut, passaven a ser un
hàbitat valorat i que despertava interès (Cardona et al., 2013). Tot açò va tenir un efecte
de retorn pel projecte, arribaren indicacions de noves basses que fins aquell moment eren
pràcticament desconegudes.
Tots aquests bon resultats i experiències van culminar amb el Congrés Internacional
de Basses Temporals de l’any 2009 (Fraga, 2009), la publicació final del projecte (Fraga et
al., 2010a), i especialment en el reconeixement de la Comissió Europea com un dels sis
millors projectes LIFE Natura de l’any 2010 (Silva et al., 2011).

3.3. Conservació d’hàbitats d’espècies prioritàries a l’illa de Menorca (LIFE+
RENEIX; 2009-2015) http://lifereneix.cime.es
Els bons resultats dels dos projectes anteriors, especialment del LIFE BASSES, i el fet
d’haver desenvolupat unes metodologies de treball igualment exitoses i innovadores, eren
suficients arguments com per pensar en una nova proposta de projecte LIFE Natura que
encara fos un poc més ambiciosa en els objectius.
Si els dos projectes anteriors havien actuat damunt espècies amenaçades (LIFE FLORA) i un hàbitat complex i sensible (LIFE BASSES), el nou projecte LIFE+ RENEIX partia
com una suma dels dos. Es proposava actuar damunt àrees paisatgístiques senceres
amb tots els seus hàbitats i espècies. Perquè la proposta fos rellevant era necessari que
aquestes zones d’actuació tinguessin interès per a la conservació (presència d’hàbitats
d’interès comunitari i espècies vegetals considerades prioritàries) i, al mateix temps, una
situació d’amenaça o alteració que requerís actuacions de gestió (Fraga et al., 2013).
Finalment, se seleccionaren quatre zones (fig. 3): es Murtar, Binimel·là – Cala Mica, els
Alocs – el Pilar i el pas d’en Revull. Tres presentaven alteracions importants dels hàbitats
d’origen antròpic. A la zona des Murtar eren més localitzades, però tenien un impacte
directe sobre els hàbitats i les espècies objectiu del projecte. Als Alocs – el Pilar i a Binimel·là – Cala Mica, les alteracions eren més extenses i amb dos orígens diferents: intents
d’urbanització que havien causat una modificació del paisatge i excés de freqüentació
humana que generava una pressió difusa sobre els hàbitats. L’elecció del pas d’en Revull
obeïa principalment a raons de comunicació, sensibilització i implicació activa de la ciutadania per les actuacions prèvies de voluntariat que s’hi anaven desenvolupant.
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1. Sistemes dunars. Cala Pilar
2. Roquissars litorals. Binimel·là/Cala Mica
3. Zones humides. Binimel·là
4. Barrancs. Barranc d’Algendar
5. Marines litorals. Es Murtar
Fig. 3. Zones d’actuació del projecte LIFE+ RENEIX

L’objectiu general de la proposta era aconseguir una restauració integral de les zones
d’actuació que pogués garantir una conservació a llarg termini dels hàbitats naturals i les
espècies. Com en els projectes anteriors, hi havia entremig uns objectius parcials:
• Millorar els coneixements sobre cada zona, posant un especial interès en les causes
de la situació actual.
• Continuar aprofundint en l’ús de tècniques tradicionals per a la gestió ambiental.
• Desenvolupar metodologies per a la gestió a llarg termini d’àrees amb interès de
conservació.
• Conscienciar la societat sobre la possibilitat de poder restaurar i recuperar àrees
degradades per causes antròpiques.
En la primera etapa del projecte, les accions preparatòries, es van posar els fonaments per les accions de restauració, aquí es va tornar a posar en evidència la importància d’una planificació adequada i també d’una visió retrospectiva (Comas et al., 2013a).
Les accions d’actuació directa en el medi natural pràcticament s’iniciaren conjuntament amb les de sensibilització i comunicació aprofitant la conjuntura favorable de la zona
del pas d’en Revull per desenvolupar-hi jornades de voluntariat. Així també es recuperaven les iniciatives de participació social del primer projecte. Posteriorment seguiren les
actuacions as Murtar, als Alocs i finalment a Binimel·là, que va ser, amb diferència, la zona
que va requerir uns esforços de planificació i coordinació més importants i acurats. En
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totes les zones les tècniques tradicionals (parets seques, empedrats, portells i barreres,
síquies, etc.) van tenir un paper important en les actuacions de restauració.
A més de les jornades de voluntariat, el projecte LIFE+ RENEIX va desenvolupar altres
accions de comunicació i sensibilització que, en conjunt, pretenien mostrar com les actuacions antròpiques inadequades poden ser reconduïdes per aconseguir una recuperació de paisatges pràcticament perduts. Entre els productes del projecte convé destacar
algunes publicacions per l’acceptació que han tingut i la seva rellevància com a recursos
divulgatius sobre el medi natural de l’illa (Estaún et al., 2014; Fraga et al., 2014).
Els dotze anys de projectes han deixat una seqüència de resultats i experiències que
es poden resumir en els següents punts:
• El control d’amenaces és possible, amb uns coneixements previs i una planificació
adequada de les actuacions.
• És possible la restauració integral de zones (paisatges) degradades o amb un nivell
alt d’alteració.
• Les tècniques constructives tradicionals són una eina útil i efectiva en la gestió de
la biodiversitat.
• L’ús o recuperació de tècniques i oficis tradicionals facilita la sensibilització social.
• La participació ciutadana com a eina de sensibilització és més efectiva implicant el
major nombre possible de sectors socials
• La permanència dels objectius d’una gestió (manteniment a llarg termini i amb un
cost baix) està relacionada amb la comunicació social i amb la disponibilitat d’informació prèvia sobre els elements a gestionar.
Els projectes també han generat un important volum d’informació que, entre d’altres
coses, ha significat una actualització dels coneixements sobre hàbitats i espècies rellevants per a la conservació. Una exposició més detallada de l’evolució dels projectes i
el que han suposat en el marc de la conservació del medi natural de l’illa es pot veure a
(Estaún et al., 2015) Precisament, és a partir d’aquestes dades que es poden establir algunes previsions d’actuació de cara al futur.
4. Àmbits prioritaris de conservació
Tot i la important contribució dels projectes LIFE Natura a la conservació del medi natural i la biodiversitat de l’illa, encara hi queda feina per fer. La taula 1 mostra una relació
dels hàbitats d’interès comunitari presents a Menorca i les principals actuacions que s’hi
han fet des dels tres projectes LIFE Natura. Com es pot comprovar alguns n’han quedat
al marge; d’altres necessitarien de més esforços:
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Codi

Hàbitat (nom abreviat i adaptat
a les característiques insulars)

1110

Bancs d’arena submergits a
poca profunditat

1120

Praderes de posidònia
(Posidonion oceanicae)

1130

Estuaris

1150*

Llacunes litorals

1160

Grans cales i badies poc
profundes

1170

Esculls

1210

Vegetació anual sobre
acumulacions de restes marines

1240

Penyals mediterranis amb
vegetació de Limonium endèmics

LIFE

LIFE

•

•

1310

1410

Vegetació anual pionera amb
Salicornia i altres espècies de
sòls fangosos o arenosos

•

Formacions arbustives de
salicòrnies (Sarcocornetea
fruticosi)

1510*

Herbassars salins mediterranis
(Limonietalia)
•

Actuacions principals de
conservació directa

•

· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació

•

· Delimitació de zones sensibles,
control de l’excés de freqüentació

•

· Control d’espècies invasores
· Delimitació de zones sensibles

•

· Control d’espècies invasores
· Delimitació de zones sensibles
· Control d’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

•

· Control d’espècies invasores
· Delimitació de zones sensibles
· Eliminació d’accessos
incontrolats

•

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats

Prats salabrosos mediterranis
(Juncetalia maritimi)

1420
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Codi

Hàbitat (nom abreviat i adaptat
a les característiques insulars)

2110

Dunes mòbils embrionàries

LIFE

•

2120

2210

Dunes fixades amb Crucianellion
maritimae

2220

Dunes amb Euphorbia terracina

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius
Control d’espècies invasores

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

Dunes amb pradells del
Malcomietalia
•

2240

•

•

•

Dunes amb pradells del
Brachypodietalia anuals
•

Actuacions principals de
conservació directa
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

Dunes fixades amb vegetació
herbàcia
•

2230

LIFE+

Dunes mòbils amb Ammophila
arenaria
•

2130

LIFE

FLORA BASSES RENEIX
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Codi
2250*

Hàbitat (nom abreviat i adaptat
a les característiques insulars)

LIFE

LIFE

Dunes litorals amb Juniperussp.
pl.
•

2260

3120

3130

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

•

· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

Aigües oligotròfiques en sòls
arenosos amb Isoetes sp. pl.

3140

Aigües oligomesotròfiques
calcàries amb vegetació de
Charasp. pl.

3150

Basses i tolls permanents
eutròfics naturals amb vegetació
aquàtica

3170*

Basses temporals mediterrànies

•

234

•

Dunes amb formacions boscoses

Aigües embassades,
oligotròfiques o mesotròfiques
amb vegetació higròfila

Actuacions principals de
conservació directa
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

Dunes amb vegetació esclerofil·la
del Cisto-Lavanduletalia
•

2270*

LIFE+

FLORA BASSES RENEIX

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•
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Codi

Hàbitat (nom abreviat i adaptat
a les característiques insulars)

3290

Torrents mediterranis estacionals

LIFE

LIFE

•

5210

Formacions arborescents de
Juniperussp. pl.

5230*

Formacions arborescents de
Laurus nobilis

5320

5430

•

•

· Delimitació de zones sensibles
· Eliminació d’accessos
incontrolats

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Eliminació d’accessos
incontrolats

Comunitat de socarrells
(Launaeetum cervicornis)
•

6110

•

Garrigues termomediterrànies i
preestèpiques
•

Pradells de petites anuals i
suculentes en sòls prims calcaris

•

•

Actuacions principals de
conservació directa
· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

Formacions baixes d’Euphorbia
properes als penyals

•

5330

LIFE+

FLORA BASSES RENEIX
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Codi
6220*

Hàbitat (nom abreviat i adaptat
a les característiques insulars)

LIFE

LIFE+

Herbassars secs de gramínies i
anuals del Thero-Brachypodietea

•

6420

LIFE

FLORA BASSES RENEIX

•

•

Prats mediterranis de vegetació
herbàcia alta del MolinionHoloschoenion
•

7210*

Torberes calcàries amb Cladium
mariscus i formacions de
Phragmites

7220*

Fonts petrificants amb formació
de tova calcària (Cratoneurion)

8210

Costers rocosos calcaris amb
vegetació d’ambients rupícoles

8220

•

8310

Coves no explotades pel turisme

8330

Coves marines submergides o
semisubmergides

92A0

Boscos de ribera de planifolis
•

236

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Control de processos erosius
· Recuperació de pràctiques
tradicionals
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•

· Control d’espècies invasores
· Delimitació de zones sensibles
· Control de processos erosius
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

Costers rocosos silicis amb
vegetació d’ambients rupícoles
•

Actuacions principals de
conservació directa

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Recuperació de pràctiques
tradicionals
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Codi
92D0

9320

Hàbitat (nom abreviat i adaptat
a les característiques insulars)

LIFE

LIFE

Boscos i formacions llenyoses en
galeria termomediterrànies

9540

•

•

· Recuperació de l’hàbitat
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

•

· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Control de l’excés de freqüentació
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

Alzinars
•

Actuacions principals de
conservació directa
· Control d’espècies invasores
· Recuperació de l’hàbitat
· Delimitació de zones sensibles
· Eliminació d’accessos
incontrolats
· Recuperació de pràctiques
tradicionals

Ullastrars
•

9340

LIFE+

FLORA BASSES RENEIX

Formacions forestals de Pinus
halepensis
Taula 1. Principals actuacions de conservació realitzades pels projectes LIFE Natura
als hàbitats d’interès comunitari de Menorca

4.1. Hàbitats marins i litorals de condicions extremes (1110, 1120, 1130, 1150*,
1160, 1170, 1210, 1420)
Els ambients marins de la Directiva d’hàbitats són els que, per ara, han rebut menys
atenció en el marc dels projectes LIFE, no només a Menorca (Airoldi i Beck, 2007), i encara les propostes que s’han desenvolupat en aquest sentit han estat bàsicament a escala
teòrica. En els hàbitats litorals de condicions extremes a l’illa s’ha de destacar la importància de les llacunes litorals (1150*), ja que en aquesta classificació entrarien bona part
de les zones humides costaneres (goles, prats, albuferes, etc.). A la vegada, tenen associats altres hàbitats que tenen un elevat interès de conservació i que mostren unes condicions extremes semblants a les basses temporals. Seria el cas dels salobrars i hàbitats
aquàtics hiperhalòfils que en els darrers anys s’ha comprovat que tenen una biodiversitat
singular i de distribució restringida (Fraga i Sáez, 2003).
4.2. Hàbitats dunars (2110, 2120, 2130, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250*, 2260, 2270*)
Els sistemes dunars i els arenals de l’illa han estat motiu de nombrosos estudis en els
darrers anys (Cardona et al., 2004; Roig-Munar et al., 2009), fins i tot s’han revelat com
un important nucli de flora endèmica (Fraga i Rosselló, 2010, 2011). En projectes anteriors
ja s’hi ha fet feina (Comas et al., 2013c), però per la seva importància, les pressions a què
estan sotmesos i la seva sensibilitat a les amenaces, és necessari seguir-hi treballant.
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4.3. Aigües embassades permanents o de curs lent (3130, 3140, 3150)
Els hàbitats d’aigua dolça permanents o amb estacionalitat reduïda és un altre grup
oblidat i poc estudiat a l’illa. També són els ambients que més han patit una important degradació per alteracions com la sobreexplotació dels aqüífers, la contaminació o les espècies invasores. És així com ullals, tolls i gorgs han desaparegut a moltes zones o mostren
una degradació important. Tal com es va plantejar al projecte LIFE BASSES s’hauria de
començar per millorar el seu coneixement i actuar-hi és fonamental. Per exemple, hi falta
la feina més bàsica: l’inventari i catalogació.
4.4. Torrents mediterranis i boscos de ribera (3290, 92A0, 92D0)
En els darrers anys s’han produït a Menorca actuacions en torrents que han tingut un
fort ressò social per l’impacte visual i paisatgístic. Els torrents i la vegetació associada es
troben en una situació de conflicte permanent. Per una banda són importants per evitar
situacions de risc com les inundacions o desperfectes en infraestructures, però a la vegada tenen associada un biodiversitat i uns hàbitats que els caracteritzen. Es convenient
canviar la percepció dels torrents, passant a una consideració des del punt de vista ecològic i holístic, així la gestió adequada d’aquests ambients, molt probablement, aconseguiria fer compatibles els dos interessos. Seria un altre cas pràctic de com les tècniques
tradicionals poden ajudar a la gestió sostenible.
4.5. Formacions arborescents d’extensió reduïda (5210, 5230*)
Els savinars fora d’ambients dunars (5210) o els boscos de llorers d’alguns barrancs
(5230*) són només dos exemples de formacions forestals de les quals es tenen pocs coneixements en la majoria d’aspectes, també sobre l’estat de conservació i les possibles
amenaces.
4.6. Prats torbosos (7210*)
La presència d’aquest hàbitat és relativament freqüent a les zones humides de l’illa,
especialment en aquelles que tenen un bon estat de conservació. En canvi, pràcticament
ha desaparegut a l’interior de l’illa on antigament hi havia també algunes zones humides
que probablement tenien una biodiversitat parcialment diferent. Com preveu la mateixa
Directiva d’hàbitats seria convenient dedicar esforços a la recuperació d’alguns d’aquests
ambients perduts.
4.7. Fonts petrificants (7220*)
Actualment, la situació d’aquest hàbitat és semblant a la d’altres ambients aquàtics,
pateix una degradació important i especialment destaca la falta de coneixements bàsics
com l’inventari i catalogació. Algunes actuacions puntuals desenvolupades recentment
amb bons resultats, fan suposar que seria prou realista promoure’n la recuperació. Seria
una altra iniciativa en la qual les tècniques tradicionals tindrien un paper fonamental.
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4.8. Coves (8310, 8330)
Diferents estudis han mostrat com alguns ambients subterranis de Menorca tenen característiques singulars que justifiquen completament iniciatives per a la seva protecció i
millora dels coneixements (Pons i Vadell, 2011).
4.9. Formacions boscoses extenses (9320, 9340, 9540)
Tot i que diferents dades indiquen l’increment de la superfície forestal a l’illa, aquest
fet no té perquè ser un indicador de la millora del seu estat de conservació en aspectes
qualitatius. El projecte LIFE+ BOSCOS, de la modalitat de medi ambient i governança
del programa LIFE, està treballant en la seva gestió sostenible. Així i tot, és possible que
alguns aspectes fonamentals dels alzinars i ullastrars de l’illa encara necessitin més iniciatives. Així per exemple poc se sap de l’estructura vertical de la biodiversitat o de l’impacte
real d’algunes patologies.
Amb les espècies la situació és semblant, tot i que s’han fet importants avenços en la
gestió i protecció activa d’algunes, principalment les incloses en l’annex II de la Directiva
d’hàbitats, per altres encara seria desitjable seguir-hi fent feina, si més no per ser més
conscients del seu estat de conservació i les seves necessitats de gestió:
4.10. Endemismes en situació precària
El projecte LIFE FLORA va ser una contribució important a la millora en el coneixement de dos endemismes en situació crítica en aquell moment: Apium bermejoi i Vicia
bifoliolata. Al mateix temps mostrava les necessitats de conservació per altres com Malva
minoricensis. Possiblement, encara requeririen de més atenció la situació d’endemismes
animals, com ara algunes poblacions de sargantana balear (Terrasa et al., 2008) o d’alguns invertebrats (Pons, 2007).
4.11. Endemismes de descripció recent o en situació poc clara
Diferents treballs sobre la flora de l’illa han donat a conèixer noves espècies per a la
ciència (Fraga et al., 2007; Pujadas-Salvà i Fraga, 2008; Fraga i Rosselló, 2010a, 2010b,
2011; Pujadas-Salvà i Fraga, 2012). D’aquests nous endemismes es tenen els coneixements bàsics sobre l’estat de conservació, però és del tot necessari aprofundir en les
amenaces i la seva ecologia, més encara considerant que molts estan directament relacionats amb hàbitats d’interès comunitari.
4.12. Grups d’espècies amb taxonomia poc clara
Tant al món vegetal com a l’animal, hi queden nombrosos aspectes taxonòmics a resoldre, en aquests grups conflictius, fàcilment hi deu haver espècies que es troben en situació crítica. Com reconeix el mateix programa LIFE, és del tot necessari seguir treballant
en el seu estudi.
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4.13. Espècies no endèmiques de distribució restringida
Més enllà de les espècies endèmiques, a la biodiversitat insular hi ha altres tàxons que
sense ser endèmics tenen igualment un elevat interès de conservació, ja sigui pel seu caràcter relicte o per tenir una situació precària en tota la seva àrea de distribució. El cas de
Marsilea strigosa o Pilularia minuta Durieu són dos exemples de com els projectes LIFE
van contribuir a la seva conservació (Fraga et al., 2010b).
4.14. Espècies d’hàbitats antròpics
La dependència d’espècies o comunitats vegetals senceres, fins i tot hàbitats, a certes activitats humanes, principalment tradicionals, és un fet acceptat i reconegut (Marshall
i Moonen, 2002). El cas més conegut és el de les segetals, actualment protegides a diversos països europeus (Hulina, 2005), però encara n’hi ha d’altres que es troben en una
situació semblant i seria convenient fer-ne una gestió adequada.

5. Necessitats de conservació
La priorització anterior obeeix a unes necessitats de conservació que, més enllà de
la situació d’amenaça o la singularitat dels hàbitats i les espècies, també està motivada
en l’existència d’amenaces o alteracions que poden aconsellar la necessitat de gestió i
conservació, en major o menor grau. Precisament, la identificació d’aquestes amenaces i
la seva exposició d’una forma adequada és un dels factors clau en l’elaboració d’una proposta de projecte LIFE Natura. En aquests dotze anys d’experiències les amenaces més
recurrents i les que s’han quedat més al marge de les actuacions serien les següents.
5.1. Espècies invasores i assilvestrades
Tot i els bons resultats obtinguts en el LIFE FLORA i, en menor mesura, en el LIFE
BASSES, és aquesta una amenaça activa i en progressió exponencial. En la flora la proliferació d’espècies com Pennisetum clandestinum o Pittosporum tobira és una situació
preocupant i que requereix d’actuacions urgents. Encara que els projectes LIFE desenvolupats fins ara s’han centrat en les amenaces sobre la flora i els hàbitats, no hem de
perdre de vista les amenaces que suposen algunes espècies per a grups de fauna amb
interès de conservació, com és el cas de l’impacte dels moixos i altres animals assilvestrats sobre l’avifauna.
5.2. Desaparició de pràctiques i tècniques tradicionals
El paisatge en mosaic que caracteritza bona part de la superfície insular és una conseqüència de segles i segles d’intervenció humana a petita escala i de baixa agressivitat. La
seva dependència de l’agricultura tradicional és inqüestionable. La utilitat de les tècniques
tradicionals per a la gestió comprovada en alguns projectes LIFE (Mascaró et al., 2010;
Comas et al., 2013b), encara justifica més classificar com a amenaça la seva desaparició.
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5.3. Excés de freqüentació
Una amenaça molt relacionada amb la següent d’aquesta enumeració. Sovint és la
falta d’informació la que afavoreix la degradació del medi natural. Tanmateix, la creixent
importància del turisme i, paradoxalment, un major interès per conèixer i viure de prop
la natura causen situacions de degradació que s’han de gestionar de forma adequada.
Algunes de les experiències generades en el projecte LIFE+ RENEIX demostren que és
possible revertir situacions de degradació derivades d’aquesta amenaça.
5.4. Falta de conscienciació i sensibilització
És una amenaça global i que es pot qualificar com a generadora d’altres amenaces
i de moltes alteracions d’origen antròpic: accessos incontrolats, abocament de residus,
degradació d’hàbitats poc coneguts o poc evidents, proliferació d’invasores, etc. Com
s’ha demostrat en els projectes LIFE Natura desenvolupats a Menorca incidir-hi en sentit
positiu és una garantia de bons resultats i de persistència dels mateixos.
5.5. Degradació difusa del medi natural
És també una conseqüència de les anteriors i dels canvis d’usos del sòl. A Menorca
és un problema creixent i sovint silenciós, que pot tenir unes conseqüències dràstiques
per a la biodiversitat. La proliferació d’esdeveniments, infraestructures o equipaments en
el medi natural ha causat ja la desaparició de poblacions d’espècies amenaçades. Com
tots els usos intensius del territori, la intensificació agrària també contribueix a aquesta
degradació generalitzada del medi natural.

6. Com s’ha actuar? Suggeriments per a futures iniciatives de
conservació
En la introducció d’aquest capítol es discutia sobre el dilema de la conservació activa o passiva. En els apartats anteriors es pot comprovar que és igualment una constant
en l’elaboració i desenvolupament dels projectes LIFE Natura. Com a conclusió, es pot
afirmar que de l’experiència d’aquests es poden donar algunes indicacions per a futures
propostes o iniciatives semblants:
• Millorar els coneixements sobre els elements a gestionar és la pedra fonamental de
la conservació i la gestió. Els aspectes més bàsics del coneixement, inventariar i
catalogar són així del tot necessaris (Wilson, 1988).
• El responsables de la Comissió Europea han reconegut que un dels defectes dels
projectes LIFE Natura és limitar les actuacions als espais de la Xarxa Natura 2000.
La nova etapa del programa LIFE està orientant línies de subvenció en aquest sentit, és a dir, fora de la Xarxa Natura 2000. El mateix passa a Menorca. Per posar un
exemple, una part important de la riquesa florística de l’illa queda fora dels espais
LIC (fig. 4).
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• Si la falta de conscienciació i de sensibilització és una de les principals amenaces, és lògic que en qualsevol iniciativa de conservació del medi natural aquesta
sigui una part fonamental de les actuacions. En els projectes LIFE Natura, seguint
aquests plantejaments s’han obtingut resultats positius. Però també és important
saber com dirigir els esforços cap a la societat. Les darreres experiències en el
LIFE+ RENEIX indiquen que els òrgans locals de participació ciutadana (comitès
AL21, organitzacions de voluntariat, associacions de vesins) poden ser un vector
eficient i de baix esforç. Tampoc s’ha de perdre de vista la necessitat del treball de
conscienciació amb les generacions més joves.
• En les diferents disciplines científiques que es dediquen a la conservació de la biodiversitat cada vegada hi ha un major consens a plantejar les iniciatives des d’un
punt de vista integral, açò és considerar els hàbitats i les espècies com a integrants
d’unitats paisatgístiques o geogràfiques i a partir d’aquí dissenyar les actuacions. És
el mateix plantejament que s’ha fet servir en el LIFE+ RENEIX.
• Valorar en cada moment la conveniència d’una gestió activa o passiva. És tant com
dir que és necessari tenir una visió retrospectiva dels processos que han conduit
a la situació actual. És així com es pot apreciar millor el paper que hi poden haver
tingut els diferents factors en la conservació o en la degradació, entre els quals hi ha
l’activitat humana, tant en sentit negatiu com positiu.
En el fons, aquestes consideracions, són algunes de les que habitualment es plantegen en el moment de dissenyar una proposta de projecte LIFE Natura. Ara ja, només
queda esperar que tota la feina feta no quedi només en el record, sinó que perdurin els
beneficis a la natura i, sobretot, que se segueixen desenvolupant a l’illa iniciatives semblants orientades a la conservació del patrimoni natural.

Fig. 4. Delimitació de zones amb interès de conservació pels valors florístics a Menorca
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La conservació d’ocells
i les xarxes de seguiment
Òscar GARCIA-FEBRERO
Societat Ornitològica de Menorca

1. Introducció
1.1. Els ocells com a indicadors mediambientals

S’està fent cada cop més palès que els ocells juguen un paper d’indicador biològic als
ecosistemes terrestres, als quals, sovint, és extremadament difícil demostrar els efectes
adversos de les diferents pertorbacions o canvis en l’hàbitat. Els ocells terrestres, que són
bàsicament diürns, són relativament fàcils d’observar i capturar i, a més, són presents a
gairebé tots els ecosistemes terrestres amb una abundància considerable i amb una diversitat substancial. L’estacionalitat dels seus cicles vitals i la seva moderada longevitat, a
més a més, facilita la determinació de l’estructura i la supervivència de les seves poblacions.
1.2. Estudis intensius de poblacions d’aus
Els estudis intensius de poblacions d’aus permeten conèixer en detall els mecanismes
que en regulen les dimensions en àrees reduïdes. Aquests estudis, que utilitzen l’anellatge
com a eina de treball, resulten fonamentals per entendre els processos a major escala.
Proporcionen informació bàsica sobre la biologia reproductora de les espècies (edat de la
primera reproducció, nombre de niuades, taxa de poligàmia, etc.). I, amb estudis intensius, es poden fer experiments per contrastar hipòtesis sobre factors que afecten les poblacions. Aquests experiments només es duen a terme en àrees reduïdes, però ofereixen
una interessant visió sobre processos generals, extrapolables a regions més àmplies. Així,
mitjançant estudis intensius s’han conegut els següents patrons generals:
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• La majoria dels adults esdevenen aus sedentàries o tornen migradores als mateixos
llocs de reproducció. Les taxes de recaptura d’adults es poden, per tant, emprar
com a mesura de la supervivència.
• Les variacions poblacionals en passeriformes estan generalment provocades per
canvis en les taxes de supervivència o de reclutament en les poblacions reproductores més que per variacions en l’èxit reproductor.
• La mobilitat de les aus joves és més gran que la dels adults i només una petita part
dels joves s’incorpora a la població reproductora de l’àrea on van néixer. Les femelles joves tendeixen a dispersar-se més lluny que els mascles joves entre el lloc de
naixement i el de la seva primera reproducció.
• Moltes poblacions tenen individus no reproductors que només s’aparellen si queda
vacant algun dels territoris establerts.
• La presència d’aquestes aus «suplementàries» pot servir per estabilitzar determinades poblacions. La majoria de les aus es mor abans d’arribar a reproduir-se. Només
uns pocs individus són capaços de sobreviure i contribueixen, així, de manera desproporcionada, a les successives generacions: el 3 % de mallerengues blaves (Parus caeruleus) i el 6 % de les àguiles peixateres (Pandion haliaetus) que neixen un
any són responsables de produir el 50 % dels polls de la generació següent.

2. Metodologia
Les metodologies emprades per la SOM, Societat Ornitològica de Menorca, com a
eina de monitoratge de les poblacions d’ocells són les estacions d’esforç constant a Menorca (ECME) i el seguiment d’ocells comuns a Menorca (SOCME).
2.1. Estacions d’esforç constant a Menorca (ECME)
Les EEC a Menorca segueixen la mateixa metodologia emprada des dels anys vuitanta del segle passat amb el Constant Effort Site (CES) del anglesos o al Monitoring
Avian Productivity (MAP) fet pels americans i que actualment també utilitza l’Institut Català
d’Ornitologia (ICO) amb el projecte SYLVIA o el projecte SACRE de la Societat Espanyola
d’Ornitologia (SEO).
Això permet contribuir al projecte de seguiment europeu amb el suport de l’entitat
europea EURING, European Union of Bird Ringing, que promociona l’ús de l’anellatge en
els estudis científics i de conservació que empren les aus com a indicadors de la salut
ambiental a llarg termini, i consideren una prioritat l’ampliació d’aquests estudis per arreu
d’Europa (ICO, 2001).
Per tal d’unificar uns resultats comparables amb la resta d’estacions d’anellatges situades al continent, el període que emprarem com estandarditzat serà el comprès en set
períodes de quinze dies (del dia 1 de maig fins al 15 d’agost), en què es fan set jornades
d’anellatge.
Enguany ja fa tretze anys que es fan aquests estudis a Menorca: tretze anys a Alforí,
dotze anys a s’Albufera des Grau (en funcionament des de l’any 2001), tres anys a l’es-
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tació de na Vermella (2006, 2007 i 2008) dos anys a l’estació de Son Bou (2001 i 2003),
cinc anys a l’estació d’Algendaret (Maó) i dos anys a Binifadet (Sant Lluís).
2.2. Seguiment d’Ocells Comuns a Menorca (SOCME)
El programa SOCME és un programa de seguiment de l’avifauna impulsat per la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), integrat dins la xarxa d’itineraris del Seguiment
d’Aucells Comuns de les Illes Balears (SAC) i basat en el Seguiment d’Ocells Comuns a
Catalunya (SOCC). El seu objectiu és conèixer les tendències temporals que es produeixen en l’abundància dels ocells comuns a Menorca, factor essencial per determinar l’estat
de conservació de les diferents espècies d’ocells i dels seus hàbitats. El SOCME es basa
en el transsecte com a mètode per obtenir índexs d’abundància de les diferents espècies
d’ocells i pren la quadrícula UTM 5×5 km com a base per determinar les zones de mostreig, és a dir, per situar adequadament els transsectes en el territori.
A Europa, hi ha països on fa dècades que es fan aquest tipus de projectes i d’altres
on tot just es comencen a implantar. L’European Bird Census Council (EBCC), organització internacional creada per potenciar els programes de monitoratge d’ocells, porta a
terme el Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), un projecte en què
es combinen les dades dels seguiments d’ocells comuns. Un clar exemple de la utilitat
del monitoratge de les poblacions d’ocells és l’elaboració de bioindicadors. Des d’aquest
punt de vista, els resultats de les dades recollides des dels anys vuitanta a tot Europa indiquen un descens generalitzat de les poblacions d’ocells, en particular de les poblacions
dels ocells d’ambients agrícoles a causa de la intensificació de l’agricultura.

3. Situació actual i tendències als vint darrers anys
Primer de tot, cal destacar la complementarietat de les dues metodologies emprades
per al seguiment de les poblacions d’ocells a Menorca. EL SOCME permet obtenir dades
generals de totes les espècies nidificants a Menorca. Per altra banda, l’ECCME, encara
que abraci un nombre menor d’espècies, tenint en compte que les xarxes d’anellatge tan
sols permeten la captura dels ocells que transiten a la franja de zero a tres metres d’altura, permet aprofundir en el coneixement dels paràmetres demogràfics de les poblacions
d’ocells. Així podem conèixer quina és la productivitat, la composició d’edats o la supervivència de les diferents espècies d’ocells nidificants a Menorca.
Les espècies més abundants a Menorca segons les dues metodologies emprades són
el pardal (Passer domesticus), espècie antropòfila i amant dels terrenys agrícoles i el busqueret de capnegre (Sylvia melanocephala), habitant dels terrenys forestals, preferentment
de l’estrat arbustiu (vegeu fig. 1 i 2).
També s’ha pogut descobrir l’alta supervivència dels ocells de Menorca, amb un 20 %
de mitjana d’ocells reproductors anellats en anys anteriors, respecte al continent que té el
10 % de supervivents de mitjana. La menor pressió depredadora als ecosistemes insulars
podria ser una explicació plausible. Aquesta major supervivència també pot explicar la baixa productivitat i reclutament, amb el 54 % i el 50 % respectivament (veure taula 2 i fig. 3).
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Fig. 1. Abundàncies relatives, expressades en individus/km, de les trenta-set espècies estivals
representades al SOCME excepte les aus marines, les aus aquàtiques, els rapinyaires i els migrants
no reproductors. Les dades corresponen als valors anuals mitjans per a la xarxa d’itineraris SOCME al
període 2003-2008

Fig. 2. Percentatge de les captures d’exemplars reproductors de les trenta-set espècies nidificants.
Les dades corresponen als valors totals per a la xarxa d’estacions EECME al període 2001-2012
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Fig. 3. Productivitat (proporció de juvenils respecte al total de captures), reclutament (proporció adults
nascuts l’any anterior respecte al total d’adults reproductors) i el percentatge de recuperacions dels anys
anteriors a Menorca durant el període 2001-2012

Amb les dades obtingudes amb les dues metodologies esmentades anteriorment es
pot dir que les tendències dels ocells (passeriformes) a Menorca durant l’època reproductora han vingut donades principalment per tres factors:
1. Aspectes climatològics. La temperatura hivernal baixa, com és el cas dels hiverns
de 2005 o 2012 (vegeu fig. 4) van afectar molt la supervivència de les espècies sedentàries més termòfiles, com és el cas del busqueret capnegre (Sylvia melanocephala) (vegeu
fig. 5). Les fortes pluges durant l’època reproductora no semblen afectar-ne la productivitat.
Fora de la nostra illa, la climatologia a les àrees d’hivernada de les espècies reproductores estivals a l’Àfrica poden haver afavorit l’increment significatiu del període 2003-2008
de les poblacions de rossinyol (Luscinia megarhynchos) o el capsigrany (Lanius senator
badius), entre d’altres (vegeu taula 1).
2. Gestió del territori. La gestió intensiva o abandonament de les àrees agrícoles-ramaderes afecten negativament les espècies anomenades estepàries o d’espais oberts,
com és el cas del passerell (Carduelis cannabina) amb una davallada del 67 % o del vitrac
(Saxicola torquatus) amb un decrement del 52 % (vegeu taula 1).
L’abandonament de la gestió i l’evolució de les masses forestals a l’illa, com són els
casos de les estacions d’anellatge de s’Albufera des Grau i Alfurí de Dalt han afavorit
l’augment de les espècies forestals, com el tord negre (Turdus merula), el busqueret de
capell (Sylvia atricapilla) o el rossinyol (Luscinia megarhynchos) (vegeu taula 1 i fig. 5). Per
altra banda, l’augment de la complexitat estructural de la vegetació sembla haver afectat
negativament el busqueret capnegre (Sylvia melanocephala) (vegeu fig. 5), espècie més
mediterrània amant de les masses forestals més baixes i degradades.
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2003

2004
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2008
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Tendència
promig amual
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Significació
estadística

Alectoris rufa

10

1

2,0

0,9

1,4

1,5

1,7

70%

7%

Canvi incert

8

1

0,3

0,6

0,5

1,1

1,4

41%

16%

Canvi incert

13

1

0,4

0,9

0,2

0,6

0,6

-35%

-7%

Canvi incert

8

1

0,8

2,0

1,0

0,8

1,9

93%

8%

Canvi incert

14

1

1,1

0,9

1,2

1,1

2,1

109%

12%

Canvi incert

9

1

2,2

5,0

3,4

1,4

1,4

39%

0%

Canvi incert

18,1 16,9

Coturnix coturnix
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Apus apus

8

1

8,5

0,5

2,8

181%

36%

Canvi incert

13

1

1,2

0,8

0,4

0,8

0,8

-18%

-9%

Canvi incert

Galerida theklae

9

1

2,1

1,9

1,7

1,3

1,1

15%

-2%

Canvi incert

Hirundo rustica

11

1

0,8

1,6

0,9

2,9

0,8

-23%

6%

Canvi incert

Anthus campestris

12

1

0,9

1,1

1,4

1,0

1,3

31%

5%

Canvi incert

Luscinia megarhynchos

14

1

1,2

1,8

1,9

2,6

2,4

136%

21%

Fort increment

Saxicola torquata

13

1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

-52%

-8%

Canvi incert
Estable

Merops apiaster
Upupa epops

8

1

0,4

0,8

1,1

0,5

0,8

-18%

-1%

Turdus merula

15

1

0,9

0,8

1,0

0,9

1,5

45%

7%

Cettia cetti

12

1

1,0

0,9

1,8

2,0

1,8

81%

18%

Sylvia melanocephala

15

1

0,7

0,4

0,6

0,8

1,0

-4%

2%

Canvi incert

Monticola solitarius

Sylvia atricapilla
Muscicapa striata

Canvi incert
Increment moderat

7

1

4,7

1,1

1,2

0,9

2,2

119%

-2%

Canvi incert

10

1

1,7

0,4

0,6

0,5

0,5

-47%

-17%

Canvi incert

9

1

1,7

3,6

4,0

4,5

4,2

316%

33%

Canvi incert

Lanius senator

12

1

1,1

0,8

1,9

1,1

2,8

176%

19%

Increment moderat

Corvus corax

10

1

0,8

1,3

0,5

0,4

0,6

-35%

-14%

Decrement moderat

Passer domesticus

15

1

1,2

1,1

1,3

1,1

1,0

1%

0%

Fringilla coelebs

10

1

0,5

1,2

1,4

2,0

2,7

173%

30%

Canvi incert

Carduelis chloris

14

1

0,8

0,9

0,9

0,6

1,0

-1%

-2%

Canvi incert

Carduelis carduelis

15

1

1,5

1,2

1,1

1,3

2,5

148%

12%

Canvi incert

Carduelis cannabina

12

1

1,1

0,6

0,4

0,2

0,3

-67%

-26%

Emberiza calandra

14

1

0,9

1,0

0,8

0,9

1,1

8%

1%

Parus major

Estable

Fort decrement
Canvi incert

Taula 1. Canvis poblacionals de les vint-i-vuit espècies analitzades en el període reproductor 2003-2008.
De cada espècie es detalla la tendència mitjana anual del període 2003-2008 (en percentatge). En vermell,
les espècies que mostren increments o decrements estadísticament significatius
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Fig. 4. Temperatura mínima i precipitació mensual a l’illa de Menorca durant el període 2001-2007

Fig. 5. Canvis poblacionals en temporada de cria de les quatre espècies nidificants més anellades al total
de Menorca. Es mostren els índexs de les tretze temporades amb les tres estacions actives (el 2001 es
considera l’any de referència, índex=1). Es detalla la tendència mitjana anual (en percentatge)

3. Disponibilitat d’aliment. En aquest cas s’ha pogut observar concretament una
correlació entre l’explosió demogràfica de l’eruga de l’alzina (Lymantria dispar) a la zona
d’estudi d’Alfurí de Dalt al període 2008-2010 i una resposta amb l’augment de la productivitat de la primavera (Parus major) que depreda activament sobre aquest lepidòpter
durant la seva època reproductora (veure fig. 6).
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Edat 6

Edat 5

Edat 4

Datats

Edat 3 joves

PROP 5/ad

PROP joves

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

1

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Alectoris rufa

5

-

-

4

-

1

-

0,20

-

Asio otus

1

-

-

1

-

-

-

-

-

12

1

2

6

3

3

0,67

0,25

2 (22%)

4

-

-

2

-

2

-

0,50

-

Nom científic
Hieraetus pennatus
Falco tinnunculus
Burhinus oedicnemus

Otus scops
Columba palumbus

Rec.
(%adults)

Total
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2

-

-

1

-

1

-

0,50

-

41

7

8

17

15

9

0,53

0,22

3 (9%)

Caprimulgus europaeus

6

1

2

3

3

-

0,67

-

-

Apus pallidus

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Apus apus

5

-

-

5

-

-

-

-

-

Merops apiaster

3

-

-

2

-

1

-

0,33

-

42

7

10

8

17

17

0,59

0,40

2 (8%)

Galerida theklae

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Hirundo rustica

10

-

-

7

-

3

-

0,30

-

Hirundo daurica

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Anthus capmestris

8

-

3

1

3

4

-

0,50

-

Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Upupa epops

34

2

9

1

11

22

0,82

0,65

-

Luscinia megarhynchos

504

203

124

16

327

161

0,38

0,32

72 (21%)

Turdus merula

431

179

83

6

262

164

0,32

0,38

72 (27%)

Cettia cetti

409

59

57

43

116

250

0,49

0,61

44 (28%)

Saxicola torquatus

43

-

1

16

1

26

1,00

0,60

1 (6%)

Acrocephalus arundinaceus

9

1

2

6

3

-

0,67

-

-

Acrocephalus melanopogon

14

3

3

7

6

1

0,50

0,07

-

Cisticola juncidis

49

5

19

14

24

11

0,79

0,22

-

2442

263

253

45

516

1880

0,49

0,77

158 (28%)

Sylvia atricapilla

627

136

161

28

297

302

0,54

0,48

95 (29%)

Sylvia cantillans

2

-

1

-

1

1

-

0,50

-

Acrocephalus scirpaceus
Sylvia melanocephala

Muscicapa striata
Parus major
Regulus ignicapillus

256

37

2

-

27

2

8

-

0,22

3 (10%)

274

50

45

6

95

173

0,47

0,63

31 (31%)

18

-

6

2

6

10

1,00

0,56

1 (13%)

Datats

88

10

116

Rec.
(%adults)

Edat 4

28

PROP joves

Edat 5

161

PROP 5/ad

Edat 6

Lanius senator

Edat 3 joves

Nom científic

Total
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35

0,76

0,22

7 (6%)

Fringila coelebs

92

22

32

5

54

33

0,59

0,36

9 (15%)

Carduelis chloris

387

130

142

12

272

103

0,52

0,27

18 (6%)

Carduelis carduelis

157

21

41

9

60

86

0,68

0,55

2 (3%)

Carduelis cannabina

87

15

22

5

37

45

0,59

0,52

2 (5%)

Passer domesticus

796

-

-

528

-

268

-

0,34

58 (11%)

Emberiza calandra

17

-

1

9

1

7

-

0,41

-

6736

1136

1116

857

2250

3627

0,50

0,54

580 (19%)

TOTAL NIDIFICANTS

Taula 2. Primeres captures per espècies entre el 01/V i el 08/VIII per al període 2001-2012 ordenades
sistemàticament. Es diferencia els adults (edat 6) dels nascuts l’any anterior (edat 5). Es presenta el
percentatge adults de primer any (edat 5) respecte els reproductors i el percentatge de juvenils respecte
el total. També es mostra les recuperacions d’exemplars d’anys anteriors

Fig. 6. Productivitat (proporció de juvenils respecte al total de captures) de primavera (Parus major) a
Menorca durant el període 2001-2012

4. Propostes de futur
Tenint en compte que la continuïtat al llarg dels anys és un dels factors més importants a l’hora d’assolir els objectius del projecte, la principal prioritat és la de mantenir els
itineraris i estacions d’anellatge existents.
En el cas del SOCME, si s’ofereixen més col·laboradors, es podrà ampliar la xarxa
d’itineraris, prioritzant les zones més mal representades en el territori insular que no tin-
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guin itineraris (zona sud i centre de ponent). També s’haurien de cobrir els ambients inframostrejats (les cobertes artificials i els hortals i fruiters) per tal que la mostra total dels
itineraris sigui al més representatiu del conjunt de l’illa.
Un altre objectiu que val la pena no perdre de vista és la possibilitat d’anar ampliant
el percentatge d’itineraris que utilitzen la metodologia ampliada respecte a l’estàndard.
D’aquesta manera, podríem fer una passa més endavant i començar a obtenir abundàncies absolutes de les espècies més abundants. Això, però, s’hauria de poder fer a mesura que els col·laboradors es vagin sentin còmodes en els seus itineraris respectius i
assoleixin els coneixements necessaris per assumir aquesta metodologia més complexa
i exigent.
Aquest estudi intenta representar una aportació en el coneixement de l’ecologia del
paisatge de Menorca i així, ser una eina útil i eficient per permetre una gestió del territori
(forestal i agrícola) que no entri en contradicció amb la conservació de la diversitat ornítica
de la nostra illa.
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Especies clave de la Reserva de la
Biosfera. La lagartija balear, Podarcis
lilfordi (Günther, 1874)
Valentín PÉREZ-MELLADO
Departamento de Biología Animal. Universidad de Salamanca
Membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME

La lagartija balear, Podarcis lilfordi, constituye una de las especies clave de Menorca como Reserva de la Biosfera. Se trata del único vertebrado terrestre endémico del
Plio-Pleistoceno, el último representante de la fauna de vertebrados anterior a la llegada
de los seres humanos. Durante las dos últimas décadas, desde la constitución de la Reserva de la Biosfera, se han acumulado una cantidad significativa de conocimientos sobre
esta especie, tanto sobre su evolución molecular, como sobre su demografía, rasgos de
historia natural, ecología, conducta y estado de conservación de las poblaciones menorquinas. Sin embargo, algunos aspectos fundamentales sobre la situación de las poblaciones actuales se desconocen y otros brindan resultados sorprendentes desde el punto de
vista de la biología de la conservación.
Si bien algunas de las amenazas tradicionales que afectaban a la lagartija balear parecen haber desaparecido, o bien se han atenuado, otras nuevas han surgido en los últimos
años y viejos problemas, que parecían ya superados, han emergido de nuevo. La presión
humana sobre las frágiles poblaciones de la lagartija balear se manifiesta de muy diversas
formas y constituye, hoy como ayer, el principal factor de incertidumbre sobre el futuro de
esta especie única. En este trabajo, repasamos de forma resumida el estado actual de
nuestros conocimientos sobre este lacértido endémico, tratamos de identificar los principales factores que aún actúan como amenazas de las poblaciones supervivientes en los
islotes costeros y proponemos algunas actuaciones que garantizarían el futuro mantenimiento de P. lilfordi en el marco de la Reserva de la Biosfera.
Palabras clave: Podarcis lilfordi, Lacertidae, Islas, Menorca, Conservación.
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1. Introducción
Desde finales del siglo xix, mucho antes de que se declarara Menorca como Reserva de la Biosfera, las lagartijas baleares suscitaban ya el interés de investigadores de
toda Europa, atraídos por la extraordinaria variabilidad de las poblaciones microinsulares y sus peculiares características morfológicas (Böhme y Hutterer, 1999; Böhme, 2004,
2005; Pérez-Mellado et al., 2008 y referencias incluidas). A partir de un primer período
de estudios sistemáticos y faunísticos, en el cual se produce la descripción de numerosas subespecies, nueve de ellas aceptadas hoy día para los islotes costeros de Menorca
(Pérez-Mellado y Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 2009), los estudios de la lagartija balear
se centran sobre un extenso abanico de aspectos de la ecología del comportamiento de
la especie, incluyendo trabajos demográficos, de la biología de la reproducción, biología
térmica, densidad de población, ecología trófica y finalmente, filogeografía y evolución
molecular. De este modo, hoy día hemos acumulado una extensa información, particularmente sobre las poblaciones de los islotes costeros de Menorca y, en menor medida,
también sobre las que habitan en las costas mallorquinas y el archipiélago de Cabrera (ver
resúmenes en Pérez-Mellado, 2005, 2006, 2009).
En este trabajo revisaremos de modo sucinto nuestros actuales conocimientos de la
lagartija balear en Menorca tras estas primeras dos décadas de existencia de la Reserva
de la Biosfera y abordaremos el panorama de las futuras investigaciones de la especie,
con un particular énfasis en los aspectos directamente relacionados con la biología de la
conservación de este endemismo único.

2. El origen de la lagartija balear
El ancestro común de las dos especies hermanas de lacértidos endémicos de Baleares, la lagartija balear, Podarcis lilfordi y la lagartija de las Pitiusas, Podarcis pityusensis,
se originó en las postrimerías de la denominada Crisis Messiniense, hace 5,3 millones
de años, cuando el Mediterráneo sufre una casi completa desecación durante más de
200.000 años (Alcover, 2010 y referencias incluidas). Con la separación de las dos grandes islas, la gran Gimnésica (Mallorca+Menorca) y la gran Pitiusa (Ibiza+Formentera), se
inicia también la separación en dos especies de la primitiva forma endémica de lacértido
propia de Baleares (Brown et al., 2008). Comienza entonces un extraordinario período en
el cual la lagartija balear convive con una rica fauna de aves, mamíferos, anfibios y reptiles
en las Gimnésicas (Alcover, 2010). Esta fauna, colectivamente designada como fauna de
Myotragus, carece sin embargo de algunos elementos característicos de otras comunidades de vertebrados terrestres, como las pequeñas aves de presas o los mamíferos
carnívoros de pequeña talla corporal (Alcover et al., 1981). Faltan pues, precisamente, los
vertebrados terrestres habitualmente depredadores de pequeños reptiles.
Esta circunstancia condicionará la ulterior evolución de la lagartija balear, facilitando,
probablemente, la aparición de toda una serie de rasgos peculiares de conducta y ecología pero también provocando que la especie fuera mucho más vulnerable a la llegada
tardía de otros colonizadores, depredadores de pequeña talla, que se encuentran en el
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Holoceno con un reptil cuyos mecanismos antidepredadores se hallan atenuados o significativamente reducidos.

Fig. 1. Las lagartijas de algunos islotes, como ses Àguiles, pueden ser extraordinariamente polimórficas.
Este individuo tiene tonalidades generales pardas, pero otras lagartijas de este diminuto islote poseen
coloración enteramente melánica

3. Avances en el conocimiento de las lagartijas baleares de Menorca
Durante las dos últimas décadas, la lagartija balear ha sido objeto de muy numerosos estudios en las distintas poblaciones de Menorca, detallar todos ellos excedería con
mucho el espacio disponible. Mencionaremos sólo las líneas principales de investigación
abordadas en esto últimos veinte años y los resultados más relevantes de las mismas.
3.1. Evolución y filogeografía
Desde el punto de vista filogeográfico, aunque cronológicamente sea éste el aspecto
más recientemente estudiado, la lagartija balear de Menorca constituye un clado o grupo
de linajes evolutivos independiente desde hace unos 2,88 a 2,66 millones de años (Brown
et al., 2008 y Terrasa et al., 2009a y b). De hecho, se trata del grupo basal y, por lo tanto,
más primitivo, de la lagartija balear (Terrasa et al., 2009a). A pesar de que durante los
períodos glaciales del Riss y del Würm el nivel del mar decreció en más de 100 metros, la
probable unión terrestre de Mallorca y Menorca no produjo una mezcla ulterior de los linajes menorquines con las poblaciones mallorquinas. En Menorca se han identificado dos
haplotipos mitocondriales que se solapan ampliamente en todo el área actual de distribución de la especie (Brown et al., 2008; Terrasa et al., 2009a).
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Actualmente, tras la extinción hace unos 2.000 años en la isla principal de Menorca,
paralelamente a la extinción verificada en Mallorca, la lagartija balear sobrevive en un total
de diecinueve islotes costeros de muy variada extensión, desde la isla de Colom, hasta
enclaves minúsculos como los islotes de en Carbonet, ses Aguiles (figura 1) o ses Mones
(Pérez-Mellado, 2009; Berg et al., 2013 y datos inéditos). Desde hace décadas, abundan
además las citas esporádicas de la lagartija balear en puntos diversos de la costa menorquina, si bien muchas de ellas no han sido confirmadas y se desconoce si corresponderían a individuos aislados, recientemente translocados de alguno de los islotes costeros, o
bien a colonias reproductoras y estables (Bowles, 2004; Pérez-Mellado, 2009).
Los catálogos más recientes reconocen un total de diez subespecies de lagartija balear en Menorca, una extinguida en 1935 y que habitaba la isla de las Ratas en el puerto
de Maó (Pérez-Mellado, 2005, 2009) y nueve subespecies presentes hoy día. No existe
una concordancia entre la diferenciación morfológica de dichas poblaciones descritas a
nivel subespecífico y su identidad genética, de modo que los resultados moleculares no
aclaran la validez de las subespecies menorquinas. Esto no es sorprendente, si tenemos
en cuenta que las taxonomías construidas en base al concepto filogenético de especie
eliminan la necesidad de reconocer subespecies (Haig et al., 2006 y ver más abajo).

Fig. 2. La densidad de lagartijas es particularmente elevada en islotes antiguos y alejados de la costa,
como es el caso de la isla del Aire

3.2. Historia natural y ecología
Nuestro conocimiento ecológico y etológico de las lagartijas baleares de Menorca se
ha incrementado también de modo notable en los últimos veinte años. Desde los primeros trabajos en los cuales se abordaban los rasgos básicos de su historia natural
(Pérez-Mellado, 1989 y ver un resumen en Pérez-Mellado, 2005), se ha avanzado en el
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conocimiento de otras muchas características. Así, se han estimado densidades de población que van desde valores extremadamente bajos, de unos treinta y cinco individuos
por hectárea, hasta algunos de los valores de densidad más elevados a nivel mundial
(figura 2), con casi 12.000 individuos por hectárea registrados en determinados años y
poblaciones como Sanitja en los años noventa del siglo xx (Pérez-Mellado, 1989; Brown
y Pérez-Mellado, 1994; Pérez-Mellado et al., 2008). El tamaño extremadamente reducido de las poblaciones de lagartijas de algunos islotes costeros constituye una incógnita
respecto a su futuro, pues se halla muy por debajo de los tamaños de población teóricos que serían necesarios para mantener la viabilidad genética, evitar la acumulación de
mutaciones deletéreas y preservar el potencial evolutivo de dichas poblaciones (ver, por
ejemplo, Franklin y Frankham, 1998 o Frankham et al., 2002). Uno de los resultados de
mayor interés es que, en el conjunto de las poblaciones de la lagartija balear, el tamaño
de la población se halla significativamente correlacionado con la variabilidad genética
(Pérez-Mellado et al., 2008).

Fig. 3. Todos los sustratos calientes son apropiados para la termorregulación, como los cadáveres de
gaviotas patiamarillas, Larus michahellis, en descomposición

En cuanto a los rasgos de la historia natural, nuestros estudios indican que alcanza la
madurez sexual al segundo año de vida (Pérez-Mellado et al., 2003; Perera y Pérez-Mellado, 2004), el tamaño de puesta es muy reducido, entre uno y cuatro huevos y, en general,
la biología reproductora de la lagartija balear exhibe una escasa plasticidad fenotípica (Perera y Pérez-Mellado, 2004). La biología térmica de la especie también ha sido recientemente estudiada en dos poblaciones, Aire y Colom. Nuestros resultados indican que esta
especie se termorregula de modo extremadamente eficaz en ambas poblaciones, empleando todo tipo de sustratos disponibles (figura 3), si bien existen diferencias significativas
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en función de las diferencias entre los hábitats disponibles en ambos islotes (Pérez-Mellado et al., 2013; Ortega et al., en prensa). Se trata de una especie sin aparente defensa
territorial y con dominios vitales de extensión superior a los cien metros cuadrados, al
menos en la isla del Aire (Pérez-Mellado et al., 2013).
La dieta de la lagartija balear pueden calificarse de omnívora, con la inclusión de numerosas presas entre las que destacan las presas agrupadas, como las hormigas o los
homópteros (Pérez-Mellado, 1989; Pérez-Mellado y Corti, 1993; Pérez-Mellado et al.,
2003). La dieta incluye, también, presas procedentes del litoral costero, como los isópodos marinos del género Ligia, diversos invertebrados que llegan a la costa de los islotes
arrastrados por las tormentas (figura 4) y una extraordinaria variedad de plantas vasculares. Los estudios tróficos se han llevado a cabo en los últimos 25 años y buena parte de
ellos permanecen aún inéditos. Al margen de los primeros trabajos (Pérez-Mellado, 1989),
durante las dos últimas décadas hemos desarrollado el estudio de la ecología trófica de
la lagartija balear basándonos únicamente en el análisis de excrementos, única técnica
aceptable en poblaciones amenazadas. La lagartija balear ha sido un modelo excelente para comprobar la validez de estos métodos analíticos (Brown et al., 1992; Brown y
Pérez-Mellado, 1994; Pérez-Mellado et al., 2011).

Fig. 4. La lagartija balear busca activamente su alimento en todos los hábitats disponibles, incluidas las
masas de Posidonia oceanica secas al borde del mar

También hemos abordado el consumo energético de la lagartija balear en dos trabajos
llevados a cabo en los islotes de Sanitja y Aire en 1991 por medio de isótopos estables.
Tales trabajos permitieron estimar el gasto energético de las lagartijas en su actividad
diaria. Se demostró que P. lilfordi tiene una intensa actividad diaria de forrajeo (figura 5),
probablemente como consecuencia de la elevada densidad de población y la escasez
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de recursos tróficos disponibles (Brown et al., 1992; Brown y Pérez-Mellado, 1994). Con
tales densidades, no es extraño tampoco que el kleptoparasitismo, esto es, el robo de
comida por parte de conespecíficos, sea una conducta habitual de las lagartijas baleares
(Cooper y Pérez-Mellado, 2003).

Fig. 5. El gasto energético durante la actividad diaria de búsqueda del alimento es particularmente
elevado en el caso de la lagartija balear. El forrajeo sobre plantas incluye el paso entre las mismas, en
ocasiones por el camino más corto

El omnivorismo implica la capacidad de discriminación de elementos nutritivos de origen animal y vegetal. La lagartija balear tiene una notable habilidad para discriminar vomerolfativamente, tanto plantas como presas animales (Cooper y Pérez-Mellado, 2002a y
b). Aparentemente, la capacidad de discriminación de plantas vasculares es similar para
especies de plantas sintópicas o no con las lagartijas procedentes de una u otra población (Cooper y Pérez-Mellado, 2001a). Además, se ha demostrado que P. lilfordi es plenamente capaz de detectar las toxinas producidas por las plantas, evitándolas (Cooper et
al., 2002). La notable capacidad de detección de elementos vegetales en la lagartija balear es evidente al comprobar que puede detectar olores de frutos empleando únicamente
la olfacción, siendo éste el primer caso en el que se dispuso de una prueba experimental
sobre la capacidad de detección de sustancias volátiles por parte de un reptil (Cooper
y Pérez-Mellado, 2001b). En un análisis aún más fino de la capacidad vomerolfativa de
P.lilfordi, demostramos que puede detectar compuestos nutritivos básicos como lípidos o
azúcares, con respuestas alimenticias cualitativamente diferentes en cada caso (Cooper
et al., 2002).
Finalmente, el amplio consumo de elementos vegetales ha provocado, a lo largo de
miles de años, la aparición de toda una panoplia de extraordinarias interacciones entre las
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plantas vasculares y las lagartijas baleares de Menorca (Pérez-Mellado y Traveset, 1999).
Al menos las semillas de veintiséis plantas vasculares son dispersadas por P. lilfordi
(Pérez-Mellado y Traveset, 1999; Pérez-Mellado et al., 2005; Rodríguez-Pérez y Traveset,
2010). La nectarivoría (figura 6) es también extremadamente común en muchas poblaciones (Riera y Pérez-Mellado, 2006). De modo que al menos de trenta y cinco especies de
plantas vasculares la lagartija balear transporta cantidades significativas de polen en su
trasiego diario de forrajeo (Pérez-Mellado et al., 2000). De hecho, uno de los primeros casos descritos a nivel mundial de polinización de una planta por parte de un reptil corresponde a la polinización del hinojo marino, Crithmum maritimum, por parte de la lagartija
balear en el islote de Sanitja (Pérez-Mellado y Casas, 1997).

Fig. 6. La lagartija balear explota activamente las inflorescencias del hinojo marino, Crithmum maritimum y,
de hecho, es el principal polinizador de la planta en algunas poblaciones

En el terreno de las interacciones de las lagartijas y las plantas autóctonas menorquinas, Santamaría et al. (2007), Rodríguez-Pérez y Traveset (2010) y Rodríguez-Pérez et al.
(2011) estudiaron, así mismo, el papel de las preferencias de hábitat de la lagartija balear
y la capacidad de movimiento en su dominio vital sobre la dispersión de una planta endémica menorquina, Daphne rodriguezii, demostrando el efecto devastador de la extinción
del principal dispersor de la planta en su ulterior supervivencia (Traveset y Riera, 2005).
No acaban aquí las interacciones entre plantas y lagartijas. En la isla del Aire, P. lilfordi
exhibe una compleja interacción con otra planta vascular; la rapa mosquera o aro tragamoscas, Dracunculus muscivorus, una extraordinaria planta termogénica y endémica de
las Gimnésicas, Cerdeña y Córcega. La lagartija balear emplea, durante la primavera, las
espatas calientes de la planta como sustrato de termorregulación (Pérez-Mellado et al.,
2000 y datos inéditos) consumiendo algunas de las moscas atraídas por la planta y que
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constituyen sus polinizadores naturales (Pérez-Mellado et al., 2006, 2007). Las lagartijas
son incluso capaces de detectar a las moscas atrapadas en las cámaras florales de la
planta por el sonido producido al debatirse para intentar salir (datos inéditos). P. lilfordi no
posee un papel relevante como polinizador de D. muscivorus (Pérez-Mellado et al., 2006,
2007), pero sí como dispersor legítimo de sus semillas durante el final de la primavera y
comienzos del verano (Pérez-Mellado et al., 2007).
3.3. El papel de los depredadores, competidores y parásitos
Es más que probable que la depredación por parte de las especies introducidas por
los seres humanos en el Holoceno haya sido la principal causa histórica de la extinción
de la lagartija balear en la isla de Menorca (Pérez-Mellado, 2005). De hecho, la rápida extinción de una población que, a juzgar por los restos fósiles (Alcover, 2010 y referencias
incluidas), debió ser relativamente abundante, sólo parece tener una explicación plausible
en el hecho de que la lagartija balear, a lo largo de millones de años y desde el final del
Mioceno, vivió en un ambiente con escasos depredadores terrestres, lo que provocó la
atenuación de sus mecanismos de defensa. Es el caso del principal mecanismo antidepredador de los lacértidos, la pérdida voluntaria de la cola o autotomía caudal, netamente
reducida en las poblaciones de los islotes costeros menorquines (Pérez-Mellado et al.,
1997; Cooper et al., 2004; Pafilis et al., 2008).
La conducta de escape ante los depredadores también se ha visto afectada por la
débil o ausente presión de depredación que la lagartija balear sufrió antes de la llegada de
los seres humanos a Menorca, de modo que un parámetro como la distancia mínima de
acercamiento de un depredador, también denominado distancia de inicio de la huida, no
se halla correlacionado con el grado de presión de depredación actual sufrido por cada
población microinsular, al contrario de lo que sucede con la especie hermana, la lagartija
de las Pitiusas, con una historia evolutiva radicalmente diferente (Cooper y Pérez-Mellado,
2010, 2012). Si bien, en comparaciones pareadas de dos poblaciones (Aire y Rei) con
presiones de depredación muy diferentes, sí aparecieron diferencias significativas en la
distancia de inicio de la huida (Cooper et al., 2009a).
Dada su abundancia, las poblaciones de algunos islotes de Menorca han sido excelentes lugares para probar las predicciones de los modelos sobre costes y beneficios
de la conducta antidepredadora. A lo largo de una serie de estudios en campo, hemos
probado la validez de las predicciones del modelo de Cooper y Frederick (2010) respecto a las distancias de acercamiento antes de iniciar la huida, así como en relación a la
influencia de factores como la condición corporal, la morfología y la posesión o no de
cola regenerada tras una autotomía (Cooper et al., 2012; Hawlena et al., 2009). Del mismo modo, se ha probado la influencia significativa de la dirección del ataque por parte
del depredador (Cooper et al., 2009b, 2010a) y la respuesta diferencial de las lagartijas
ante un ataque procedente de arriba, esto es, ante un ataque por parte de depredadores
aéreos (Cooper y Pérez-Mellado, 2011). También se ha demostrado que el tiempo de
permanencia en un refugio está directamente relacionado con la intensidad del ataque
depredador sufrido anteriormente (Cooper et al., 2010b). Finalmente, el incremento de los
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costes de un ataque depredador influye de modo esencial sobre la respuesta al mismo.
La presencia de comida provoca un retorno más rápido a la misma tras el ataque (Cooper y Pérez-Mellado, 2004) y, cuanto mayor es la pérdida, más rápido es el retorno, de
modo que las lagartijas baleares, al menos en la isla del Aire, son capaces de cuantificar
el número de presas potenciales perdidas y modular su respuesta de huida en función de
dicho factor (Cooper et al., 2006).
En cuanto a los parásitos, su estudio se comenzó en la lagartija balear durante la
década de los noventa del siglo xx, especialmente por parte del equipo de la Universidad
de Valencia dirigido por Vicente Roca, que han estudiado las comunidades de helmintos
que parasitan el tubo digestivo, pulmones, hígado y otros órganos internos de la lagartija balear. Sus resultados han sido objeto de numerosas publicaciones (ver Roca et al.,
2012 para un resumen y referencias incluidas). En 2007, con la tesis doctoral de Mario
Garrido y la tesis de licenciatura de Antonio Domínguez, comienza el estudio de ectoparásitos y endoparásitos sanguíneos. En estos últimos, se han hallado prevalencias e
intensidades muy superiores a las conocidas en poblaciones continentales de lacértidos,
probablemente como consecuencia de las frecuentes interacciones entre los individuos
en poblaciones caracterizadas por una elevada densidad de hospedadores (Garrido y
Pérez-Mellado, 2013a). Además, en la isla del Aire hemos encontrado que los grandes
machos adultos que monopolizan determinados recursos tróficos, como la rapa mosquera, D. muscivorus, tienen una mayor infestación parasitaria que el resto de individuos de
la población (Garrido y Pérez-Mellado, 2013b).
Uno de los aspectos más controvertidos de la conservación insular es el del papel de
competidores y depredadores alóctonos sobre las poblaciones de reptiles. Hemos abordado el problema en un análisis general del efecto potencial de las ratas negras, Rattus
rattus, sobre la densidad de población en P. lilfordi en el conjunto de poblaciones de la
especie. Encontramos que la densidad de lagartijas era significativamente menor en los
islotes con ratas, si bien, al separar éstos en dos grupos, según hubieran sido objeto o no
de programas de erradicación de ratas, detectamos densidades significativamente menores en los islotes con ratas y programas de erradicación, de modo que no podemos descartar que las acciones de erradicación no fueran, al menos parcialmente, las causantes
de las bajas densidades de lagartijas observadas (Pérez-Mellado et al., 2008).
En cuanto a las gaviotas, especialmente las gaviotas patiamarillas, Larus michahellis,
también existe un encendido debate sobre sus efectos sobre otros vertebrados. Hemos
estudiado las potenciales interacciones de gaviotas y lagartijas en la isla de Colom y nuestros resultados indican que las gaviotas muy raramente consumen lagartijas y no pueden ser consideradas como depredadoras habituales de éstas (Pérez-Mellado et al., en
revisión).
En el islote de ses Mones, en el puerto de Addaia, encontramos una población de
lagartija balear en 1980 (Pérez-Mellado, 1989; Pérez-Mellado y Salvador, 1988). Posteriormente, durante dos prospecciones llevadas a cabo en los años noventa del siglo xx,
no hallamos a la especie en el islote y sí a la lagartija italiana, Podarcis sicula, deduciendo,
erróneamente, que la lagartija balear se había extinguido y había sido sustituida por la
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italiana, gracias a la existencia durante varios años de un puente que unía el islote con
el puerto de Addaia (Pérez-Mellado, 2005). Sin embargo, tres herpetólogos aficionados
descubrieron en 2010 que ambas especies conviven en ses Mones (Berg et la., 2013) lo
que plantea un interesante «experimento» natural, con la convivencia forzosa de ambas
especies en un reducido espacio. Existen pruebas experimentales del efecto de la lagartija italiana sobre otros lacértidos endémicos como Podarcis melisellensis, pero ésta sería
la primera ocasión en que nos es dado observar la interacción con P. lilfordi.
3.4. Nuevas amenazas
No abundan los registros oficiales sobre comercio ilegal de la lagartija balear. De hecho, sólo en 1995 se detectó una partida de trece ejemplares ilegalmente introducidos en
Estados Unidos y desde 2003, no se tiene ningún dato adicional (Pérez-Mellado, 2004).
Sin embargo, la terrariofilia y el comercio ilegal siguen citándose como factores de amenaza sobre las lagartijas baleares, aunque se consideran casi desaparecidos en la actualidad (Mayol, 2004). Desde nuestro punto de vista, no se puede descartar un repunte reciente de este problema, pues diversas páginas web en Alemania y otros países, ofertan
a la venta ejemplares de las dos especies de lagartijas endémicas de Baleares, supuestamente procedentes de la cría en cautividad. Es poco verosímil que las lagartijas ofertadas
procedan, como se pretende, de la cría en cautividad, ya que la lagartija balear, al igual
que otras especies de la fauna española, se halla estrictamente protegida desde la publicación del Real Decreto 3181/1980, publicado en el BOE el 6 de marzo de 1981 (BOE,
1988). No existe ninguna constancia oficial de que se hayan autorizado exportaciones de
lagartijas desde 1981 para su reproducción en cautividad en otros países, de modo que
las comercializadas actualmente tendrían que proceder de líneas de cría mantenidas durante al menos 32 años…
Por otro lado, el incremento de visitantes en los islotes es patente en los últimos veinte
años. Especialmente en las islas de Aire y Colom, que ofrecen un buen desembarco. Los
visitantes, en su inmensa mayoría, son respetuosos con las lagartijas, aunque se ha generalizado la costumbre de darles alimentos que, obviamente, perturban la ecología trófica
natural de la especie. Además, los residuos de la actividad humana en los islotes son
crecientes, así como el desembarco de animales domésticos y existen pruebas del efecto
de su presencia sobre los niveles de estrés de las lagartijas (Garrido y Pérez-Mellado, en
revisión). Muchos restos inorgánicos, especialmente los recipientes plásticos, constituyen
una amenaza adicional, pues las lagartijas los exploran y quedan atrapadas en los mismos (Pérez-Mellado, 2009).
Una fracción minoritaria de visitantes ha capturado lagartijas ocasionalmente, en parte
con la «sana intención» de repoblar la isla de Menorca, con éxito más que dudoso y sin
ninguna autorización legal para llevar a cabo este experimento. En otros casos, se han llevado a cabo translocaciones a otros islotes comprometiendo la identidad genética de sus
poblaciones (Pérez-Mellado, 2009).
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4. Perspectivas de futuro
Desde el punto de vista científico, las lagartijas baleares siguen siendo un excelente
modelo para trabajos experimentales en campo. Su abundancia en varios islotes y las
muy variadas condiciones ambientales, son factores esenciales para el diseño de experimentos y la puesta a prueba de hipótesis teóricas. Las líneas de investigación actuales se
orientan hacia el estudio de las características individuales de las lagartijas, la existencia
de rasgos de personalidad en lo que se ha venido llamando el continuo bold-shy y su
influencia sobre las capacidades de detección de elementos nutritivos y otros rasgos de
conducta. Así mismo, se han iniciado estudios demográficos en algunas poblaciones que
deberían extenderse durante varios años, con objeto de establecer la dinámica poblacional de la especie, aún muy poco conocida.
Del mismo modo, los estudios sobre la capacidad de discriminación de los depredadores alóctonos ha progresado en los últimos años, al igual que el estudio de las características de la conducta termorreguladora en relación con la coloración de las lagartijas. En
el futuro, uno de nuestros objetivos será profundizar en estos aspectos, comparando las
distintas poblaciones de P. lilfordi, así como dicha especie con su congénere, la lagartija
italiana, Podarcis sicula, presente en Menorca.
Sería más que deseable tener una información mucho más exhaustiva que la actual
sobre el consumo de lagartijas por parte de la creciente población de cernícalos vulgares,
Falco tinnunculus, de Menorca, uno de los principales depredadores actuales, así como
por depredadores aéreos más ocasionales, como las dos especies de gaviotas presentes
en Menorca y algunas especies de aves en paso durante el período migratorio (figura 7).
Tampoco poseemos datos fidedignos sobre la potencial presión de depredación ejercida
por la culebra de escalera, Rhinechis scalaris, en la única isla, Colom, donde convive con
la lagartija balear.
Dado el interés científico y conservacionista de esta reliquia prehumana de Menorca,
¿Qué medidas podemos adoptar para garantizar su supervivencia? Hemos visto que las
principales amenazas actuales se derivan de la presión humana que supone, no sólo la
posibilidad de capturas directas de individuos, sino las perturbaciones originadas por la
presencia de visitantes en los islotes.
Hace quince o veinte años, con una situación económica muy diferente de la actual,
se plantearon estrategias basadas en la compra de islotes por parte de la Administración
y su estricta protección. Hoy día, tales estrategias son probablemente inviables y quizás,
ni siquiera deseables. Si observamos el caso de la lagartija de las Pitiusas, buena parte
de los islotes costeros de Ibiza y Formentera han pasado a formar parte de dos áreas
protegidas, el Parque Natural de ses Salines y las reservas naturales de es Vedrà, Vedranell i els illots de Ponent. En el marco de estas áreas, se ha prohibido el desembarco en
casi todos los islotes del oeste de Ibiza y de la zona de los Freus, entre Ibiza y Formentera
(ver, por ejemplo, Pérez-Mellado, 2009 y referencias incluidas). Esta y otras medidas han
dado resultados excelentes en cuanto al estado de conservación de las poblaciones de
lagartija de las Pitiusas (Pérez-Mellado et al., en prensa) y son un ejemplo del camino que
se podría seguir en el caso de Menorca.
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Fig. 7. Los alcaudones ejercen una cierta presión de depredación sobre las lagartijas baleares al
sedimentarse durante el paso primaveral en la isla del Aire

Nuestra propuesta sería similar en los islotes costeros de Menorca. En primer lugar, la
inclusión de la totalidad de los islotes costeros menorquines en un parque natural o figura
de protección similar, que garantizara su conservación y el control de usos. En definitiva,
Colom, Addaia gran, Addaia petita, ses Mones, ses Àguiles, en Carbó y en Carbonet se
hallan ya protegidas por el Parque Natural de s’Albufera des Grau, de modo que nuestra
propuesta podría cumplirse con la ampliación de dicho parque natural para que abarcara
el resto de islotes costeros de Menorca, o bien la creación de un parque natural adicional
que los englobara. No hay que olvidar que todos los islotes costeros menorquines se hallan dentro de zonas LIC (Lugares de Interés Comunitario) y, por lo tanto, forman parte de
la Red Natura 2000. En segundo lugar, ya en este marco legal y estando todos los islotes
costeros como áreas oficialmente protegidas, debería diseñarse un plan de usos y gestión que controlara estrictamente el acceso de visitantes, prohibiéndolo en determinados
casos y limitándolo en otros. Obviamente, los tres problemas principales de tal propuesta
son, por una parte, su impopularidad al prohibirse el libre acceso a todos los islotes, por
otra, la necesidad de implementar un sistema de vigilancia por medio de embarcaciones,
que hiciera efectivo el control de acceso y finalmente, el hecho de que varios islotes menorquines son de titularidad privada, de modo que estas medidas deberían ser consensuadas y apoyadas por los propietarios. Pero estamos seguros de que sólo con medidas
de este alcance podremos garantizar la supervivencia de la lagartija balear en Menorca. P.
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lilfordi, aunque pueda ser abundante en algunos islotes, posee una situación general de
especie relicta, extinguida de las dos grandes islas de Mallorca y Menorca. Por lo tanto, la
estricta conservación de la totalidad de las poblaciones actuales no es, ni mucho menos,
una pretensión exagerada (Pérez-Mellado, 2008). Se trataría de una tarea urgente, pues
la presión sobre los islotes costeros se incrementa año a año, a medida que crece el turismo.
La legislación estatal y la autonómica hacen únicamente referencia a listas de las
especies amenazadas en mayor o menor grado, reflejando, además, las categorías de
amenaza establecidas por las listas de la UICN. La lagartija balear está catalogada como
amenazada (Endangered B1ab(ii)+2ab(iii)) por la UICN (Pérez-Mellado y Martínez-Solano,
2010), en base a que se halla distribuida en una área de menos de 5.000 km2 dentro de
la cual ocupa menos de 550 km2 de territorio y con una distribución severamente fragmentada, en continuo declive en la extensión y calidad de su hábitat (Pérez-Mellado y
Martínez-Solano, 2010).
Tales listas y legislaciones son, sin embargo, insuficientes para la protección de la lagartija balear, pues no tienen en consideración el estatus de las poblaciones microinsulares. En este caso, nos hallamos ante poblaciones aisladas y que han evolucionado de
modo independiente en cada islote durante miles de años. Dicha evolución ha dado lugar
al extraordinario abanico de morfologías, rasgos de historia natural y conducta que observamos hoy día y que, desde nuestro punto de vista, debe preservarse íntegramente
(Pérez-Mellado, 2008). Por lo tanto, el refuerzo de poblaciones en peligro a partir de individuos procedentes de otras poblaciones, con una mezcla de diferentes linajes evolutivos, no es en absoluto deseable. La translocación, como medida de conservación, no
es aplicable a estas poblaciones únicas. En muchos casos, aunque la similitud genética
sea elevada, las diferencias ecológicas y morfológicas pueden ser dramáticas, como sucede, por ejemplo, entre las lagartijas de la isla del Aire, Podarcis lilfordi lilfordi y las que
habitan la isla del Rei, adscritas a la subespecie Podarcis lilfordi balearica, extremadamente similares desde un punto de vista genético (Terrasa et al., 2008a y b), pero muy
diferentes morfológica y ecológicamente (Pérez-Mellado y Salvador, 1988; Pérez-Mellado,
2005, 2009 y datos inéditos). Sería impensable, desde el punto de vista evolutivo, mezclar estas dos poblaciones. Es más, aplicando estrictamente los postulados del cladismo
o sistemática filogenética, el método actualmente universalizado para reconstruir la filogenia de los seres vivos, toda población diagnosticable, esto es, con características bien
definidas y con historia evolutiva independiente, debería considerarse como una especie
separada (Frost y Hillis, 1990).
No es nuestra pretensión iniciar una ceremonia de la confusión con la elevación al
rango específico de las subespecies plenamente diagnosticables y aisladas de la lagartija
balear, pero lo cierto es que el cladismo no reconoce a las subespecies como entidades
taxonómicamente aceptables, sino como herramientas del trabajo taxonómico, sin validez
filogenética (ver, por ejemplo Mayr, 1982; Frost y Hillis, 1990 y Frost et al., 1994). De cualquier modo, lo que implica una visión filogenética de las poblaciones actuales de lagartija
balear, es la necesidad imperativa de su conservación in situ. En este caso concreto, no
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podemos apoyarnos en medidas ex situ como la cría en cautividad y la reintroducción o
refuerzo de las poblaciones con individuos procedentes de dicha cría y de otras poblaciones. Nuestros esfuerzos deben centrarse en la protección a ultranza de las actuales poblaciones y sus efectivos. Además, la protección no debería fundamentarse únicamente
en el mantenimiento de los efectivos poblacionales actuales, sino en la conservación estricta de las condiciones ecológicas que han permitido el desarrollo de rasgos de historia
natural peculiares en cada población. Es obvio que dicha conservación exige un control
efectivo de la presión humana sobre los islotes costeros.
Se ha propuesto también la adopción de medidas ex situ, como la cría en cautividad
de individuos procedentes de las poblaciones más amenazadas o la introducción de individuos de las mismas en otros islotes que actualmente no poseen lagartijas (Mayol, 2004).
El principal problema para la aplicación de esta propuesta es establecer en qué momento
podemos considerar irreversible la situación de una población en peligro de extinción, de
modo que la única alternativa sea la extracción de la mayoría, sino todos los ejemplares,
para acometer la reproducción en cautividad o la introducción en nuevas poblaciones.
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El medi marí vint anys després de la
creació de la reserva de biosfera
Lluís CARDONA PASCUAL
Departament de Biologia Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME

1. L’esperança de la reserva de biosfera
El programa MaB de la UNESCO té com a objectiu experimentar la manera d’assolir
allò anomenat desenvolupament sostenible, és a dir, trobar maneres de fer compatibles el
desenvolupament humà i la conservació del patrimoni natural. Aquests experiments s’han
de fer en territoris humanitzats, però encara dotats d’importants valors naturals. Són les
anomenades reserves de biosfera.
L’any 1993, Menorca encaixava a la perfecció en aquesta definició. No tan sols tenia
una població humana relativament gran. A més, conservava un important patrimoni natural, hi havia una notable tradició històrica d’estudi d’aquest patrimoni i la major part de la
població en valorava la conservació. Després de la creació de l’Institut Menorquí d’Estudis, la reserva de biosfera de Menorca podia dotar l’illa d’un marc de referència capaç de
potenciar encara més tot allò, en fer veure als menorquins que no estàvem sols, sinó que
el món ens mirava i que esperava aprendre alguna cosa del nostre experiment.
Ara fa vint anys, a l’illa es feia poca recerca marina. Es trobava relativament allunyada
de qualsevol centre d’investigació i el personal del Centre Oceanogràfic de Balears, situat
a Palma i adscrit a l’Instituto Español de Oceanografia, i de la Universitat de les Illes Balears, només hi feien visites esporàdiques. El mateix passava amb investigadors d’altres
institucions, com la Universitat de Barcelona o dels centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Les beques de l’IME miraven de cobrir aquell buit, però difícilment podien fer res més que impulsar la recerca d’alguns joves llicenciats vinculats a l’illa
per motius personals, atès el seu magre pressupost.
En declarar-se la reserva de biosfera, no es disposava d’estimacions de població de
gairebé cap espècie, tret d’algunes aus marines. No coneixíem gairebé res sobre les cap-
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tures pesqueres, tret de la llagosta, ni disposàvem de cartografies dels hàbitats, tret de
la badia de Fornells. Tanmateix, coneixíem bé la composició i la distribució batimètrica
de les principals comunitats marines, una informació insuficient per a una gestió acurada
però prou acurada com per fer una valoració molt positiva del grau de conservació del
medi marí de l’illa, tota una excepció en el panorama espanyol. L’illa encara conservava
grans trams del litoral sense edificar, les praderies d’altina (Posidonia oceanica) formaven
un cinturó gairebé continu al voltant de la costa, les dunes litorals encara eren presents a
la major part de les platges, els fons de roca estaven coberts per boscos d’algues fucals,
el maërl i altres comunitat d’algues de fondària abundaven als fons circalitorals i les aus
marines nidificaven a bastament als penyals. Hi havia mancances, com l’escassetat de
certes espècies de peixos i la petita mida dels exemplars de la resta. Val a dir, però, que
tot allò no era el resultat d’una gestió harmoniosa dels recursos marins, sinó el resultat
d’una barreja d’aïllament geogràfic al mig de les aigües poc productives de la Mediterrània occidental i de l’aprovació de la Llei d’espais naturals al Parlament de les Illes Balears
en un moment en què no hi havia majories absolutes.

2. Avenços en el coneixement
Els darrers vint anys han vist un creixement espectacular del nostre coneixement del
medi marí de Menorca. Ara disposem de cartografies bastant acurades de la major part
dels hàbitats de l’infralitoral i d’alguns hàbitats de plataforma, coneixem molt bé la composició i la dinàmica de les poblacions de peixos litorals, hi ha estimacions acurades de la
mida poblacional de moltes espècies d’aus marines, dels dofins mulars (Tursiops truncatus) i de les tortugues marines (Caretta caretta), saben on s’alimenten les baldritges grosses (Calonectris diomedea) i els virots (Puffinus mauretanicus) i on nidifiquen les tortugues
marines. L’avenç ha estat espectacular, malgrat tot el que encara resta per saber. Com
aquest progrés ha coincidit en el temps amb la creació de la reserva de biosfera, algú
podria atribuir-lo a la mateixa. Res menys cert. L’avenç en el coneixement del medi marí
de Menorca ha estat el producte de dos processos poc relacionats amb l’illa, tot dos ara
en declivi.
Fins a la dècada de 1980, el sistema espanyol de ciència i tecnologia era gairebé
inexistent. L’homologació com a democràcia europea implicava, a més de la celebració
periòdica d’eleccions, la separació de poders, la llibertat de premsa i un llarg etcètera,
l’existència d’una investigació científica amb cara i ulls. Per això, des de 1985 els governs
espanyols van anar incrementant any rere any la dotació per a investigació. Això va significar el creixement de l’activitat investigadora a les universitats, la creació del nous centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i l’increment del seu personal, així
com el creixement de l’Instituto Español de Oceanografia. Tot això just havia començat en
el moment de declarar-se la reserva de biosfera de Menorca i, per tant, en aquell moment
encara no havia fructificat. La recerca científica requereix temps i els resultats es començaren a collir amb el canvi de segle.
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El segon procés va ser l’arribada d’abundosos fons comunitaris, especialment a través
dels programes IFOP i Life. Això va permetre utilitzar tecnologia capdavantera per estudiar
les aus, els mamífers i les tortugues marines, cosa molt difícil de fer si no és mitjançant
sistemes de telemetria per satèl·lit, censos aeris i marcadors genètics i químics. També va
permetre fer cartografies de moltes zones de l’infralitoral, fer seguiments regulars de les
poblacions de peixos i estudiar en detall tant la pesca recreativa com la pesca comercial.
La creació d’una xarxa de reserves marines al conjunt de les Illes Balears, on s’inclou la
reserva del nord de Menorca, va anar de la mà de l’arribada d’aquests fons europeus, ja
que permetien pagar no tan sols el seguiment científic destinat a comprovar la seva eficàcia, sinó també el propi personal de vigilància i dotar-lo d’embarcacions.
La reserva de biosfera no va jugar cap paper en tots aquests processos. El nombre
i l’extensió de les reserves marines existents a cadascuna de les illes de l’arxipèlag és
proporcional a la superfície insular, les pesqueries de Mallorca estan més ben estudiades que les de Menorca, s’ha fet més esforç investigador amb el virot a Formentera que
amb la baldritja grossa a Menorca. En cap moment la reserva de biosfera va liderar cap
d’aquests processos. Simplement va ser una beneficiària passiva, tot i que l’IME jugués
un paper rellevant en alguns.
Tanmateix, aquests dos processos han arribat a la fi. Arran de la crisi econòmica que
esclatà l’any 2008, estem assistint al desballestament del sistema espanyol recerca. Ningú a Espanya, ni polítics ni empresaris, no creia en la utilitat de la recerca. Era, simplement, un més dels deures a complir per a l’homologació europea. Per això, la recerca
ha estat una de les principals damnificades en les reduccions de la despesa pública. El
mateix està passant amb els fons europeus. Tot i que els programes IFOP i Life no tenen
caràcter estructural, la crisi ha malmès també les generoses arques europees i ara, per
cada euro que es concedeix, l’administració receptora n’ha de gastar un altre. Per tant,
els diners europeus ja no són gratis i sense estar dispost a gastar-ne, tampoc no se’n
poden rebre. Els temps gloriosos per a la recerca s’han acabat i Menorca haurà de viure
durant molts anys del que s’ha après en aquest temps, tot i que per als gestors de l’illa el
coneixement científic no sembla ser gens important, ni ara ni fa deu anys.

3. Una gestió d’esquena al coneixement
La major part dels valors naturals del medi marí de l’illa que hi havia en el moment de
la declaració de la reserva de biosfera encara hi són. A més, algunes coses han millorat
arran de la creació de la reserva marina de la costa nord de Menorca, on, per exemple,
ha augmentat de manera espectacular la població del gitano (Mycteroperca rubra), un
peix llavors considerat rar a l’illa. En el conjunt de l’illa també hi ha més déntols (Dentex
dentex) i més sards (Diplodus sargus), orades (Sparus aurata) i cigales (Scyllarides latus),
tot i que aquests augments podien respondre a fluctuacions de caràcter decadal. Però,
lamentablement, l’evolució del patrimoni natural marí de Menorca deu més a la inèrcia i a
iniciatives preses fora de l’illa que a l’existència de la reserva de biosfera i les institucions
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menorquines, que han contribuït poc a l’avenç de la gestió i el coneixement del medi marí
de l’illa.
Menorca depèn molt més del turisme de sol i platja ara que en el moment de declarar-se la reserva de biosfera, però, a la vegada, viu d’esquena al coneixement científic
sobre la mar. Les administracions que gestionen l’illa, en especial el Consell Insular i els
ajuntaments, només tenen dues preocupacions relacionades amb el medi marí: la qualitat
de l’aigua i la neteja de l’arena de les platges. Tot el que passi més enllà de la zona de
bany, davall la superfície, els és indiferent. No tenen interès per conèixer-ho ni per gestionar-ho.
Les proves d’aquesta manca d’interès per part de les administracions insulars sovintegen. En primer lloc, la gran majoria del que hem après sobre el funcionament dels ecosistemes marins de l’illa durant els darrers vint anys, i n’hem après molt, ha estat possible
gràcies a projectes liderats pel Govern de les Illes Balears gràcies a projectes IFOP i Life
cofinançats per la Unió Europea, en els quals les institucions menorquines no han jugat
cap paper. L’IME, a través del seu programa de beques i de l’OBSAM, ha mirat d’aportar
alguna cosa des de l’illa mateixa, però amb una transcendència proporcional a la del seu
magre pressupost, que s’ha reduït encara més fins obligar a suspendre durant dos anys
la concessió d’ajuts. Per altra banda, la creació de l’Estació Biològica Jaume Ferrer, a la
Mola, ha estat possible només gràcies a la voluntat de l’Instituto Español de Oceanografía i el Govern de les Illes Balears, sense una aposta clara per part del Consell Insular de
Menorca.
Es podria dir que això només fa referència a la investigació, però el mateix passa amb
la gestió. Des que les competències sobre gestió pesquera van se transferides al Consell
Insular de Menorca, la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina del Nord de Menorca
s’ha reunit només una vegada en sis anys, quan abans ho feia de forma gairebé anual.
Aquesta paràlisi política ha fet que certs acords presos a la comissió de seguiment mai
hagin arribat a fer-se efectius amb efectes negatius, per exemple, sobre els aficionats a la
pesca recreativa. Això no ha impedit l’increment de les poblacions de peixos a la reserva,
especialment al cap de Cavalleria, però des de fa ja anys no hi ha un seguiment sistemàtic del que passa a la reserva. Les úniques dades disponibles provenen dels censos fets
en el marc d’altres projectes de recerca. Això fa que no se censin necessàriament les mateixes espècies als mateixos llocs, cosa que dificulta la comparació de les dades.
El mateix passa amb la pesca professional, ja que segueix sense haver-hi un sistema
creïble d’enregistrament de captures. Recentment ha entrat en vigor l’obligació d’anar a
pesar el peix a la confraria abans de vendre’l, però amb aquestes dades resulta impossible conèixer la dinàmica de la població de llagosta, l’espècie comercial més important i un
element important del producte turístic de Menorca. Certament, l’estació Jaume Ferrer ha
iniciat un programa propi de seguiment de la pesca de palangre a Menorca i des del Centre Oceanogràfic de Balears fa anys que s’estudia la pesca de la llagosta a les Balears.
Però ningú al Consell Insular de Menorca no sap quantes llagostes hi ha a l’illa i a ningú
sembla importar-li, convençuts que sempre podran importar prou llagostes de l’estranger
per continuar oferint caldera menorquina a preus elevats.
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L’administració insular, de la qual depèn la reserva de biosfera, abandona així la gestió
d’un element important de l’oferta turística insular i la deixa en mans de la disponibilitat
de matèria primera al mercat internacionals. Com a conseqüència, la flota pesquera menorquina minva al mateix ritme que ho fa la de la resta de les Balears. Des d’un punt de
vista estrictament conservacionista això no seria dolent, però si l’objectiu és el desenvolupament sostenible, llavors la sensació de fracàs no pot ser més intensa, perquè si la
dinàmica del sector pesquer és la mateixa que a la resta de les Balears, on és l’element
diferencial de la reserva de biosfera?
El mateix es pot dir del sector turístic. Després de tants anys, tants esforços i tantes
pàgines de diari explicant sempre el mateix, una gran part dels empresaris turístics de
Menorca encara no han entès la importància de les fulles d’altina per a la dinàmica de les
platges de l’illa. L’eliminació intensiva dels caramulls d’«alga» afebleix la seva resistència
davant l’erosió i limita l’arribada de nutrients per a la vegetació dunar. És necessari, per
tant, un neteja limitada, acceptant que la presència d’una certa quantitat de fulles d’altina a les platges és necessària. Però en lloc de fer pedagogia entre els turistes, el sector
turístic es lamenta estiu rere estiu de l’estat de les platges, que voldrien veure netes i polides com solàriums de piscina

4. La intensificació del turisme
Durant dècades, Menorca era atractiva perquè havia resistit prou bé els cops del turisme de masses. La població resident era petita i la capacitat turística estava equilibrada. El
nombre d’embarcacions recreatives era limitat i es dividia entre petites embarcacions de
motor, amb predomini dels llaüts, i iots de vela. El resultat era un litoral no massificat, molt
diferent al de la resta de les costes continentals d’Espanya, França i Itàlia.
Però a final de la dècada de 1990, es va fer un salt qualitatiu en el procés de massificació. L’aprovació de la Llei d’espais naturals, l’any 1991, havia aconseguit protegir
gran part de la costa de l’edificació, però ningú no va pensar en l’amenaça d’un sector
nàutic fora de control. Fa molt que els ciutadellencs van perdre el seu port com a zona
recreativa i de poc va anar que també perdessin les zones de bany adjacents, a causa de
l’ampliació del port comercial. En els darrers quinze anys, els maonesos han estat literalment expulsats del que fou símbol de la ciutat, ja que la intensificació del trànsit marítim
i l’ampliació de les zones d’amarrament els impedeix pescar, banyar-se i navegar a vela
pel port. Només Cala Teulera roman per desenvolupar, però succeirà més prest que tard,
ja que oferir el major nombre possible d’amarraments a grans embarcacions i facilitar
l’entrada al major nombre possible de creuers semblen que són les úniques prioritats de
les administracions implicades en la gestió del port. El punt triat per l’abocament dels llots
resultants del dragatge del port és una prova més, per si no n’hi hagués prou, de la manca de sensibilitat de les autoritats portuàries. Es compleix la llei, però si algú es cregués la
reserva de biosfera, les coses s’haurien fet d’una altra manera.
Fornells és ara el nou objectiu. L’ordenació del passeig marítim i la instal·lació d’un
assortidor de combustible han permès incrementar-hi el nombre d’embarcacions i mo-

287

Ll. CARDONA · El medi marí vint anys després de la creació de la reserva de biosfera

dificar-ne la tipologia. Les petites barques emprades per navegar per la badia han estat
substituïdes per llanxes de més potència, gràcies a les quals és possible sortir a mig
matí, anar a nedar a qualsevol cala de la costa de Tramuntana i tornar a casa a mitja
tarda. Com a conseqüència, la freqüentació de tota la costa nord ha incrementat de forma espectacular, amb veritables embussos a Cala Pregonda. Els dofins mulars es veuen
obligats a allunyar-se de la costa durant l’estiu, a causa de les molèsties de les embarcacions, i ja fa temps que l’àliga peixatera (Pandion haliaetus) no nia a la Mola de Fornells i
no pesca dins de la badia.
Però encara n’hi ha més. L’increment del parc nàutic està degradant la qualitat d’aigua
de la badia. La major part dels turistes van a Fornells a menjar caldera, no a nedar, i els
propietaris de llanxes no depenen de la badia per banyar-se. El desinterès per conservar
un dels espais més singulars de tota la Mediterrània espanyola augmenta dia rere dia,
alhora que creix la pressió per convertir-lo en un gran port, la base ideal per a l’explotació
nàutica de la costa de Tramuntana. Les dades de l’OBSAM demostren la lenta degradació dels fons de la badia, un procés paral·lel a l’experimentat abans pels ports de Ciutadella i Maó. En aquest context, la creació d’un nou port esportiu no farà més que agreujar
el procés de portuarització de la badia, destruint les comunitats d’algueró del fons i incrementant de forma notable la pressió pesquera recreativa a tota la costa nord.

5. Atractiu turístic en declivi
En el context econòmic actual, molts diran que sacrificar Fornells, com ja es va fer
amb els ports de Maó i Ciutadella, és el preu a pagar pel desenvolupament econòmic de
l’illa. A més, tot això no afectarà gaire el menorquí mitjà, especialment si no li agrada gaire
anar a pescar o a nedar. Aquesta perspectiva és totalment errònia, perquè Menorca viu
del turisme de sol i platja i la manca d’interès a conèixer i gestionar el medi marí de l’illa
està fet malbé el seu producte turístic. Menorca està perdent el seu caràcter distintiu i ha
passat a ser un subproducte de l’oferta turística de Mallorca. Un cop destruït del tot allò
que fa de Menorca una destinació singular, només podrà competir per preu, cosa que
degradarà encara més la qualitat dels llocs de treball i les condicions de vida dels menorquins.
Fa uns anys, el govern de Croàcia va iniciar una intel·ligent campanya de promoció
turística. El seu lema no podia ser més simple «Croàcia, la Mediterrània tal com era». No
oferia casinos, ni ports per a grans creuers, ni luxosos ports esportius, ni camps de golf,
ni res semblant. Només oferia autenticitat. Conec uns quants menorquins residents fora
de l’illa que cada any, com l’anterior i segurament els següents, passaran uns dies a Menorca per veure la família i, després de nedar un parell de dies a les massificades Binibèquer i Cala en Brut, agafaran un avió per anar a Croàcia. Allà, durant un parell de setmanes, es retrobaran amb la seva infantesa, amb les cales solitàries i les roques cobertes de
pades. Que qualcú amb casa a Menorca s’estimi més reviure a la costa croata la mar de
la seva infantesa és un símptoma inequívoc de com de malament s’està gestionat el litoral
de Menorca, una illa cada vegada més diluïda en el magma de destinacions turístiques
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massificades del litoral espanyol, per culpa de la negligència, el desinterès i la manca de
perspectiva.
El litoral de Menorca conserva encara gran part dels seus valors, però no hi ha una
aposta clara perquè segueixi així. La reserva de biosfera no ha servit per garantir una conservació millor del medi marí. En la meva opinió, l’experiment ha fracassat, com també ha
passat a d’altres reserves de biosfera. L’exemple més paradigmàtic és la reserva de biosfera de la Mancha Húmeda, on cal bombejar artificialment aigua a la seva zona nucli, el
parc nacional de las Tablas de Daimiel, per mantenir-lo inundat, ja que, l’extracció il·legal
d’aigua per a regadiu hi impedeix l’arribada natural d’aigua. La causa es coneix des de fa
vint anys, però el problema no s’ha resolt perquè les administracions implicades només
pensaven en el qualificatiu de reserva de biosfera com a reclam turístic. El mateix que a
Menorca, on poca gent ha cregut realment en el que significava ser reserva de biosfera.
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Propostes de gestió del patrimoni
geològic de Menorca
Antoni OBRADOR TUDURÍ
Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME

El patrimoni geològic (d’ara en endavant PG) està format per elements geològics que presenten una rellevància especialment significativa a causa del seu valor científic, didàctic
o paisatgístic. Inclou tots els aspectes remarcables de qualsevol disciplina de la geologia
com paleontologia, estratigrafia, petrologia, mineralogia, hidrogeologia, geomorfologia,
tectònica, geologia ambiental i també l’anomenada paleontologia cultural (Astudillo, 2008)
de recent implantació. O sigui que incorpora minerals, roques, fòssils, formes de relleu,
unitats geològiques, unitats de paisatge, etc. Les localitats que han de formar part del
PG, es denominen llocs (o punts) d’interès geològic (LIG) i el seu estudi ha de ser abordat
des d’una òptica multidisciplinària.
L’estudi del PG és una de les àrees d’investigació més recentment incorporades a
l’àmbit de la geologia i sorgeix com a resultat d’una nova manera d’entendre la relació de
la humanitat amb la Terra. A Menorca, de manera discreta i sense gaire renou de fons,
s’ha fet bastanta feina, especialment en l’àmbit educatiu i divulgatiu.
El PG de Menorca és la conseqüència dels fenòmens geològics que hi actuen des de
fa uns 400 milions d’anys, segons es desprèn del registre estratigràfic reconegut fins ara
a l’illa. L’ordenació temporal d’aquest patrimoni ens porta a establir la seva història geològica. Aquesta història té, evidentment, èpoques de foscor (fent servir la terminologia emprada pels autors del capítol de geologia de l’Enciclopèdia de Menorca) i lapsus per falta
d’informació o per una incorrecta interpretació de les dades conegudes en el moment de
la seva redacció, per això aquesta història geològica pot ser matisada a la llum de noves
trobades o noves interpretacions. Com moltes vegades s’ha dit la geologia està escrita a
les roques i al paisatge: fa falta saber-los llegir.
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El PG dels 700 km² que conformen l’illa és, com a conseqüència de la seva evolució
geològica, ric i variat i pot ser utilitzat com a motor per al seu desenvolupament. Com tot
patrimoni, el PG consta d’una part objectiva (els elements que la integren) i una part subjectiva relativa al valor d’aquests elements que és, en realitat, el que determina que sigui
considerat patrimoni.

1. Situació i tendències generals
Per valorar la situació actual del nostre PG cal diferenciar els LIG dels elements geològics que han estat retirats del seu medi natural i que constitueixen el PG moble (fòssils,
roques, minerals, etc.) dipositats en museus o col·leccions museogràfiques.
Amb relació als LIG, l’IGME va inventariar, fa més d’un quart de segle, vint-i-quatre
punts d’interès geològic establerts a partir de la informació generada durant l’elaboració
del mapa geològic de Menorca (Rosell et al., 1989) a escala 1:25.000 (pla MAGNA).
Amb posterioritat a aquesta iniciativa algunes comunitats autònomes, administracions
locals, ajuntaments i societats científiques han catalogat, d’acord amb la legislació, el patrimoni paleontològic com una part del patrimoni històric i s’inclou dins de les directrius
d’ordenació territorial.
En concret, el Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració de l’IGME, va elaborar
una llista de vint-i-dues localitats (vegeu annex al llibre Illes d’Aigua (Durán et al., 2006)
dedicat al patrimoni geològic i hidrogeològic de les Illes Balears) i el va incloure (lleugerament modificat i ampliat a vint-i-sis localitats) en l’esborrany de l’inventari de llocs d’interès geològic de les Illes Balears i de protecció del patrimoni geològic. Aquesta proposta,
pendent de tramitació, va ser anunciada per la Conselleria de Medi Ambient en les primeres jornades de PG realitzades a les Illes Balears, el 2008. Per la seva part, el Consell
Insular de Menorca (vegeu la pàgina web de cartografia, IDE Menorca) ha catalogat trenta-dos LIG que, en bona part, coincideixen amb els del projecte Geoparc Menorca. Un
dels punts, que no figurava en cap dels catàlegs anteriors, és la cova de s’Aigua de Ciutadella que presumiblement el Consell ha incorporat perquè té intenció d’explotar la cova
com a recurs geoturístic. Altres punts catalogats per l’IGME i pel Govern balear, penso
que han estat exclosos pel fet de correspondre a cales i barrancs protegits per altres figures legislatives.
El Consell Insular també disposa d’un inventari de jaciments paleontològics (elaborat entre els anys 2002-2006) pel geòleg Joaquim Sánchez mitjançant la signatura d’un
conveni amb la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella. Només un jaciment paleontològic (Punta des Migjorn, es Castell) té la protecció i catalogació de BIC (comunicació
personal de J. Gual) davant els 1.420 catalogats el 2010, per l’OBSAM dins la temàtica
arqueològica i etnològica.
Finalment, he d’assenyalar que el Pla hidrogeològic de les Illes Balears, aprovat aquest
mateix any, ha catalogat masses d’aigua subterrània, basses temporals i coves: en queda
pendent la valoració per seleccionar els que puguin ser considerats LIG. Així mateix algunes pedreres de marès han estat catalogades com a béns d’interès històric o etnològic
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i, per tant, la seva protecció està prevista. Possiblement els penya-segats de punta Nati
quedaran inclosos dins la proposta de catalogar la part nord del terme de Ciutadella com
un bé d’interès etnològic.
És evident, doncs, que diferents organismes oficials, associacions i col·lectius han fet
un notable esforç per recopilar el PG menorquí que genera una informació, feta amb criteris dispars i subjectius i, per tant, discutible: sempre se n’hi pot trobar a faltar algun o
qüestionar la rellevància actual d’altres sense oblidar que un inventari és sempre un element viu que cal actualitzar periòdicament.
Pel que fa referència al patrimoni geològic moble, he de mencionar els museus o institucions que inclouen entre les seves col·leccions mostres geològiques entre els quals
destaquen el Museu Diocesà de Menorca, l’Ateneu de Maó (que recentment han inventariat part de les seves col·leccions naturalístiques), el Museu de Menorca, el Museu Municipal de Ciutadella, el Museu de la Natura (actualment tancat per falta de finançament)
i el Museu de Ciències Naturals de Menorca ubicat a Binissuès d’iniciativa privada i actualment constituït en fundació. En aquest darrer museu es pot admirar l’evolució geològica de l’illa mitjançant rètols divulgatius acompanyats d’una variada mostra del patrimoni
moble. També cal fer esment dels museus ubicats fora de Menorca (Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, Museu de Geologia del Seminari Conciliar de Barcelona, Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont, entre altres) que incorporen material de l’illa.
Les col·leccions públiques i les privades, que no sempre són fruit d’espolis incontrolats com, a vegades, s’ha dit, representen un PG infravalorat i infrautilitzat. Algunes només són conegudes per la seva menció en articles científics, per haver estat exposades
de manera parcial o per haver posat a disposició dels investigadors exemplars que han
donat lloc a noves aportacions per a la ciència. Moltes presenten problemes de conservació, no estan convenientment inventariades o, simplement, se’n desconeix l’existència.
Caldria establir convenis de col·laboració amb els seus propietaris per tal d’assegurar-ne
la conservació i evitar-ne la pèrdua irreparable, com va succeir amb la col·lecció Mercadal, avui en lloc desconegut malgrat les gestions fetes per investigadors i amics per intentar recuperar-la1.
Cal continuar insistint, d’acord amb la Llei 4/2003, en la necessitat que els museus
menorquins (amb fons naturalístics més o manco importants) incorporin, a les seves sales, exposicions temporals o permanents relacionades amb la geologia de l’illa on es pugui fer un recorregut pels períodes geològics, amb roques i fòssils representatius de cada
un d’ells acompanyats de rètols divulgatius, per tal de fomentar la visita dels centres educatius insulars. Una iniciativa d’aquestes característiques va ser organitzada, l’any 1994,
per la Biblioteca Pública de Maó amb gran participació de les escoles del municipi; no es
va poder fer a Ciutadella per falta de recursos econòmics que sufraguessin les despeses
del transport.

1

Nota de l’autor: A desembre de 2015, aquest treball està en premsa i, gràcies a la bona disposició dels hereus, hi ha
bones pespectives per la seva recuperació.
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1.1. Situació jurídica
Per a la protecció del PG, amb l’obligació de conservar-lo, tenim una legislació
molt favorable tal com preveu la Llei 42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat i el RD
1274/2011, pel que s’aprova el Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat
2011-2017. Aquest decret recull de manera molt clara que el PG té un valor intrínsec que
justifica la seva protecció i que la geodiversitat juga un paper important en l’evolució del
paisatge. Especifica que la seva gestió es basa en la realització d’inventaris que identifiquin els LIG, n’analitzin els problemes de conservació, i actuïn en conseqüència aprofitant-ne el potencial didàctic i divulgatiu.
La gestió del patrimoni paleontològic s’emmarca en la legislació referida al patrimoni
històrico-artístic (Llei 16/1985), la Llei sobre el patrimoni històric de les Illes Balears (Llei
12/1998) i el Decret 14/2011 pel qual s’aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears. No està de més recordar (Rita, 1989) que
aquestes lleis no només fan referència a l’arqueologia i que la paleontologia i l’etnologia,
entre d’altres, també hi estan previstes.
Actualment (novembre, 2013) estan pendents d’aprovació o de tramitació al parlament
l’esborrany d’avantprojecte de llei d’ordenació minera de les Illes Balears i l’esborrany de
decret sobre aprovació de l’inventari de llocs d’interès geològic de les Illes Balears i de
protecció del patrimoni geològic.
Per altra banda el PG està directament o indirectament protegit per altres figures legals com poden ser el Pla territorial insular (PTI), plans especials de les àrees naturals
d’especial interès (ANEI), etc. Una llista exhaustiva de tota la legislació es pot trobar a la
pàgina web de la Xarxa Natura. Falta només assignar els recursos econòmics suficients
i, sobretot, la voluntat d’aplicar la normativa existent per fer complir les disposicions existents.
1.2. Situació educativa i divulgativa
És evident que l’educació i la difusió del PG són instruments importants per a la seva
preservació, assumint, però, que el col·leccionisme i la tendència creixent de l’ús de fòssils i minerals per fer-ne joies i altres expressions artístiques fa que la divulgació pugui
accelerar el perill d’espoli d’alguns jaciments.
A Menorca la divulgació del PG té una llarga tradició. La geologia ha estat present a
gairebé totes les escoles per a ensenyants organitzades per l’STEM des de 1978. El Centre de Professors de Menorca va organitzar diferents sortides de camp i va editar, l’any
1985, una guia pràctica (Mendez i Obrador,1995). La UIMIR també va programar, l’any
2001 un curs per conèixer Menorca a través de la seva geologia. Fins i tot institucions de
fora, com l’Institut de Ciències de l’Educació, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la CIRIT de la Generalitat de Catalunya,
l’Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) etc., han
fet jornades i cursos de geologia que, sense cap mena de dubte, han contribuït de gran
manera al coneixement, divulgació i preservació del PG de Menorca. La qualitat didàctica
que presenten molts afloraments, ha fet que l’illa fos durant molt temps un laboratori a
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l’aire lliure per fer-hi pràctiques de camp per estudiants de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Tübingen (Alemanya)... Fins i tot algunes empreses petrolieres hi fan cursets d’actualització de coneixements dirigits als seus
investigadors.
Una aportació significativa per ensenyar a llegir el que les pedres de Menorca tenen
escrites i que pot ser, com diuen els seus autors, la porta a un turisme més cultural és la
guia pràctica de geologia (Naixement d’una illa: Menorca) realitzada l’any 2002 pels doctors Rosell i Llompart. Inclou deu itineraris geològics i deu punts geoculturals.
L’Associació de Geòlegs de les Illes Balears promou, des de l’any passat, els GeoloDies i els geoBerenars activitats gratuïtes que pretenen apropar la geologia a la societat,
a través de les sortides de camp, donar a conèixer el PG i sensibilitzar la població sobre
la importància i necessitat de protegir-lo. A la seva pàgina web, es troben dos itineraris
geològics divulgatius que es poden descarregar.
1.3. Tendències
Encara que la geologia continua sent la germana pobra de les ciències de la natura i
del desànim de molts col·legues amb relació a la tasca de conservació i gestió per part
de les administracions públiques, he de constatar que la tendència actual permet, penso,
ser moderadament optimistes. Aquest missatge «prometedor» també va ser augurat pel
director de l’IGME en la inauguració de les darreres jornades de la Comisión de Patrimonio Geológico celebrades aquest mateix any a Segovia. Segons ell, els esforços que està
fent la societat han permès aconseguir grans avenços en la protecció del patrimoni des
del punt de vista turístic. Precisament en aquelles jornades l’equip tècnic del projecte Geoparc Menorca va presentar una comunicació (Poch et al., 2013) que incideix en aquest
aspecte.
No estem, ni de bon tros, en la mateixa situació que la constatada pels reunits en les
primeres jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca celebrades al Llatzeret de Maó l’any 1989, abans de la declaració de Menorca com reserva de biosfera ni dels
assistents a la reunió sobre desenvolupament sostenible i turisme a Menorca, celebrada
a Maó l’any 1990. Una de les conclusions consensuada en aquesta reunió, amb relació al
patrimoni natural, històric i cultural que representen les especificitats de Menorca, va ser
que aquest no és suficient ni correctament utilitzat en la promoció del producte turístic.
Aquesta situació no ha canviat gaire però penso que una part de la societat menorquina
assumeix que la conservació i la divulgació del PG és una obligació atès que la seva pèrdua és, moltes vegades, irreversible i, també, perquè pot constituir un important recurs
per promocionar el geoturisme. La participació ciutadana, que en les dues jornades del
GeoloDia van desbordar totes les previsions, són un clar exponent d’aquesta realitat.

2. Prioritats de conservació i gestió amb recursos limitats
L’objectiu final de l’estudi del PG és promoure’n la conservació aplicant estratègies i
accions que, amb recursos limitats (res no és gratuït) han de ser, evidentment, prioritza-
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des i establir un programa d’actuació que en valori el cost econòmic. Ara bé, atès que la
gestió del PG constitueix el suport d’altres patrimonis (forestal, agrícola, urbanístic, artístic, etnològic, arqueològic, etc.), cal fer propostes, com s’ha dit reiteradament, que es
desenvolupin de manera coordinada a les que es generin amb relació a altres àmbits per
tal d’assolir una gestió integrada. Aquesta filosofia no és nova i ben segur que alguna de
les ponències que m’han precedit l’han prevista.
La proposta de priorització que presento, amb relació al PG, per tal de generar un debat entre els presents en aquestes jornades sobre els vint anys de la reserva de biosfera
de Menorca, és la següent:
1. Aplicar i fer complir la legislació que dóna cobertura al PG i a la geoconservació.
2. Revisar i consensuar la llista dels punts d’interès geològic. Això implicaria millorar
el coneixement de la geologia que garanteixi l’encert de la interpretació, completar els
inventaris existents, programar actuacions i mesures per conservar els valors geològics i
revisar periòdicament els de més interès en funció de la informació que aportin les noves
recerques i, sobretot, catalogar tots els elements immobles i mobles del PG. Cal protegir
el bé, però considero imprescindible, si no és de titularitat pública, comunicar als propietaris la catalogació de qualsevol LIG que l’afecti i en cas necessari establir contraprestacions per les incomoditats que la seva visita pugui generar.
3. Analitzar les causes que afecten l’estat de conservació dels LIG valorant els impactes negatius d’origen natural (creixement natural de la vegetació, processos erosius,
incendis forestals, erosió marina, enfonsaments càrstics) o amenaces potencials associades amb activitats extractives, gestió de residus (abocadors controlats o incontrolats),
carreteres, urbanitzacions, impactes relacionats amb l’espoliació, vandalisme o altres
com l’elevada afluència de turistes en certs indrets. Això implica anar des de la categoria
d’impactes paisatgístics fins al detall que pot significar, per exemple, l’ús del fang amb
finalitats lúdiques, terapèutiques o, simplement, per esnobisme. L’anàlisi d’aquesta problemàtica es pot fer agafant com a model el document «Estratègia per a la gestió del vulcanisme al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa» (Ferrés i Planagumà, 2000)
o iniciatives similars.
4. Analitzar i fer una diagnosi de la recerca a fi d’establir prioritats per detectar els
processos actius i els riscos geològics. Fóra convenient demanar als investigadors i, especialment, als membres de l’IME que facin arribar les seves publicacions per tal de completar i actualitzar la biblioteca de temàtica menorquina que es troba a la xarxa de biblioteques del Consell insular.
5. Promoure un programa de recerca sistemàtica de nivells fossilífers i revisar la classificació dels fòssils dipositats en col·leccions museogràfiques per tal d’aconseguir datacions més acurades del Cenozoic menorquí que ajudin a establir de manera més precisa
les relacions paleogeogràfiques de Menorca, centre de la Mediterrània occidental, amb
les terres que l’envolten.
6. Divulgar els inventaris existents per atansar el PG a la societat. Es comprensible,
encara que discutible, que alguns elements del patrimoni paleontològic immoble siguin,
provisionalment, d’ús restringit. Això implicaria restaurar i conservar els afloraments, i l’en-
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torn, en bon estat per a una observació correcta, revisar els productes existents per determinar les mancances, proposar noves activitats, planificar itineraris i publicar fulletons
divulgatius. Aquesta feina hauria de ser realitzada per professionals de la geologia o, si
més no, controlada per ells, per tal d’evitar errors conceptuals o la incorrecta traducció
de termes específics. Els itineraris geològics es podrien editar de manera gratuïta, amb
l’aplicació informàtica GEOCAMP-EDITOR (Brusi et al. 2011), que permet generar, des de
qualsevol lloc, un document (text i figures), amb maquetació pròpia, que pot ser consultat
en format HTML o descarregar-lo com a PDF i utilitzar-lo com a guia de camp.
Encara que en aquesta ponència no he tractat deliberadament els aspectes relacionats amb el patrimoni hidrogeològic, considero una prioritat seguir conservant els testimonis dels sondeigs de control piezomètric per la valuosa informació que registren.

3. Gestió activa o passiva?
Menorca té uns valors geològics que fan que la seva gestió hagi d’anar des del paisatge fins a la pedra, el mineral o el fòssil. El tipus d’actuació ha de ser diferent en cada
cas: no és el mateix protegir un paisatge, un aflorament paleontològic que els fòssils procedents d’aquest aflorament. No existeix, tal com fa notar Gual (2008), el divorci, detectat
en jornades anteriors, entre la societat menorquina i el seu patrimoni històric però queda
molt per fer perquè s’aprengui a respectar el PG. Per gestionar aquest patrimoni és fonamental conèixer-ne la ubicació i això implica, necessàriament, una catalogació. Si el PG
no està catalogat, encara que la seva importància estigui reconeguda per la comunitat
científica, no és possible cap tipus d’actuació. Al nostre país, segons la Sociedad Geológica de España (SGE), només està catalogat el 20 % del PG i aquest desconeixement és
la principal xacra d’aquest patrimoni.
En les circumstàncies actuals, amb recursos limitats i la insuficient protecció jurídica
de la geodiversitat i dels LIG, crec que és millor fer una gestió passiva sense deixar de
banda, de cap de les maneres, la catalogació i la divulgació. Repeteixo, proposo una
gestió passiva mentre la geologia no rebi el reconeixement que es mereix per sortir de
l’ostracisme actual i es vulgui establir un programa de seguiment i vigilància per procedir a
la seva conservació. Comporta, això sí, assumir el risc d’actuar «a posteriori» de qualsevol
comportament, moltes vegades, irreversible, que afecti el PG i deixa en mans del voluntariat que hi ha darrere de museus, «amics de...» associacions culturals i centres d’estudi
locals, donar a conèixer la feina dels professionals a la seva base social. Cal només que
les seves intervencions siguin supervisades pels organismes responsables i acceptar que,
per desgràcia, el desconeixement i la ignorància, són, moltes vegades, la millor manera
de preservar.
La gestió passiva (matisada) que defenso és en bona part fruit de dues experiències
negatives, que fa més de trenta anys van imprimir «caràcter».
La primera té relació amb l’intent, l’any 1979, de protegir de l’especulació turística
un aflorament d’algues fòssils situat a la Cala Binidalí (vegeu diari Menorca, 6/11/1979), i
evitar l’edificació en una parcel·la ubicada a sobre mateix d’una part del jaciment. Actual-
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ment, aquest aflorament és esmentat en el plantejament urbanístic del municipi de Maó,
figura en l’inventari de patrimoni paleontològic del Consell Insular i està catalogat com a
LIG. No està considerat un BIC i, per això, és difícil precisar-ne la protecció jurídica concreta.
La parcel·la qüestionada no està actualment edificada i la Comisión del patrimonio
histórico-artístico, creada aquell mateix any, només va quedar «assabentada» d’un escrit
remès pel delegat del Govern referent a la construcció d’un mirador, encara no dissenyat,
que emparés el jaciment. Per desgràcia, després de l’agitació proteccionista inicial he de
constatar que actualment hi ha afloraments, tant a Binidalí mateix com a altres indrets de
l’illa, amb el mateix contingut fossilífer i molt més interessants des del punt de vista de la
investigació. Va ser realment l’agitació científica la que va desencadenar la seva protecció
o hi van coincidir altres factors? Després de trenta-quatre anys, els motius importen poc.
La segona experiència desafortunada va ser la meva participació, l’any 1987, en la iniciativa frustrada de la Secció de Ciències Naturals de l’IME de crear un museu (ubicat en
unes dependències del Pont de Sant Roc de Maó): hi vaig aportar una petita col·lecció de
fòssils i minerals, part de la qual es va malmetre per diferents motius.
Penso que, amb recursos limitats que no permeten la vigilància de tots els jaciments paleontològics actualment inventariats pel Consell Insular (més de 200), és impossible evitar-ne l’espoli. Per altra banda, no tots els fòssils (afloraments i elements dipositats en museus o col·leccions) tenen el mateix valor i alguns d’ells no necessiten estar
inventariats o ser considerats PG. El que sí que cal gestionar són els béns mobles dipositats en col·leccions o museus que no en garanteixin la conservació. Tal com he dit
al llarg d’aquest escrit, la destrucció d’un LIG és gairebé sempre irreversible i deixa les
generacions venidores sense la possibilitat del seu coneixement i ús. Cal, doncs, una
prevenció i planificació a hores d’ara insuficient. Aquestes dues prioritats que he defensat
com a resposta a la pregunta anterior són, evidentment, una gestió activa. Però quin cost
econòmic representen? Es pot fer aquesta actuació amb recursos limitats? Si llegiu bé el
que precedeix trobareu que la postura passiva que proposo no és tan contradictòria com
pot semblar si alguna frase es treu del context.
Voldria deixar constància que moltes decisions no depenen exclusivament de l’administració insular i que caldria intentar una coordinació efectiva amb les administracions
autonòmica i estatal per tal d’evitar duplicitats de gestió i establir competències.

4. Propostes d’actuació i gestió
Un dels principals problemes a què s’enfronta la geoconservació és, com diu Mas
(2010), «l’excessiu desconeixement que existeix a la nostra societat sobre els processos
geològics i els seus resultats, fins al punt d’ignorar la seva relació amb la biodiversitat, o
el seu valor com a part del patrimoni natural». Moltes vegades el públic que s’apropa a un
determinat lloc per la raó que sigui no és conscient del paper de la geologia en la configuració del paisatge. Menorca té un increïble potencial per a la divulgació de la geologia que
no està convenientment aprofitat: tenim les infraestructures i els visitants, falta només el
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missatge que hauria de ser clar, adaptat a diferents tipus de públic, didàctic i suggeridor.
Es tracta d’introduir el turista en un escenari nou com és la interpretació del paisatge geològic, per a la qual cosa cal donar-li eines interpretatives sense tenir por de la simplificació
i de la fantasia, però que han de tenir, tal com diuen Carcavilla et al. (2011), rigor científic
i evitar tecnicismes innecessaris. Va ser precisament un dels autors del mapa geològic de
Menorca (pla Magna), qui va introduir el terme georecurs, Elizaga (1988), per referir-se a la
possibilitat d’utilitzar la geologia com un reclam turístic i potenciar altres productes locals.
Aquesta és la filosofia que es troba a la iniciativa dels Geoparcs, per la qual ha apostat el
Consell Insular, on el geoturisme és entès en la seva accepció més amplia, és a dir, relacionat amb valors que van més enllà dels continguts estrictes de la geologia.
El geoturisme a Menorca no hauria d’anar dirigit únicament a un grup, evidentment
reduït, d’especialistes que seleccionen intencionadament les visites a l’illa per millorar la
seva formació personal, sinó al turista convencional que es troba amb un determinat paisatge geològic com una oferta més del territori. L’avantatge davant altres ofertes turístiques relacionades amb el medi natural és que la seva visió està sempre garantida.
Aquest és el repte que cal assumir encara que no s’aconseguís el reconeixement de
Menorca com geoparc europeu. Cal potenciar una xarxa d’itineraris a peu, en bicicleta,
en cotxe, en caiac. que interpretin la geologia del territori assegurant la qualitat i la veracitat de la informació. Els itineraris haurien d’estar dissenyats i, si és possible, guiats per
experts en geologia evitant intrusisme professional: són molts els casos en què es proporciona informació incorrecta per errors en el material escrit (fulletons, rètols, guies...) que
cal esmenar.
El geoturisme pot oferir alternatives al turisme de sol i platja per tal de diversificar
l’oferta i obrir la porta a noves iniciatives empresarials. Caldria, per no generar falses expectatives, que les administracions i el sector empresarial vegin en aquesta possible nova
figura un estímul i no una dificultat a les polítiques de creixement sostenible.
Les propostes que faig en consonància amb els suggeriments que la Comisión de patrimonio geológico de la Sociedad Geológica de España (Guillén et al., 2012) va enviar als
responsables en medi ambient i conservació de la naturalesa dels diferents partits polítics
al començament d’aquesta legislatura són:
1. Impulsar el compliment de les normes legislatives i iniciatives locals, nacionals i internacionals, orientades a la conservació i ús sostenible de la geodiversitat i patrimoni
geològic.
2. Assegurar la protecció i conservació efectiva del patrimoni geològic millorant la sensibilitat i el coneixement de la geodiversitat i dels riscos geològics perquè els menorquins
siguin més conscients del seu valor i de la seva relació amb el paisatge. Assumir les despeses econòmiques (públiques o privades) que genera el fet de no tenir en compte la
geologia a l’hora de planificar el territori o permetre actuacions improcedents per omissió
o silenci.
3. Actualitzar i consensuar amb les administracions autonòmiques i estatals, la darrera
llista de punts d’interès geològics elaborat pel Consell Insular. Ratificar que l’element proposat pugui ser considerat PG d’acord amb una valoració que tingui en compte la seva
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rellevància, la potencialitat d’ús i el risc de degradació. Això s’hauria de fer amb la consulta i assessorament de totes les institucions i associacions implicades (Secció de Ciències
Naturals de l’IME, Universitat de les Illes Balears, Associació de Geòlegs de les Illes Balears, Federació d’Espeleologia de les Illes Balears i moltes altres).
4. Completar la informació de qualsevol element considerat PG immoble (LIG) o moble
per evitar informacions no suficientment contrastades per la comunitat científica o inexistent en algunes fitxes dels inventaris als quals he tingut accés. Caldria incloure en aquesta
llista les referències bibliogràfiques més recents que en justifiquen l’elecció.
5. Millorar la comprensió del paisatge geològic, dissenyant, en el moment que la disponibilitat econòmica ho permeti, plafons informatius del paisatge i condicionant miradors
on aquest sigui especialment rellevant. Es podrien situar de manera prioritària en diferents punts del Camí de Cavalls i altres indrets amb important afluència turística però amb
capacitat de resistència a la massificació i haurien de mostrar aspectes multidisciplinars
del territori sense afectar cap altre element natural. Per a més informació relacionada amb
aquesta proposta, vegeu Orfila i Oquiñena, 2004.
6. Conscienciar la societat que la vulnerabilitat i el risc (obres públiques, urbanitzacions, espoli...) que afecta el patrimoni paleontològic és, moltes vegades, més elevat que
el d’altres elements del PG i que tot el patrimoni moble desplaçat del seu lloc natural, ha
d’estar dipositat en museus o col·leccions museogràfiques reconegudes com a tals per la
llei de museus, encara que se’n pot autoritzar la custòdia en col·leccions particulars correctament inventariades i conservades.
7. Reclamar als museus, centres d’investigació, exposicions locals, centres d’interpretació amb patrimoni paleontològic moble una llista dels elements que custodien i la seva
procedència. Voldria insistir en el fet que no tots els fòssils són PG i que només els paleontòlegs poden determinar-ne el valor.
8. Prestar especial atenció als elements nous per a la ciència descrits a Menorca i procedir, en el cas que els holotips es trobin dipositats en institucions de fora de Menorca, a
la realització de rèpliques o duplicats.
9. Ampliar l’oferta de les empreses que ofereixen activitats a l’exterior (museus, centres d’interpretació, Fundació Destí i altres). Avaluar, abans de promoure o permetre una
activitat geoturística la fragilitat del lloc i el risc de degradació per evitar que la massificació pugui provocar danys irreparables i tenir previst la restitució dels potencials impactes
negatius que es puguin generar.
Per acabar, voldria recordar que la gestió del patrimoni paleontològic prevista en la
Llei 16/1985 de patrimoni històric espanyol (LPHE) i el Decret 144/2000 de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears assignen el mateix valor a la paleontologia i a l’arqueologia, per la qual cosa cal exigir el mateix tracte atès que els límits de competència molt
freqüentment se solapen. Caldria insistir, com fa Alcalá (1999) en la necessitat de desfer la confusió quasi permanent entre patrimoni arqueològic i patrimoni paleontològic i
l’ambigüitat de la LPHE amb relació a l’afectació a tot tipus de fòssils i no només als
relacionats amb la història dels orígens de l’home. En general, les normatives posteriors,
salvant alguna excepció, no preveuen donar un protagonisme més gran a la paleontologia
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i, per contra, afegeixen problemes burocràtics als investigadors. És per això que recomano, com ho fa Guillén et al. (2012), que les administracions amb competències en conservació del medi natural i medi ambient convoquin places de geòleg/paleontòleg amb la
finalitat de coordinar les iniciatives per a la protecció, ús sostenible i gestió del patrimoni
geològic menorquí.
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Vint anys després: la perduració dels
objectius en la conservació del patrimoni
històric
Joana M. GUAL CERDÓ
Arqueòloga del CIM i membre de la Secció d’Història i Arqueologia de l’IME

1. Introducció
Triar el títol per a una comunicació no sol ser una feina fàcil per a mi, però en aquest
cas he de dir que no ho ha estat tant perquè tenia la idea de voler transmetre que no hem
de deixar d’estar alerta i que gestionar una reserva de biosfera (RB) és una responsabilitat
a llarg termini. Potser algú pensarà que això és una obvietat però, com a tals, sovint, les
obvietats passen desapercebudes i una revisió amb la perspectiva de vint anys podria
ser que així ho facilités. De fet, la declaració de RB de Menorca té una quantitat d’anys
que ja comença a ser considerable i es podria pensar que ja està ben consolidada, però
no és així ni crec que mai ho sigui perquè la conservació del títol atorgat per la UNESCO,
sempre implicarà tenir presents els criteris de sostenibilitat, l’autoavaluació i la implicació
social, aspectes, aquests, dinàmics i canviants.
Amb aquesta idea no entrarem a analitzar qüestions exposades en anteriors jornades
però hi farem una referència amb el convenciment que tot i haver-hi alguns canvis, són vigents. El 1999 en les Jornades sobre la reserva de biosfera de Menorca es formularen els
criteris de sostenibilitat (Gual, 2002). Cinc anys després, el 2004, en les Jornades sobre
els deu anys de reserva de biosfera de Menorca, es recordaren aquells i es presentaren
contradiccions i dificultats detectades en la gestió (Gual, 2005). Finalment, el 2008 en les
Jornades sobre els quinze anys de reserva de biosfera s’analitzà la història de la declaració i els canvis esdevinguts (Gual, 2009).
En fer els vint anys, els organitzadors de les jornades ens han facilitat un guió amb
l’objectiu de fer una reflexió i una anàlisi tan profunda i transversal com sigui possible que,
a continuació, intentarem respondre.
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2. Situació actual i tendències generals
No es pretén fer un repàs exhaustiu de la situació de la gestió del patrimoni històric
de l’illa sinó ressaltar aquells aspectes que considerem essencials o més significatius per
evidenciar les tendències. Cal recordar que el marc de la gestió del patrimoni històric insular s’enquadra en els plans insulars de gestió del patrimoni històric que periòdicament
s’aproven pel ple del Consell Insular de Menorca (CIM) en compliment de la llei autonòmica. En l’actualitat s’han aprovat quatre plans: I anys 2000 – 2001, II anys 2003 – 2004, III
anys 2005 – 2007, IV anys 2013 – 2014, cada un amb programes amb dotació econòmica i els respectius objectius, mesures i accions.
2.1. Catàlegs municipals de protecció
Un dels canvis positius que s’ha produït al llarg d’aquests anys és la tramitació dels
catàlegs municipals. Tres dels ajuntaments de l’illa (Ciutadella, es Castell i es Mercadal)
els incorporaren als seus PGOU molt abans de l’entrada en vigor de la llei autonòmica del
patrimoni històric al 1998 (Llei 12/1998, de 29 de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears), l’addicional tercera de la qual obligava els municipis a aprovar els seus catàlegs en les properes modificacions o revisions dels seus instruments de planejament urbanístic. Ferreries va ser el primer municipi a aprovar el seu catàleg com a conseqüència
d’aquesta llei. Uns anys més tard, a partir del 2003, amb l’aprovació del PTI, document
que hem de vincular amb l’esperit de la RB, tots els municipis tenien l’obligació d’adaptar-s’hi i els que encara no tenien el catàleg aprovat tenien l’obligació de fer-ho per mandat legal i per mandat del PTI mateix. La complexitat de la tramitació de les revisions ha
provocat que alguns dels catàlegs s’hagin aprovat fa poc temps. En aquests moments,
Menorca és l’única illa de les Balears que té tots els municipis amb catàleg de protecció
del patrimoni històric. El desafiament actual és iniciar la tramitació de les actualitzacions
de catàlegs, en alguns casos és més urgent que en altres, per tal de complir l’establert en
l’article 11.2 del PTI, sense cap revisió de planejament a la vista.
Un altre element essencial per a la conservació i difusió és el conveni que signen els
vuit ajuntaments i el CIM cada legislatura per al manteniment d’una xarxa de monuments formada per quaranta-cinc llocs que en garanteix la conservació i la millora de la
visita. Des de l’inici, als anys noranta del segle passat, cada ajuntament proposa els monuments que són objecte de subvenció i la quantitat que hi destina. Cal assenyalar que,
tot i que es tracta d’una iniciativa que s’ha d’actualitzar, és modèlica quant al fet que hi ha
molt pocs serveis que es poden oferir mitjançant aquesta fórmula i cap amb la transcendència per a l’oferta cultural i turística de l’illa.
De fet, hi ha algunes incoherències en la participació dels diferents municipis com ara
que la quantitat de la subvenció no es correspon amb la quantitat de monuments, sinó
amb la disponibilitat i voluntat de cada ajuntament. Així, el conveni no té com a punt de
partida una proporció matemàtica de participació sinó l’acord de col·laboració en funció
de la capacitat econòmica de cada un. No obstant això, la subvenció del CIM possibilita
l’eliminació dels desequilibris que hi pugui haver i garanteix la realització d’un programa
que és d’interès general i d’abast insular.
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Redactat CIM

Ferreries

Aprovat 2001

Aprovat 2001

Aprovat 2001

Aprovat 2001

Alaior

Aprovat 2009
Revisió PGOU
Adaptació a PTI

Aprovat 2009
Revisió PGOU
Adaptació a PTI

Aprovat 2009
Revisió PGOU
Adaptació a PTI

Aprovat 2009
Revisió PGOU
Adaptació a PTI

Maó

Aprovat 2011
Revisió PGOU
Adaptació a PTI

Aprovat 1992
PGOU

Aprovat 2011
Revisió PGOU
Adaptació a PTI

Aprovat 2011
Revisió PGOU
Adaptació PTI

Sant Lluís

Aprovat 2012
Revisió NS
Adaptació a PTI

Aprovat 2012
Revisió NS
Adaptació a PTI

Aprovat 2012
Revisió NS
Adaptació a PTI

Aprovat 2012
Revisió NS
Adaptació PTI

Es Migjorn
Gran

Aprovat 2013
Adaptació NS a PTI

Aprovat 2013
Adaptació NS a PTI

Aprovat 2013
Adaptació NS a
PTI

Aprovat 2013
Adaptació NS
a PTI

MUNICIPI

Taula 1. Estat d’aprovació dels catàlegs de patrimoni als diferents municipis de l’illa. (CIM: Consell Insular
de Menorca, PGOU: Pla general d’ordenació urbanística, NS: Normes subsidiàries, PTI: Pla territorial
insular)

L’evolució, fins a l’arribada de la crisi econòmica que encara patim, era d’augment
del recursos, però a partir de 2008 es produeix un estancament o fins i tot una pèrdua.
A curt termini, s’haurà de produir una anàlisi conjunta (ajuntaments + CIM) dels objectius
d’aquest conveni, per tal d’aconseguir el consens i el compromís de les parts, necessaris
per garantir-ne la continuació. La desaparició del conveni, sense més contemplació, significaria la destrucció d’una oferta cultural amb una trajectòria molt consolidada.
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1995

2000

2008

2012

Alaior

3.606 € (11)

3.000 € (10)

4.000 € (10)

4.000 € (10)

Ciutadella

6.010 € (7)

6.611 € (6)

9.200 € (10)

7.900 € (10)

Es Castell

3.005 € (3)

901 € (3)

1.300 € (3)

1.325 € (3)

Ferreries

1.803 € (4)

2.854 € (4)

3.900 € (4)

3.971 € (4)

Maó

6.010 € (9)

4.808 € (9)

7.000 € (8)

7.000 € (8)

901 € (3)

1.803 € (3)

2.500 € (3)

2.800 € (3)

4.808 € (6)

2.404 € (4)

3.000 € (6)

3.000 € (6)

901 € (3)

1.100 € (3)

1.200 € (3)

Es Mercadal
San Lluís
Es Migjorn
CIM

---12.020 €

45.075 €

67.700 €

64.803 €

Taula 2. Evolució del conveni entre el CIM i els ajuntaments per al manteniment de la Xarxa Monumental.
(entre parèntesi s’indica el nombre de monuments)

2.2. Gestió pública i gestió privada
Quan es va produir la declaració de reserva de biosfera no hi havia a l’illa cap monument on es pagués una entrada, així com tampoc cap no tenia informació explicativa.
Varen passar encara sis anys quan el 1999, tant des de la iniciativa privada com des
del CIM, s’obriren diferents centres, amb instal·lacions d’informació i interpretació i amb
pagament d’entrada. Avui en dia han augmentat els centres on es paga entrada fins a la
quantitat de cinc centres de gestió pública i sis centres de gestió privada. Alguns centres
privats funcionaren algun temps però ja no en l’actualitat.
No podem dir que el canvi produït sigui quantitativament significatiu, no obstant això,
si consideram el zero del punt de partida i les llargues gestions que s’han de fer abans de
possibilitar el funcionament d’aquests centres, el canvi s’ha de considerar com a qualitativament notable. No tenim una valoració del procés perquè per poder-la fer amb rigor necessitaríem l’estudi econòmic de cada centre i conèixer-ne les circumstàncies particulars.
La figura 1 mostra l’afluència de visitants als principals centres del patrimoni arqueològic gestionats per diferents entitats que manifesten diferències substancials entre ells.
Es destaca la Naveta des Tudons, que és el monument més visitat de l’illa perquè forma
part de les rutes turístiques que organitzen els operadors turístics i per la seva situació estratègica en la carretera Maó-Ciutadella, amb una bona senyalització i un aparcament de
dimensions considerables. Per gairebé les mateixes característiques, el segueix el poblat
de Torralba d’en Salort. Aquests dos centres són els que es destaquen sobre la resta, tot
i que tots són a la mateixa xarxa de promoció que té el CIM.
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Any

Gestió pública

Gestió privada

1999

Fort de Marlborough *
Torre de Fornells *

Sanitja (fins 2012)
Torralba d’en Salort *
Pedreres de s’Hostal *

2004

Poblat de Torre d’en Galmés (2000)

Poblat de Talatí de Baix *
Poblat de Son Catlar (2 anys)
Farinera de s’Arangí

2008

Centre d’interpretació TGA * (2007)
Poblat de Trepucó (2005)
Naveta des Tudons (2007) *
Poblat de Montefí (2008)
Castell de Santa Àgueda (2008)
Castell de Sant Antoni (2008)
Castell de Sant Felip (2008) *

Fortalesa de la Mola *
Santuaris de so na Caçana *
Poblat de Torretrencada

1993

2013

Col·lecció Binissuès *
Hospital illa del Rei

Taula 3. Evolució dels monuments o centres amb algun tipus de gestió (* amb instal·lacions d’informació i
interpretació i amb pagament d’entrada)

Fig. 1. Afluència de visitants als principals centres de patrimoni arqueològic de l’illa
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2.3. La candidatura a patrimoni mundial de la cultura talaiòtica de Menorca
Des de gener de 2013 la cultura talaiòtica de Menorca és dins la llista indicativa com
a candidata a ser declarada patrimoni mundial per la UNESCO. Aquest fet és important
perquè significa que hi ha una voluntat política de promocionar i impulsar la candidatura
amb totes les implicacions que comporta.
L’elaboració de l’expedient, requereix un treball rigorós per al compliment de les directrius que s’exigeixen per part de la UNESCO. En síntesi, els eixos principals d’aquest
expedient, és a dir, dels treballs a desenvolupar per al bon resultat de la candidatura són:
Fonamentar i argumentar el valor universal excepcional de la sèrie elegida de monuments prehistòrics de l’illa, atenent a les seves condicions d’integritat i autenticitat a
partir de diferents criteris que, en el nostre cas són: núm. 1 - Representar una obra mestra del geni creatiu humà; núm. 2 -Aportar un testimoni únic o almenys excepcional d’una
cultura o una civilització i núm. 3 - Ser exemple d’un tipus de construcció o d’un conjunt
arquitectònic o tecnològic o paisatge que il·lustri un període o diversos de la història humana.
Tenir aprovat un sistema jurídic de protecció dels béns. Aspecte, aquest, dels més
avançats de l’expedient, atesa la protecció urbanística que tenen a través del PGOU i les
NS, les declaracions de bé d’interès cultural i les delimitacions dels entorns de protecció.
Tenir en funcionament un pla de gestió que desenvolupi els aspectes següents: pla
de conservació dels béns, pla d’autoavaluació de la gestió, mesures de control del turisme, pautes i iniciatives d’implicació i participació de la societat, definint un òrgan de gestió, accions de formació i eines de difusió.
La Conselleria de Cultura, Patrimoni i Educació ha creat una plataforma de participació que és la Comissió Tècnica Assessora per al seguiment de la candidatura, formada amb representants de les entitats següents: Departaments de Turisme, Mobilitat,
Economia i Ordenació del Territori del CIM, Conselleria d’Educació i Universitats del GIB,
ajuntaments, partits polítics, església catòlica, Comitè Tècnic de la Comissió, Universitat de les Illes Balears, Institut Menorquí d’Estudis, Museu de Menorca, Museu Municipal
de Ciutadella, Col·legi de Llicenciats de Filosofia i Lletres, Amics del Museu de Menorca,
Societat Històrico-Arqueològica Martí Bella, Fundació Illa de l’Hospital, GOB, Ateneu de
Maó, ASHOME i PIME.

3. Preguntes clau
A. Quin paper juga el patrimoni cultural dins la reserva de biosfera?
El patrimoni històric i cultural és un dels valors reconeguts de la reserva de biosfera
i, per tant, és reserva de biosfera quant als objectius de conservació i de transmissió a
les generacions futures. En aquest sentit, el seu paper és central i molt significatiu per a
l’essència o particularitat de la RB de Menorca. No obstant això, cal assenyalar que, en
aquests vint anys entre la població i visitants, la consciència i el valor del patrimoni natural
de la RB ha augmentat de manera més notable que la del patrimoni històric. Aquesta di-
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ferencia no és exclusiva de Menorca, sinó de tot l’Estat; un exemple d’això és que la Llei
42/2007 de patrimoni natural i de la biodiversitat no esmenta el patrimoni cultural de cap
manera. Hi ha una separació entre els dos tipus de patrimoni i la solució passa per adoptar el «patrimoni integral», el format tant per l’obra humana, mai no independent de la
natura, com per l’obra de la natura, poques vegades independent de la de l’home, (Querol, 2010: 508). Tot i que hi ha un grau de sensibilització diferent respecte del patrimoni
natural, s’ha avançat respecte dels primers anys de la declaració, en què a l’hora d’elaborar documents de síntesi o d’avaluació, sovint s’imposava el medi natural i s’obviava la
menció del patrimoni històric i cultural. Gradualment, aquest es va entenent com a part
integrant del paisatge illenc i com a element inseparable del seu medi natural de manera
que es vincula a tot allò que considerem RB.
Amb relació a l’Administració insular, el patrimoni històric juga un paper protagonista
perquè és objecte de gestió en tenir el CIM la competència administrativa per exercir-la.
Es produeix així una paradoxa amb relació al patrimoni natural perquè el CIM, per contra,
no té la competència de gestionar-lo encara que tingui la categoria de RB.
Així, el CIM gestiona directament el patrimoni històric, un element destacat de la definició de la RB de Menorca i, d’acord amb els objectius d’aquesta, per fer una bona gestió
ha d’aplicar els criteris de sostenibilitat, que en facin compatible l’ús i la conservació, que
foren exposats en anteriors jornades.
Amb relació a la investigació científica de la RB, el patrimoni històric juga un altre paper, en estar vinculat al paisatge i al medi natural, requereix interdisciplinaritat perquè
aquesta és imprescindible per a l’ampliació dels coneixements que facin possible una
millor gestió, és a dir, sostenible. Gairebé no es pot pensar en una bona gestió sense investigació científica i en aquesta qüestió també es fa palesa la compartimentació d’àrees
i professions.
Amb relació a la població de l’illa, el patrimoni històric juga diferents i diversos papers
en funció de les relacions que s’hi estableixin. Així, la relació que tenen els habitants del
conjunt històric de Ciutadella amb el patrimoni històric de la ciutat és d’una manera segurament molt diferent a la que pugui tenir el propietari d’un lloc amb un monument obert
a les visites com per exemple, Torrellafuda, o a la del pagès que fa cada dia la feina en
una explotació agrària o a la del guia turístic. Cada un en tindrà una percepció i, en funció
d’aquesta, una relació de més o menys valoració. En qualsevol cas, el patrimoni històric
és molt present en la vida dels illencs, al marge de la valoració que en facin i és un repte
encara aconseguir que s’entengui com a beneficiós, no només del punt de vista econòmic, sinó també ambiental i individual.
A Menorca, juga també un important paper com a motiu i vincle associatiu. La defensa
i difusió de l’estima cap el patrimoni històric és objectiu i causa de creació de diferents
entitats i col·lectius que porten una important tasca que sovint completa els buits que
pugui deixar l’Administració tot i que aquesta sigui suport econòmic important per al seu
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funcionament.1 És en això que el patrimoni històric juga un paper de participació i d’implicació social no només en la seva conservació sinó també gestió.
Per acabar, el patrimoni històric juga un paper notable com a reclam pel turisme en
general, i del turisme cultural en particular però, aquest reclam no es tradueix en inversió
en conservació o en gestió de patrimoni històric per part dels agents turístics que l’empren.
B. És el patrimoni històric només un recurs turístic?
És un recurs turístic i molt més. Considerar el patrimoni només com a un recurs turístic és tenir una concepció reduïda de la qüestió, enfocada en la conservació i en la
generació de recursos econòmics. En l’actualitat, la conservació del patrimoni històric es
reconeix com un factor privilegiat d’innovació i com a oportunitat. La Carta de Brussel·les
(2009) sobre el paper del patrimoni cultural en l’economia, i per a la creació d’una xarxa
europea per al seu reconeixement i difusió reconeix que l’aportació del patrimoni històric
al creixement econòmic no només es limita a potenciar el turisme cultural. Amb la protecció, restauració i difusió (amb tot tipus d’activitats vinculades a ella) es creen llocs de
treball estables, especialitzats i de qualitat, no només relacionats amb el turisme, perquè
el patrimoni històric s’ha de considerar un recurs d’educació i de formació, un recurs
d’investigació i d’innovació i, amb tot, un recurs de transformació de la qualitat de vida
perquè l’educació en patrimoni històric, contribueix al refinament dels individus i al desenvolupament creatiu (López i Sáez, 2012: 25).
L’objectiu és obtenir la rendibilitat social, és a dir, la rendibilitat econòmica juntament
amb la rendibilitat cultural, perquè només així podrem relacionar el patrimoni històric amb
el que es considera desenvolupament. La fórmula per aconseguir-ho és clara, s’han de
sumar dos factors: a) la valoració o reconeixement del patrimoni històric, i b) la inversió en
conservació. És a dir, primer cal reconèixer el patrimoni històric com a tal i, amb aquest
reconeixement cal invertir en tot tipus d’accions que en garanteixin la conservació. Només amb aquesta suma es produirà el que anomenam «desenvolupament» i que podem
definir, des de les implicacions de la sostenibilitat i del concepte de reserva de biosfera,
com un major aprofitament, un major potencial de dinamització econòmica, una major generació de beneficis socials. Amb tot, s’ha d’entendre la conservació com les actuacions
de manteniment, de consolidació, de restauració i de control de l’accés.
En definitiva, aquesta fórmula permet més coherència amb els principis de la declaració de reserva de biosfera i la transmissió a les generacions futures del patrimoni històric
que hem heretat.

1
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En aquests moments estan actives les entitats següents: Amics del Museu de Menorca, Societat Històrico-Arqueològica
Martí Bella, Lithica, Amics de la Mar, Amics de la Mar-Port de Maó, Amics de Sant Felip, Fundació Illa de l’Hospital.
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C. Es pot preservar simplement com a fonament de la nostra identitat?
La resposta podria ser que sí que seria suficient preservar el patrimoni històric com a
fonament de la nostra entitat, perquè en forma part essencial juntament amb la història,
la llengua i el paisatge, cada un d’ells amb diversitat de consideracions. Però la pregunta
planteja una qüestió que va més enllà, amb la utilització d’una sèrie de paraules el significat de les quals és complex. En l’apartat anterior ja s’ha exposat la importància del patrimoni històric per aconseguir-ne la rendibilitat social.
No només hem de preservar sinó també conservar. Preservar implica assumir que el
patrimoni històric pot estar sotmès a usos canviants i aquest fet s’ha d’entendre com a
positiu sempre que impliqui la seva conservació i no en provoqui la destrucció o banalització. Aquesta és una qüestió complexa perquè els criteris establerts per les lleis i normatives amb l’objectiu de protegir i conservar el patrimoni històric que s’han d’aplicar en les
intervencions que els canvis d’ús requereixen, no sempre s’entenen o accepten fàcilment
o no sempre s’apliquen amb la sensibilitat i coneixement que caldria (Gual, 2011). A més
a més, preservar i conservar no són tasques simples perquè en les iniciatives participen
factors i actors de molt diferent finalitat i categoria dels quals no es poden desvincular. Per
a la seva bona gestió, és a dir, procurant un desenvolupament sostenible, s’han d’articular en un sistema complex l’economia, la societat i el territori (Barciela, López i Melgarejo,
2012) i la creació d’aquest sistema ha de ser l’objectiu clau per poder tenir la garantia de
transmissió a les generacions futures.

4. Propostes d’actuació i gestió
A més de les pautes assenyalades en anteriors jornades que, ja s’ha dit, encara perduren, la candidatura de la cultura talaiòtica a patrimoni mundial de la UNESCO, presenta
una important oportunitat per desenvolupar diferents actuacions a curt termini, estretament relacionades entre si. Les propostes són:
• Arribar a acords i compromisos formals amb els propietaris dels béns del patrimoni
històric que constitueixin un model a seguir de col·laboració entre els agents privats
i l’Administració.
• Facilitar plataformes per dialogar, crear consens i procurar la cooperació dels agents
econòmics en la inversió en conservació i en la gestió de patrimoni històric.
• Definir un òrgan de gestió que inclogui els béns candidats amb una perspectiva àmplia del patrimoni històric.
• Invertir en la millora de les instal·lacions de difusió i de les eines d’interpretació.
• Consolidar i adequar el Conveni de col·laboració entre el CIM i els ajuntaments de
l’illa per a poder garantir les visites i l’accés als béns amb unes bones condicions de
manteniment.
• Articular els objectius dels plans de gestió amb els de les diferents administracions
implicades.
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• Incentivar els recursos dels museus públics insulars com a principals centres de
difusió, investigació i formació.
• Consolidar la xarxa Menorca Cultural i les seves rutes amb una gestió turística adequada als principis de la conservació.
• Subvencionar la investigació de la prehistòria i del paisatge insular com a factors
d’enriquiment cultural i d’una oferta turística rigorosa i atractiva.
• Liderar i impulsar el programa Adopta un Monument com a instrument per fer participar la iniciativa privada en la conservació i protecció i per fer accions engrescadores de participació ciutadana en la protecció i millora del patrimoni històric.
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Posibilidades del binomio turismo
y patrimonio... ¿Es posible?
Amalia PÉREZ-JUEZ
Boston University. Membre de la Secció d’Història i Arqueologia de l’IME

...la más segura garantía existente para conservar los monumentos y las obras
del pasado reside en el respeto y estimación que por ellos sientan los pueblos… los
sentimientos inspirados por la contemplación y el conocimiento de las obras del pasado
pueden facilitar en gran manera la comprensión mutua de los pueblos...
Recomendación de Nueva Delhi, 1956

1. Introducción
A lo largo de cuatro años, entre 2005 y 2009, los alumnos del proyecto de arqueología
de Boston University en España realizaron una serie de encuestas a los visitantes al yacimiento de Torre d’en Galmés de Alaior, Menorca. Estas encuestas estaban destinadas
a valorar el conocimiento general acerca del significado de «Reserva de la Biosfera», y lo
que implica para la protección y conservación del patrimonio arqueológico de Menorca.
Las encuestas arrojaron un resultado sorprendente: a pesar de que un 50 % sabía que
Menorca es una Reserva de la Biosfera, el 100 % de los entrevistados desconocía la
relación de esta declaración y el patrimonio arqueológico. De hecho, la mayoría de las
definiciones del concepto «Reserva de la Biosfera» hacían alusión a un patrimonio natural,
territorio salvaje, espacio prístino y ecosistema sin antropizar.
La visión general del significado y alcance de una reserva de biosfera coincide, en
gran medida, con las campañas mediáticas que se han hecho al respecto. A pesar de
ello, desde el principio ha existido una confusión genérica en la interpretación del contenido de una Reserva de la Biosfera, asimilándolo a parques naturales. Es más, en el
conocimiento común existen dos categorías mundiales de protección que se oponen una
a la otra: Patrimonio de la Humanidad versus Reserva de la Biosfera. Lo cierto es que,
poco a poco, ambas se han ido fundiendo en una interpretación global del paisaje y en un
reconocimiento del valor de los espacios modificados por el hombre a lo largo del tiempo.
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Fig. 1. El yacimiento de Torre d’en Galmés en su contexto natural y cultural: un espacio antropizado
desde antiguo en la parte sur de la isla y alejado del mar

2. Reserva de la Biosfera: evolución del concepto y situación actual
La década de los setenta supone para el patrimonio, tanto cultural como natural, un
momento de euforia en conservación con la aparición de convenciones internacionales,
instituciones, programas y protocolos de actuación. Entre ellos, la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y el Programa sobre
el Hombre y la Biosfera -MaB- del mismo momento (Unesco.org). En un principio, cada
uno perseguía la protección de recursos diferentes, siendo el primero supervisado desde
el sector de la cultura y el segundo desde las ciencias naturales de la UNESCO. En 1984,
las primeras declaraciones de patrimonio de la humanidad españolas fueron la Alhambra,
Generalife y Albayzín de Granada, la catedral de Burgos, el centro histórico de Córdoba,
el monasterio y sitio del Escorial y las obras de Antonio Gaudí (whc.unesco.org). Todas
ellas están vinculadas a criterios estéticos, obras de arte o creadores únicos y excepcionales. En cuanto a las primeras reservas de biosfera, en 1977 se declararon la sierra
de Grazalema y Ordesa-Viñamala, en 1978 el Montseny y en 1983 Doñana y Mancha
Húmeda (www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/spain/). De nuevo, estos ejemplos no dejan lugar
a duda sobre su valor paisajístico y natural, primando éste a otros criterios culturales.
Poco a poco, sin embargo, la lista de espacios protegidos por uno y otro programa comenzó a solaparse, incluyendo ambos, por ejemplo, paisajes y contextos naturales
pero también culturales y espacios antropizados. Un buen ejemplo de la evolución de
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estas trayectorias fue la inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, en
el año 2000, del Palmeral de Elche. Esta declaración atendía a los criterios ii y v de selección, siendo el criterio v, «ser un ejemplo excepcional de una tradición de asentamiento
humano, uso del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura o culturas, o de
la interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando sea vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles» (whc.unesco.org/en/criteria/). Lo que se recoge en
el caso del Palmeral de Elche no hace alusión ni a la monumentalidad, ni a la belleza ni al
genio creativo, sino a una relación sostenible entre el hombre y su entorno a lo largo del
tiempo. Lo mismo puede aplicarse a la más reciente inscripción de la sierra de Tramontana, Mallorca, como paisaje cultural dentro del listado de patrimonio mundial en el año
2011 en donde, de nuevo, se recogen criterios que pueden aplicarse tanto a Reservas de
la Biosfera como a patrimonio de la humanidad (ii, iv y v). De igual manera, en la lista de
reservas de biosfera, la última declaración de 2013 ha sido el Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar, un ejemplo que podría incluirse tanto en esta lista como en la de patrimonio
de la humanidad.
Estas declaraciones revelan una tendencia clara en todos los programas actuales de
protección nacional e internacional: lo importante no es ya el monumento aislado, ni la
zona natural virgen. Lo que es fundamental proteger es el espacio antropizado: el lugar
de interacción hombre-medio. En este marco es donde tenemos que entender hoy el
papel del patrimonio arqueológico del Programa de Reserva de la Biosfera: como
una interacción cultural en un paisaje natural. Un medio modificado por la intervención
humana o, como señala el programa, la «relación global de las personas con su entorno».
La búsqueda de la sostenibilidad en esta interdependencia es visible en todos los textos
legales y recomendaciones nacionales e internacionales relacionados con el patrimonio
arqueológico y hace más relevante la gestión integral del patrimonio natural y cultural en
las reservas de la biosfera.

3. Reserva de la Biosfera y patrimonio arqueológico - El caso de Menorca
Si nos centramos en la declaración de Reserva de la Biosfera, en el caso concreto
de Menorca, los criterios para su concesión hacían referencia a diferentes recursos de la
isla, destacando entre ellos su «rico legado histórico y cultural, expresado en numerosos
asentamientos y monumentos prehistóricos». El programa «Man and Biosphere - MaB»
establece la obligación local de la protección, investigación y difusión de las Reservas de la Biosfera. En otras palabras, el reconocimiento conlleva responsabilidades más
amplias que la mera preservación de un espacio. Se establece la obligación de utilizar las
reservas para el estudio, comparación y divulgación de una diversidad biológica y cultural
en donde diferentes factores transversales producen diversas consecuencias globales;
entre ellas y, siendo una de las más importantes, la posibilidad de llevar a cabo, o al menos planificar, el desarrollo sostenible de la región.
En el caso de Menorca, el patrimonio arqueológico consiste, en gran parte, en yacimientos monumentales completos o cuasi-completos, situados en terrenos no urbanos, con
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buena conservación del entorno en el que se construyeron, visibilidad en el paisaje, con
capacidad de interconexión, fácil acceso desde carreteras generales y con posibilidad
de actuar en ellos y en los espacios inmediatos. En otras palabras, en Menorca tenemos
lo que todos los yacimientos arqueológicos quisieran tener: un contexto arqueológico
preservado a lo largo de tres milenios en un paisaje que, a pesar de haber evolucionado,
ha mantenido las características originales. Es posible todavía estudiar la relación entre
los yacimientos y el medio, así como la modificación a lo largo de los siglos por el uso
continuado del territorio. Evolución cultural y natural pueden estudiarse, comprenderse y
preservarse. Esta conservación del contexto arqueológico hace de los yacimientos menorquines laboratorios únicos para su estudio y también para el de la evolución histórica
del paisaje.
Podemos además hacer extensible esto no solo a los yacimientos de época talayótica
sino a otros de periodos posteriores, como medievales o del siglo xviii: monumentalidad,
entorno conservado, paisaje natural, contexto y su uso por un público que se divide entre
la comunidad local y turismo exterior. ¿Qué falta entonces para que la integración de la
arqueología en la gestión del programa Hombre y Biosfera sea un éxito? ¿Cómo hay que
entender las obligaciones que impone el programa Hombre y Biosfera para conciliar conservación y progreso?

Fig. 2. El yacimiento de Trepucó refleja las características que fueron reconocidas con la declaración
de Reserva de la Biosfera: «rico legado histórico y cultural, expresado en numerosos asentamientos y
monumentos prehistóricos»

Para responder a estas preguntas hay que tener en cuenta las recomendaciones de
las reuniones de Sevilla (1995) y Madrid (2008) cuyos planes de acción han ampliado y
modificado el programa MaB. Entre las recomendaciones más importantes que afectan
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al patrimonio arqueológico están el énfasis en la investigación y la incorporación de
las comunidades locales. Es decir, se ha producido un giro en la interpretación del patrimonio arqueológico: desde ser sólo un recurso turístico a incluirlo en la vida cotidiana
de una comunidad: «Develop mechanisms to encourage the sustainable development of
biosphere reserves carried out in partnership with all sectors of society (i.e. public and
private institutions, NGOs, stakeholders, local and indigenous communities, land owners
and users of natural resources, research and education centers, media) to ensure the
well-being of people and their environment» (MAP 2008-2013: 4).
De esta manera, la revisión del binomio naturaleza-patrimonio cultural en una Reserva
de la Biosfera pasa por incorporar a la comunidad en las decisiones relacionadas con la
gestión del patrimonio, así como a incluirla dentro del público objetivo que visita o utiliza
un yacimiento. La acción, por tanto, consiste en evaluar cómo se entienden las obligaciones derivadas del Madrid Action Plan (MAP) involucrando a todos los grupos interesados.
De esta manera, la nueva mirada al patrimonio arqueológico se hace desde dos perspectivas diferentes: en primer lugar, analizando cómo el patrimonio arqueológico de Menorca,
y más concretamente el talayótico, puede contribuir al desarrollo económico de la isla a
través de su uso turístico, y en segundo lugar, cómo se garantiza el acceso de las comunidades locales mediante otra serie de acciones: programas educativos, intervención en
la gestión, etc.
En otras palabras, cualquier acción que incluya la gestión de los recursos arqueológicos de la isla debería tener en cuenta su posibilidad de servir no sólo como impulso
económico sino también como catalizador de programas educativos y como elemento de
cohesión local. Involucrar a las comunidades locales es vital en la nueva política de gestión de las reservas de la biosfera y para ello, es necesario conocer antes lo que se va a
gestionar. Investigación y divulgación van de la mano en esta nueva andadura (Vives-Ferrándiz y Ferrer 2012).

4. Empecemos por el turismo
Una vez que se ha realizado un proyecto de investigación integral del sitio, deben considerarse dos premisas para convertir un recurso patrimonial en un producto turístico: la
protección del yacimiento y la compresión del visitante (Pérez-Juez: 2006; López-Menchero: 2012). Esto afecta a dos inversiones diferentes: la conservación y el acondicionamiento. No todos los yacimientos deben preservarse ni acondicionarse de la misma forma.
Cada uno constituye un caso concreto y es necesario tomar decisiones individualizadas.
Es más, si todos los yacimientos se acondicionaran de la misma manera, el visitante no
iría a visitar más que un par ellos, pues la repetición haría perder el interés. De la misma
forma, la monumentalidad del yacimiento repercute en su forma de acondicionamiento y
a mayor monumentalidad menor es la intervención que debe hacerse.
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Fig. 3. Existen yacimientos que no necesitan ningún acondicionamiento porque su monumentalidad
expresa por sí sola muchas cosas, como los templos romanos del foro de Sbeitla, Túnez (a la izquierda).
Otros, sin embargo, son difíciles de interpretar, como los yacimientos paleoantropológicos de la sierra de
Atapuerca, Burgos (a la derecha)

Cualquier acondicionamiento está basado en una serie de acciones que pueden sintetizarse en creación de un aparcamiento, limpieza, delimitación, señalización, diseño de
itinerarios, áreas de descanso o área de acogida (ver Pérez-Juez: 2006, 156-195). Todo
esto no es más que un modelo que debe adaptarse a cada uno de los sitios y, a la vez,
ofrecer alternativas para el tipo de usuario. Pongamos sólo un ejemplo relativo al tipo de
visita que se diseña, destacando cómo debe personalizarse el modelo en cada yacimiento concreto evitando un planteamiento rígido. El tipo de visita afecta a itinerarios, señalización y visitante y, por tanto, a conservación, acondicionamiento y gestión turística. En
principio, la mejor forma de visita a un yacimiento es siempre la visita guiada. Es flexible,
interactiva, capaz de resolver dudas en el momento y de adaptarse al interlocutor. Pero
no siempre es posible ni deseado por el visitante. Por ello, es necesario plantear otras formas de transmitir información sobre el sitio. Entre las más comunes está la señalización
de un itinerario que, siendo en principio una forma de bajo coste y eficaz para transmitir
información, tiene algunas desventajas. La más obvia es su mantenimiento: un cartel roto,
borrado o destruido produce el efecto contrario al que se quiere conseguir. Otra desventaja es que, en una isla con un turismo tan diverso como Menorca, existe un límite en el
número de lenguas y cantidad de información que se puede contar.
En la búsqueda de soluciones alternativas, una de las formas mejores de proponer
una visita en el siglo xxi son los sistemas de audioguía, que van desde el alquiler de equipos a la entrada de un sitio, hasta la descarga en un dispositivo móvil. Esto permite versatilidad, personalización del ritmo, selección del tipo de contenido y la lengua y, todavía
más importante, la intervención mínima en el yacimiento. Sin embargo, si todas las visitas
a yacimientos talayóticos de Menorca se hicieran de la misma manera, visto uno, vistos
todos. La variedad en el acondicionamiento, la selección del tipo de visita, la evaluación
de los medios con los que se cuentan, la distribución de un presupuesto siempre limitado,
es lo que hará que la gestión turística de la arqueología de Menorca pueda sincronizarse
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de una forma más eficaz. A partir de ahí, la planificación integral de la gestión dentro de
una visión más amplia de lo que significa formar parte del programa Hombre y Biosfera es
lo que permitirá una mejor conservación y utilización de los recursos, así como la incorporación de la comunidad a dicha tarea.

Fig. 4. A la izquierda un ejemplo de porqué se necesitan áreas de descanso en los yacimientos abiertos al
público, además de educar al visitante. A la derecha, itinerarios señalizados en Torre d’en Galmés

En el caso concreto de Menorca, los esfuerzos del Consell Insular de Menorca en las
últimas décadas se notan en una mejora general del acondicionamiento de yacimientos
arqueológicos para el turismo. Se han arreglado los accesos, tanto externos como internos, invertido en investigación y restauración, señalizado los vestigios, creado itinerarios y construido áreas de acogida. Todo ello ha repercutido en la satisfacción de los
visitantes a los yacimientos, ya sea de época pre y talayótica - Naveta des Tudons, Torre
d’en Galmés, Trepucó, etc. - como de cronologías posteriores -Torre de Fornells, Fort
Marlborough, la Mola, etc-. No hay duda de que el turismo que no conoce el patrimonio
arqueológico de la isla queda impresionado tanto por los vestigios existentes como por
el acondicionamiento de los mismos. De hecho, las encuestas realizadas por Boston University en Torre d’en Galmés señalaron que todos los encuestados habían visitado, por lo
menos, otros dos yacimientos en la isla. Como parte de esta labor por parte del Consell
Insular destaca la iniciativa de creación de itinerarios y rutas señalizadas a través de la
creación de la Xarxa Menorca Monumental, que aglutina una serie de recursos culturales
abiertos al público. Los primeros esfuerzos se han realizado y el cambio que se ha producido en sólo una década es espectacular.
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Fig 5. El folleto creado para informar sobre la Xarxa Menorca Monumental y un ejemplo de la información
pormenorizada sobre cada yacimiento visitable

Sin embargo, no sólo queda mucho por hacer, sino que también es necesario revisar algunas acciones. Quizás la más importante de todas, es la necesidad imperiosa
de no proyectar ningún acondicionamiento sin una planificación e investigación previa.
Es necesario un conocimiento integral de un sitio antes de cualquier plan de apertura
al público. La gestión turística de un recurso arqueológico, y más en una Reserva de la
Biosfera, necesita de una planificación y un órgano de gestión eficaz, capaz de llevar a
cabo una continua revisión y corrección de lo realizado. Y la visión a largo plazo es mucho más importante que la micro-acción puntual. Pongamos un ejemplo: los itinerarios
que se construyen dentro de los yacimientos para permitir el acceso de los visitantes.
La creación de caminos señalizados dentro de cualquier sitio es conditio sine qua non
para que el visitante no se pierda y para preservar aquellos restos más frágiles que deben
quedar fuera de los circuitos más transitados. Estos caminos implican, en la mayoría de
los casos, la limpieza de piedras y otro material constructivo, maleza e incluso basura. La
remoción de este material debe hacerse con cuidado para no provocar la destrucción de
elementos arqueológicos aún no estudiados. Pero además el movimiento de piedras no
puede producir nuevas estructuras arquitectónicas (pilas de material acumulado) ni puede
provocar confusión en la interpretación del sitio. Ejemplos antiguos de este tipo de acondicionamiento se encuentran en varios yacimientos de la isla: Torralba d’en Salord, Trepucó, etc. Pero tenemos que repensar el acondicionamiento actual en sitios como Torre
d’en Galmés, en donde la remoción de material está creando nuevas «protoestructuras»
que no favorecen ni el estudio integral del sitio ni la comprensión del urbanismo por parte
del visitante.
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Fig. 6. Los itinerarios modernos diseñados para la visita de Torre d’en Galmés y algunas de las
estructuras circulares contemporáneas resultado de la limpieza del yacimiento

No es momento aquí de detallar todos los requisitos necesarios para acondicionar un
sitio arqueológico, pero sí de volver a repetir que no puede abrirse un yacimiento al turismo masivo sin prever unos mínimos que garanticen la conservación del mismo y la satisfacción del visitante. Y que tampoco podemos convertir la isla en un parque de ruinas en
el que se pase de un sitio a otro de una forma repetitiva y globalizada; en donde en lugar
de estar presentando un legado histórico convirtamos nuestros recursos en un parque
temático del pasado. No podemos acondicionar yacimiento tras yacimiento y aplicar a
todos los mismos criterios y fosilizarlos de manera estandarizada sin tener en cuenta que
están dentro de un territorio vivo y cambiante. La relación sostenible entre el patrimonio y
territorio es, al fin y al cabo, lo que intentamos proteger.

4. Sigamos por la comunidad
El patrimonio arqueológico es mucho más que un simple recurso turístico. En esta
afirmación es donde cobra importancia la incorporación de la comunidad, segundo pilar en la gestión del patrimonio arqueológico en las Reservas de la Biosfera. El desarrollo
sostenible no solo es el beneficio económico. Es también el crecimiento social, educativo
y cultural, y en este contexto, el patrimonio arqueológico puede jugar un papel de cohesionador, de interlocutor entre diferentes acciones y de impulsor de interés compartido. Es
aquí donde investigación y divulgación se dan la mano y se pueden multiplicar las propuestas para hacer partícipe a la comunidad local. Solo cuando se incorpore a la pobla-
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ción en la gestión del patrimonio arqueológico podremos garantizar su conservación y la
lucha contra el expolio. Una Reserva de la Biosfera como Menorca tiene que entenderse
como un paisaje vivo donde conviven legado histórico y proyectos de progreso. Por ello,
es necesario reinventar los lazos que garanticen el conocimiento y entendimiento entre
patrimonio arqueológico y sociedad. Son necesarios programas educativos, de divulgación, pero también de gestión de los sitios que permitan el desarrollo económico, la inversión local, el retorno a la comunidad. No sirve fosilizar el patrimonio o el paisaje cultural
prohibiendo acciones alrededor del mismo, ya que fue justamente la interrelación continuada hombre-medio lo que permitió el reconocimiento de Reserva de la Biosfera. La inclusión de la comunidad en la gestión de este patrimonio es el nuevo camino para entender
el importante papel que juega el legado histórico en el desarrollo sostenible.

Fig. 7. Dos imágenes de la exposición «Manurqa», organizada por Boston University y el Consell Insular
de Menorca, con el objetivo de divulgar el pasado andalusí de la isla

La incorporación de la comunidad en la gestión del patrimonio arqueológico en Menorca permitiría luchar contra problemas tan endémicos como el expolio, la destrucción
indiscriminada o el vandalismo. También permitiría acabar con el desprecio y la indiferencia que provoca lo no conocido y, por lo tanto, conseguir la colaboración ciudadana en la
conservación del patrimonio.
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Fig. 8. En la nueva política de gestión arqueológica cobran importancia los programas que involucran a la
comunidad, y más concretamente, a la infancia. Dos ejemplos de programas organizados por estudiantes
graduados de Boston University para sensibilizar sobre el patrimonio arqueológico

5. Propuestas de gestión y actuaciones concretas
Para terminar, me gustaría aportar algunas propuestas para una mejor gestión de
la integración del patrimonio arqueológico en el Programa MaB, a modo de puntos sin
desarrollar, pero listos para el debate.
• El patrimonio arqueológico no es un elemento aislado. Aparece en un contexto, se
desarrolla en un medio e interacciona con el paisaje en el que está. Forma parte del
mismo y mantiene una relación viva. Debemos recordar la indisoluble relación entre
yacimiento y territorio.
• La gestión de patrimonio arqueológico requiere, antes de cualquier plan, un conocimiento. Es fundamental la investigación del mismo (recogido de forma repetida en
el programa MaB) para poder proponer formas de gestión y protección.
• Cualquier programa de actuación requiere una planificación que incluya medidas
a corto, medio y largo plazo. Pero no sólo eso, el programa debe incluir análisis,
evaluación, corrección y modificación de la estrategia planteada si ésta no funciona.
• Es necesario dotar al plan de gestión de los recursos económicos para llevarlo a
cabo. Si no se prevé un presupuesto adecuado, cualquier programa se queda en
una mera declaración de intenciones.
• Los proyectos integrales de gestión deben incluir a todos los grupos que estén
relacionados con el patrimonio, instituciones, turistas, comunidades locales, en definitiva, los stakeholders. El objetivo garantizar el acceso y conocimiento de todo el
mundo pero también incorporarlos en la gestión.
• Recordemos que vivimos en el siglo xxi y que es necesario incorporar las nuevas
tecnologías en el acondicionamiento y gestión de los yacimientos arqueológicos,
tanto con fines turísticos como educativos. Es una oportunidad única de aprovechar
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formas versátiles, baratas y modernas en lugar de otros obsoletos mecanismos que
además no tienen reversibilidad.
• Por último, debemos tener presente que la Reserva de la Biosfera es un paisaje
vivo, en donde hombres y medio interactúan y evolucionan en función de los tiempos y las necesidades. No se puede fosilizar el patrimonio como un jardín de ruinas
porque se perderá la esencia que le ha hecho merecedor de reconocimientos y protecciones nacionales e internacionales.
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El patrimoni immaterial: com es preserven
les tradicions i els costums?
Jaume MASCARÓ PONS
Membre fundador i president del consell científic de l’IME

Aquesta comunicació parla de patrimoni immaterial, però no pretén fer cap proposta orientada a la preservació de costums i creences i, menys encara, reivindicar alguna forma de
gestió del patrimoni cultural, sinó que vol situar-se en la reflexió prèvia a qualsevol model
de gestió concreta. He de confessar, d’entrada, que no em duc gaire bé amb això del «patrimoni», tal vegada perquè ressona en mi el seu fantasma etimològic, el patrimonium llatí,
que expressa la càrrega, la funció del pare, els béns paterns, per oposició al matrimonium,
la tasca de la mare, la funció materna. No sembla que soni gaire bé, per allò dels hàbits
adquirits, parlar de «matrimoni cultural», i, si qualcú ho digués, pensaríem que es refereix al
vincle entre persones de cultures diverses. Però el principal i més important patrimoni cultural que rebem com a éssers humans és el de la llengua, que solem anomenar «materna».
Paradoxes de la història del llenguatge! I la llengua és el primer dels elements del catàleg
de la UNESCO del patrimoni cultural intangible, que és, com defineix la mateixa institució,
«aquella part invisible que resideix en l’esperit mateix de les cultures». Perquè és en
aquest tipus de manifestacions culturals no materials en què es fa més evident la importància de la preservació de qualsevol patrimoni, perquè mostra el caràcter de bé rebut, d’herència transmesa a cadascú de nosaltres des de generacions anteriors i que considerem
valuosa per comprendre la nostra realitat present i poder-nos reconèixer en la nostra especificitat cultural. En aquesta darrera frase he volgut resumir els tres principals elements pels
quals això que en diem «patrimoni» pot valer la pena de ser pres en consideració: el caràcter de «bé rebut», el seu «valor per al present» i la seva condició de fonament per a «l’autoreconeixement», és a dir, la «identitat cultural». Voldria subratllar que, per a mi, són els tres
elements els que atorguen valor al patrimoni, visible o invisible. Perquè, és només el fet de
la transmissió el fonament del seu valor? La tradició, la recepció del transmès pels pares
representa simplement el fet de la continuïtat temporal de les societats. A vegades tendim
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a atribuir valor al passat només pel prestigi del temps anterior, però avui sabem, amb prou
fonament, tant des de la història com des de l’antropologia, que el que consideram tradició
mai no ha estat una simple repetició del passat, que la realitat social es desenvolupa en un
procés permanent d’adequació a les circumstàncies presents i que qualsevol tradició és
fidel al passat quan la modifica per respectar-ne el sentit. I això significa l’esforç de preguntar-se pel seu «valor per al present». Respondre aquesta pregunta és especialment important si volem convèncer de la necessitat de protegir i preservar el nostre patrimoni, material
o immaterial, sobretot aquells que posen l’accent en la utilitat econòmica o en la solució
mercantilista de les necessitats humanes. Respondre adequadament la qüestió del valor
de present de l’herència del passat és una manera de reformular el nucli bàsic dels valors
culturals, de repensar el sentit del que cal considerar valuós per a una comunitat humana.
La resposta més òbvia és la que afirma que «X (una tradició, un costum, un objecte) ÉS
VALUÓS PERQUÈ FONAMENTA LA NOSTRA IDENTITAT CULTURAL». El valor identitari és
un argument potent per a la preservació del patrimoni, però cal entendre’l en la seva formulació justa: la identitat és sempre l’altra cara de l’alteritat i, per tant, confrontada amb la
tradició, és l’expressió d’una interessant alteritat interna: avui som el que som, perquè ja NO
som el que vam ser, però no podem conèixer el que som, si no ens reconeixem en el que
hem estat.
Hi ha en aquesta reflexió una manifestació suggestiva de la frontera entre la perspectiva històrica i la perspectiva antropològica, però en què ara no podem aprofundir. I tal
vegada no és inútil recordar, quan es parla d’identitats, recordar la distinció, feta per M.
Castells, entre «identitats de resistència» i «identitats de projecte». Les primeres miren
al passat i es construeixen sobre la història, les creences, la llengua... Les segones es
postulen cap al futur com a projecte col·lectiu. Però ambdues s’exigeixen mútuament: allò
que cal projectar, que volem fer créixer, ha de tenir fonaments i arrels.
Des de la perspectiva antropològica, el vertader patrimoni és la CULTURA mateixa, que
no és altra cosa que la manera en què, com a col·lectivitat, ens apropiam avui del nostre
entorn, i que inclou des del territori i el paisatge fins al conjunt d’objectes, monuments o
tradicions que anomenam patrimoni. La CULTURA és la resposta a les interpel·lacions del
nostre entorn i del nostre passat. Per això, la CULTURA és sempre un patrimoni invisible.
Entès el patrimoni cultural d’aquesta manera, com es gestiona? La resposta és aparentment fàcil: «la gestió de la cultura com a patrimoni invisible és l’educació». Començant per la llengua, que és, com ja he dit, el bé patrimonial intangible fonamental. Però
també hauríem de considerar totes aquelles manifestacions que s’enumeren al quadre,
basat en els documents de la UNESCO, que figura al final d’aquest text. Aquesta comunicació hauria d’haver estat un repàs de la situació a Menorca d’aquestes formes de
patrimoni intangible. Però, sobre això, em limitaré a dir que no hi ha cap programa públic
de protecció del patrimoni intangible, més aviat hi ha reduccions del que hi havia, com en
el cas de la Comissió Insular de Cultura Popular, pràcticament hibernada, però, per sort,
sembla que la vitalitat social de la nostra cultura és prou bona com per resistir la desídia
dels governants o la instrumentalització mercantilista. El risc subtil, o descarat, és que
acabem essent una realitat exòtica per a nosaltres mateixos.
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PATRIMONI IMMATERIAL O INTANGIBLE (Convenció de la UNESCO, 2003)
Tradicions i expressions orals
(París, 2006; Bamako, 2006)

Llengua
Contes
Mites i llegendes
Cants i poemes èpics
Oracions i pregàries
Cançons
Poemes i romanços populars
Textos dramàtics
Refranys i proverbis
Endevinalles
Onomàstica: toponímia antroponímia

Arts de l’espectacle

Música vocal
Música instrumental
Teatre
Pantomima
Poesia cantada
Repentització (trovos, bertzolaris, glosats…)

Usos socials, rituals,
actes festius

Rituals de pas: naixement, pubertat matrimoni, mort
Rituals d’institució: entronització…
Festes populars: cicle anual
Esports i jocs tradicionals
Caça, pesca i recol·lecció
Tradicions culinàries
Peregrinacions i romeries
Sistemes culturals de gestos (emblemes)

Coneixements i pràctiques
sobre la natura i l’univers

Etnobiologia
Etnobotànica
Etnozoologia
Cosmologies, cosmogonies i les seves expressions plàstiques
Pràctiques i creences curatives: medicina tradicional
Rituals i pràctiques d’endevinació
Conjurs

Tècniques d’artesania
(Rangun, 1997; Kunming, 2000)

Indumentària
Joies i ornaments
Complements de rituals (perfums, tatuatges…)
Mitjans i formes de transport
Instruments musicals
Joguines
Producció d’aixovars domèstics
Objectes d’emmagatzematge
Producció d’eines tradicionals
Ceràmica

Font: www.unesco.org/culture i elaboració pròpia

331

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

L’etnologia més enllà d’un recurs turístic
Joan Pau SALORT SALORT
Membre de la Secció d’Història i Arqueologia de l’IME.

1. Preguntes clau
1.1. Quin paper juga el patrimoni cultural dins la reserva de biosfera?
Si Menorca és reserva de biosfera, no és solament perquè té molts espais on la natura
i l’home han mostrat poder conviure amb certa harmonia. Ni per la intensa tasca de diverses persones, de les quals destacaria Josep Miquel Vidal, sinó que ho és, també, perquè
el paisatge de Menorca és ple d’exemples de la nostra història i de la relació que hi ha
hagut entre els menorquins i la seva terra.
Hom té tendència a creure que la reserva de biosfera està dirigida a preservar aspectes naturals i de protecció de la natura. El significat terminològic del títol que ens va atorgar la UNESCO s’hi dóna, i la majoria de les controvèrsies urbanístiques i de creixement
sempre solen xocar amb arguments proteccionistes dels espais naturals que afectaran.
Aleshores s’apel·la a la reserva de biosfera com una marca que ens han donat per preservar el nostre paisatge. Pel que fa al patrimoni cultural, crec que sí que és molt important
per a qualsevol lloc del món, ja sigui un espai oblidat enmig del desert o per a qualsevol
zona ultraturística de Mallorca, Mèxic, Grècia, etc.
El patrimoni cultural, jo el veig com tot allò que ens han deixat els nostres avantpassats. Tot allò que ha deixat rastre físic o cultural, ens mostri el que som actualment o no. I
Menorca és actualment el resultat de tot el que l’home ha fet sobre aquest territori des de
la seva arribada fa més de 4.000 anys. Si l’home no hagués arribat, l’illa seria una enorme
massa forestal i, potser, seria un espai natural protegit però no una reserva de biosfera.
El patrimoni cultural és el testimoni de la nostra història, de tots els pobles que han
passat i viscut a l’illa, ens agradin o no, els trobem més atractius i extraordinaris, o avorrits i vulgars. Siguin motiu d’orgull o de vergonya. Per això, el patrimoni cultural ha de tenir
un paper preeminent dins la reserva perquè el patrimoni és un dels causants del paisatge i
dels condicionants humans que ens van fer obtenir aquest títol.

333

J. P. SALORT · L’etnologia més enllà d’un recurs turístic

1.2. És el patrimoni històric/etnològic només un recurs turístic?
NO. El patrimoni històric i l’etnològic són les restes de la nostra història. Són els edificis, els costums, els topònims, els vestits... que ens han llegat els nostres avantpassats.
No crec que cap menorquí del talaiòtic fes les navetes per ser observades per milers
de visitants. Segurament aquest talaiòtic estaria molt sorprès per l’interès que les seves
sales mortuòries tenen actualment. Com també ho estaria un menorquí musulmà quan
veiés que el castell que ell va ajudar a construir per defensar-se i refugiar-se avui dia és
també una visita turística. Potser els espanyols que van destruir el castell de Sant Felip
van estar mal assessorats pel seu operador turístic quan van destruir un magnífic castell
que ara seria una de les meravelles militars de tot el Mediterrani. Però la realitat és que el
castell de Sant Felip no el van fer per fer polit a les guies turístiques sinó per defensar l’illa
d’atacs externs, i per defensar les autoritats reials dels menorquins (potser alguns menorquins s’alegraren de la destrucció del lloc on sortiren les tropes de Dávila a ajusticiar els
traïdors a Felip V).
Els milers de pagesos que romperen noves terres, les llauraren, i ajudats pels paredadors les parcel·laren perquè el bestiar no entrés als sembrats, no ho van fer amb cap
intenció de construir un espai humanitzat agradable a la nostra vista actual. Van fer el que
bonament van poder per subsistir, i els que ja no van cabre a la nostra illa van emigrar cap
a altres territoris (com ho segueixen fent molts milions de persones al món, i més d’un
menorquí encara). Els exemples podrien allargar massa aquesta comunicació i jo l’únic
que vull és conscienciar tot el que pugui que el patrimoni ens explica qui som, d’on venim,
cap a on anem, què ha passat aquí, què ens ha sortit bé i què malament, com vivíem i
com ens relacionem, i respon un llarg etcètera de preguntes que a mi em resulten molt interessants, i que haurien de ser interessants per a més gent que diu que estima Menorca.
Però això no significa que no vulgui que aquest patrimoni, a més, s’usi com a recurs
turístic. És evident que si aprecii molt el patrimoni etnològic no significa que no vulgui que
altres persones en puguin gaudir i que alguns bons guies es puguin guanyar la vida mostrant-lo a d’altres persones.
Preferiria, però, que els autòctons coneguessin bé el nostre patrimoni etnològic perquè d’aquesta manera seria més probable que l’entenguessin, l’apreciassin, l’identificassin com a part del seu propi patrimoni (perquè, qui no té un pagès a la seva genealogia?).
I potser, finalment, l’estimassin i el protegissin.
Això ho hem d’aconseguir fent del nostre patrimoni un recurs turístic? L’explotació del
nostre patrimoni el protegirà i farà augmentar les visites a la nostra illa?
La veritat és que dubt molt que si el nostre patrimoni, i sobretot l’etnològic, solament
es transforma en un recurs turístic sigui més protegit. Potser serà més conegut per les
persones que venen de fora, però tenc por que es transformi en un una cosa tradicional-folklòrica, com ara els llocs turístics en zones rurals que hi ha arreu d’Europa.
Crec que potser podem caure en el parany de crear indústries al voltant dels recursos
patrimonials i llevar-los la seva autenticitat si seguim aquest model. Potser no ens queda
res més per intentar per ser més atractius per als turistes, però això no ens farà ser més
originals ni diferents, sinó més aviat el contrari.
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Finalment, el que sí que veig important és que en el cas que el patrimoni s’usi com a
recurs turístic això s’ha de fer amb molta cura i no de forma massificada, per no acabar
destruint-lo.
1.3. Es pot preservar com a fonament de la nostra identitat?
La resposta a aquesta pregunta és que evidentment que l’etnologia és una mostra fonamental de la nostra identitat i que no hem de defugir de protegir aquest patrimoni. Que
perquè no sigui únic i es repeteixi a més llocs de la Mediterrània, per exemple, no deixa
de ser una mostra de les nostres arrels, del nostre humil passat, de la nostra cultura i dels
fonaments de la nostra societat fins que aquesta s’ha vist sotmesa a una globalització
cultural que ha posat en qüestió tot el que no és la cultura anglosaxona. D’aquesta allau
pareix que només poden salvar-se els fets, monuments i actes especialment singulars,
o les cultures amb un pes poblacional molt gran al món. Potser podrem tenir les taules
que siguin singulars, però malgrat que les parets seques, les eres i les barraques també
ho siguin, no les valorem ni nosaltres mateixos en la mateixa mesura. Per a un antropòleg
poden ser tan vàlides les unes com les altres per interpretar com vivien els menorquins fa
2.500 o 200 anys, i ambdues xifres formen part de la nostra història.
Potser el problema l’hem creat nosaltres mateixos mitificant períodes com el talaiòtic
i la dominació britànica, i oblidant durant molts anys moments importantíssims de la nostra història com el període musulmà, on la nostra illa és repoblada en gran mesura com
podem veure a partir de la gran quantitat de topònims d’aquesta època. També s’han
oblidat períodes de l’edat mitjana amb poca informació, i també el segle xix i el principi del
segle xx per no ser prou «interessants».
Per què no han de ser protegides, apreciades i conegudes les restes del nostre passat més recent? Perquè ens mostren una illa rural i poc industrial, pobra i dividida socialment.. perquè ens expliquen com eren els menorquins quan formaven part del tercer
món? I, quan érem a l’època talaiòtica, érem rics? Teníem molta població? La nostra cultura actual té molt a veure amb aquells menorquins?
Amb això no vull llevar cap mèrit a cap estudi històric ni menysprear cap període de la
nostra història, però m’agradaria que obríssim els ulls i observàssim el nostre paisatge actual que és ple de restes recents de la nostra història que sovint són eliminades, destrossades i modificades davant nostre i al llarg de les nostres vides. Afortunadament, algunes
també són catalogades i protegides.

2. Propostes de futur
Per evitar que el nostre patrimoni etnològic, que està en més perill de desmantellament, desaparegui hauríem de fer una sèrie d’accions en les quals tant els nostres polítics
com la ciutadania en general haurien de participar:
• Aprendre a observar el paisatge i destriar-ne el que és natural i el que l’home ha
modificat al llarg de la història.
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• Conèixer els diferents elements etnològics i saber per a què servien, cosa que farà
que els apreciïn més.
• Escoltar els nostres avis que ens explicaran en testimonis orals com es vivia fins fa
ben poc a Menorca. Ben segur que ens podran explicar com funcionaven les eines
i maquinàries que ells encara van utilitzar. També recordaran la microtoponímia que
els envoltava i potser encara hi serem a temps de no perdre-la.
• Reactivar el programa «Illa Escola» amb més sortides escolars per conèixer el nostre entorn etnològic rural i marítim, i no solament l’arqueològic. La pedagogia a partir d’unitats didàctiques dirigides sobretot als joves és un dels factors que pot fer
que el coneixement del nostre patrimoni sigui millor.
• Protegir el paisatge rural i no deixar desaparèixer quilòmetres de paret seca i d’altres elements constructius estabuladors per fer grans zones de cultiu de regadiu.
• No permetre que les síquies i torrenteres paredades tradicionals, ja siguin aquestes a zones planes o a zones de barranc, desapareguin pel desús o per la seva
destrucció. La desaparició d’aquestes estructures fa desaparèixer unes restes molt
importants que van permetre que aquestes zones s’habitassin i cultivassin, i a més
incrementa la possibilitat d’inundacions.
• Subvencionar, més si cal, la rehabilitació de parets i altres construccions etnològiques, i no permetre alguns canvis d’usos que puguin fer canviar radicalment la
construcció.
• Catalogar i protegir el patrimoni etnològic.

336

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

La necessitat de salvaguarda del
patrimoni etnològic en la configuració
del paisatge de Menorca
Alberto COLL ARREDONDO amb la col·laboració d’Agustín PETSCHEN ZAPIRAÍN
Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella

L’arquitectura popular de l’illa de Menorca constitueix el punt perfecte d’interacció entre
la mà de l’home i una naturalesa que defineix un paisatge certament singular. I açò és així
de tal manera que la mateixa declaració de Menorca com a reserva de biosfera destaca
com a valor fonamental aquest paisatge rural tradicional en una territori intensament humanitzat. El Projecte Gibet per a la participació de voluntaris en la recuperació de béns
etnològics i la proposta de declaració de bé d’interès cultural (BIC) en la categoria de lloc
d’interès etnològic de la zona de tramuntana de l’illa constitueixen iniciatives de la SHA
Martí i Bella per afavorir una nova dimensió en la percepció d’un patrimoni històric indestriable del paisatge de Menorca però extremadament fràgil i indefens.

1. El paisatge rural de Menorca
La fisonomia del paisatge rural illenc respon principalment a les transformacions econòmiques i socials que esclaten a tot Europa a partir del segle xviii, si bé l’origen d’aquesta configuració actual es forja al segle xiv, com ens mostren diverses disposicions del rei
Pere IV d’Aragó al voltant del 1350 i d’altres recollides al Llibre Vermell de Ciutadella al
mateix segle en què es concedeixen diverses autoritzacions per tancar amb parets diverses possessions. En el cas de Menorca, béns de consum com el formatge, la llana i el
bestiar mateix propiciaran que la ramaderia es converteixi en la principal activitat exportadora. Conseqüentment, aquest creixent desenvolupament rural conduirà a la implantació
de noves pràctiques contractuals entre pagesos i propietaris, com la mitgeria, amb la
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conseqüent i continua subdivisió de la terra en compartiments de paret seca, el que anomenam tanques, facilitant així el control total de la unitat productiva agrària, el lloc, amb
l’avantatge de disposar in situ d’una matèria primera molt abundant, la pedra, que una
vegada arreplegada facilitarà la sembra i la llaurada, i servirà, a més, de protecció del vent
per plantes i arbres fruiters.

Fig. 1. Visió general. Torre Vella i Torre Nova

Així, als 70.000 quilòmetres de paret seca, s’afegirà la construcció d’incomptables
elements arquitectònics construïts amb la mateixa tècnica i materials: barraques, ponts,
bouers, corrals, estables, síquies, après, així com molts altres elements consubstancials a
la activitat rural: forns de calç, sitges, pedreres, ponts, safareigs, pous, bevedores, aljubs,
sínies, cisternes, eres, pallisses o els pous de torn, propis de Menorca, entre d’altres.
Una fisonomia del paisatge però, que entronca perfectament amb una «cultura de la
pedra» tan present a la nostra illa des de fa milers d’anys a través del món talaiòtic i
que no fa una altra cosa que engrandir l’admiració i incredulitat pel maneig de la pedra
des d’aquells «gegants» de la nostra imaginària popular. Malgrat el buit històric i científic
en l’estudi d’aquesta arquitectura abans del segle xviii, tant les fonts conegudes com les
evidències ens duen a pensar que aquests tipus de construccions devien existir des de
molts segles abans. Així ho avala el fet que ja a l’edat mitjana el formatge, la llana, (molt
apreciada a Itàlia per la seva qualitat) i el bestiar ja eren objecte del principal comerç exterior de Menorca. És també a mitjan segle xiv quan consten exportacions de bestiar a
Catalunya, València i Mallorca, i de llana a Florència, la qual cosa ens indicaria que aquesta gran producció ramadera disposaria ja llavors d’infraestructures més o manco similars
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a las desenvolupades plenament a partir del segle xviii i que són les que millor coneixem
avui. És més, si ens remuntam en el temps, el mateix Tractat de Capdepera (1231), pel
qual la Manûrqua musulmana establia la dependència feudal del rei de Mallorca, ens dóna
evidència que la ramaderia a l’illa havia de ser molt important en establir entre els seus
tributs el lliurament anual d’uns sis-cents caps de bestiar. En definitiva, una constant en
la història de Menorca que es remunta fins a la romanització quan Diodor alaba la riquesa
ramadera de l’illa.
D’aquesta manera, sembla lògic arribar a la conclusió que, a falta dels estudis i investigacions necessaris, l’arquitectura popular menorquina, lluny de ser una cosa casual, beu
d’unes fonts de coneixement ben lligades a l’arquitectura prehistòrica de l’illa, si bé amb
uns resultats menys sòlids, i, per tant, més efímers, qüestió de la qual tornarem a parlar.

Fig. 2. Divisió de la terra en tanques

2. Gibet, un projecte de participació ciutadana
El Projecte Gibet (Grup d’Intervenció sobre Béns Etnològics) sorgeix al si de la SHA
Martí i Bella com un autèntic repte. A les tasques de recerca i divulgació històriques, i a
la gens grata encomanda de denúncia davant les agressions al patrimoni històric de Menorca, s’afegeix la iniciativa de recuperació d’uns béns històrics summament importants
en el paisatge de l’illa i abocats actualment a un implacable abandonament produït per la
vertiginosa terciarització de l’economia insular, que està abandonant, sense remei, l’activitat ramadera i agrícola, que ha constituït fins no fa gaires dècades, juntament amb una
indústria igualment malmesa, l’eix de la sostenibilitat econòmica de Menorca.
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Podem constatar així com els escassos recursos en cultura i patrimoni han relegat, sovint, a un segon ordre de prioritats tot aquest legat d’arquitectura popular. Per aquesta raó,
la iniciativa de Martí i Bella pretén no tan sols recuperar i donar a conèixer una sèrie d’elements etnogràfics destacables, sinó, el que és més important, conscienciar la societat que
la salvaguarda del patrimoni històric és responsabilitat de tots i que la seva conservació és
molt més important pel futur del que podia semblar fins fa poc a causa de la gairebé absoluta dependència turística de la nostra economia, en la qual la gestió del patrimoni històric
com a part del paisatge esdevé fonamental com a tret diferenciador de l’illa.

Fig. 3. Abans i després de la primera fase de recuperació de sa Vinyeta

Conformen el projecte un grup heterogeni d’unes cinquanta persones, entre les quals
hi ha importants professionals en el camp de l’arquitectura, l’arqueologia, les arts i l’economia. A hores d’ara, s’ha culminat la recuperació del antic cementiri civil de Ciutadella,
quatre construccions ramaderes (figures 4 i 5) i s’ha engegat la quarta fase de recuperació dels jardins romàntics de sa Vinyeta (figura 3). A açò, hem d’afegir diverses actuacions
especials com la jornada dedicada a l’eliminació de vegetació a les muralles del castell de
Santa Àgueda, o la jornada de portes obertes del Pinaret de Ciutadella.
En referència a les directrius de Gibet, podem assenyalar que totes les actuacions,
incloses les efectuades sobre béns no catalogats, disposen de les autoritzacions admi-
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nistratives necessàries i s’han fet, fins ara, sobre elements de titularitat pública, a la qual
han revertit aquests béns una vegada rehabilitats, amb la finalitat de promoure’n l’ús, com
així ha estat amb la creació dels horts socials de sa Vinyeta. Totes les intervencions de
rehabilitació s’han desenvolupat mitjançant tècniques respectuoses amb les normes de
restauració de béns històrics, amb actuacions mínimes amb la finalitat de conservar la
fisonomia i el caràcter originaris d’aquests elements patrimonials. Com a darrera directriu,
i en coherència amb la tasca de recerca i divulgació de la SHA Martí i Bella, totes las actuacions arqueològiques, dades històriques i documentació visual són recollides i posades
a disposició pública.

Fig. 4. Abans i després de l’actuació a la barraca de Son Macià

Fig. 5. Abans i després de l’actuació en una barraca de porquim

3. Un BIC de caràcter etnològic
Fruit dels coneixements adquirits a través d’aquesta realitat, creix la nostra inquietud
davant la constatació que una part molt important del patrimoni històric de Menorca, ja
de per si fràgil, es troba en un procés de deteriorament alarmant per les raons de desús
ja explicades. L’esfondrament parcial del pont de sa Creu a Son Salomó (figures 9 i 10),
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obra cabdal de l’arquitectura popular a l’illa, el novembre de 2011, encén totes les alarmes i ens condueix, de forma paral·lela al Projecte Gibet, a fer una passa decidida en
la preservació d’aquests béns. Així, amb motiu de les X Jornades de Recerca Històrica
de Menorca organitzades per la SHA Martí i Bella, dedicades al món talaiòtic i la seva
projecció, propugnam que, d’alguna manera, el conjunt arquitectònic etnològic de l’illa
formi part de la candidatura talaiòtica susceptible de ser declarada bé universal, en una
mena de candidatura de la «Cultura de la Pedra» en què el patrimoni talaiòtic, lògicament,
actuàs de punta de llança. Aquesta proposta, avalada també per alguna altra institució i
per importants autoritats científiques en el camp de l’arqueologia com la doctora María
Ángeles Querol, finalment no va ser prevista i, per tant, calia una nova estratègia que,
lluny de significar un entrebanc en les previsions i plans de les institucions de govern de
l’illa, suposàs quelcom complementari, però amb suficient calat per demostrar que els esforços en la promoció i conservació del patrimoni històric de Menorca no eren una aposta
conjuntural, si no fruit del convenciment generalitzat de la importància de la salvaguarda
d’uns béns històrics tan característics del paisatge menorquí. Sorgeix així la proposta de
la SHA Martí i Bella de dotar categòricament aquests béns amb una declaració important
i innovadora: bé d’interès cultural (BIC) amb caràcter de lloc etnològic. La zona a declarar? No calia gaire debat en aquest aspecte en la consideració de que la tramuntana de
Ciutadella guardava sobradament l’essència i representativitat de les construccions etnològiques de Menorca. La ubicació a la zona del far de punta Nati podria afavorir, a més,
la creació a les seves dependències d’un centre d’interpretació del món rural a Menorca.

Fig. 6. Barraca devora el talaiot de Torre Vella d’en Loçano
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L’actual legislació en matèria de patrimoni històric disposa que els béns més rellevants
han de ser inventariats i declarats d’interès cultural. Aquesta figura jurídica (BIC) constitueix una eina legal de protecció del patrimoni, moble o immoble, i s’estableix en la Llei
16/1985 de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. Posteriorment, aquesta figura ha
estat recollida per la legislació autonòmica, en el cas de les Illes Balears, per mitjà de la
Llei 12/1998 de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears en què estableix que: «Els béns immobles d’interès cultural es classifiquen d’acord en la tipologia
següent: .../... 5. Lloc d’interès etnològic: Lloc i paratge natural amb construccions o instal·lacions vinculades a formes de vida, cultura i activitats tradicionals del poble de les Illes
Balears que mereixen ser preservats pel seu valor etnològic». Defineix posteriorment la
Llei, que: «Són béns immobles de caràcter etnològic les edificacions, les instal·lacions, les
parts o els conjunts d’aquestes, el model dels quals és expressió de coneixements adquirits, arrelats i transmesos consuetudinàriament i l’estil dels quals s’acomoda, en conjunt
o parcialment, a una classe, tipus o forma arquitectònics utilitzats tradicionalment per les
comunitats o grups de persones». Per concloure aquest apartat, farem esment a allò establert en l’article 92 de la Llei que diu: «Correspon als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, en el seu àmbit d’actuació:
1. La iniciació, la incoació, la instrucció i la resolució dels procediments de declaració
de béns d’interès cultural, de béns catalogats i d’espais d’interès arqueològic i paleontològic».
3.1. Delimitació del BIC
La zona nord-oest de Menorca constitueix un vast territori d’especials característiques
geològiques dominat per materials calcaris dolomítics del Juràssic i Terciari que conformen un indret d’extraordinària singularitat i bellesa que la pastura intensiva durant dècades ha despullat de massa arbòria oferint un pany sobre el qual una infinitat de construccions etnològiques configuren, a més d’un paisatge únic, un reducte d’arquitectura
popular magnífic, pràcticament intacte al llarg de quasi dos segles, amb edificis d’ús ramader de dimensions, característiques tècniques i qualitat certament extraordinaris i que,
per la seva proliferació i diversificació, podem considerar, com hem dit, representatiu de la
riquesa arquitectònica d’aquests béns tan abundants a tota l’illa.
És notori destacar, igualment, l’existència d’importants vestigis talaiòtics a la zona,
que en alguns casos entren en simbiosi amb elements etnològics i conformen exemples
suggeridors d’aprofitament constructiu, mostres del fil conductor d’una autèntica cultura
de la pedra a Menorca (vegeu figura 6).
Una possible delimitació provisional preveuria pel nord i pel sud-oest, la mar: pel sud,
la carretera de Ciutadella-Cala en Blanes i el sòl urbà de la urbanització de Cala en Blanes-Torre del Ram-Los Delfines-Cales Piques, la ronda Nord (RC-1) i la carretera d’Algaiarens; i per l’est, el camí que du a l’aeròdrom de Son Morell. De tot aquest perímetre
s’haurien d’extreure, si es precís, els nuclis d’hortals de s’Hort d’en Vigo, ses Retxilleres
i demés. La zona abraça els polígons 001, 002 i 003, i les parts més importants afecten
bàsicament a les finques de Torre del Ram, Tres Alqueries, Son Salomó, Torre Vella i Torre
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Nova d’en Loçano, Son Triay, Son Bernadí, Son Fe, Son Escudero, Rafal Nou, Son Angladó, Sant Ignasi, Son Rotger i Son Morell, i ocupa una superfície d’unes 2.590 hectàrees
(vegeu figura 7).

Fig. 7. Visió general de l’espai a protegir

3.2. Descripció del BIC
Es tracta d’un conjunt d’immobles i construccions ramaderes al llarg de l’espai descrit
anteriorment. Destaquen entre la ingent quantitat d’elements existents, les barraques i
ponts de bestiar d’extraordinàries dimensions i singulars característiques, entre els quals
podem citar exemples importants com la barraca del Comte o de la tanca d’Enmig a ses
Truqueries, la barraca de Bartomeu Castell a Son Salomó (figura 8), així com els ponts de
sa Creu (figures 9 i 10), Nou (figura 12) i s’Aljub (figura 13). També a Son Salomó, la gran
barraca de Torre Vella d’en Loçano, el conjunt de barraques de Rafal des Capità, els pous
de Sant Ignasi i Torre del Ram i tants d’altres. Convé recordar, així ho hem senyalat, com
algunes disposicions al segle xiv ja fan referència a autoritzacions per fer parcel·lacions
amb «parets de sis pams», mesura d’altura, per cert, que ha esdevingut estàndard fins a
l’actualitat, en finques que podrien formar part d’aquest indret, com per exemple a Bernat
Nater de Menorca al 1345 (Nati?), a Francesc Morell de Ciutadella al 1368 (probablement
Son Morell), o a Bernat Quart de Ciutadella, també al 1368 (probablement Son Quart). Així
i tot, la major part d’aquests elements d’interès etnològic que ens han arribat d’aquesta
zona fins als nostres dies són dels segles xviii i xix, i són el resultat d’una economia agrària
basada en l’explotació intensiva del camp per a la producció de blat, tot i complementat
amb una important ramaderia que es desenvolupa a través de la unitat d’explotació agrícola-ramadera de l’illa, el denominat popularment com a lloc menorquí, al qual hem fet referència al començament. Aquestes construccions són generalment d’autor desconegut,
a excepció d’alguns elements singulars com és el cas dels ponts de sa Creu i s’Aljub i la
gran Barraca de Son Salomó en què apareix l’autoria de Bartomeu Castell a mitjan segle
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xix .

Però en la resta, el desconeixement que dèiem, que no ens permet una cronologia
fiable de la construcció de la gran majoria dels elements de la zona. Fou, en l’època assenyalada, el comte Bernat Magí Olives i Esquella l’impulsor principal d’aquestes construccions, incloses en les importants millores fetes a les seves explotacions agràries situades
en aquest indret.

Fig. 8. Gran barraca de Son Salomó, obra de Bartomeu Castell

Alguns dels béns integrants del conjunt objecte d’aquest expedient es troben relacionats al Catàleg de protecció del patrimoni històric etnològic de Ciutadella elaborat per
Joan C. de Nicolás, si bé es fa necessària l’elaboració d’un catàleg complet i detallat de
tots els béns integrats de la zona objecte del possible BIC.
Les construccions es fan mitjançant la tècnica de la pedra en sec i, en el cas que ens
ocupa, la seva proliferació resultaria propiciada per l’abundància de pedreny i per certa
especialització en l’explotació ramadera, afavorida, sens dubte, per terrenys poc aptes
per al cultiu a causa de la gran quantitat de roca en superfície. La probable existència de
nombrosos clapers de pedreny retirat per facilitar la llaurada d’aquestes terres, juntament
amb un extraordinari domini de la tècnica constructiva de la pedra seca haurien facilitat
aquestes construccions, certament monumentals en aquesta part de l’illa. El destí de totes era servir de refugi a tota casta de bestiar, d’aquí la seva diferenciació morfològica,
tant per la pluja com per la calor, i estan ubicades a qualsevol indret dels diferents sementers del lloc, on trobarem altres elements constructius complementaris com abeuradores
i menjadores.
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Fig. 9. Estat interior actual del pont de sa Creu a Son Salomó

Fig. 10. Estat exterior actual del mateix pont

Entre les peculiaritats destacables i comunes de les construccions referides, podem
citar l’ús de la pedra seca com a únic material. També podem referir un sistema constructiu específic amb la realització de falses cúpules i falses voltes. El més utilitzat és el primer,
el de falses cúpules, emprat principalment en les barraques, perquè té més estabilitat.
D’aquesta manera, el tancament d’un espai circular es completa a través de successives
filades de diàmetre cada vegada menor, per aconseguir així, a través de la seva aproxima-
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ció, el tancament del conjunt, de forma similar a la que podem observar en les cambres
cobertes d’alguns talaiots amb aquesta morfologia. Exteriorment, i de manera simultània,
es construeix l’escalonada que proporciona gran estabilitat a la falsa cúpula i facilita l’accés exterior necessari per completar-ne la construcció. Quant a la tècnica utilitzada en la
construcció dels ponts, la principal característica és la coberta, d’on podria provenir el
nom, i que consisteix en la col·locació de lloses de pedra a dues aigües omplint la part
superior d’aquestes amb reblert de terra i pedreny amb la finalitat de dotar de solidesa
l’estructura de lloses inclinades de la coberta i a la vegada amb la finalitat de procurar un
sistema d’impermeabilització de l’interior, per aconseguir així, com ja hem senyalat, protegir-lo de la pluja a l’hivern i convertint-lo en un lloc fresc a l’estiu. Hem de fer esment que
aquesta tècnica és la més habitual, si bé n’hi ha d’altres amb cúpules i voltes certament
DE
LAS observar
CONSTRUCCIONES
DE PIEDRA EN SECO,
més ESQUEMAS
sofisticades com
podem
en les figures 9 i 12.

EN MENORCA

Fig. 11. Tipologia d’algunes construccions de la zona

4. Política de protecció
La protecció de tots aquests elements constructius que hem assenyalat s’han d’entendre com un conjunt. Si bé en la seva configuració constitueixen edificis i construccions
separades, el seu interès conjuga la naturalesa etnològica de la seva unitat en què l’activitat agrícola i ramadera esdevé el fet aglutinador del valor paisatgístic de l’espai cultural
en qüestió.
És probable que la principal dificultat que planteja la conservació del patrimoni etnològic de Menorca sigui la fragilitat, derivada de la mateixa singularitat constructiva i que
condueix a patir moltes vegades un efecte de castell de cartes en què el començament
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d’un simple enderrossall pot conduir a l’esfondrament total o d’una part important de la
construcció. L’efecte del fort vent de tramuntana, l’efecte del vent de llebeig sobre la pedra de marès, el desplaçament o moviment del bestiar i d’altres vegades l’acció de l’home produeixen sovint el començament de petites destrosses que, a manca del manteniment necessari, poden provocar la destrucció completa del bé o d’una part important del
mateix. Aquesta problemàtica aguditza la condició efímera de les construccions etnogràfiques envers les construccions megalítiques, dotades d’una evident solidesa més gran.

Fig. 12. Interior pont Nou de Son Salomó (esquerra)
Fig. 13. Part interior no esfondrada del pont de s’Aljub a Son Salomó (dreta)

Certament arribats a aquest punt, estarem tots d’acord en el fet que la millor política
de protecció possible d’uns béns d’aquestes característiques seria promoure’n l’ús. Però
som conscients que es tracta d’una qüestió extremadament complicada que respon a
múltiples factors d’ordre intern i extern. Una conjuntura econòmica restrictiva en inversions, més encara en l’ordre cultural, afegida, com hem dit, a un inexorable procés d’abandonament de les explotacions agràries des de fa dècades amb el conseqüent desús de
gran part d’aquestes construccions, no augura una solució a curt termini propiciada per
la reactivació d’un sector en contínua decadència. A tot açò cal afegir el desconeixement
generalitzat del valor arquitectònic i històric d’aquestes construccions, qui sap si a causa
precisament de la seva ingent abundància. Davant aquesta situació, es fa necessària la
presa de decisions i l’impuls de les iniciatives que, com en tot, han de conjugar diferents
aspectes i factors que a continuació, i a tall de conclusió, comentam.
La primera premissa indicativa la trobam de nou en la declaració mateixa de reserva
de biosfera, ja que entre les accions a promoure inclou la d’«afavorir la conservació de
les activitats que mantenen el paisatge tradicional i evitar les que puguin degradar-lo». En conseqüència, promoure, incentivar i protegir l’activitat agrària i ramadera ha
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de constituir la primera i principal acció de les institucions públiques per a la preservació
d’un paisatge natural característic que està canviant a marxes forçades per l’abandonament del camp a Menorca. Aquesta acció, conseqüentment, pot afavorir de forma determinant l’ús i manteniment de les construccions etnològiques ramaderes. Lògicament la
dificultat radica en la formula idònia per reactivar l’activitat agrària en un mercat globalitzat, però no hi ha dubte que l’activació de polítiques decidides a propiciar i incentivar «un
lligam comercial» entre consum turístic i producció illenca fomentaria possibles inversions
per aconseguir produccions agràries i ramaderes a major escala que podrien facilitar una
política de preus competitius i afegir qualitat a l’estada turística amb un valor afegit i apreciat com és el producte autòcton.

Fig.14. Gran barraca des Comte, ses Truqueries i vista general de la zona

En segon lloc hem de fer esment a les ajudes públiques, tant les derivades de la figura
jurídica del BIC amb l’objectiu de facilitar l’accés dels propietaris de les finques incloses
en la declaració a finançament, ajudes i beneficis fiscals preferents que corresponguin
prevists en l’articulat de la Llei 12/1998 esmentat anteriorment, com les derivades d’altres
programes sectorials o intracomunitaris que promoguin les inversions en producció agrària ecològica i el manteniment i rehabilitació de béns etnològics d’us agrícola i ramader.
Com a tercera premissa, aquesta proposta de BIC fa necessària la millora d’allò previst en l’esborrany del IV Pla insular de gestió del patrimoni històric, Anys 2013-2015.
Efectivament, en referència al punt 2.3.4 del mateix: «Ampliació del catàleg insular del
patrimoni històric», en què es proposa la catalogació d’alguns béns aïllats inclosos en
aquesta proposta que fa una important passa endavant en el reconeixement i posada en
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valor dels béns del nostre patrimoni etnològic inclosos en l’esmentat punt i referits especialment a la zona de tramuntana de Ciutadella i hi afegeix una visió indestriable del conjunt
a la vegada que hi introdueix la utilització per primera vegada d’una figura jurídica inèdita
fins aquest moment com és la de «lloc d’interès etnològic».
Com a cloenda i en coincidència amb tot l’exposat en aquesta comunicació transcrivim aquestes paraules del professor Rafael Mata, prou conegut a Menorca i que contenen
aquesta nova perspectiva del paisatge i del patrimoni cultural:
«El paisaje resulta ser a modo de un gran documento de historia del territorio, que
puede ser descifrado e interpretado en el acto de contemplación; se convierte así en y
en objeto de atención, no solo de políticas de conservación de la naturaleza, como mayoritariamente ha ocurrido hasta ahora, sino también y sobre todo de las políticas culturales
y patrimoniales».
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«I així, que passin els anys...»
Joan Enric VILARDELL SANTACANA
Arquitecte

«Una societat que no respecta la petjada del seu territori no es respecta a si mateixa.»
José Saramago

1. Consideracions generals
La situació actual de la conservació del patrimoni històric arquitectònic a les Illes Balears es correspon amb la realitat d’un país que, econòmicament, ha seguit un camí errat.
Una trajectòria conduïda per una triple elit immobiliària, financera i política acaparadora
de grans fortunes derivades del comerç de béns patrimonials (immobles, accions, empreses...) i no de la producció i exportació de béns i serveis procedents de la indústria, la
investigació, la ciència o l’art. Una oligarquia, en definitiva, que ha abocat el país al monocultiu del totxo i a un desequilibri comercial que ara es pretén corregir.
Òbviament, haver fet de la construcció la veritable indústria nacional ens ha conduït a
un model immobiliari generador d’un conjunt de conseqüències urbanístiques i territorials,
econòmiques, ecològiques i socials. En urbanisme, s’ha imposat el model de la «ciutat
difosa» i la destrucció de bona part del patrimoni immobiliari construït, la qual cosa ha fet
d’Espanya el país amb el parc edificat més renovat d’Europa i líder europeu de pobles
abandonats i d’habitatges per cap.
Segons el cens de 2001, havien desaparegut per demolició o ruïna més de la meitat
dels edificis censats l’any 1950 com a habitatge. Així, «el model de desenvolupament espanyol ha estat més destructiu del propi patrimoni immobiliari d’allò que, en proporció, ho
va ser per a Alemanya la Segona Guerra Mundial»1.

1

Naredo, José Manuel: El modelo inmobiliario español y sus consecuencias. Publicat a www.sinpermiso.info. 07/03/2012.
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Altres països europeus són més conscients de la seva herència urbana i històrica, i estan més interessats en la rehabilitació com a mitjà per millorar la qualitat de la vida urbana.
En aquest sentit, l’actitud de les administracions públiques és fonamental a l’hora d’impulsar la rehabilitació d’edificis i monuments públics i privats com a línia estratègica no tan
sols per fer front a l’ajust del sector immobiliari sinó per a l’obtenció d’un valor afegit de
tipus cultural per una economia basada en el sector terciari i per la indefugible responsabilitat de transmetre aquest llegat a generacions futures.
Després d’aquest recorregut, certament poc complaent, veurem com el vandalisme
anònim i el pas del temps han trobat en l’Administració pública espanyola la complicitat
necessària per abalançar-se sobre el patrimoni historicoarquitectònic del país.
Així les coses, resulta evident que, més enllà de la seva difícil relació amb l’economia
actual, és convenient plantejar la rehabilitació com una forma de cultura a potenciar, i més
concretament, a la cultura de la rehabilitació aplicada al patrimoni arquitectònic que a Espanya, i especialment a Menorca, segueix essent una assignatura pendent.

2. La situació actual i les tendències dels darrers vint anys
2.1. El PERI de Ciutadella, el poble d’Alaior i el teixit urbà de Maó
Pel que fa referència als conjunts històrics, només el nucli antic de Ciutadella, declarat
BIC l’any 1964, disposa d’un pla especial vigent des de l’any 19972. Un planejament amb
criteris i objectius envers l’edificació i els espais lliures urbans, que preveu actuacions singulars com la posada en valor del conjunt del Pla de Sant Joan, la reforma de la plaça del
Born, la creació d’una xarxa d’aparcaments perifèrics o la reforma dels entorns del bastió
de la Marina i de sa Font, totes pendents d’execució.
Respecte a la protecció de les esglésies i altres edificis religiosos, destaca la continuada reforma de la catedral, si bé resulta evident la manca d’iniciatives en el tema de les esglésies sense culte. Finalment, amb relació a les arquitectures nobiliàries del nucli històric
de Ciutadella, les dificultats econòmiques dels propietaris es manifesten en la manca de
manteniment o d’ús total o parcial dels immobles. Cal assenyalar la desafortunada rehabilitació del Teatre des Born i també la del Palau Saura, de titularitat pública i amb incert
destí com a museu, ateses les noves directrius municipals.

2
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Fig 1. Portada del Pla especial del nucli antic de Ciutadella (esquerra)
Fig.2 Plànol de la planta baixa del Pati de Sa Lluna, a Alaior (dreta)

En el cas d’Alaior, els darrers vint anys han vist la creació d’una extensió universitària
al nucli històric, la rehabilitació de l’església de Santa Eulàlia i l’encertada millora de la
trama de carrers i places del nucli, amb disseny i materials adients al context històric. No
obstant això, destaca l’abast de la intervenció al claustre del convent franciscà de Sant
Dídac que la desamortització de Mendizábal al segle xix va convertir en un conjunt d’habitatges populars. Paralitzades les obres de recuperació i reforma, es detecten enormes
interrogants -de programa, finançament i disseny arquitectònic-, agreujats per la manca
de titularitat pública del total de les dependències que conformen aquest important conjunt religiós3.

3

«Es Convent i la Lluna Plena». J. E. Vilardell. S’Ull de Sol. Núm. 241. Alaior. Setembre 2010.
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Fig 3. Vista aèria del nucli històric de Maó i la baixada al port

Punt i a part mereixen el port de Maó i es Castell, que incorpora ambdós nuclis històrics, on recordarem la fallida declaració de conjunt historicoartístic iniciada l’any 1981 i
aprovada quinze anys després per ser, finalment, anul·lada en sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per raons de competència.4
Respecte al recinte històric de la ciutat de Maó, el planejament aprovat l’any 1988
determinava l’obligació de redactar un pla especial de reforma interior (PERI) com el necessari instrument urbanístic per a la rehabilitació5. Mai va ser redactat per l’ajuntament
o una altra administració competent. Així, l’absència d’un instrument urbanístic adient ha
derivat en un conjunt d’intervencions puntuals inconnexes, deslligades d’un projecte de
renovació integral que no ha permès treballar en dos vessants fonamentals. D’una part,
la tramitació de les sol·licituds d’obra segons una normativa ajustada a la realitat existent
i, per tant, atenta a les urgents necessitats de renovació dels centenars d’edificis i cases
unifamiliars avui abandonats. I de l’altra, l’elaboració d’un programa racional d’execució
de les infraestructures i els equipaments públics que requereix l’objectiu de retornar la
vida urbana al cor de la ciutat.
Un quart de segle després, el desequilibri entre el sector terciari i la residència al nucli històric de Maó és una amenaça molt seriosa per al futur, una sagnant tendència en

4

Diari Ultima Hora. 16/03/2001 (pàg. 3).

5

PGOU Maó. 1985. Normes Urbanístiques. Art. 50-52-53.
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contrast amb la manca de serveis d’altres barris de la ciutat antiga, igualment necessitats
d’un planejament específic.
En definitiva, l’error de delegar en el mercat la iniciativa de la reforma del centre històric és el motiu de la progressiva i greu decadència d’aquesta àrea principal de Maó.
En els darrers vint anys, l’arquitectura religiosa de la ciutat antiga de Maó ha estat
sotmesa a petites operacions de renovació i manteniment en què destaquen l’excel·lència
del nou paviment de l’església arxiprestal de Santa Maria i la cloenda -després de vint-itres anys- de les obres de l’antic claustre de Sant Francesc com a Museu de Menorca,
encara pendent de climatització.
En aquest tipus arquitectònic, cal destacar la discutible transformació del Claustre del
Carme, un gran espai interior provinent de la desamortització del segle xix i un dels recintes històrics més singulars de la ciutat. Reconvertit en centre comercial, la intervenció va
comportar el muntatge d’unes escales mecàniques per donar servei a una planta soterrada de nova creació on es localitza un supermercat. Una dura intervenció conseqüència,
qui ho dubta avui, de l’excessiu programa comercial previst sobre aquest immoble públic.
Dins el conjunt dels edificis civils podem destacar la recuperació del Principal de Guàrdia i, molt especialment, la del Teatre Principal, dues notables intervencions en vells immobles neoclàssics del teixit urbà de Maó. Gràcies al treball fet al coliseu operístic, la
ciutat ha recuperat un valuós edifici públic, símbol de la societat menorquina.
Respecte les cases riques vuitcentistes, cal mencionar les solitàries obres en curs del
Palau Oliver, destinat a engrossir la xarxa museística de la ciutat. Mentrestant, la fàbrica
Codina, un interessant edifici industrial amb estructura de ferro laminat quasi únic a l’illa,
continua inexorablement el camí de la degradació.
En acabar, tot reconeixent que aquesta breu descripció de la situació del patrimoni
arquitectònic insular no ha prestat l’atenció que mereix l’arquitectura del camp -totalment
en mans privades i, per tant, objecte d’un altre estudi- i destaca la gravetat de l’abandonament del patrimoni militar insular que mereix un capítol a part.
2.2. El patrimoni històric militar i altres ruïnes sanitàries
El patrimoni militar insular «que de sempre i fins a principis del segle xix fou important
per les necessitats de defensa»6 és tan estimable com qualsevol altre.
L’any 1993, el mateix que va celebrar la declaració de Menorca com a reserva de biosfera, va ser el moment històric del inici de la marxa del contingent militar que romania
a l’illa des de feia tants anys. No recordo cap acte públic d’aquells temps obert a l’anàlisi
de les conseqüències socials, econòmiques i també urbanístiques d’aquesta transcendent decisió governamental. Un esdeveniment de gran importància que hauria d’haver
comportat una ferma acció institucional adreçada a la salvaguarda d’aquest llegat arqui-

6

Martorell, Josep: « Les fabuloses condicions naturals del port de Maó l’han fet escenari privilegiat de bona part de la
història de Menorca, i com a relíquies hi han quedat una sèrie d’assentaments urbans i arquitectònics considerables».
Guia d’Arquitectura de Menorca. Ed. La Gaya-Ciència. Barcelona. 1980.
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tectònic, entès com una oportunitat per dotar la població d’un conjunt d’instal·lacions o
contenidors amb enormes possibilitats de reutilització com a equipaments d’ús civil. Uns
immobles amb un notable valor afegit que posar al servei d’una nova etapa en el desenvolupament de l’economia i la societat insulars.
Però, per desgràcia, el succeït amb l’antic hospital militar de l’illa del Rei, comprada
a l’exèrcit per l’Ajuntament de Maó en els anys seixanta del darrer segle per romandre
abandonat al llarg de quasi quatre dècades, no ha estat un cas aïllat. Al contrari, ara comprenem que tan sols es tractava de l’anunci d’un horrible procés. La manca d’interès de
les nostres administracions més pròximes i l’afany especulatiu dels responsables ministerials són causa de la recent destrucció que afecta bona part de l’antic patrimoni militar de
Menorca.
Un breu repàs a la situació ens permet valorar la recuperació del Fort de Marlborough
però també lamentar la desaparició d’un paisatgista itinerari costaner amb les antigues
bateries com a testimoni per a la memòria històrica d’aquest país. Llucalari, Biniancolla,
Favàritx, Son Olivaret, es Barranc, etc. són avui àrees arrasades per la manca de civilització i control.

Fig. 4. Estat d’abandó de les casernes de la Fortalesa Isabel II

Malgrat la creació l’any 1998 del Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni
Històric Militar del port de Maó i la Cala Sant Esteve per a la gestió i manteniment del patrimoni cedit a l’administració civil, tant la Fortalesa d’Isabel II com el Castell de Sant Felip
-casernes fins al 1999- són, encara avui, paratges sense projectes de reconversió com
a instal·lacions culturals. Àmplies zones d’ambdós conjunts arquitectònics són, a hores
d’ara, pura ruïna.
En absència d’un pla director imprescindible per programar la conservació dels edificis
i l’establiment d’unes previsions d’ús, sense pressupost ni estudi d’actuació racional, els
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ingressos aportats per les visites a les instal·lacions obertes al públic i les aportacions
puntuals a càrrec del Ministeri de Cultura esdevenen irrisòries. Passen els anys i segueix
pendent la posada en valor d’aquests béns d’interès cultural.
Igualment, l’ús civil de la base naval de l’illa Pinto, afecta el Ministeri de Defensa, és
una reivindicació històrica no satisfeta de la societat insular que necessita d’aquestes instal·lacions semiabandonades per a l’impuls del comerç marítim, els esports nàutics o la
navegació de lleure.
Un altre episodi relatiu a l’antic patrimoni militar avui municipal, privatitzat o a la venda,
és el feridor cas de les casernes, emplaçades als nuclis urbans. Resulta especialment
significatiu del desinterès de les nostres administracions el polèmic assumpte de les casernes militars des Castell. La venda dels immobles situats en una posició central dins la
trama urbana del segle xviii, va ser el detonant pel naixement d’un moviment ciutadà que
encara avui reclama el retorn a la titularitat pública per destinar-los a equipaments. Avui
les casernes des Castell són un «producte tòxic», en mans del SAREB.

Fig 5. L’antiga caserna d’Enginyers as Castell, abandonada des del 1994

Encara més il·lustratiu d’una gestió pública irracional és el destí incert del quarter de
Santiago a Maó, des de fa quinze anys emprat com dipòsit municipal de vehicles. Recentment, mentre les cobertes s’esfondren, s’ha aixecat un centre escolar públic de nova
planta a molt poca distància dels seus paraments.
La nefasta manca de col·laboració entre administracions públiques també va impedir
la reconversió del vell hospital Cuesta-Monereo en un nou centre sociosanitari per a malalts de llarga estada o residència militar. Venut en subhasta pública, l’edifici és ara una
ruïna que presideix un dels principals accessos a la conurbació de llevant.
A l’igual que l’Esplanada des Castell, també la de Maó amaga, darrera un recinte d’accés restringit, unes casernes angleses deshabitades. Uns terrenys i un immoble històric
amb gran potencial de futur situats al centre neuràlgic de la vila i que Gerència d’Infraes-
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tructures del Ministeri de la Defensa no vol cedir gratuïtament per a fins d’utilitat pública o
interès social.
Certament, com va assenyalar Miguel A. Limón: «...sembla que algun pla enfurismat i
sistemàtic, literalment diabòlic, vol arrasar-ho tot. Que no quedi pedra sobre pedra. Que
els vestigis militars de Menorca esdevinguin simples foteses arqueològiques, o desfetes
esmicolades» 7.
Però, si hi ha un conjunt arquitectònic i monumental realment notable dins l’illa de
Menorca, aquest és l’antic Llatzeret de 12 ha emplaçat a la bocana del port de Maó.
L’organització ortogonal i la qualitat dels edificis que allotja aquesta joia de l’arquitectura
il·luminista on destaca la barroca potencia de la torre de control necessita, amb tota urgència,«d’un projecte intel·ligent de restauració i ús dels edificis que pogués recuperar la
imatge formal perduda, de buits i plens, i la seva capacitat expressiva» 8.
La recent pèrdua de l’ús d’estiueig i d’estudi lligat al Ministeri de Sanitat, i l’encomana
de la futura gestió al Consell Insular de Menorca obliguen a una resposta institucional
d’acord amb el repte de la seva sostenibilitat.
Per acabar, cal denunciar l’abandonament de l’antic Hospital Verge del Toro, cedit per
l’Administració central de l’Estat al Govern de les Illes Balears que roman tancat des de la
data del trasllat del centre sanitari a les noves i més modernes instal·lacions. Sense un pla
d’usos ni un projecte de condicionament, aquesta arquitectura neoclassicista pròpia dels
primers anys del franquisme, que ha esdevingut un important referent social per a tantes
generacions insulars a més de constituir una fita en l’entorn portuari i del barri residencial
on s’aixeca, és motiu de vergonya i símbol de la irracional política immobiliària de la nostra comunitat.
2.3. Absència de planejaments i projectes específics
En aquestes condicions, el mandat derivat de l’art. 46 de la Constitució9 i que exigeix
l’ordenació global de l’acció dels poders públics i de la ciutadania de les Illes Balears en
defensa de patrimoni històric, per tal que aquest sigui transmès a les properes generacions com a testimoni de la història, l’art i la cultura dels pobles illenc, ha obtingut una
lamentable resposta.
Certament, l’aprovació de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears no
corregeix una tendència legislativa que s’arrossega des dels temps de la monarquia de
Carles III. La tradicional actitud defensiva de l’Administració pública espanyola no habilita
les necessàries mesures fiscals o financeres per la defensa del patrimoni històric, estableix un sistema abusiu de controls de tota mena en un procés de lluita entre administra-

7

Limón, Miguel A. D’illa en illa. El saqueig foll del patrimoni. Ed. Institut Menorquí d’Estudis. Menorca. 2007. Pàg. 22-24

8

Martorell, Josep. Obra citada. (pàg. 14-16).

9

Constitución Española, Art. 46 «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su
régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio».
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cions per l’atorgament de competències amb el resultat de la creació d’organismes de
control polític com les comissions de patrimoni, del tot inoperants com agents dinamitzadors de la rehabilitació monumental.
Indubtablement, els programes governamentals d’àrees de rehabilitació integral (ARI)
per a la iniciativa privada de rehabilitació d’habitatges, l’accés al finançament de l’Institut
de Crèdit Oficial (ICO), i altres mesures d’ajuda econòmica, són eines útils però insuficients per incentivar la veritable recuperació del patrimoni immobiliari dels recintes històrics.
No es pot confiar tan sols en el mercat per dur a terme les accions de caire estructural
que sovint requereixen aquests indrets. Sense una política activa conduent a la planificació d’un conjunt d’inversions públiques sobre la ciutat antiga, sense la posada en marxa
dels corresponents plans especials de reforma dels barris històrics, tants cops aplicats
en altres territoris més enllà de Menorca, no hi pot haver possibilitat d’èxit. Cal trencar la
dinàmica actual, que esdevé hipoteca del futur.
La declaració de Menorca com a reserva de biosfera no ha servit per activar una política de protecció del patrimoni històric. Sovint, s’ha considerat que amb l’aprovació del Pla
territorial insular (2003), conseqüència de les Directrius d’ordenació territorial (1999), el
territori insular restava protegit. En efecte, el PTI és un instrument urbanístic de protecció
territorial, però la seva redacció no comporta un programa específic d’actuació institucional, de projectes concrets.
Com ha recordat l’arquitecte Oriol Bohigas, referint-se a Menorca: «...cal que aquestes
polítiques proteccionistes basades només en una normativa general de prohibicions més
que en un conjunt de projectes puntuals, a més de ser exigents en la negativa general,
fossin propositives, donessin solucions particulars. Però això és difícil i dóna molta feina.
El més senzill és, per exemple, limitar-se a marcar en el mapa una faixa de prohibició gairebé uniforme arran del mar. Fer una successió de projectes puntuals donant resposta a
cada circumstància és més complicat, però és l’única manera de donar un sentit propi i
adequat a cada segment de paisatge» 10
En conclusió, més enllà de la necessitat de planejaments específics per als centres
històrics, que permetin un programa d’inversió pública a diferents nivells administratius
sota una visió de conjunt, és evident l’existència d’un buit institucional en la gestió del
patrimoni històric insular.

3. El futur en matèria de gestió patrimonial
3.1. Projecte de transformació integral del port de Maó
De la mateixa manera que s’ha fet a l’illa de Lanzarote, la incorporació de Menorca
a la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera hauria d’haver assenyalat el punt de partida
d’un debat de la societat menorquina per a una nova proposta de futur i l’adopció d’una

10

Bohigas, Oriol. Passar comptes. Dietari de records III. Ed. 62. Barcelona. 2012 (pàg. 95).
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estratègia amb dos objectius centrals: la preservació dels equilibris bàsics del sistema
insular, on la resposta ha vingut donada per la redacció del Pla territorial insular (PTI), i la
millora de la qualitat de vida de la població i dels visitants, on els diferents indicadors no
semblen oferir resultats satisfactoris.
Així les coses, en les principals orientacions i programes d’actuació d’un hipotètic pla
estratègic de la reserva de Menorca, com podria anomenar-se aquest document encara
pendent de redacció, pren especial rellevància la recuperació del teixit urbà de Maó i l’activació econòmica del seu port, definit com «...zona de gran potencial econòmic (...) que
avui, més que mai, ha de tenir la màxima prioritat per cooperar a la transformació integral
que necessita l’economia menorquina»»11.

Fig. 6. Vista aèria del port de Maó

La situació portuària a Menorca, que ha tingut un canvi fonamental amb la posada en
funcionament del dic de Ciutadella, així com la nova legislació de ports de l’Estat i la Marina mercant recentment aprovada, ha provocat efectes importants sobre el port de Maó
i, per tant, sobre l’economia insular. La rada maonesa està patint una visible decadència
deguda a, en part, la crisi econòmica global actual, però també per causes internes. Així,
el foment d’una possible especialització dins l’àmbit esportiu i turístic depèn de la recuperació i aprofitament social dels conjunts monumentals de les vores del port que, per raó
d’haver estat l’escenari privilegiat de bona part de la història de Menorca, és el territori dipositari del major contingent de patrimoni arquitectònic de vàlua en perill de desaparició.
Un projecte integral d’interès autonòmic com el proposat pel Cercle d’Economia de
Menorca «que doni coherència a totes les actuacions (subprojectes)» i que disposi de
professionalització rigorosa d’un equip dirigit per un coordinador general de reconegut
prestigi, les garanties jurídiques de la participació de les diferents administracions públiques participants, la corresponsabilitat financera i executiva de la iniciativa privada, el
consens ciutadà, etc. Es tracta, per tant, d’una operació de reactivació de l’àmbit portuari

11
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que ha de permetre afrontar la recuperació del sector historicocultural en paral·lel a la resta de sectors operatius en el port.
Així, com a resum final d’aquesta proposta, sorgeix la iniciativa de l’obertura d’un procés adreçat a l’aprovació d’un pla estratègic de la reserva de Menorca integrador del projecte de transformació integral del port. Una intervenció pilot per l’inici de la recuperació
de l’illa que, inevitablement, hauria de comportar la salvaguarda i aprofitament ciutadà
dels tresors arquitectònics que banyen les seves aigües portuàries.
Com va dir Albert Einstein, «no pretenguem que les coses canviïn si sempre fem el mateix».
3.2. Necessitat d’un organisme responsable de la gestió del patrimoni històric.
Creació de l’Institut del Patrimoni Historicoartístic Insular.
Segons les dades aportades pel departament cultural de l’administració insular, el registre del patrimoni arquitectònic declarat bé d’interès cultural (BIC), consta de dos conjunts historicoartístics -el nucli antic de Ciutadella i les murades de Maó- i setanta peces
d’arquitectura, de les quals el 75 % són d’origen defensiu. Es tracta de talaies, torres de
defensa, edificacions fortificades, bastions i forts. La solitària inscripció de cinc immobles
religiosos i cinc palaus nobiliaris com a BIC en el conjunt de l’illa ens remet a una llista
incompleta o a la delegació en els ajuntaments de les tasques de catalogació i protecció
del patrimoni arquitectònic historicoartístic.
Sovint és amb motiu d’una proposta d’intervenció en un immoble rellevant que es
legislen a corre-cuita les determinacions per a la seva protecció, amb la incertesa jurídica
que això comporta.
És evident que l’Administració insular necessita fer un gir i replantejar el futur dels béns
d’interès cultural de Menorca sota un altre model de gestió. No assolir aquest repte seria
una temeritat i una irresponsabilitat col·lectiva envers les properes generacions.

4. Resum d’actuacions concretes
Illa de Menorca
Objectiu:
• Gestió dels béns d’interès cultural de l’illa, amb especial atenció en allò que afecta
la reconversió i manteniment de les estructures defensives de titularitat pública.
Línies d’actuació:
• Creació de l’Institut del Patrimoni Historicoartístic de Menorca.
Ciutat de Maó
Objectiu:
• Dinamitzar la ciutat i el port en tots els àmbits, integrant la nova conurbació sorgida
en els darrers vint anys.
Línies d’actuació:
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• Elaboració i posada en marxa del Pla especial de reforma interior (PERI) del nucli
històric de la ciutat per recuperar la qualitat de vida de la població i dotar l’àrea central d’una oferta multitemàtica i de qualitat. Redacció d’una normativa específica per
al nucli històric conjuntament a l’elaboració i execució d’un programa de projectes
urbans sota una estratègia conjunta.
• Creació d’un organisme per a una gestió eficaç i professionalitzada del referit planejament, l’Oficina del Pla, amb especial atenció als aspectes financers i fiscals.
• Rehabilitació urbanística integral de la ciutat sota un esquema director de la conurbació del llevant menorquí, amb la rehabilitació d’àrees específiques i la introducció
d’infraestructures sostenibles especialment atentes a la qualitat del paisatge menorquí.
Port de Maó
Objectiu:
• Revitalització econòmica del port de Maó sota les directrius d’un projecte de transformació integral o Pla estratègic del port de Maó.
Línies d’actuació.
• Recuperació del sector del patrimoni arquitectònic historicocultural, en paral·lel als
sectors nàutic, hoteler i de restauració, de serveis públics i socials, de comerç i oci,
energètics, etc., sota una direcció professionalitzada i dotada dels mecanismes legals i financers adients a un projecte d’aquesta envergadura.

362

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Sobre la conservació del patrimoni
immaterial: el cas de la toponímia
Xavier GOMILA PONS
Membre de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME

1. Introducció
El paisatge de Menorca, la nostra reserva de biosfera, és un espai intensament humanitzat, açò és, s’hi coneix arreu la petja de l’home, per tal com aquest l’ha transformat
de manera notable des de temps molt antics. Una de les mostres més evidents d’aquesta transformació són els milers de quilòmetres de paret seca –es calcula que prop de
70.000– que travessen l’illa de cap a cap. És així que Menorca es troba dividida en una
munió de tancats de superfície diversa, les tanques, que, agrupades en llocs, són la unitat
bàsica de vertebració del territori. I, tan antigues com les tanques són el seus noms, que
es van crear i s’empraven per organitzar les feines als llocs.
Els noms de tanca, i la resta de noms amb què es coneixen els diferents elements del
paisatge, reben el nom de topònims i són una de les dues grans branques d’estudi que
abraça l’onomàstica, la ciència que estudia els noms propis. Idò bé, el conjunt de topònims d’un territori, més enllà de la seva funció identificadora i de localització, constitueix
un dels millors exemples del que és el patrimoni immaterial. La UNESCO, en la Convenció
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de 2003 va definir
el patrimoni immaterial com: «els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques que les comunitats i els grups, i en determinats casos els individus,
reconeixen com a part integrant del seu patrimoni cultural».
I és que els topònims, sobretot aquests més específics com són els noms de les tanques o els de les pesqueres de la vorera, són un arxiu històric de la memòria i del mode
de vida dels menorquins que els han creat i emprat. Així, per exemple, a Son Vidal, as
Migjorn Gran, hi ha els costers d’en Pere de Déu. En Pere de Déu consta, als arxius, com
a comprador d’aquest lloc, integrat encara dins el rafal de Granada, el 1291. Un exemple,
només, de l’antiguitat i el valor dels topònims.
En aquest sentit, el patrimoni toponímic de Menorca és ingent: si calculam que a l’illa
hi ha, aproximadament, 1.000 llocs –sense tenir en compte algunes estàncies i d’altres
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explotacions de superfície més reduïda– i que, per la feina de recollida feta, es calcula de
mitjana que en cada lloc hi ha vora cinquanta tanques –en molts llocs en surten més–,
és fa evident que, a la nostra illa, hi ha, o hi havia, una base de 50.000 topònims. I si a
aquests afegim els topònims més generals, els noms dels llocs i estàncies i els topònims
litorals, podríem arribar ben bé a 60.000 topònims, que, dividits entre els 700 quilòmetres quadrats que té l’illa, donarien una mitjana de 85 topònims per quilòmetre quadrat.
Aquesta mitjana, un poc més a l’alça o a la baixa –resulta difícil calcular-la amb precisió–
és realment espectacular: pocs, o gairebé cap, territoris deuen tenir una mitjana toponímica més elevada.

2. Estat de la qüestió
Tanmateix, el gruix d’aquests topònims –especialment els noms de les tanques i també el de les pesqueres de la vorera– es troben en una situació crítica: originalment, de
cada lloc sabien els noms de tanca només els pagesos del lloc o, a tot estirar, els dels
llocs veïns; i, de la costa, sabien els noms de les pesqueres els pescadors d’un tros de
costa específica. Amb la industrialització, primer, de les feines del camp i de la mar i amb
l’abandonament progressiu d’aquestes feines per altres de millor remunerades fora de
l’àmbit del camp o de la mar, tenim que avui dia hi queda ja només una generació –i en
alguns casos excepcionals dues– que hagi viscut de ple la vida del camp o a la mar mentre els noms de tanca i de les pesqueres eren d’ús corrent.
Aquest és un argument que s’ha repetit sovint a Menorca, per tal com hom tendeix a
pensar que la memòria i les formes de vida dels temps passats s’exhaureixen molt ràpidament. En són una bona mostra les paraules de l’any 1983 de Josep Mascaró Pasarius,
en la seva introducció al Corpus de toponímia de Menorca1: «Entre 1946 i 1951 vaig recórrer a peu i en bicicleta tots els camins i tiranys de Menorca [...] i vaig visitar totes i cada
una de les alqueries per fer les enquestes toponímiques, entrevistant centenars de pagesos i pescadors, vertaders dipositaris de les tradicions toponímiques de la terra, amb la
intenció de fer una mapa on quedassin registrats tants de noms. Avui seria totalment inútil
aquesta recerca. El camp està abandonat, els casals de possessió inhabitats i en ruïnes.
La majoria dels pagesos viu a les ciutats i la gent que es troba al camp són treballadors
aliens a les tradicions toponímiques i a la llengua del país [...]»
La realitat, però, no és ben bé així. Mascaró Pasarius va escriure aquestes paraules
en base a les diferències òbvies que apreciava en el mode de vida del camp entre 1946
i 1983. Aquestes diferències, però, que eren prou notables, no implicaven, necessàriament, la desaparició definitiva de la memòria col·lectiva de les feines i els noms del camp
i la mar en tan poc temps. N’és una prova el fet que, l’any 2008, la Secció de Llengua
i Literatura de l’Institut Menorquí d’Estudis, preocupada per la toponímia de Menorca,
va posar en marxa el projecte d’investigació del Nomenclàtor de toponímia de Menorca.

1
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Aquest projecte maldava per fer la mateixa feina que havia fet entre 1946 i 1951 Mascaró
Pasarius, és a dir, recollir de manera sistemàtica la toponímia de Menorca, al nivell dels
noms de tanca i de les pesqueres de vorera. I, entre 2008 i 2011, es va recollir aproximadament la toponímia del 60 % dels llocs de Maó i, de manera menys sistemàtica, la
d’altres finques des Castell, Sant Lluís, Alaior i es Mercadal.
Aquestes feines, que es van interrompre el 2011 quan el projecte va deixar de disposar d’un investigador a temps complet, van servir per demostrar que encara era possible,
a final de 2011, recollir de manera sistemàtica la toponímia de Menorca en un percentatge molt alt. Avui, només dos anys després, la tasca és encara possible, però hem arribat
realment al punt que, si les enquestes no es fan de manera immediata, en un marge no
superior als cinc anys, la feina serà impossible: avui mateix, as Migjorn Gran, on les feines
agrícoles es van mantenir molt més temps que en d’altres pobles del llevant de Menorca,
hi ha ja nombrosos llocs d’on no queda cap informador.
Aquesta situació afecta greument el patrimoni immaterial, la toponímia, però també
el patrimoni material, els béns arqueològics i etnològics. Topònims i béns materials es
troben estretament relacionats, no només perquè molts béns materials generen topònims
i, a la vegada, els topònims identifiquen la majoria dels béns materials, sinó perquè la
metodologia de treball per a la recollida i conservació d’un i altre patrimoni parteix de la
mateixa premissa: la consulta a les fonts orals. Només els antics pagesos d’un lloc coneixen els noms de les tanques i l’inventari complet dels jaciments arqueològics i dels béns
etnològics –pous, ponts de bestiar, etc.– que s’hi troben.
Tanmateix, i açò és el que és especialment greu per a Menorca, la recollida sistemàtica de la toponímia i dels béns materials arqueològics i etnològics de tota l’illa seguint
aquesta metodologia s’ha fet només una vegada, ja fa més de seixanta anys. Es tracta
de l’esmentada recollida que va fer Josep Mascaró Pasarius entre 1946 i 1951. I, a més a
més, d’aquesta feina de camp, no en va sorgir un corpus de dades centralitzat, sinó que
Mascaró Pasarius va distribuir la informació recollida, de manera desigual, en les seves
nombroses obres. Així, pel que fa a la toponímia, hi ha algunes obres, escrites i cartogràfiques, importants, però no tenim cap recull exhaustiu amb els noms de tanques. Sí que
tenim en canvi, un inventari força complet dels béns arqueològics, que Mascaró va sistematitzar per municipis i per llocs, tot indicant el nom la tanca on es trobaven. I, quant als
béns etnològics, hi ha molt poca informació i sembla que l’autor no es va dedicar gaire a
inventariar-los.
De la feina de Mascaró Pasarius ençà s’ha fet, a Menorca, ben poca feina de recollida
del patrimoni toponímic, i arqueològic i etnològic, a partir de la consulta a informadors.
Cal destacar la tesi doctoral, encara inèdita, de Lluís Casasnovas, llegida el 1952, que
s’ocupa de la toponímia de l’illa, des d’un plantejament eminentment etimològic i que es
va fer també a partir d’enquestes a informadors orals. La tesi però, no arriba al detall dels
noms de tanca i els topònims recollits no estan cartografiats. Hi ha també la feina de recollida dels noms de tanques de Ferreries, i també en part de Ciutadella, d’Antoni Bonet i
Antoni Picó, exhaustiva però sense representació cartogràfica. Hi ha també les enquestes
disperses fetes cap al 1995 per omplir el mapa topogràfic a escala 1:5.000 de Menorca.
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En aquestes feines es van recollir els noms de les tanques d’alguns llocs, però hi ha nombroses errades en la grafia i en la localització dels noms en el mapa. Hi ha també alguns
treballs puntuals sobre els ports de Fornells i de Maó i un projecte de tesi sobre la toponímics del litoral del llevant de l’illa, aquesta encara sense concloure.
I hi ha, com ja s’ha esmentat, la feina feta entre 2008 i 2011 per la Secció de Llengua
i Literatura de l’Institut Menorquí d’estudis, amb el projecte del Nomenclàtor de toponímia
de Menorca. El projecte del Nomenclàtor, que va quedar gairebé paralitzat el 2011 i que,
des de llavors, ha continuat a un ritme de feina molt baix, malda per dur a terme la recollida sistemàtica de la toponímia de Menorca al nivell dels noms de tanques i de pesqueres
i ho fa d’acord amb una metodologia científica: les entrevistes es graven, per tal de poder
fer la transcripció fonètica dels topònims, i, una vegada recollits, els topònims es localitzen cartogràficament. A més a més, amb aquestes entrevistes queda recollit el testimoni
de les darreres generacions que van viure i fer feina al camp i a la mar de manera tradicional i amb açò es conserva el record de la seva manera de viure. A banda del vessant
etimològic, idò, el projecte té una dimensió antropològica, ço que augmenta el valor dels
topònims recollits com a patrimoni immaterial.
D’altra banda, cal destacar que el fet de treballar seguint una metodologia científica,
que parteix indefugiblement de l’enquesta a les fonts orals evita, d’una banda, algunes
errades que es donen encara avui en alguns reculls de patrimoni basats només en fonts
escrites, i permet, de l’altra, que l’inventari toponímic i de béns arqueològics i etnològics
sigui complet, cosa que no succeeix en molts dels catàlegs municipals de patrimoni, que
s’han elaborat i aprovat molt recentment. Vegem-ho amb dos exemples:
A la sortida des Migjorn Gran cap a Sant Tomàs, a mà dreta, un rètol oficial ens informa de la presència, molt a prop d’allà, de la cova de sa Bruixa, un topònim força suggeridor que, inconscientment, convida a visitar la cova. La cova, que es troba a les terres que
eren de Binicodrell de Darrere, apareix registrada amb aquest nom al catàleg municipal de
patrimoni històric que ha elaborat l’Ajuntament des Migjorn Gran i que després ha aprovat
el Consell Insular de Menorca, de manera que, en darrer terme, el dit catàleg s’ha publicat al BOCAIB. Resulta, però, que la dita cova no és la cova de sa Bruixa, sinó la cova
de sa Truja. Aquesta constatació surt de l’enquesta realitzada fa pocs mesos, en el si del
projecte del Nomenclàtor de toponímia de Menorca, als antics pagesos de Santa Clara,
un altre lloc des Migjorn que fa mitgera amb Binicodrell de Darrere. La cova de sa Bruixa
es troba, realment, en terres de Santa Clara i rep aquest nom perquè a l’interior hi havia
pintures rupestres amb una forma que recordava una bruixa, com apareix recollit en l’inventari arqueològic des Migjorn Gran de Mascaró Pasarius. La cova de sa Truja era la de
Binicodrell de Darrere, no gaire enfora de l’altra, i rebia aquest nom perquè l’antic pagès
del lloc hi encorralava una truja quan estava a punt de parir.
L’errada s’explica ben senzillament: l’any 1989, amb la redacció de la carta arqueològica de Menorca del Govern balear, hom va localitzar la cova de sa Truja –que és molt
més accessible que la de sa Bruixa– i la va relacionar amb la cova de sa Bruixa –potser hi
va contribuir la semblança dels noms– que és l’única que cita Mascaró Pasarius. Aleshores, tot i no localitzar les pintures rupestres que Mascaró Pasarius citava a l’interior de la
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cova de sa Bruixa, hom van considerar que Mascaró Pasarius s’havia equivocat en situar
la cova de sa Bruixa a Santa Clara. Així va ser com la cova de sa Truja es va convertir en
la cova de sa Bruixa, tal com figura en el catàleg oficial de patrimoni històric des Migjorn
Gran i a la carta arqueològica del Govern balear, i encara és així que cap catàleg recull la
cova de sa Bruixa amb la seva localització correcta.
I, encara, un segon exemple de les mancances que tenen els catàlegs de patrimoni
elaborats sense recórrer als informador orals. En l’esmentat catàleg de patrimoni històric
del terme municipal des Migjorn Gran, aprovat el febrer de 2013 pel Consell Insular de
Menorca, apareixen quatre béns catalogats al lloc de Sant Adeodat. En canvi, en l’entrevista i en la sortida de camp feta amb Cristòfol Moll Huguet, fill dels antics pagesos del
lloc, feta l’abril de 2013, es van recollir fins a quaranta-un béns, deu vegades més dels
que hi ha actualment catalogats. En l’apèndix d’aquest text es pot consultar el mapa toponímic del lloc i l’inventari complet dels béns històrics, etnològics i arqueològics.

3. Conclusions
Les conclusions d’aquesta exposició de fets són evidents: Menorca disposa d’un patrimoni immaterial, la toponímia, de primer ordre, en virtut del la seva densitat per quilòmetre quadrat, molt més elevada que en la majoria d’altres territoris. I aquest patrimoni,
els topònims, constitueix un dels elements fonamentals de la seva identitat cultural. Tanmateix, ara sí, definitivament, aquest patrimoni toponímic es troba en una situació crítica,
per tal com hi queda només una –o a tot estirar dues– generacions que guarden encara
un coneixement precís dels topònims de detall, dels noms de les tanques i de les pesqueres de la costa.
S’imposa, per tant, en un període no superior a cinc anys, fer la recollida sistemàtica
de la toponímia de la nostra illa o contemplar com aquesta es perd definitivament. Una
recollida que s’ha de fer a partir d’un plantejament científic rigorós: cal recollir els topònims dels informadors orals, transcriure’ls fonèticament i localitzar-los cartogràficament.
Aquesta metodologia de treball ha de permetre, a la vegada, d’elaborar un inventari exhaustiu dels béns etnològics i arqueològics. Un inventari que, fins ara, s’ha fet de manera
parcial i incompleta i massa vegades només a partir de fonts escrites, cosa que ha generat catàlegs de patrimoni poc complets i amb nombroses errades.
En darrer terme, aquesta tasca és una deure inexcusable per a Menorca com a reserva de biosfera. El patrimoni ha de ser, conjuntament amb els valors naturals, l’element
que permeti fer un gir copernicà en els plantejaments econòmics de l’illa, un gir que ha de
permetre, primer de tot, la conservació del patrimoni material i immaterial de l’illa, com a
peça clau de la seva identitat cultural i que, de retruc, ha de garantir-ne la viabilitat econòmica de futur.
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Apèndixs:
a) Mapa toponímic de Sant Adeodat
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b) Inventari dels béns històrics de Sant Adeodat
Patrimoni històric (béns etnològics i arqueològics)
1 Cases:
Pati de Darrere
02. es Rentador, amb una cisterna (03) (hi queda només la cisterna i una pica gran).
04. Dos estables per als matxos (formaven un sol cos amb la cotxeria).
Pati de Davant
05. Una cisterna: s’hi poava a peu pla i des del casat del senyor.
06 Cotxeria (formava un sol cos amb els estables dels matxos).
Pati des Forn:
07. Forn de pa.
08. Caseta d’eines i càvecs (ja no hi és).
09. Soll.
10. Vàter.
11. Cuinota de formatjar.
12. Pastador.
13. Boer:
14.Una cisterna.
15. Un aljub.
Païssa i dos estables en el mateix cos del boer.
Tanca de s’Era:
16. Dues eres.
17. Barraca d’era.
18. Dues pedreres (tapades).
sa Punta de Baix:
19. Hi havia un pla de sitja, vora la síquia que corre per la tanca. Hi quedaven restes de la barraca del caraboner.
20. Pont per al bestiar que travessa la carretera de Sant Tomàs. Connecta aquesta tanca amb ses Begurs.
s’Ombrívol:
21. Cova des Judiu, prop de la mitgera amb Sant Tomàs.
sa Vermella de Dalt:
22. Trinxera i blocaus.
es Catiu:
23. Pou des Catiu.
na Plana – pleta des Illots:
24. Blocaus.
Pla des Pou:
25. Pou de sa Mitgera: a la mitgera amb Binigaus Nou; tots dos llocs en tenen empriu.
26. Cova des Pardals o cova des Pla des Pou.
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Veles de s’Ermita:
27. Pla de sitja i barraca de caraboner.
s’Ermita des Pins:
28. Cova de ses Sepultures (= s’Ermita).
29. Pla de sitja, a mitja tanca. El caraboner dormia dins la cova de ses Sepultures.
30. Barraca de porquim (prop de la paret mitgera amb s’Ermita de Prop).
es Figueral de Moro:
31.Pedrera (tapada).
es Galliner:
32. Barraca per a les gallines.
33. s’Aprés (ja no hi és).
34. Barraca per a porcs (ja no hi és).
s’Alzinaret:
35. Aljub dins un corral, també aprofita un rost de roca per recollir l’aigua.
sa Guarda:
36. S’hi troben fins a cinc emplaçaments militars, entre blocaus, trinxeres i nius de metralladora: hi ha una
trinxera, picada a la roca, a la tombada cap a les veles de sa Guarda; un niu de metralladora dalt de tot
de la tanca, cap al centre; un blocaus, que li deien el blocaus Petit, ara esfondrat, enmig de la marina; un
blocaus amb volta en un tros planer de dalt la tanca i diverses trinxeres a la tombada cap a la mar, moltes
de les quals es van tapar.
es Corral:
37. S’hi troba un boeret amb una païssa. Durant la guerra civil va ser transformat i hi feien estada alguns
comandaments militars. Cristòfol Moll explica que hi havia una pissarra i pensa que, per això, s’emprava
com a escola. Tanmateix és possible que s’emprés com a punt de control militar per organitzar la defensa
dels emplaçaments militars de la zona.
Carreró des Boeret:
38. Cisterna, que aprofita el rost del coster.
sa Guardeta:
39. Barraca de porquim prop del camí.
s’Ametlerar de Dalt:
40. Hi ha un enfony que podria ser un sitjot.
sa Garita de Baix:
41. es Mirador (berenador tancat amb un corral, amb bancs i una taula de pedra).
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La música i el ball popular i tradicional en
una reserva de biosfera
Damià BOSCH BOSCH
FEMEFOLK

Menorca és una illa preciosa –gairebé màgica– que, gràcies a la seva ubicació estratègica a la Mediterrània, ha estat històricament desitjada per diverses civilitzacions. Tots els
pretendents que n’han tingut l’oportunitat, han esculpit una fisonomia ben particular de
béns materials, però també han deixat algun tipus d’empremta en els béns immaterials
menorquins. Les músiques i els balls populars formen part d’aquests béns immaterials
que, ara fa vint anys i a través de la UNESCO i la declaració de reserva de biosfera, es va
creure oportú de preservar. Uns béns que –per la seva particularitat immaterial– són molt
difícils de quantificar i només es fan tangibles a partir de la memòria popular d’un sector
de la població menorquina: una mescla de tradició, usos i costums, que s’ha fossilitzat i
ha pervingut fins avui.
Si repassem una mica la història de les nostres tradicions, que, com hem dit, inclou
les músiques i els balls populars que s’han conservat, veiem que aquests balls ens havien
arribat, majoritàriament, des de Mallorca. Les diverses onades migratòries que palesen les
genealogies menorquines i les llargues temporades que els temporers i missatges mallorquins feien a Menorca, confirmen el recorregut de la majoria dels nostres usos i costums.
Així, el ball insígnia del sud i llevant mallorquí, les mateixes, també el trobem documentat
a Menorca en la primera meitat del set-cents. Els passos de ball de la jota de Ciutadella,
encara avui, s’anomenen «els passos mallorquins».
En temps del comte Cifuentes (1782), els ciutadellencs el van rebre amb fandangos i
boleros. Uns fandangos que havien evolucionat a partir de l’explosió «fandanguera» que
va començar a Cadis el 1712 i es va estendre per tot el litoral mediterrani. No és estrany,
doncs, sentir «malagueñas» que sonen com els nostres fandangos; o veure passos estructuralment idèntics als nostres a Alacant, Albacete, i tants altres; o trobar mots com
«rondeña» en castellà i «rondella» en menorquí que s’assemblen, fins i tot en el que de-
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signen; o que la tradició de boleros del nord de Mallorca també va esquitxar les terres
menorquines.
És cert que, a més d’aquesta part tan efímera que només es transmet oralment, n’hi
ha una altra de més material, que té a veure amb els instruments, els enregistraments i
la indumentària. Uns treballs de recerca que han permès fer enregistraments i recuperar
instruments com el tiple, que juntament amb el guitarró són els més característics i particulars d’aquestes terres, juntament amb la recuperació de la castanyola artesana elaborada a Menorca. L’estudi d’indumentària també ha permès conèixer els usos i costums
dels nostres avantpassats en la manera de vestir: teixits, peces de roba i, fins i tot, joieria.
Béns que engreixen el catàleg etnològic menorquí i particularitzen, de manera especial,
moments específics de la nostra història.
No he de menester dir, perquè tots en som conscients i ho faig a manera d’incís, que
la societat menorquina actual viu immersa en el que es coneix com la gran xarxa de la
cultura global: una successió constant de canvis polítics, socials i culturals sense precedents en la història de la humanitat. Cada cop més, desconnectam les vies de relació i
comunicació directes entre les persones i les substituïm per intermediaris, cada cop més
virtuals. És cert que tots aquests mitjans –que avui tenim a l’abast– obren noves vies comunicatives (això no ho discutirem), però aquestes noves vies freguen, sovint, la impersonalitat i s’escuden en l’anonimat.
La rapidesa amb la qual ens fan arribar qualsevol tipus d’informació ens aboca a una
evolució constant dels usos i costums més arrelats de la nostra societat. La promoció
d’activitats col·lectives d’entreteniment –que fins i tot poden arribar a moure masses ingents de gent– exacerben el sentit de pertinença a un grup. Aquest sentiment no obliga
ni suposa cap tipus d’exigència, més enllà de postular-se’n partidari o detractor, però
promou l’esperit competitiu individual que sovint és més autoexigent que qualsevol dels
altres. Un esperit que juga en detriment de les activitats minoritàries.
Amb tot això vull dir que s’ha produït una trasmudança important dels valors familiars
més bàsics. L’herència i el coneixement popular transmès de generació en generació s’ha
vist arraconat per l’orgull competitiu del món globalitzat. Ara ja no és important heretar i
preservar el coneixement ni l’experiència familiar, sinó la capacitat de competir socialment
per algun benefici individual. Si ho recordeu, fa uns anys, et demanaven: «d’on ets tu?». El
teu recorregut familiar de tradició tenia un valor i era reconegut. En canvi avui, la pregunta
que et fan és: «i tu, qui ets?». O si ja ens hem adherit al context global i competitiu: «qui
penses que ets tu?».
En aquest conglomerat social, i nedant a contracorrent, trobem unes agrupacions que
des de fa uns anys treballen, desinteressadament, per a la conservació d’unes músiques
i d’uns balls populars que han esdevingut tradicionals. Són populars perquè formen part
del costumari del poble i són tradicionals perquè ja han passat a formar part de la història,
tot i que encara és viva. Unes músiques i uns balls que s’han allunyat de la seva essència
originària i sovint es reprodueixen desnaturalitzats, però encara guarden l’esperit viu que
és capaç de fer vibrar moltes persones, siguin incondicionals o detractors.
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Efectivament, és molt possible que aquesta vibració de l’esperit tengui alguna cosa
a veure amb el ressorgiment popular que s’ha viscut els darrers anys, sobretot entre la
població adulta. I, quan he dit que estan desnaturalitzats de la seva essència, és perquè
ja no conserven la seva pròpia naturalesa. Les disbauxes populars han perdut l’espontaneïtat i la improvisació d’antany. És a dir, s’ha desdibuixat el context social i familiar on
solia esclatar la festa amb aquest tipus de músiques i balls, amb la qual cosa, avui dia, no
estan lligats a les diferents celebracions populars en què es manifestaven.
Com s’han pogut conservar, doncs?
Hi ha dos factors, íntimament lligats, que han intervingut –i per a mi són primordials–
en la conservació d’aquests béns, diguem-ne semimaterials. El primer és inherent a la
psicologia humana i viatge en el subconscient, l’admiració parental, que s’experimenta en
la satisfacció i en el gaudi personal d’una activitat lúdica plaent de tradició que, a més a
més, desperta l’interès per la música i el ball i que, en essència, han passat a formar part
de les nostres arrels culturals. I el segon, l’esperit competitiu ancestral del qual parlàvem
anteriorment i que s’ha accentuat amb la globalització. Per una banda, és una activitat
diferent que gaudeix d’una certa exclusivitat i està immersa en una societat on els seus
individus només cerquen la diferència. I, per l’altra, l’esperit competitiu manté encès el
caliu d’una certa rivalitat entre agrupacions que, algunes vegades, ha estimulat la força
necessària per a la continuïtat.
Com hem dit, en aquest context de gaudi competitiu mesclat amb les primeres onades turístiques, apareixen les agrupacions de música i ball. A partir d’aquí, podríem dir
que s’han convertit en petites reserves en què s’han pogut preservar, mantenir i transmetre les músiques i els balls populars i tradicionals malgrat el tarannà cosmopolita de l’esbarjo social dels darrers anys: hi ha una constant competència amb altres entreteniments
que tenen la capacitat d’arrossegar, amb més facilitat, molta gent.
També és cert que el materialisme humà juga un paper molt important en el desafecte
de les nostres arrels. Gairebé tot es viu en clau econòmica i si no hi ha un benefici, i millor
que aquest sigui a curt termini, desperta poc interès. Si inicialment, la reserva de biosfera
de Menorca neix com un revulsiu a la possible especulació del nostre espai natural i arqueològic, el fet que sigui una illa humanitzada obre la porta a tot allò que hi té relació, és
a dir, entra en joc el patrimoni cultural. Fixeu-vos que primer s’ha hagut d’harmonitzar el
model econòmic illenc per arribar a fer visible el gran patrimoni cultural que s’hi conserva.
No creieu que és el nostre patrimoni cultural, el coneixement etnològic i com hem
conviscut amb l’entorn, el que ens va permetre obtenir la declaració de reserva de biosfera? Crec que el patrimoni cultural ha jugat un paper primordial en la reserva, però ha
costat molt de fer-lo visible. I si parlem del patrimoni immaterial, llavors, obrim la veda a
tot tipus d’interpretacions que sovint s’allunyen de l’empírica realitat perquè s’hi escolen
els interessos econòmics que tenen la particularitat de provar de dinamitar els fonaments
patrimonials que ens singularitzen.
Crec que la nostra singularitat –que, com hem vist, inclou el nostre patrimoni cultural
material i immaterial– s’ha convertit en una basa important per a l’economia illenca. El
foment d’aquesta singularitat esdevé un potent reclam turístic, però hem de vigilar de no
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caure en el parany del diner fàcil. Altres llocs o cultures singulars s’han vist immersos dins
una infraestructura econòmica que els ha allunyat de la seva essència original i han perdut
bona part de la seva singularitat.
El patrimoni historicoetnològic no pot ser únicament un recurs turístic perquè, quan els
seus habitants deixen de viure’l i es converteix, únicament, en un producte de consum, es
posa la primera pedra de la decadència, és a dir, perd bona part del seu atractiu inherent
i deixa de ser desitjat per un possible consumidor. Des d’aquesta perspectiva, el futur de
les músiques i els balls no pot passar per convertir-se, únicament, en un recurs turístic.
Esdevindrà, puntualment, un reclam turístic, però aquest s’ha de desenvolupar a partir del
gaudi vivencial que en facin les agrupacions i la resta de menorquins.
Evidentment, una societat viva canvia i es transforma constantment. Trobar l’equilibri
entre tradició i progrés és l’única garantia de perpetuar part de la identitat cultural. Històricament, hem vist cultures que s’han extingit ofegades per les seves pròpies tradicions
i d’altres que per l’excessiva permeabilitat s’han vist atropellades per la invasió de les
cultures veïnes. És a dir, la idiosincràsia de la perdurabilitat cultural rau en el mestissatge
ben avingut.
Les músiques i els balls populars i tradicionals menorquins formen part d’aquest mestissatge cultural. Només ens hem de fixar en la denominació popular que ha perdurat:
fandangos i boleros. Músiques i ritmes de tradició castellana que van calar entre una població de tradició cultural majoritàriament catalanòfona. Aquest simple fet deixa palès que
és molt difícil preservar només a partir del foment de la identitat cultural perquè aquesta
ha estat possible gràcies a la diversitat, i marcar la línia que separa una cosa i altra és
gairebé impossible.
Precisament, les agrupacions de música i ball es troben en aquesta cruïlla: tradició,
innovació, experimentació... mort o vida. Un debat que esdevé sempitern, però que la
mateixa història ens demostra que, gràcies a les dosis adequades de tradició i de progrés, convenientment barrejats en un temps i un espai determinat, ens han permès gaudir
d’uns fandangos, d’uns boleros i d’unes jotes ben particulars.
El paper d’aquests grups de persones que lluiten per mantenir viva una part de la
nostra cultura no és altre que viure la música i el ball amb intensitat i passió. No viure únicament del record, ni pensar només en el futur. És a dir, xalar i gaudir de les músiques i
els balls populars i ser convenientment permeables per fer els ajustaments necessaris que
permetin gaudir a les persones més enllà de l’agrupació mateixa. En definitiva, no hem de
perdre de vista el passat per viure plenament el present amb la vista posada en el futur.
No vull acabar aquesta intervenció sense advertir d’un perill que, evidentment, plana
sobre qualsevol reserva on hi ha algun tipus d’intervenció humana. Hem de lluitar i fer feina junts per totes aquelles connotacions positives que comporta el fet de preservar, sempre en benefici d’allò que es preserva i no de les persones que ho volen preservar. I evitar
per tots els mitjans la cara amarga lligada a la marginació i a l’exclusió, és a dir, convertir
la reserva en un reducte o un mostrador de curiositats com va passar amb les reserves
americanes d’indis.
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PONÈNCIES BLOC 5
Economia, educació
i benestar social
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L’evolució econòmica de Menorca
en perspectiva (1993-2012)
Alfons MÉNDEZ VIDAL
Cap de la Secció de Ciències Socials de l’IME

1. Introducció. Enfocament metodològic
Les estadístiques són l’instrument que ens subministra una base més homogènia i
completa per analitzar l’evolució de l’economia. A les Illes Balears, en general, i a Menorca en particular, manquen sèries que abastin un període llarg de temps, com són els vint
anys transcorreguts des de la declaració de l’illa com a reserva de biosfera. El plantejament de la majoria de les entitats que subministren variables econòmiques és conjuntural,
per la qual cosa no publiquen col·leccions de dades de llarg abast. A més, les dades
pateixen dos problemes importants: la confusió entre dades provisionals i definitives i els
canvis metodològics.
Per aquests motius, en aquest treball s’ha hagut de cobrir aquesta mancança. Les
tècniques utilitzades per consolidar les sèries són molt senzilles i no es basen en una metodologia economètrica, sinó en simples càlculs de proporcions, més o menys sofisticats,
segons les dades disponibles.
També és bastant habitual que s’analitzi l’evolució econòmica i social de Menorca de
manera aïllada, sense posar-la en relació amb els territoris més propers. A més, es comparen els resultats obtinguts en altres indrets, sense analitzar totes les dades. En aquest
treball, relacionarem de forma sistemàtica Menorca amb la resta de les Illes Balears i
d’aquesta manera tindrem un conjunt ampli de punts de referència que ens permetran
d’obtenir resultats més fonamentats.
Quant a l’estructura del treball, en primer lloc es passarà revista als indicadors disponibles sobre el conjunt de l’activitat econòmica; més tard s’analitzaran les fonts disponibles de tipus sectorial. Per finalitzar, s’exposaran les conclusions obtingudes.
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2. Evolució general de l’activitat econòmica
2.1. La producció
La principal variable que descriu de forma quantitativa l’economia d’un territori és la
producció, mesurada a través del valor afegit brut, a partir del qual es calcula el producte
interior brut. Malgrat que diverses entitats com la Cambra de Comerç o CAEB, publiquen
les seves estimacions de les Illes Balears, només n’hi ha dues que ho han fet de forma
sistemàtica amb informació de les tres illes majors: Sa Nostra i la Conselleria d’Economia
del Govern balear.
El primer a estimar l’evolució del PIB balear fou Miquel Alenyar. Es van publicar dades
per illes entre el 1978 i 1982 i a partir del 1993. A partir de l’any 2001 aquesta tasca es
va constituir el Centre de Recerca Econòmica, dirigit per Antoni Riera, que recentment ha
deixat de publicar-les.
Per al nostre objectiu, utilitzarem les dades existents entre els anys 1993 i 2011, el
darrer any publicat. La sèrie té dues parts: la que elaborava Miquel Alenyà arriba fins a
l’any 2000 i la realitzada sota la direcció d’Antoni Riera comença l’any següent.
Per poder validar les taxes de creixement de les dues parts de la sèrie es comparen
les taxes de creixement del PIB de les Balears, amb els valors que publica l’INE. La sèrie
d’Alenyà sobreestimava el PIB de les Illes un 11,9 %, mentre que la de Riera anava per
davall del 20,1 %. Atès que no es tracta de grans diferències, i amb independència de la
necessitat d’homogeneïtzar les sèries, es pot considerar que els valors són comparables.

Fig. 1. Evolució del VAB a les Illes Balears (1993-2011). Font: Sa Nostra i elaboració pròpia

En la figura 1 s’observa com el creixement de les tres illes ha oscil·lat sobre el valor
total de les Illes Balears. En la taula 1 es comprova que el creixement de Menorca ha estat
sistemàticament inferior al de les altres dues illes en els dos períodes examinats, un 75,3 %
i un 80,0 %, respectivament
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Illa

1993-2000

2000-2011

1993-2011

Mallorca

5,0 %

1,1 %

2,7 %

Menorca

3,7 %

0,9 %

2,0 %

Pitiüses

5,2 %

1,4 %

3,0 %

Balears

4,8 %

1,1 %

2,6 %

Taula 1. Creixement econòmic de les Illes Balears (1993-2011).
Font: Sa Nostra i elaboració pròpia

La Conselleria d’Economia de les Illes Balears ofereix l’evolució de la producció per
illes des del 2001. La comparació amb les dades de l’INE ofereix uns resultats similars a
les dades del CRE, ja que infravalora el creixement del PIB en un 16,0 %. Els valors de la
figura 2 documenten un major desacoblament aparent dels valors de cada illa.

Fig. 2. Evolució del PIB a les Illes Balears (2001-2012). Font: Conselleria d’Economia de la CAIB.

Així mateix, es comprova com el creixement de Menorca també se separa de la resta
d’illes, que, en conjunt evolucionen a un ritme similar: Menorca creix el 65,2 % del total
de l’arxipèlag. El diferencial entre el creixement de Menorca i el de Mallorca hauria estat
similar tant en el període de creixement dels anys 2001-2008 com en el posterior de crisi.

381

A. MÉNDEZ · L’evolució econòmica de Menorca en perspectiva (1993-2012)

Illa

2001-2008

2009-2012

2001-2012

Mallorca

2,1 %

-0,9 %

1,1 %

Menorca

1,7 %

-1,2 %

0,7 %

Pitiüses

1,6 %

0,4 %

1,2 %

Balears

2,0 %

-0,8 %

1,1 %

Taula 2. Creixement econòmic de les Illes Balears (2001-2012). Font: CAIB i elaboració pròpia

Per poder situar les variacions del creixement insular en un context més ampli, cal
conèixer el cicle balear. En la figura 3 es representa el recorregut del VAB de les Balears
i Espanya utilitzant números índex amb base 100 a l’any 2000. Fins als anys 1997-1999
l’economia balear creixia més que l’espanyola i a partir d’aquest moment les Balears evolucionen de forma més lenta.

Fig. 3. Evolució del VAB a les Balears i Espanya (1990-2012). Índex 100:2.000.
Font: INE i elaboració pròpia

En la taula 3 es recull el creixement mitjà de tres períodes. Fins al 1997 les Illes van
superar el creixement espanyol en un 1,3 % anual, a partir d’aquest moment i fins al 2007
van perdre un 1 % anual i els darrers cinc anys s’han tornat a situar per damunt del país,
si bé amb valors ben modestos.
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Anys

Balears

Espanya

Diferència

Anual

1990-1997

22,5 %

13,3 %

9,3 %

1,3 %

1997-2007

34,1 %

44,1 %

-9,9 %

-1,0 %

2008-2012

-1,8 %

-2,8 %

1,0 %

0,2 %

Taula 3. Creixement del VAB de Balears i Espanya (1990-2012). Font: INE i elaboració pròpia

2.2. La població ocupada
L’evolució de la producció està íntimament lligada a la de la població ocupada. Són
disponibles les dades d’afiliació a la Seguretat Social que, si bé no coincideix exactament
amb aquella, la segueixen de molt a prop. En la figura 4 es pot comprovar que la població
ocupada ha seguit una trajectòria paral·lela a la del valor afegit que hem vist en la figura 2,
evidenciant que les variacions de la productivitat han estat quantitativament menors. La
trajectòria de totes les illes també és similar.

Fig. 4. Afiliats a la Seguretat Social (taxes de creixement).
Font: IBESTAT, a partir de les dades de la TGSS i elaboració pròpia

En la taula 4 es pot comprovar com la taxa de creixement de l’afiliació a la Seguretat
Social va ser major que la de la producció en el període 2001-2008 i la destrucció d’ocupació també ha estat superior a partir de llavors. Aquest comportament implica que durant l’època de creixement, l’economia balear perdia productivitat, que ha guanyat durant
els anys de crisi, una pauta similar a l’espanyola en aquesta i en períodes anteriors.
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Illa

2001-2008

2009-2012

2001-2012

Mallorca

3,0 %

-3,6 %

0,8 %

Menorca

2,6 %

-4,6 %

0,2 %

Pitiüses

4,4 %

0,0 %

2,9 %

Balears

3,1 %

-3,2 %

1,0 %

Taula 4. Creixement dels afiliats a la Seguretat Social. Font: IBESTAT a partir de TGSS i elaboració pròpia

Amb relació a Menorca, destaca que el descens en l’afiliació ha estat proporcionalment major que a les altres illes. D’altra banda, és notable la capacitat de creació d’ocupació de les Pitiüses i la seva resistència en el període de crisi.
2.3. La població
No hi ha una font única de la població, sinó que hom disposa de les dades procedents
del padró d’habitants i dels censos de població. Els primers, que tenen l’avantatge de
proporcionar valors anuals, van patir un canvi metodològic el 1996, per la qual cosa ha
calgut harmonitzar-ne les sèries.

Fig. 5. Creixement de la població empadronada. Font: INE i elaboració pròpia

El creixement de població de les Illes Balears ha superat àmpliament l’espanyol. El
comportament més dinàmic ha estat el d’Eivissa, mentre que Menorca segueix un poc
per davall el moviment de Mallorca.
En la taula 5 podem veure com el creixement de població de les Illes Balears gairebé
triplica l’espanyol (2,7 vegades més), fet especialment marcat entre el 1991 i el 2001. La
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població de Mallorca ha evolucionat a un ritme similar al menorquí, sobretot a partir del
2001, ja que la dècada anterior era lleument superior. En canvi, les Pitiüses, van créixer un
62,5 % per damunt del total balear, essent la diferència de ritme especialment marcada
la dècada del 2001, evidenciant l’existència d’un patró demogràfic propi que accentua el
dinamisme propi del conjunt de les Illes.
Territori

1991-2001

2001-2011

1991-2011

Mallorca

32,5 %

24,4 %

64,8 %

Menorca

22,9 %

26,0 %

54,9 %

Pitiüses

48,3 %

43,1 %

112,2 %

Balears

33,3 %

26,7 %

68,8 %

Espanya

8,6 %

14,8 %

24,6 %

Taula 5. Creixement de la població padronal (1991-2011). Font: INE i elaboració pròpia

2.4. Renda per càpita
Les dades de creixement són les més habituals en el debat econòmic quotidià. Tanmateix, és evident que, per mesurar el benestar dels ciutadans és molt més útil la renda
per càpita. Guillem López ha criticat la limitació del concepte de producte i la necessitat
d’emprar els valors per càpita per valorar de forma correcta l’evolució de les diferents illes
del nostre arxipèlag1.
En la figura 6 s’observa l’evolució de la renda per càpita de les Balears amb relació a
l’Estat espanyol. Després d’un primer període en què les Illes Balears mantenien la seva
diferència amb Espanya, amb el nou segle el retrocés de la renda per càpita de les Illes ha
implicat un acostament a la mitjana espanyola.
En la taula 6 s’han construït les mitjanes triennals i així es pot constatar que les diferències entre les Balears i Espanya es van mantenir fins a l’any 2000, amb un pic els anys
1995-1997, i que amb el nou segle la disminució de la renda per càpita balear ha estat
constant, mentre que l’espanyola ha mantingut el creixement fins al període 2007-2009.
La crisi no ha impedit que les Balears segueixin perdent posicions.

1

«Menorca-Eivissa» a Diari Menorca, 31/08/2013
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Fig. 6. Renda per càpita (1986-2012). Índex 100: Espanya 1995. Font: INE i Elaboració pròpia.
Dades de producció de l’INE i població del padró

Anys

Balears

Espanya

Relació

1986-1988

110,66

85,38

129,6 %

1989-1991

120,09

95,68

125,5 %

1992-1994

127,27

98,14

129,7 %

1995-1997

134,24

102,48

131,0 %

1998-2000

147,93

114,19

129,5 %

2001-2003

144,25

122,14

118,1 %

2004-2006

143,50

127,59

112,5 %

2007-2009

141,51

131,49

107,6 %

2010-2012

133,74

125,80

106,3 %

Taula 6. Evolució de la renda per càpita de les Balears i Espanya (100: Espanya 1995). Font: Elaboració
pròpia a partir de l’INE

A l’hora de calcular el producte per càpita de les tres illes durant els darrers vint anys,
ha estat necessari homogeneïtzar-ne els valors de producció i població. Les dades padronals van patir un canvi metodològic el 1996, per la qual cosa ha calgut harmonitzar-ne les
sèries.
Més difícil ha estat obtenir dades coherents del producte. Hem utilitzat les dades de
Sa Nostra, les úniques disponibles durant els anys considerats. Els valors absoluts, disponibles a partir de l’any 2000, han experimentat diversos salts, per la qual cosa hem
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partit dels valors dels dos darrers anys i per als anys anteriors s’han aplicat les taxes de
creixement anuals. Atès que les dades d’Alenyar i de Riera estimen de forma diferent el
creixement de la producció, per tal d’homogeneïtzar-ne els valors s’han pres les taxes de
creixement de les Balears de l’INE, les quals s’han repartit de forma proporcional entre les
illes.
Els resultats s’han recollit en la figura 7, en què es comprova que Mallorca i Menorca
han seguit un patró similar, mentre que les Pitiüses han divergit de forma notable. En particular aquestes illes haurien experimentat una reducció important i constant del seu valor
afegit per càpita, mentre que a Menorca aquesta disminució hauria estat menor i concentrada en determinats períodes.

Fig. 7. Evolució del VAB per càpita de les Illes Balears (euros de 2008).
Font: Elaboració pròpia. Dades de producció de Sa Nostra i població del padró

De fet, si prenem mitjanes quadriennals (del 1992-1995 a 2008-2011), el VAB per càpita de Mallorca pràcticament s’ha mantingut inalterat entre el principi i el final del període,
mentre que el de Menorca i, especialment, el de les Pitiüses haurien disminuït, en el darrer
cas el 17,7 %, i hauria provocat la reducció de l’índex de les Balears, que ha estat el 3,7 %.
Mentre que les dues primeres illes han alternat períodes de creixement amb altres de retrocés, Eivissa hauria patit una erosió constant i creixent de la seva renda per càpita. Aquest
resultat no s’adiu gaire amb el comportament demogràfic d’aquesta illa, que ha estat capaç
d’atreure població durant tots aquests anys.
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Illa

1996-1999

2000-2003

2004-2007

2008-2011

Període

Mallorca

5,8 %

-2,0 %

0,0 %

-3,7 %

-0,2 %

Menorca

0,2 %

0,9 %

-3,3 %

-3,9 %

-6,1 %

Pitiüses

-1,2 %

-3,8 %

-5,6 %

-8,2 %

-17,7 %

Balears

4,0 %

-2,4 %

-1,0 %

-4,3 %

-3,7 %

Taula 7. Variació del VAB per càpita de les Illes Balears (1992-2011).
Font: Elaboració pròpia. Dades de producció de Sa Nostra i població del padró

Aquest fet fa sospitar que les estimacions del creixement de les diferents illes s’han
suavitzat excessivament. Una estratègia indirecta per comprovar aquesta hipòtesi és
comparar les anteriors estimacions amb les que s’obtenen amb els valors absoluts. Per
evitar els efectes dels canvis metodològics, es pot prendre la renda relativa amb relació a
la de les Illes Balears.
Atès que s’observen alguns moviments puntuals a l’alça i a la baixa que es poden
deure a errors, és millor prendre les mitjanes quadriennals. En la taula 8 s’observa com
la renda per càpita relativa que s’obté directament de les dades publicades quasi tots
els anys és més alta per a Mallorca que l’estimada a partir de les taxes de creixement i
el fenomen invers es dóna a Menorca i a les Pitiüses. Si realment la renda per càpita ha
augmentat a les illes menors, cal que la seva taxa de creixement hagi estat superior que
l’estimada. Els valors de la taula també indiquen que aquesta subestimació de la taxa de
creixement del VAB ha estat molt superior per a les Pitiüses que per Menorca.
Illa

2000-2004

2005-2009

2010-2011

Mallorca

102,90

103,38

100,43

Menorca

93,63

89,97

96,70

Pitiüses

84,95

85,30

99,58

Mallorca

98,96

99,99

100,43

Menorca

98,68

96,96

96,70

Pitiüses

108,17

102,27

99,58

Directe

Estimat

Taula 8. Renda per càpita relativa de les Illes Balears 2000-2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les
dades del CRE i INE
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3. Evolució sectorial de l’activitat econòmica
3.1. Estructura de la producció per sectors productius
Per intentar explicar els diferents ritmes de creixement de les Illes, un dels principals
elements és l’estructura productiva, mesurada a través del valor afegit de les branques
d’activitat. Malauradament no abunden els estudis de l’estructura productiva que abracin
totes les Illes; són més freqüents els que es refereixen al conjunt de l’arxipèlag o a alguna
illa en particular.
En la figura 8 s’ha representat l’estructura sectorial de les Illes el 1997. El sector serveis té un pes molt gran, el qual, a més, és major a les Pitiüses i a Mallorca que a Menorca. La nostra illa destacava encara per tenir un elevat pes de la indústria i, tot i la moderació del valor, del sector primari.

Fig. 8. VAB de les Illes Balears per sectors (1997).
Font: Ernest Pons Fanals, a partir de la taula input-output de les Balears (1997)

L’estructura sectorial del 2004 s’ha recollit en la figura 9. La tendència general ha estat
l’augment del sector serveis a costa de la resta i especialment el secundari i la construcció. A Menorca destaca l’extraordinari retrocés de la indústria així com, pel cantó oposat,
el creixement del pes de la construcció, en contra de la tendència de les altres illes. El
resultat és que l’estructura productiva de l’illa s’ha acostat considerablement a la del conjunt de les Balears. La crisi industrial explica, si més no en part, el menor creixement de
Menorca. D’altra banda es constata com el sector de la construcció ha estat una vàlvula
de sortida que ha absorbit part del xoc advers que ha suposat la pèrdua de pes de la
indústria.
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Fig. 9. VAB de les Illes Balears per sectors (2004). Font: Memòria del CES de 2006, a partir de la taula
input-output de les Balears (2004)

3.2. Consum d’energia
A banda del seu valor com indicador sectorial, el consum d’energia presenta una forta
correlació amb la producció. En la figura 10 es representen les variacions del consum
d’electricitat en kWh que presenta una important semblança amb les variacions del VAB
de les figures 1 i 2. El major ritme de creixement es va assolir el 1999, a partir d’aquell
any, va caient fins a assolir un mínim el 2002, però es recupera amb major rapidesa que
la producció el 2003 i els anys següents manté un ritme de creixement important fins al
2008, i l’any següent comença a caure empès per la crisi econòmica.

Fig. 10. Energia elèctrica facturada (kWh) a les Illes Balears (%). Font: IBESTAT
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Si es calcula el coeficient de correlació entre la facturació elèctrica i el VAB, aquest és
especialment alt per a Mallorca (0,785), però cau a les altres illes, tant a Menorca (0,671)
com les Pitiüses (0,639). Aquest fet corrobora la sospita que les dades de creixement
d’aquestes illes no són adequadament recollides per les estadístiques.
En el gràfic també és evident el major creixement de les Pitiüses. Segons comprovam
en la taula 9, la facturació elèctrica d’aquesta illa ha crescut més que a les altres illes, especialment a partir del 2003. Menorca segueix la pauta de Mallorca, però amb unes taxes
de creixement un cinc per cent inferiors que aquesta durant tot el període.
Illa

1998-2003

2003-2010

Període

Mallorca

41,2 %

26,6 %

78,8 %

Menorca

38,9 %

25,7 %

74,7 %

Pitiüses

49,7 %

46,8 %

119,8 %

Illes Balears

42,0 %

29,1 %

83,3 %

Taula 9. Energia elèctrica facturada (kWh) a les Illes Balears (%).Font: IBESTAT

3.3. Projectes d’obres
El ràpid creixement econòmic balear, i en particular el del turisme, ha comportat que
el sector de la construcció hagi tingut un important pes en l’economia de les nostres illes
des dels anys seixanta del segle xx. Aquesta activitat és fortament procíclica: en èpoques
de bonança experimenta puntes de creixement que en anys de vaques magres es redueix
extraordinàriament. Aquest fenomen ha estat especialment marcat en el darrer període de
creixement, entre el 1994 i el 2008.
En la figura 11 s’ha representat el nombre de projectes d’obra visats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. Atès que els valors absoluts de cada illa tenen una
magnitud diferent, s’ha referit cada sèrie a la seva mitjana durant el període. Destaca que
les illes Pitiüses han seguit una evolució marcadament diferent de les altres dues illes i
que Menorca tendeix a estar per damunt de l’illa de Mallorca, fins a l’esclat de la crisi del
2009.
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Fig. 11. Projectes d’obra visats (1987-2013). Índex 100: mitjana del període.
Font: IBESTAT a partir de les dades del COAIB

Si s’analitza per períodes, es constata que Eivissa va viure el seu boom de la construcció particular els anys 1987-1991, durant els quals Menorca també va superar la mitjana balear. El període subsegüent de crisi va copejar de forma especialment virulenta les
Pitiüses, mentre que Mallorca, l’illa que abans creixia menys, es recuperava. A partir del
1997 i fins al 2007 es va produir la bombolla immobiliària, que a Menorca va ser fins i tot
més intensa i mantinguda que a Mallorca, mentre que les Pitiüses la van viure de forma
menys acusada. Finalment la crisi del 2008-2012 ha afectat de forma més marcada Menorca, i més lleugera les Pitiüses.
1987-1991

1992-1996

1997-2002

2003-2007

2008-2012

Illes Balears

94,7

83,9

124,0

120,5

78,6

Mallorca

88,2

85,3

127,0

121,7

78,9

Menorca

98,4

82,2

128,3

127,2

68,3

Pitiüses

141,1

74,8

94,5

102,4

89,8

Taula 10. Projectes d’obra visats a les Balears (1987-2012) (100: Mitjana).
Font: IBESTAT a partir de les dades del COAIB

Per tant, les illes que durant un període tenen un creixement alt, en el següent, pateixen el major retrocés i a la inversa. Aquest comportament indica que els anys de fort procés constructiu se supera la capacitat d’absorció del mercat i els anys següents la construcció es redueix per anar venent les promocions que han quedat vacants. D’aquesta
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manera, la cruesa de la crisi menorquina del darrer quinquenni està relacionada amb l’excessiu impuls del procés constructor de la dècada anterior, durant la qual va ser l’illa on,
proporcionalment, es va construir més.
Si tabulam la proporció dels projectes d’obra visats a cada illa sobre el total destaca
l’alt pes que l’illa de Menorca ha suposat fins al 2007 i que l’ha portat a superar gairebé
cada any les Pitiüses, que tenen una població i un nombre de turistes molt superiors.
Illa

1987-1991

1992-1996

1997-2002

2003-2007

2008-2012

1987-2012

Mallorca

71,7

78,4

78,8

77,7

77,3

76,9

Menorca

13,8

13,0

13,7

14,1

11,3

13,2

Pitiüses

14,5

8,6

7,5

8,2

11,4

9,8

Balears

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Taula 11. Projectes d’obra. Percentatges sobre el total balear (1987-2012).
Font: IBESTAT a partir de les dades del COAIB

3.4. Turisme
Des de fa dècades, les activitats turístiques tenen una importància cabdal per a
l’economia de les Illes Balears. Tanmateix, les fonts estadístiques no han estat a l’altura
d’aquest fet i només és possible d’obtenir dades del nombre total de turistes des de l’any
2001.

Fig. 12. Turistes de les Illes Balears (2001-2012). Índex 100: mitjana del període.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels anuaris de la Conselleria de Turisme
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Així i tot, els canvis metodològics i la manca de distinció entre dades provisionals i
definitives, fan difícil la seva anàlisi i ha calgut homogeneïtzar-les. En la figura 12 s’observa
l’evolució anual dels turistes en un índex respecte de la mitjana de cada illa. Les tres illes
tenen trajectòries pròpies, amb un moviment molt estable a Menorca i un major creixement a les altres dues illes; més primerenc a Mallorca i un poc més tardà a les Pitiüses.
En la taula 12, en la qual s’han recollit les mitjanes triennals dels índexs anteriors, es
pot corroborar aquest fet, ja que a Menorca presenten una gran estabilitat, i només despunten lleugerament a partir del 2010. En canvi, Mallorca augmenta fortament el 20042006 i molt menys els tres anys següents, per retrocedir en el darrer trienni. La dinàmica
eivissenca mostra un creixement més sostingut durant cadascun dels triennis.
Illa

2001-2003

2004-2006

2007-2009

2010-2012

Mallorca

85,96

103,67

109,38

100,98

Menorca

99,62

99,25

99,59

101,55

Pitiüses

87,01

92,22

105,48

115,29

Illes Balears

87,41

101,35

107,82

103,43

Taula 12. Turistes de les Illes Balears (100: Mitjana de cada illa).
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CITTIB

El resultat global fou un augment inicial del pes dels turistes que visitaven Mallorca els
anys 2004-2006, que s’ha revertit els triennis següents, en favor, especialment, de les
Pitiüses. Menorca va perdre pes contínuament fins el període 2007-2009, però ha recuperat pes el darrer trienni. Atès els pocs anys disponibles no és possible saber si aquestes variacions es deuen a fenòmens conjunturals o a factors estructurals susceptibles de
mantenir-se en el futur.
Illa

2001-2003

2004-2006

2007-2009

2010-2012

Mallorca

72,8 %

75,7 %

75,1 %

72,2 %

Menorca

10,6 %

9,1 %

8,6 %

9,1 %

Pitiüses

16,6 %

15,2 %

16,3 %

18,6 %

Balears

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Taula 13. Turistes de les Illes Balears. Percentatges sobre el total.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CITTIB

Es disposa d’una sèrie d’un abast cronològic més ampli, la dels turistes arribats per
via aèria, que comença el 1990 però que es va deixar de publicar el 2009. En la figura
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13 es pot veure com, dins d’un panorama general bastant uniforme, fins al 1998 l’arribada de turistes a Menorca havia estat molt dinàmica, mentre que la de les Pitiüses era
més pausada. També és notable el fort component cíclic del nombre de turistes, que
alterna moments de relatiu estancament o retrocés amb períodes de vigorós creixement.
Aquests moviments són bastant uniformes a totes les illes i tenen una durada mitjana de
tres anys. La seva existència ens parla d’una integració del sistema turístic balear, afectat
pels mateixos fenòmens globals, davant dels quals reacciona de forma similar.

Fig. 13. Arribada de turistes per via aèria. Índex 100: mitjana.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels anuaris de la Conselleria de Turisme

Illa

1994-1997

1998-2001

Mallorca

27,1 %

25,9 %

Menorca

43,7 %

Pitiüses
Balears

2002-2005

2006-2009

Període

0,2 %

15,5 %

85,2 %

20,5 %

2,6 %

-0,3 %

77,1 %

40,9 %

22,9 %

-7,6 %

13,5 %

81,7 %

30,6 %

24,9 %

-0,9 %

13,7 %

84,0 %

Taula 14. Creixement dels turistes per via aèria de les Balears.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CITTIB

En la taula 14 s’han tabulat les taxes de creixement de períodes quadriennals. Es corrobora el fort impuls de Menorca els anys 1994-1997 amb relació al 1990-1993, que
supera àmpliament les Pitiüses, que també creixien fortament. Els quatre anys següents
veuen l’aproximació del creixement de totes les illes, resultat d’un fort descens del ritme
de creixement menorquí i eivissenc. La crisi subsegüent dels anys 2002-2005 va copejar
especialment a les Pitiüses i Menorca fou l’illa que sortí més ben parada, però aquesta ha
estat incapaç d’aprofitar l’impuls dels anys 2006-2009. El resultat ha estat que el major
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creixement l’ha experimentat l’illa de Mallorca, mercès a la regularitat del seu avanç, seguida de prop per les Pitiüses i Menorca s’ha quedat una mica enrere. Aquests resultats
són similars als que s’obtenen analitzant les dades dels passatgers transportats per via
aèria.
La informació que proporciona el nombre de turistes ha de ser complementada amb la
despesa que fan. Un valor de considerable utilitat és la despesa mitjana diària. En aquesta ocasió, disposam de dades des de l’any 1980, tot i que s’han produït alguns canvis
metodològics. Per evitar els problemes de comparabilitat de les dades, hem prescindit
dels valors absoluts i analitzam la relació de cada illa amb la mitjana de l’arxipèlag.

Fig. 14. Despesa turística. Índex 100: valor per al conjunt de les Balears.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de despesa turística

En la figura 14 i en la taula 15 es representa aquesta informació per als anys amb dades. La despesa diària dels turistes que visiten Mallorca ha estat superior que la dels que
estiuegen a la resta d’illes. Fins a l’any 1986 la despesa diària dels turistes de Menorca i
les Pitiüses era molt similar, però en el període de creixement de 1987-1992, la despesa
dels turistes de Menorca va anar augmentant fins arribar a fregar la mitjana balear, mentre
que la d’Eivissa es va estancar i només va començar a créixer al final del període.
Amb l’arribada de la crisi del 1993, la despesa diària dels turistes que vénen a Menorca va caure fortament, mentre que a les Pitiüses es va mantenir i a Mallorca va augmentar
lleugerament. L’any 2000 la despesa diària a Eivissa i a Menorca va comença a créixer.
Les Pitiüses mantenen aquest creixement els darrers anys, però Menorca s’ha mantingut
en un valors baixos.
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Anys

Mallorca

Menorca

Pitiüses

1980-1981

102,1

98,6

92,7

1984-1986

102,1

93,4

94,6

1987-1989

101,7

98,7

94,0

1990-1992

100,7

101,4

95,8

1993-1995

102,0

92,1

95,9

1996-2000

101,4

92,4

98,0

2010-2012

98,8

92,1

108,8

Taula 15. Despesa turística diària (100: Balears).
Font: Elaboració pròpia a partir de La Despesa turística.

4. Conclusions
El sistema estadístic balear i insular presenten mancances. Hi ha una discordança
de les xifres del VAB de les tres illes, ja que els valors absoluts publicats no concorden
amb les taxes de creixement, tal com hem comprovat en l’anàlisi de la renda per càpita.
La taxa de creixement de Menorca i, sobretot de les Pitiüses, podrien ser majors de les
estimacions publicades; a Mallorca es dóna el fenomen invers. A més, falten variables
bàsiques, com la matriculació de vehicles, el consum de carburants o la importació de
diverses mercaderies.
L’economia menorquina s’ha integrat en la de les Balears; la majoria de les sèries analitzades presenten un moviment cíclic similar. El fet diferencial de la nostra illa s’ha anat
esvaint i la balearització avui en dia és un fenomen indefugible. Tanmateix, l’economia
balear admet modulacions. Els darrers anys han conviscut el fort dinamisme pitiús, l’estancament menorquí i el pols segur de l’economia mallorquina.
Un dels trets més remarcables de l’economia menorquina és el baix ritme de creixement, el qual no es circumscriu als darrers anys, sinó que dura vint anys. La diferència
s’ha mantingut estable al voltant del 75 % de la del conjunt de l’arxipèlag. Com a conseqüència, el VAB per càpita menorquí ha disminuït un 6,1 % entre el 1992-95 i el 2008-11,
mentre que a Mallorca es mantenia pràcticament igual (-0,2 %). A Eivissa aparentment
s’ha reduït el 17,7 %, el que evidencia alhora els problemes estadístics i la dificultat de
traduir el creixement absolut en creixement per càpita. La reducció dels valors per càpita
és un problema de les Illes Balears que, des del 2001 ha vist escurçar-se les diferències
amb Espanya.
Aquest alentiment de l’evolució de la producció no respon a una única causa, sinó a
un conjunt d’elements que han restat dinamisme a l’economia balear i, dins d’aquesta, a
la de Menorca. L’atonia menorquina no es deu a elements institucionals recents, com el
Pla territorial insular, ja que ha coincidit en el temps amb el major creixement del sector de
la construcció de les Illes Balears.
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El declivi menorquí s’ha de veure com un agreujament de la tendència depressiva balear. Altres autors ja han indicat com es tracta d’una economia que està especialitzada en
unes activitats –especialment les turístiques– que han arribat a una maduresa i que per
recuperar el ritme de creixement s’ha d’apostar per l’increment de la productivitat a través
activitats i productes innovadors i de qualitat2.
El major retrocés de Menorca s’explica perquè aquí ha tingut una major importància el
procés de destrucció de teixit industrial que han patit les Illes durant aquests vint anys, i
que ha comportat una disminució del pes d’aquesta branca productiva sobre el total molt
més intensa que a la resta.
La depressió industrial de Menorca va tenir durant uns anys com a vàlvula d’escapament el sector immobiliari, que fins al 2009 va assolir un volum desproporcionat. Entre el
1987 i el 2009 es va visar el 13,6 % dels projectes d’obra, mentre que l’illa només tenia
una mitjana del 8,8 % de la població de l’arxipèlag i rep el 9,1 % dels turistes. Aquest volum va superar pràcticament tots els anys el de l’illa d’Eivissa, la qual té una població un
50 % superior i que és visitada pel doble de turistes.
El sobredimensionament del sector de la construcció no va aconseguir que Menorca
assolís el creixement mitjà de les Illes Balears. En canvi, quan la crisi es va fer present,
i de forma molt clara a partir del 2009, aquest sector va passar de ser el líder insular a
ser la major rèmora per al creixement. S’està complint l’axioma que a major creixement
immobiliari, major depressió posterior del sector, tant en intensitat com en durada en el
temps.
Així, s’evidencia la falta de consistència de tota estratègia de creixement que es fonamenti excessivament en el sector de la construcció, que, per les seves característiques, i
especialment la dependència de l’oferta de sòl i l’alta intensitat en treball de baixa qualificació, ràpidament esdevé un creixement inflacionista i amb baixes taxes de productivitat,
la qual cosa assegura l’aparició d’una crisi amb importants efectes socials, pel seu efecte
immediat sobre la taxa d’atur.
El sector turístic de Menorca també ha patit un cert declivi. El nombre de turistes va
créixer de forma important fins a l’any 2001, i des de llavors està pràcticament estancat.
Tanmateix, si durant els anys 1987-1992 es va aconseguir augmentar la despesa turística
diària amb relació a la de Balears, a partir d’aquest any, l’increment del nombre de turistes
va venir acompanyat d’una ràpida reducció de la despesa unitària dels turistes, que es va
situar un 8 % per davall de la mitjana balear, a la cua de les Illes. Les darreres xifres ens
mantenen en aquesta feble situació.
Per tant, el darrer factor rellevant del declivi menorquí rau en la manca de reacció
d’aquest sector que no ha estat capaç de crear valor afegit i des de fa vint anys rep els
turistes de menor poder adquisitiu de totes les illes. Aquesta estratègia és incoherent amb
la tradició menorquina, on en la majoria de les ocasions ha primat el factor qualitat per
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compensar a través d’un major preu, els desavantatges que la insularitat i la poca dimensió del territori creen a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.
És possible que la tardana inserció menorquina en el mercat turístic hagi implicat la
seva participació en unes condicions econòmiques pitjors. L’elevada integració en el cicle
turístic balear i la baixa despesa turística és indicativa que Menorca ha funcionat com una
marca blanca del producte «Balears», venuda als visitants de menor poder adquisitiu. La
manca d’experiència de tots els agents, públics i privats, també ha tingut conseqüències. Els primers, per no ser capaços d’oferir les infraestructures que precisen els turistes
actuals, i els segons, perquè no han tingut prou bagatge per adaptar-se als canvis en la
demanda i els canals de comercialització turístics de les darreres dècades. El fet que Menorca fos declarada reserva de biosfera el 1993 no va comportar cap canvi econòmic, ja
que aquest reconeixement havia de ser posat en valor; el sector turístic no ha creat nous
serveis al seu voltant.
Només a través de l’impuls dels factors industrials i turístics propis de la nostra illa
s’aconseguirà augmentar el valor afegit a través del creixement de la productivitat i de
l’aportació de nou valor amb productes de qualitat. Aquesta és la via per recuperar la via
virtuosa del creixement sostingut, que és més necessari a Menorca que a les altres illes
de l’arxipèlag, per l’accentuació d’uns problemes que, de fet, són comuns a tots.
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Tendències actuals del turisme
Emili DE BALANZÓ
Gerent Foment del Turisme 1968 -2006

1. La declaració
Recordo molt bé que l’any 1994 en una reunió celebrada a St. Gallen (Suïssa) per
l’AIEST (Association Internationale d’Experts Scietifiques du Tourisme), el seu president,
el Dr. Claude Kaspar, després que jo expliqués que Menorca havia estat ja declarada
reserva de biosfera (RB) em va demanar si el projecte havia sorgit de la població o havia
estat simplement una decisió política. En el primer cas hauria estat interessant, deia ell, ja
que això hauria significat que hi havia un projecte de desenvolupament social i econòmic.
Poc temps després en una reunió a Hannover (Alemanya), seu del gran i influent majorista
alemany TUI (Touristik Union Int. AG) quan veníem amb certa alegria la notícia d’aquesta
declaració un dels seus executius va demanar dues coses: quin significat tindria en el futur comportament turístic de l’illa i, també, si aquesta declaració tindria alguna repercussió sobre el producte i sobre els preus. Els alemanys molt més conscienciats en aquests
temes no entenien prou bé el perquè Menorca donava tanta importància al fet que ells
entenien com inexcusable per a un país modern. En resum, que en principi la declaració
de Menorca es va rebre amb indiferència al món del turisme.
De totes maneres la realitat era prou clara. Segons els estudis realitzats pels mateixos
majoristes alemanys i britànics, l’any 1993, només el 30 % dels nostres visitants triava
Menorca pel medi seu natural. El 2003, tan sols el 22 % declarava aquest motiu. Les motivacions bàsiques per venir eren altres:
L’any 1993, deien: preu 34,2 %; platges 43,3 %; tranquil·litat 51,2 %; clima 65,4 %;
qualitat de l’entorn 30 %.
L’any 2003: preu 35,29 %; platges 43,1 %; tranquil·litat 43 %; clima 53,4 %; entorn
22 %.
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2. El punt de partida i la seva evolució
En la petita història del turisme de Menorca, en el sector turístic mateix, just va haver-hi una inicial inquietud sobre temes de medi ambient i territori; un nou sector econòmic que liderava el Foment del Turisme. Arran de la publicació al BOE l’any 1963 de la
Llei de zones i centres d’interès turístic nacional. El Foment va demanar a l’Assemblea
Nacional de Turisme (1964) que Menorca fos declarada zona d’interès turístic (IT). Els motius eren bàsicament que en el preàmbul de la llei deia que la finalitat bàsica era tenir una
ordenació del territori mitjançant la planificació. El Foment veia com un problema greu el
que els set ajuntaments de l’illa tinguessin planejaments urbanístics purament locals sense tenir en compte la resta de l’illa. Exemple de Cala Galdana: una platja compartida per
dos municipis amb planejaments totalment diferents.
Posteriorment, als anys setanta, possiblement el fet més determinant és la inauguració
del nou aeroport. Allà s’acaben el que podríem definir com els anys romàntics que es caracteritzaven sobre tot per:
• Una demanda incipient superior a l’oferta i, per tant, en postura dominant.
• Un monocultiu britànic.
• Menorca com un producte natural i significat, amb personalitat pròpia. Fer uns dies
de menorquins era un atractiu clar.
• L’autenticitat era un tret fonamental.
El anys setanta, idò, comença el camí del turisme. És el moment en què es produeix
un canvi subtil però essencial: el turisme comença a ser considerat una indústria, una
força econòmica i es va oblidant ja aquella expressió de «fenomen». Massa sovint també,
s’oblida que el turisme ha estat, i és, una conquesta social important, irreversible.
Amb això podem veure que la situació de bonança econòmica dels europeus fa que
s’iniciï un considerable increment de les persones que volen –i poden– viatjar. Bàsicament
aquests nous turistes cerquen clima i preu. Passar unes vacances fora de casa, enfora
del país, es comença a valorar com una mostra de benestar i de millora social. És curiós
el cas del pastor luterà de Dinamarca, que organitzava viatges d’un sol dia a la Costa Blava, just el temps suficient per poder remetre postals als amics.
Nous models i nous costums apareixen. A Anglaterra, per exemple, les famílies es
regalen per Nadal les vacances de l’estiu següent. Tenen cinc o sis mesos per poder-les
pagar. Això permet també que els majoristes facin feina amb capital aliè i poder donar
garanties als hotelers.
A Menorca, es viu el fet amb una certa indiferència i passivitat per part del capital local, cosa que propicia un desembarcament de capitals forans (encara ara el 80 % de les
places hoteleres estan en mans foranes). Menorca és tan sols el territori que suporta
les places però no les controla. Menorca era un nou producte sí, però just per a aquells
que ens venien en els mercats de demanda, per als qui en controlaven l’oferta.
Als anys vuitanta, els majoristes van començar a donar garanties per les places que
contractaven, ja que la demanda creixia i no volien perdre clients per no disposar de llits.
L’hoteler estava encantat ja que cobrava per avançat. Això comportà que alguns em-
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presaris s’oferissin a construir més places hoteleres si rebien aquesta garantia (no deixava
de ser un crèdit sense interès). El mercat demanava places d’apartaments i començà un
gran creixement de l’oferta, sense cap estudi o planejament previ. La presumpta rendibilitat del sector comportava, fins i tot, una desinversió de sectors econòmics tradicionals menorquins (sector primari, indústria, etc.) cap a la nova moda dels apartaments. En
conseqüència, l’oferta d’apartaments creix de manera exagerada, i el que és pitjor, amb
alguns de molt baixa qualitat.
Molt pocs anys més tard la qualificada com «la rebel·lió de les dones» –que no volen
fer llits ni preparar sopars ni berenars– produiria un nou canvi en la demanada: l’abandó
de l’apartament i tornarà una nova valorització dels hotels. Això comporta canvis importants:
• Les agències de viatges es converteixen en operadors turístics. Dominen el producte. La nostra debilitat és que ells ens garanteixen el transport.
• L’oferta comença a créixer sense límits. El Govern espanyol estimula aquest creixement via crèdit turístic. Els majoristes també financen aquest creixement a canvi de
tenir places assegurades.
• A Menorca es produeix, una altra vegada, atesa una certa indiferència o postura
passiva, un desembarcament d’inversors forans.
• S’obren nous destins. Destinacions possiblement més exòtics i a millor preu.
En definitiva, Menorca té el «producte», però no el mercat.
Aquesta evolució del mercat provoca també una sèrie de canvis socials molt importants:
• Es necessita amb urgència personal que arriba amb molt escassa o nul·la qualificació professional. Joves estudiants abandonen les aules atrets pels salaris.
• Els menorquins es converteixen un poc en el sector serveis del turisme: botiguetes
de souvenirs, bars, cotxes de lloguer, supermercats, etc.
En els últims anys, l’aparició de les companyies de baix cost ha tornat el món petit.
Ara el que toca és anar molt enfora. L’exotisme ven. Com a resultat hi ha una gran proliferació de destinacions en duríssima competència.

3. Punts per a una possible diagnosi o més ben dit, d’una prognosi
El que passa al món del turisme, com és lògic, no és aliè al que passa al món econòmic i social:
• Menorca segueix mantenint una postura passiva. No tenim un projecte global. Seguim el camí que les necessitats i tendències d’altres ens marquen. I més o manco
ens han encasellat com un destí de turisme familiar.
• Dependència ferotge dels operadors turístics. Tampoc són ells els dolents.
• No venem, ens compren. Ofertes de molt bona fe i poc resultat.
• Debilitat de l’oferta. Comença la política de preus a la baixa.

403

E. DE BALANZÓ · Tendències actuals del turisme

• Centres de decisió fora de l’illa.
• La promoció pública d’un producte o fet industrial. S’imagina algú frau Merkel dirigint la promoció dels cotxes Mercedes?
• Menys dies més vegades. Ocupació i xifres.
• Més lluny. Destinacions un poc passades. Sortir de casa.
• Turisme d’oci versus turisme actiu.
• Preu valor primordial.
• L’oferta hotelera combat amb el tot inclòs. Que s’incrementarà.
• Oferta diferenciada: cerquen el que és diferent i singular.
• Una estacionalitat, sinó decidida, sí assumida.
Possiblement la conclusió més dura és: Menorca rep del turisme prop del 75 %
del seu PIB, sense tenir encara un projecte turístic global, projecte amb uns objectius fruit d’un consens social i polític. Menorca s’ha de moure segons els vents que
bufen dels distints mercats de demanda – i les seves economies - o dicten i fixen
els qui controlen des de fora de l’illa, els fluxos i els preus.

404

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

La creació d’empreses a Menorca
Joan SÁNCHEZ TUOMALA
PROQUAME, Joves Empresaris i Cercle d’Economia de Menorca

En el context de la creació d’empreses (entrepreneurship) intentam donar resposta a
preguntes que ens fem en el marc de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera
(RB): el progrés econòmic i el progrés social són directament proporcionals? Com és la
situació de Menorca amb relació a la resta de les Balears i altres territoris? Seguim un model diferent pel fet de ser RB?
Estudiem descriptivament el període 1993 (declaració de Menorca RB) fins a l’actualitat (2013) amb la perspectiva d’una recent crisi econòmica (2008-2009) en què estam
immersos.
A través de la revisió dels principals models descriptius de la creació d’empreses per
part de la teoria econòmica, i especialment pensant en el model de l’economia institucional, identificam les variables que tenen incidència en el procés de creació i mortalitat de
l’estoc empresarial i el contrastem amb la realitat de la nostra economia local.
La tesi d’aquesta ponència és que no hi ha un model diferenciat relacionat per ser RB
quant a la creació d’empresa. L’empresa (amb algunes excepcions vinculades al turisme)
no ha posat en valor els principis de la RB com a element que permeti guanyar diferenciació i competitivitat, més enllà d’un element promocional que encara no ha calat suficientment en els mercats. L’empresa no ha sabut rendibilitzar aquests valors. Més enllà, l’economia i la societat no hem sabut aprofitar la declaració de la RB com a eix facilitador de
creació d’empreses. Sigui per potenciar els sectors ja desenvolupats a Menorca (turisme,
indústria, primari, construcció) com per explorar la creació de nous sectors més directament vinculats als principis de la RB (empreses verdes o basades en el coneixement o el
concepte de productes/serveis més sostenibles).
En aquest context, Menorca ha mostrat una estratègia de «seguidor» més que de «pioner» en el foment (públic i privat) de la creació d’empreses. La nostra posició relativa a
d’altres economies és feble, principalment perquè la nostra economia local i el seu dina-
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misme ha anat a ròssec d’unes polítiques públiques regionals febles (en recursos i objectius) i una manca d’implicació i col·laboració de l’empresa. Tot i aquesta estratègia,
Menorca ha viscut econòmicament a favor d’una inèrcia que en el principi del període
analitzat ens ha permès crear empresa per sobre del que ho feien altres economies (segurament per un factor de punt de partida inferior) però que ara s’ha mostrat com un element d’exposició relativament pitjor per enfrontar la situació de crisi.

1. Introducció
Si convenim que l’any 1993 la RB era un esquema per promoure l’equilibri entre el
desenvolupament econòmic, social i ambiental a Menorca en aquell moment, podem
pensar que ja era inherent l’interès per a la creació d’empreses i de riquesa de l’economia menorquina: aquest era un eix fonamental de qualsevol política de desenvolupament
regional, el foment de la innovació o la via per a solucionar els problemes d’atur de cada
moment. En l’actual context de crisi aquest concepte de foment de l’emprenedoria s’ha
convertit quasi en una moda. A voltes s’esgrimeix com a principal motor de sortida de la
preocupant situació d’atur resultant.
Aquesta moda pot caure en un cert reduccionisme atès que no entén aquest desenvolupament econòmic com un procés multifactorial i, per tant, pot deixar de banda altres
variables com la innovació i la qualitat dels productes/serveis, la internacionalització dels
mercats o la dimensió mateixa de les empreses.
Més enllà d’aquesta moda, hi ha visions més sistemàtiques que sobre la tradicional
aportació de Porter (1991) sobre la competitivitat de les regions que incorporen elements
com la innovació, la capacitat emprenedora i la flexibilitat del seu sistema productiu. S’hi
ha afegit més recentment estudis comparatius de regions amb estratègies d’èxit en el foment de les seves economies locals que incorporen altres elements com la col·laboració
entre empresa-universitat-administracions o l’especialització en serveis i productes basats
en el coneixement.
El denominat entrepreneurship ha generat interès acadèmic per trobar evidències de
la seva contribució al creixement econòmic, al rejoveniment del teixit socioproductiu, al
rellançament dels espais regionals, la dinamització dels processos d’innovació i la generació de nous llocs de treball (Kantis et al. 2002).
En resum, com es descriu en la figura 1, podem analitzar les variables impulsores
o limitadores de la capacitat emprenedora de Menorca com un element de generació i
desenvolupament de riquesa del nostre territori. Però sempre entenent que és un element
principal, encara que sigui no l’únic. I que l’èxit o el fracàs en el període 1993-2013 en
el foment de la creació d’empreses pot resultar potenciat o atenuat per la manca d’un
desenvolupament d’altres variables.
I que, en definitiva, són totes aquestes variables les que intervenen a avaluar si la creació d’empreses com a factor de generació de riquesa, però més important en la generació d’ocupació i rendes públiques com element de redistribució d’aquests riquesa (i que
podem interpretar com a progrés social).
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Fig. 1. Esquema de les variables impulsores o limitadores de la capacitat emprenedora

Quines podrien ser aquestes variables que fomenten o limiten la capacitat emprenedora d’un territori? Les diferents teories que provenen de l’economia d’empresa com de
la teoria econòmica institucional identifiquen de forma bàsica aquest conjunt de factors
(Díaz Casero et al., 2005; Alonso Nuez; Galve Górriz, 2008):
Com és l’emprenedor. La perspectiva individual, psicològica i social aplicada a investigar com l’emprenedor pren la iniciativa de crear empresa ens ofereix algunes conclusions. Sembla clar que aquesta decisió depèn de múltiples factors en què intervenen diferents actors, més enllà de l’emprenedor. Aquesta decisió està molt lligada al predomini de
valors individualistes però també influenciats per la presència de variables socials (família,
entorn laboral i personal). Finalment, hi ha un consens respecte que el procés emprenedor té a veure amb processos de canvi (determinats a la vegada per actituds i comportaments intencionats).
Com és el context. És en aquest punt en què la teoria econòmica institucional té més
interès, ja que com les institucions (normes o «regles del joc») formals i informals ajuden
les societats (en què els «jugadors» són les organitzacions amb els seus empresaris) a regular les seves relacions socioeconòmiques. L’evolució i el canvi institucional, però, aniran
a favor, o no, d’un objectiu de desenvolupament econòmic (o de creació d’empreses) en
funció de l’aplicació d’aquestes regles de joc i si realment mostren incentius alineats en
aquest objectiu.
I quina ha estat l’evolució comparada de la creació d’empreses a Menorca en aquest
període, així com l’evolució de les variables que a partir de la teoria poden explicar aquesta evolució?
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2. Estat de la qüestió: naixement i mortalitat d’empreses a Menorca
Segons les dades del Banc Mundial (en el seu report anual Doing Bussiness, Midiendo regulaciones para hacer negocios) Espanya se situa en el lloc 52è del rànquing que
aquest organisme fa sobre la base de 189 països d’arreu del món. Just després de països com Kazakhstan o Tunísia.
Per tant, el context d’inici ens situa en un ecosistema relativament poc procliu a la
creació d’empreses: amb costos, tràmits, temps i capital de constitució que inicialment
suposen una barrera d’entrada superior a la mitjana dels països de la OCDE. (La taula 1
mostra les principals variables sobre les quals se sustenta aquest rànquing).
Indicador

Espanya

Nombre de procediments
Temps (dies)
Cost (% d’ingrés per càpita)
Requisit de capital mínim pagat
(% d’ingrés per càpita)

OCDE

10

5

23,0

11,1

4,7

3,6

13,4

10,4

Taula 1. Principals variables que es fan servir per elaborar el rànquing del Banc Mundial.
Font: Doing Business, 2013. World Bank

Recentment podem accedir a dades de demografia empresarial per part d’organismes
estadístics oficials (INE, IBESTAT) que ens permeten analitzar les variables d’estoc, variació, així com la taxa de naixement i mortalitat de les empreses. I fer-ho entrant en el detall
sectorial (CNAE), dimensió (nombre d’empleats per empresa) així com la procedència geogràfica de les empreses creades.
Malauradament, no tenim sèries complertes per al període d’estudi (1993-2013). Ha
estat en els darrers exercicis (2008-2013) quan tenim dades que ens permeten fer comparacions homogènies entre Menorca, les Balears i Espanya com a economies de referència. Diem malauradament perquè aquest període està determinat, principalment, per
l’efecte de la crisi.
2007
Societats creades
Capital invertit
en les constitucions
(milions d’euros)
Concursos
Dissolucions

2008

2009

2010

2011

145.337

107.010

79.617

80.524

84.806

15.274 M€

8.430 M€

4.723 M€

7.535 M€

21.453 M€

1.000

2.713

5.054

5.407

6.056

26.569

20.798

21.875

22.435

24.183

Taula 2. Evolució en la creació d’empreses a Espanya (2007-2011). Font: INFORMA (2012)
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En aquest període de crisi són molt significatives les dades subministrades per empreses del sector de la situació de solvència de les empreses espanyoles (INFORMA, 2012).
Com s’observa en la taula 2, aquest període es caracteritza per un fort decreixement de
la creació d’empresa (variable que sembla clarament ser cíclica) però amb una estabilització de variables vinculades a la destrucció de teixit empresarial (dissolucions i concursos) i
un lleuger increment de la inversió en noves societats. Tal com estableix INFORMA (2012):
«En España, la creación de empresas sufre una importante reducción entre 2007 y 2011:
el número de sociedades creadas ha disminuido en un 41,65 % es decir que se han
creado 60.531 empresas menos. Todas las Comunidades constataron bajadas, aunque
especialmente La Rioja, Extremadura y Castilla la Mancha. Al nivel sectorial, se observan
aumento de constituciones en los sectores de la Agricultura, Industrias Extractivas, Sanidad e Industria Manufacturera. Al contrario, los sectores con mayor disminución fueron
Energía, Actividades Inmobiliarias y Construcción, sectores que fueron objetos de una
burbuja».

Fig. 2. Natalitat i mortalitat d’empreses a Espanya (2006-2010). Font: Indicadores de Demografia
Empresarial. Espanya. INE, 2012

Les dades de la figura 2 (INE, 2012) mostren el mateix procés sobre la perspectiva de
la taxa de mortalitat, natalitat i la taxa neta (diferència de les dos anteriors). La destrucció
de teixit empresarial es veu clarament vinculada al factor d’exposició de cada economia
regional al sector de la construcció, quan ens fixem en les diferències sectorials. La tendència, com es veu, és de destrucció progressiva del teixit empresarial; aquest efecte,
però, es redueix el 2010.
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MENORCA

Estoc
empreses

Naixements

Mortalitat

Variació
neta

Taxa de
natalitat
(%)

Taxa
mortalitat
(%)

Taxa
neta (%)

2013T3

3.608

143

383

-240

4,0 %

10,6 %

-6,7 %

2013T2

2.835

938

165

773

33,1 %

5,8 %

27,3 %

2013T1

2.722

341

230

111

12,5 %

8,4 %

4,1 %

2012T4

3.429

208

915

-707

6,1 %

26,7 %

-20,6%

2012T3

3.560

162

289

-127

4,6 %

8,1 %

-3,6 %

2012T2

2.766

953

158

795

34,5 %

5,7 %

28,7 %

2012T1

2.778

235

249

-14

8,5 %

9,0 %

-0,5 %

2011T4

3.470

137

832

-695

3,9 %

24,0 %

-20,0 %

2011T3

3.663

130

325

-195

3,5 %

8,9 %

-5,3 %

2011T2

2.929

892

159

733

30,5 %

5,4 %

25,0 %

2011T1

2.892

267

227

40

9,2 %

7,8 %

1,4 %

2010T4

3.571

140

821

-681

3,9 %

23,0 %

-19,1 %

2010T3

3.720

151

301

-150

4,1 %

8,1 %

-4,0 %

2010T2

3.010

859

146

713

28,5 %

4,9 %

23,7 %

2010T1

3.004

246

240

6

8,2 %

8,0 %

0,2 %

2009T4

3.636

172

803

-631

4,7 %

22,1 %

-17,4 %

2009T3

3.820

159

345

-186

4,2 %

9,0 %

-4,9 %

2009T2

3.144

858

181

677

27,3 %

5,8 %

21,5 %

Taula 3. Dades de creació d’empresa a les Illes Balears en trimestres del període 2009-2013.
Font: IBESTAT i Tresoreria General de la Seguretat Social

Quan baixam al terreny local, les taules 3 i 4 mostren dades de creació d’empresa en
trimestres del període 2009-2013. A banda d’observar els efectes de l’estacionalitat econòmica sobre aquesta variable ja podem constatar (fig. 3) que en aquest període Menorca
ha mostrat un comportament relativament més estacional que les Balears (s’han destruït
més empreses relativament en els trimestres d’hivern, i se n’han creat més que el conjunt
de les Balears en els trimestres d’estiu).
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BALEARS

Estoc
empreses Naixements Mortalitat

Variació
neta

Taxa de
natalitat
(%)

Taxa
mortalitat
(%)

Taxa
neta
(%)

2013T3

37.718

1.716

2.805

-1.089

4,5 %

7,4 %

-2,9 %

2013T2

32.203

7.467

1.959

5.508

23,2 %

6,1 %

17,1 %

2013T1

30.557

3.981

2.337

1.644

13,0 %

7,6 %

5,4 %

2012T4

37.106

1.905

8.456

-6.551

5,1 %

22,8 %

-17,7 %

2012T3

37.710

1.858

2.465

-607

4,9 %

6,5 %

-1,6 %

2012T2

32.313

7.399

1.998

5.401

22,9 %

6,2 %

16,7 %

2012T1

31.159

3.562

2.413

1.149

11,4 %

7,7 %

3,7 %

2011T4

36.940

1.753

7.546

-5.793

4,7 %

20,4 %

-15,7 %

2011T3

38.107

1.679

2.857

-1.178

4,4 %

7,5 %

-3,1 %

2011T2

32.834

7.193

1.929

5.264

21,9 %

5,9 %

16,0 %

2011T1

32.000

3.278

2.445

833

10,2 %

7,6 %

2,6 %

2010T4

37.628

1.727

7.361

-5.634

4,6 %

19,6 %

-15,0 %

2010T3

38.614

1.747

2.741

-994

4,5 %

7,1 %

-2,6 %

2010T2

33.664

6.779

1.834

4.945

20,1 %

5,4 %

14,7 %

2010T1

32.850

3.293

2.480

813

10,0 %

7,5 %

2,5 %

2009T4

38.320

1.813

7.288

-5.475

4,7 %

19,0 %

-14,3 %

2009T3

39.414

2.527

3.635

-1.108

6,4 %

9,2 %

-2,8 %

2009T2

34.955

6.636

2.183

4.453

19,0 %

6,2 %

12,7 %

Taula 4. Dades de creació d’empresa a les Balears en trimestres del període 2009-2013.
Font: IBESTAT i Tresoreria General de la Seguretat Social

La tendència en el període 2009-2013 és a les Balears i a Menorca de lleugera millora,
més acusada a Menorca que a les Balears (fig. 4 i 5). En còmput anual, la comparació
de l’economia menorquina amb la balear i espanyola (fig. 6) mostra (per als períodes en
què s’ha pogut comparar) que Espanya ha estat una economia que tot i destruir teixit
empresarial, ho ha fet menys relativament que les Balears. I que Menorca, en aquest sentit, ha tendit a destruir relativament més empreses que les Balears; tendència que en els
exercicis 2012 i 2013 ha resultat atenuada a Menorca que presenta valors negatius, encara que millors que les Balears en conjunt.
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Fig. 3. Comparació de la creació d’empreses per trimestres entre Menorca i les Illes Balears (2009-2013).
Font: IBESTAT i Tresoreria General de la Seguretat Social

Fig. 4. Tendència en la creació d’empreses per trimestres a les Illes Balears (2009-2013).
Font: IBESTAT i Tresoreria General de la Seguretat Social
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Fig. 5. Tendència en la creació d’empreses per trimestres a Menorca (2009-2013).
Font: IBESTAT i Tresoreria General de la Seguretat Social

Fig. 6. Comparació de la creació d’empreses per trimestres entre Menorca, Illes Balears i Espanya (20062012). Font: IBESTAT i INE

Podem caracteritzar aquest període per a Menorca, com un període de dinamisme
en la creació del teixit empresarial fins a l’entrada dels exercicis 2008-2009. Un dinamisme que s’intueix (relativament) més acusat que l’economia espanyola i balear, i que ha
permès crear un major estoc empresarial que ara s’està ajustant també de forma més
acusada.
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Aquest dinamisme pot estar relacionat amb un origen exogen a la nostra economia
(«escalfament» de la bombolla immobiliària, juntament amb la progressiva terciarització
econòmica que en el nostre cas etiquetem com a «monocultiu turístic»). Però també amb
un origen endogen que intentarem aproximar a continuació.
Per seguir el fil argumental de la introducció teòrica amb relació al fet com s’explica
des de l’economia en procés de creació d’empreses o entrepreneurship, descriurem a
continuació algunes respostes a dues preguntes clau:
Com és l’emprenedor menorquí?
Com és el context en què es creen les empreses a Menorca?
2.1. Com és l’emprenedor menorquí?
Quan parlem de l’emprenedoria a Menorca hem de dir inicialment que «fer empresa»
no ha estat un valor social perseguit ni valorat socialment. La constatació d’aquest fet
pot explicar, entre d’altres, que no s’hagi traslladat en forma d’un objectiu perseguit per
les famílies o les institucions públiques en forma d’encoratjar i facilitar als joves envers la
creació del seu projecte propi.
Aquest fet té molt a veure també amb el procés de descapitalització dels recursos
humans (capital humà) que ha viscut la nostra economia local. L’efecte drenatge que el
mercat laboral (principalment turístic i del sector de la construcció) sobre el sistema educatiu menorquí ha creat dos tipus de generacions: per un costat aquelles que sortien de
manera prematura del sistema educatiu (normalment atrets per nivells salarials per sobre
del que marcaria una situació normal per al seu nivell d’estudis i edat) i per l’altre, un conjunt de persones que optaven pels estudis superiors (i que en molts casos no trobaven
oportunitats laborals o un mercat suficient per crear el seu projecte a Menorca) fora de la
nostra illa.
En paral·lel es consolidava un empresariat sobre la base d’un creixement del mercat
local. Un empresariat que prové de generacions menys formades, i amb una predisposició a la innovació i millora continuada relativament menor. Desenvolupen en molts casos
una etapa de creixement i maduració de les seves empreses en un context de fort creixement de demanda interna i de bombolla immobiliària. Cosa que ens fa pensar que aquest
know-how i experiència acumulada no s’ha aprofitat (excepte en casos comptats) per
desenvolupar i fer créixer les seves empreses en la cerca de noves fites de mercats exteriors, creixement i guanys en productivitat. Podríem dir que sense perdre l’instint empresarial per la feina ben feta (per la qualitat del producte o servei) el canvi generacional
ha afectat l’instint de renovació i innovació del teixit empresarial.
Mentre això passava, la creació de noves empreses ha estat liderada per un conjunt
d’empresaris del sector de la construcció i el turisme, l’origen del qual prové de la pròpia
força laboral de les empreses ja existents (i que en major proporció han estat treballadors
provinents d’altres regions) o bé de visitants a Menorca que veuen la nostra illa un lloc privilegiat per conciliar una carrera professional i un nivell de vida que als seus llocs d’origen
perceben com a pitjor.
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Podem, finalment, afegir una característica del mercat local, que afecta tant l’oferta
empresarial com la demanda. Aquesta característica, que recau més en el terreny de la
psicologia individual i col·lectiva de Menorca, és la d’una aversió al risc que ha afectat
tant les estratègies empresarials (molt orientades a la defensa de l’statu quo), el grau de
col·laboració entre l’empresariat i la predisposició a introduir canvis, innovacions i millores
en les estructures de gestió i comercialització.
En aquest període de 1993 a 2013 no podem dir que la tipologia d’empresa s’hagi
transformat a favor d’un procés de millora del teixit empresarial. Un teixit empresarial caracteritzat per una atomització. Definit per moltes empreses i molt petites. Una empresa
eminentment familiar, molt condicionada pel procés de descapitalització dels recursos humans. Procés que ha dificultat un relleu generacional adequat en la majoria de casos.
Però també dificultat per trobar estructures de gestió professionals en el mercat, i on l’estructura de propietat (molt centrada en la qualitat del producte) ha hagut d’implicar-se en
la direcció i gestió de els seves empreses sobre una base formativa poc sòlida (aprenent
en moltes ocasions sobre la base de «prova i error»).
Un teixit que també ha reaccionat davant un mercat intern limitat i fortament estacional, o un mercat turístic fortament «intercedit». L’orientació a mercat de l’empresa
menorquina ha estat dual, com el seu mercat de referència. Molta demanda durant pocs
mesos de feina. Un gran esforç per adaptar els recursos, les estructures i la gestió al llarg
de pocs mesos en l’any, i progressivament més dependents de la intermediació turística
i la connectivitat aèria (a la vegada condicionada per un mercat aeroportuari en transformació).
Després, períodes d’hibernació i orientació al mercat local. Un mercat fortament dualitzat entre les zones de ponent i llevant, i orientat a gustos i pautes de consum normalment diferents a les que trobem a l’estiu. Aquesta dualitat fa que ens molts casos les
empreses no hagin aprofitat les economies d’escala i especialització de centrar-se en un
sol d’aquests mercats.
L’exposició d’aquest efecte sobre el teixit empresarial menorquí s’ha anat estenent
amb el procés de terciarització de la nostra economia, fins al punt que, a dia d’avui, podem dir que Menorca té una autèntica economia d’urbanització. El monocultiu turístic ha homologat el fet que als centres urbans de les poblacions de Menorca l’activitat
s’equipari a la de les urbanitzacions (que pràcticament tanquen l’oferta a l’hivern). Un model (cercat o trobat per la ja esmentada inèrcia en la política econòmica de Menorca) que
en la primera part del període ha permès difuminar aquest risc amb el qual ara convivim
tant cruament: la feblesa de la demanda interna local.
També pensam que és oportú assenyalar que la capitalització empresarial dels rendiments obtinguts en l’època d’expansió i creixement de la demanda, és molt millorable,
cosa que resta oportunitats a l’economia local en conjunt de consolidar un capital menorquí rellevant. Aquest és un element al qual apel·lam poques vegades, però que pensam
que té una rellevància primordial en l’economia local.
Ja sigui per la fugida d’aquestes rendes empresarials cap al sector immobiliari, o bé
per decisió empresarial (de no reinvertir en l’empresa) de la propietat, les empreses me-
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norquines i el teixit empresarial en conjunt ha deixat pas a empreses de capital extern a
l’illa o a empreses més competitives a «omplir» els forats d’un mercat en creixement.
2.2. Com és el context en què es creen les empreses a Menorca?
I arribats a aquest punt, podem plantejar com ha estat l’entorn i context de creació
d’empreses a Menorca. De forma que fins ara hem fet un exercici d’autocrítica com a
empreses, emprenedors i empresaris. I ara podem apel·lar a aquells elements de l’entorn
que no han estat facilitadors (o han estat clarament limitadors) de la creació d’empreses
a Menorca.
Un primer element és que a Menorca no hem desenvolupat un sistema d’accés al
crèdit alternatiu, més enllà del tradicional sistema bancari que en aquests moments no
està donant sortida a la demanda de crèdit de la petita i mitjana empresa. Més enllà
d’experiències (molt vinculades a aquest sector bancari) com ISBA o convocatòries de
microcrèdits a emprenedors, no hem desenvolupat a Menorca cap experiència d’èxit i
consolidada de fons de capital risc o business angels. Una oportunitat perduda que
ha limitat segurament la capacitat del teixit empresarial més experimentat de trobar oportunitats d’inversió i diversificació de les seves rendes empresarials. Però també d’alguns
emprenedors menorquins que no han tingut la sort de trobar finançament per engegar el
seu negoci en el sector bancari, o en la coneguda xarxa de finançament més habitual entre emprenedors (3F = family, friends & fools).1
Un segon element capital, és la desconnexió del sistema educatiu i formatiu amb
la realitat de les necessitats d’aquest teixit empresarial. Aquesta desconnexió afecta tant
la sensibilitat del sector educatiu per entendre les necessitats i competències que requereix dels recursos humans a Menorca. Aquí podem situar la falta d’eficàcia dels centres
escolars per prestigiar i donar valor social a l’empresa; el limitat paper de la UIB com element de dinamització i formació empresarial; els programes públics (locals i autonòmics)
de foment de l’ocupació poc orientats a les necessitats reals (presents i futurs) de les
empreses de Menorca; el role de les organitzacions empresarials com a aglutinadores de
la formació continuada per als empresaris o la desconnexió entre la formació professional
i l’empresa (fins al punt que costa creure que a Menorca no tinguem un centre formatiu
públic destinat exclusivament a millorar el servei als nostres turistes).
Un tercer element, més intangible però no menys important, és posar en valor la
tasca de fer empresa en la nostra societat local. Aquí les organitzacions empresarials i
els actors econòmics no hem estat prou eficaços (principalment PIME Menorca i CAEB
com a principals representants d’aquest teixit d’empresaris), i clarament aquesta feblesa
ha estat la causa que les institucions polítiques no hagin prestigiat (fins als darrers anys de
crisi d’ocupació) els objectius de desenvolupament econòmic local, regional i autonòmic.
Vull aprofitar aquí per fer menció especial a associacions com Joves Empresaris, organització que a Menorca a banda d’estar totalment implicada en aquest objectiu, ha

1
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demostrat que amb projectes com els premis a l’emprenedor i empresa de l’any; la fira
d’innovació empresarial Innovem o la posada en funcionament d’un espai de coworking
per a emprenedors (El Plató de Joves) es pot materialitzar aquesta idea.
Un valor social, que no és una prioritat social, acaba essent una prioritat política i
institucional de segon o tercer ordre. I així es reflecteix en l’acció dels governs autonòmics, insulars o locals. A Menorca no podem xerrar d’una estratègia d’èxit en la simplificació i racionalització administrativa. De manera que ni l’elevat grau d’inversió en la
informatització de l’Administració pública (SILME com a exemple d’experiència local de
serveis informàtics mancomunats) ni la moda de les «finestretes úniques» ha ajudat a sobreposar-se a una economia local caracteritzada per la complexitat de l’entramat administratiu local-insular-autonòmic, i per la disparitat de criteris i interpretacions locals davant normatives aplicables a favor d’un malentès principi d’autonomia local.
Val a dir, que el Pla territorial insular (PTI) s’ha adduït com un element de complexitat burocràtica, encara que pensem que, amb relació a l’empresa, ha estat més un
element d’inseguretat jurídica (mentre es desplegava i harmonitzava les interpretacions
urbanístiques locals). Però més important és l’efecte trasllat de l’interès i capital empresarial de les «activitats» productives a les especulatives. La incorporació tard de Menorca a
la bombolla immobiliària i el PTI segurament van accelerar el procés d’increment de preus
del sòl, i van afavorir així aquest desplaçament de capitals privats.
Les polítiques actives en favor de la creació d’empreses han estat tímides i massa poc consistents en el temps. Des de la manca d’una estratègia autonòmica clara de
foment de R+D+i (seguida per una manca d’inversió privada, molt relacionada amb la
manca de sensibilitat empresarial a la innovació), la qualitat i el disseny de producte, o la
internacionalització de les empreses menorquines. Hem passat de posicions lliberals que
justificaven la oportunitat de no intervenir en l’àmbit privat, fins a posicions intervencionistes que interpretaven de forma poc connectada amb la realitat empresarial les accions a
desenvolupar.
El resultat pràctic és una actuació autonòmica poc present i ajustada a la realitat de la
nostra illa. Menció especial en aquest sentit hem de fer a institucions autonòmiques com
l’Institut de desenvolupament Industrial (IDI) o el Parc Bit amb una progressiva desconnexió de la seva actuació amb Menorca.
A escala insular i local, on pretesament la connexió amb les necessitats locals és més
important, la realitat no és diferent. Els programes de desenvolupament econòmic i de suport a l’emprenedoria pràcticament s’han desmantellat en els darrers anys. Segurament
quan fan més falta. Programes com els dels agents de desenvolupament local (ADL) tan
importants per orientar la creació de noves empreses locals cap a nou sectors (fora dels
que ja naixien sense necessitat d’ajuts i per la inèrcia turística de l’illa) i que ara serien tan
necessaris per ajudar a reorientar les carreres professionals de moltes persones a l’atur.
Un exemple més és el Camí de Cavalls, projecte que ha estructurat la creació d’un
petit sector que ha consolidat les empreses de turisme actiu ja existent, però sense que
el projecte tingués la intenció i els objectius d’esdevenir element de dinamització de les
empreses de turisme actiu.
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En aquest sentit les organitzacions empresarials i sindicals han participat d’aquest
plantejament inercial de les institucions. La participació en programes públics a través
d’òrgans de participació o bé directament cogestionant els recursos públics no ha aconseguit millorar l’eficàcia d’aquests programes i en alguns casos ha posat en qüestió l’autonomia d’aquests organismes.
Per finalitzar, és necessari recapitular que la declaració de Menorca com a RB no ha
estat en cap d’aquestes variables un element dinamitzador ni determinant en la creació
d’empreses a Menorca. En aquest sentit, la inèrcia ho ha estat tot.

3. Moltes qüestions pendents per analitzar
Una observació totalment imprescindible és que hem de dedicar més temps i estudi a
tenir sèries homogènies de demografia empresarial (a partir de les metodologies homologades pels organismes estadístics oficials) que ens permetin aprofundir en l’estudi de la
sèrie temporal 1993-2013, però també en l’anàlisi sectorial, de grandària de l’empresa i
de l’esperança de vida mitja que hi ha hagut en aquest important període de desenvolupament de la nostra economia.
Feta aquesta observació, la relació empírica entre la creació d’empreses i les variables
a què apel·lam en aquesta ponència resten per contrastar. Aquesta evidència d’un cert
dinamisme de Menorca en la creació d’empreses respecte a economies com la balear o
l’espanyola, s’ha de contrastar amb sèries temporals més complertes.
Però també la nostra tesi en aquesta ponència: aquest dinamisme té més a veure
amb la inèrcia seguida per la societat menorquina envers aquest objectiu social de «crear
més i millor empresa». Pel seu punt de partida, d’un nou teixit econòmic que abandona
un cert equilibri entre els sectors econòmics a favor de la terciarització econòmica de Menorca. I que si la nostra illa hagués tingut un projecte socioeconòmic actiu i compartit en
aquest sentit, les condicions en què afrontaria l’actual situació serien millors.
En opinió meva, aquest paper actiu (i no inercial) i basat en un model propi de desenvolupament econòmic local està totalment vinculat i connecta millor amb els valors i principis de Menorca com a reserva de biosfera.

4. Possibles alternatives de futur en la creació d’empreses
Si analitzar resulta difícil en aquest camp, proposar entra dins el terreny del més complex encara. Però en aquest context de canvi i transformació en què es troba la nostra
economia, i en el marc d’aquestes jornades i els valors que representen, resulta molt interessant fer algunes propostes en coherència amb l’analitzat en aquesta ponència:
El primordial és crear un consens que aporti valor a la idea que crear i fer empresa és
una prioritat social i econòmica.
Aquest consens l’ha de fer la societat de Menorca en sentit ampli. Amb la participació
del món de la universitat, l’empresa i les institucions públiques, però a partir d’un plantejament obert i sense intermediacions (des de la base).
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L’objectiu final és generar una estratègia de desenvolupament econòmic compartit,
que se centri en la participació de tots els sectors. Però sense renunciar a una certa
especialització regional «intel·ligent» (el turisme sostenible és un clar candidat, però segurament no és l’únic). Agafant referències com les de les smart cities, podem trobar punts
de connexió entre les empreses que Menorca necessita: empreses verdes, basades en el
coneixement, en la creativitat, la cultura i el disseny.
Al final, hem de crear un ecosistema que fomenti la creació i transformació de les empreses que ens convenen. El Centre BIT Menorca era un bon projecte en aquest sentit,
com a aglutinador de recursos i esforços (sense necessitat d’invertir la despesa pública
prevista inicialment).
Crear un fons d’inversió menorquí de capital risc adreçat a aquestes empreses (startup) sota un esquema de business angels que aportin, a banda del seu capital, l’experiència en forma de know-how per millorar les possibilitats de desenvolupar els negocis
(mentoring).
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Reserva de biosfera i mercat del treball
Ramon Enric CARRERAS i TORRENT
CCOO Menorca

1. Ha influït la reserva de biosfera en l’ocupació a Menorca?
Sense cap mena de dubte la declaració de Menorca com a reserva de biosfera es va
viure, per la societat menorquina, com una oportunitat per mantenir la riquesa paisatgística i els recursos naturals amb un model de creixement propi, diferenciat de la resta de les
Illes i sostenible.
Dit açò, la qüestió que es planteja aquí sobre si per ser reserva de biosfera tenim
un mercat laboral diferenciat de la resta de les Balears o si hi ha una influència al llarg
d’aquests primers vint anys en el món del treball és difícil d’argumentar empíricament per
la manca de dades i estadístiques desglossades per illes, però també per la inexistència
d’estudis. A més, les dades d’atur des de 1993 fins avui, no són comparables; durant
els anys noranta fins al 2005 s’utilitzava el sistema SILE i a partir d’aquest any el servei
públic d’ocupació estatal (SPEE) ha emprat la metodologia SISPE. Per si açò fos poc, el
CNAE de les empreses, és a dir la Classificació Nacional d’Activitat Econòmica, amb què
es classifica i agrupa les empreses segons la seva activitat, l’1 de gener de 2009 es va
modificar i, per tant, també dificulta fer una comparació de xifres.
L’any 1991, el Parlament balear va aprovar la Llei 1/1991 d’espais naturals (modificada
el 1992 i el 1997). Eren anys en què el sector hoteler mateix qüestionava el model expansionista i depredador del territori. El 1993 l’Estat espanyol estava en una crisi, motivada
en gran part per l’enfonsament del sector de la construcció després d’uns anys d’expansió amb grans obres per l’Expo de Sevilla i els jocs olímpics de Barcelona, a escala estatal
i la dinàmica de construcció d’edificis amb finalitat turística en el cas de Menorca i les Illes
Balears. En només dos anys es perden uns 5.800 llocs de feina en el sector de la construcció a les Illes, el 17 % de l’ocupació existent el 1990 (Navinés, 2008a). L’esgotament
d’un model expansiu i la consciència social, favorable a la protecció del territori, afavoreix
que Menorca, que encara té una societat amb una economia més diversificada que la
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resta de les Illes i un paisatge i recursos naturals ben conservats, sigui declarada reserva
de biosfera. En aquell any, Menorca tenia 67.541 habitants (94,33 h/Km2), i la població
activa el 1991 ja era de 28.066 persones (Govern balear, 1993).
Però aquesta situació va canviar en poc temps. Els fons de cohesió, dels quals es va
beneficiar el país durant els anys venidors, la reducció del dèficit públic per complir els criteris de Maastricht, la recuperació de la demanda turística, fan que a partir de 1994 l’economia de les Balears tengui un creixement positiu que no serà igual a les tres illes, però
que afavorirà un procés de més «balearització» de l’economia menorquina, és a dir, més
dependència del sector turístic i de serveis i disminució dels sectors primari i secundari.
Enfora queda aquella societat dels anys seixanta i primeria dels setanta en què l’illa,
amb una població d’uns 50.000 habitants, va arribar a tenir 7.390 treballadors (el 53 %
de la població activa) en el sector industrial i només el 17 % en el sector terciari (CCOO,
2007a). El turisme i la construcció han estat dos sectors que s’han alimentat l’un a l’altre
fins al punt que la construcció dins el conjunt de l’economia insular de Menorca superà
en proporció a la resta d’illes, segons el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (Navinés, 2008b).
Considerant els inconvenients ja exposats per fer una comparació de les dades d’atur,
mirant les dades oficials dels anys 1993, 1998, 2003, 2008 i 2013 (fins al mes d’octubre)
podem veure algunes tendències del mercat laboral.
Sector
Any

Agricultura

Indústria

Construcció

Total

%

Total

%

Total

1

14.83

0,44

556,17

16,54

477,25

14,19

2034,42

19982

20,00

1,04

257,00

13,39

107,00

05,57

1427,00

20033

07,00

0,35

178,00

09,01

165,00

08,35

20084

26,00

0,67

252,00

06,51

815,00

20135

72,30

1,19

344,00

05,70

1006,60

1993

%

Serveis
Total

SOA
%

TOTAL

Total

%

Total

%

60,52

269,50

8,01

3.361 100

74,36

108,00

5,62

1.919 100

1538,00

77,87

088,00

4,45

1.975 100

21,06

2718,00

70,25

58,00

1,49

3.869 100

16,69

4436,10

73,56

171,90

2,85

6.030 100

Taula 1. Dades d’atur a Menorca per sectors d’activitat econòmica
1

Dades de 1993. Pàg. 81 de Dades Balears1993, Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern balear.
2
Dades Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE 1998. 3Dades Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE
2003. 4Dades 2008 SOIB. 5Dades 2013 SOIB (de gener a octubre).

El 1993 les xifres d’atur dels sector de la construcció eren elevades sobre el total, encara es vivia una crisi al sector que, a poc a poc, es va anar recuperant; el 1998 s’havia
reduït més de la meitat i el 2003, quan encara no s’havia arribat al nivell més alt d’expansió del sector, les taxes d’atur s’havien reduït quasi a la meitat en proporció a la resta de
sectors, tot i que superaven les del 1998. El 2008, en els primers mesos de la crisi, l’atur
en aquest sector ja creix molt per sobre dels sectors de la indústria i serveis. Enguany encara està per tancar però segueix en xifres altes. De fet, en números absoluts, el nombre
d’aturats és més elevat i potser percentualment s’està en xifres més baixes per la fugida
de treballadors immigrants, majoritàriament treballadors del sector.
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El sector primari no representa grans canvis entre 1993 i el 2013, sobre la proporció
de persones aturades i si bé el 2013 hi ha un augment considerable sobre el total d’aturats hem de dir que, sobre la població activa, el percentatge és insignificant.
Respecte a la indústria, hem de dir que la baixada en el percentatge d’atur en aquests
vint anys, respecte al total de persones aturades, no està motivada per una millora dels
sector industrial, sinó per la reducció de la presència d’activitat d’aquest tipus, i nombre
de treballadors sobre el total de la població activa. A més, els darrers anys, hem detectat un procés de conversió de contractes fixos a fixos discontinus (FD) i transformació
de contractes de jornada completa a temps parcial en aquest sector sense precedents.
Açò fa que no es pugui observar, simplement amb les dades d’atur, la situació real dels
treballadors del sector ja que la figura del temps parcial o FD s’ha introduït d’una manera
totalment exagerada.
En el cas de les persones sense ocupació anterior (SOA), que normalment sol ser la
població més jove que s’apunta per primera vegada a les oficines públiques de registre
d’atur, també hi ha una disminució per l’evolució vegetativa, però també pel fet que hi ha
més joves que surten a cercar fora de l’illa un futur o senzillament no s’inscriuen al SOIB.
Finalment, en el sector serveis, en què hi ha l’hoteleria entre altres, hi ha un augment
de percentatge sobre el conjunt del total d’aturats, en part per l’evolució creixent de treballadors d’aquest sector en el total de la població activa de l’illa, i ha arribat a representar quasi el 78 % en el 2003 i enguany sobre el 74 %, tot i que és d’esperar que el percentatge a final d’any serà superior.
El mercat laboral de Menorca, igual que en qualsevol altre lloc, té una relació directa
amb el model econòmic i poc o res amb la legislació laboral. El fet que la legislació laboral
no té un impacte en el mercat laboral és fàcilment demostrable, si no fos així, no s’explicaria que, tot i tenir la mateixa legislació laboral a tot l’Estat, les xifres d’atur són molt
diferents segons els sectors i les comunitats autònomes. Per exemple, Euskadi tenia un
12 % d’atur quan Andalusia anava pel 30 %. El mateix passa si comparem el sector de la
construcció, per exemple, amb la indústria, curiosament en aquest darrer sector, que és
en el qual tenim l’índex més elevat de treballadors fixos i, també, els sous amb més poder
adquisitiu, és en el qual hi ha una taxa d’atur més baixa. Un segon fet que reforçar aquest
argument, és que entre 2008 i 2010 a Espanya es van destruir 2.000.000 de llocs de feina, el 50 % eren del sector de la construcció, i el 55 % no van ser acomiadaments sinó
contractes eventuals que van finalitzar.
De fet, les reformes de la legislació laboral, des dels anys vuitanta fins ara s’han fet
amb l’excusa de combatre les altes taxes d’atur i d’eventualitat però la realitat és que han
servit per a tot el contrari. A Menorca, si comparem les dades d’atur de primeria de 2008
i final de 2010, (podríem dir els primers vint-i-quatre mesos de crisi) veurem que hi ha un
increment en dos anys del 70,03 %, i, deixant de banda el sector primari i els que no tenien ocupació anterior, si comparem indústria, construcció i serveis veurem que a Menorca són els treballadors de construcció els que pateixen en els primers anys de la crisi, de
manera més impactant l’atur, amb un augment del 132,08 % de l’atur en el sector en què
es passa del 19,32 % del total d’aturats al 26,70 % (taula 2).
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Gener 2008
Inscrits atur
Sector Econòmic

Total

Agricultura i pesca

23

0,55

54

0,76

Indústria

215

5,19

394

Construcció

586

14,16

3.276

Serveis
SOA
TOTAL

%

Desembre 2010
Inscrits atur
Total

%

Diferència 2008-2010 per sectors
i en percentatge d’increment
Total

%

Dif. 2008-2010 %

+31

1,06

134,78

5,59

+179

6,17

83,25

1.360

19,32

+774

26,70

132,08

79,16

5.053

71,81

+1777

61,31

54,24

38

0,91

175

2,48

+137

4,72

360,52

4.138

100,00

7.036

100,00

+2.989

100,00

70,03

Taula 2. Diferències per sectors de nombre d’aturats i percentatge d’atur (anys 2008-2010)

L’atur a la construcció gairebé duplica percentualment el de la indústria i supera 2,5
vegades el del sector de serveis. És, per tant, l’enfonsament del model econòmic fonamentat en la construcció el que provoca l’atur, igual que a la resta del país. Són les zones
amb més pes de la construcció en el PIB i mercat laboral les que tenen unes xifres d’atur
més altes en aquest primers mesos.
El model econòmic fonamentat en sectors amb un mercat laboral molt precari i de
forta estacionalitat, ha tingut com a conseqüència la ràpida destrucció d’ocupació. La
memòria del 2009 del CES-ib diu que Menorca «presenta l’estacionalitat més elevada…
És l’illa que menys millora l’estacionalitat» (pàg. 153, 164 i 165). Podem dir que el mercat laboral té, per tant, un comportament que no té res a veure amb un «canvi de model
productiu» pel fet de ser reserva de biosfera, i que Menorca no ha sabut aprofitar aquests
anys, el fet de ser-ho per construir un model i una estructura econòmica diferenciada.

2. Es pot crear ocupació sostenible?
Arribats a aquest punt, ens hauríem de demanar si és possible un model de creixement sostenible, socialment just i que generi ocupació. La resposta és que sí. Actualment
hi ha diversos estudis fets sobre la manera com pot influir en la creació d’ocupació l’aplicació de criteris de gestió mediambiental en diferents sectors. En el projecte ECO-EMPLEO (finançat pel Fons Social Europeu a través del programa Empleaverde 2007-2013
gestionat per la Fundació Biodiversitat), la Fundación Conde del Valle de Salazar de la
Universitat Politècnica de Madrid i l’Institut Sindical del Treball, Ambient i Salut (ISTAS) depenent de CCOO, van fer un estudi sobre una hipotètica creació de llocs de feina en tres
sectors segons diversos escenaris possibles. Els sectors eren: a) les energies renovables,
b) la rehabilitació d’edificis i c) la mobilitat sostenible. Els estudis conclouen que aquests
tres sectors podrien ocupar fins a 800.000 persones a l’Estat espanyol el 2020 (taula 3).
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Sector
Energies renovables
Rehabilitació i modernització d’edificis

A
161.847
-

B
196.059
-

C
343.512
105.000

Mobilitat sostenible

297.109

307.114

429.370

TOTAL

458.956

503.173

877.882

Taula 3. Llocs de feina per sectors d’ocupació sostenible a l’any 2020 segons diferents escenaris.
Font: Projecte ECO-EMPLEO

En el cas de les energies renovables es té en consideració el PANER 2010-2020, (Pla
d’acció nacional d’energies renovables) per arribar al 20 % de la producció d’energia primària mitjançant energies renovables el 2020, a la columna B. En la columna C, estaríem
davant l’escenari més optimista, assolint-ne el 30 % i la columna A seria el escenari més
pessimista, sense assolir els objectius del PANER.
En la segona fila, sobre rehabilitació i modernització energètica d’edificis i habitatges,
es fa un estudi sobre la posada en funcionament de tota una sèrie d’accions amb la finalitat enunciada, i s’arriba a la conclusió que el 2020 podria haver-hi consolidats 105.000
llocs de feina directes.
Finalment, en el cas de la mobilitat sostenible, la primera columna fa referència a llocs
de feina directes més indirectes el 2008 en aquest sector; la segona columna seria en un
escenari de creixement moderat sense mesures que modifiquin la tendència actual; i la
tercera columna seria en cas que les administracions públiques apliquin polítiques favorables a la mobilitat sostenible (ISTAS, 2013).
No sabem quants d’aquests llocs de feina podrien ser per a Menorca, tampoc no tenim estudis locals similars, i també és cert que els estudis fets el 2010 potser avui s’haurien revisar perquè s’han modificat decisions de govern importants. Tot i açò, el que és
innegable és que la presa de mesures favorables a l’«ocupació verda» té un potencial de
creació de llocs de feina en determinats sectors que actualment estan en crisi (com és
el cas de la construcció), en sectors que hauran de reciclar-se pel canvi climàtic (com el
sector del transport) o en sectors de futur per l’esgotament de l’energia fòssil (energies
renovables), i que a més, aquests llocs de feina, sobretot en el cas de la mobilitat, són
llocs de feina no deslocalitzables, que si no els fem nosaltres els faran en altres llocs.

3. Conclusions i propostes
El Consell Econòmic i Social de Menorca, creat el 1990 en l’exposició de motius dels
Estatuts deia «...si afegim a tot açò els límits naturals imposats al creixement econòmic i
demogràfic per l’escassesa de recursos en un espai geogràfic limitat, ens resultarà evident la necessitat d’una coordinació... per evitar els perniciosos efectes de la balearitza-
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ció de Menorca...» però el temps ha demostrat que de les paraules no hem passat als
fets.
El darrer butlletí del Comitè Espanyol del Programa MaB i de la xarxa espanyola de
reserves de biosfera de setembre de 2013 fa menció a les activitats fetes a Menorca durant els darrers mesos. Tot i haver-hi accions ben interessants, cap amb resultats a curt o
mig termini té impacte sobre l’ocupació i el model econòmic (Comitè MaB, 2013), fet que
contrasta amb altres iniciatives desenvolupades en altres reserves de biosfera. El Consell
Social hauria d’impulsar a més de mesures de sensibilització social, mesures de creació
de llocs de feina «verds» vinculats a la gestió del territori, el paisatge i el patrimoni històric,
cultural i etnològic, però també a la construcció encaminada a la rehabilitació i modernització d’edificis, al transport sostenible i a les energies renovables.
Menorca necessita canviar ja de direcció i planificar un nou model econòmic que
aposti per diversificar l’economia, preservar el paisatge, potenciar i posar en valor els recursos naturals propis no per explotar-los com fins ara, sinó amb visió de sostenibilitat,
creant sinergies entre els sectors, amb la participació més ampla de la societat civil, per
recuperar l’esperit de 1993, que en una situació de crisi es va plantejar de manera seriosa
una via de creixement propi.
3.1. Propostes en mobilitat
A Espanya, el transport ja és el primer consumidor d’energia primària. Més del 80 %
del consum energètic es produeix en la mobilitat rodada, i més de la meitat d’aquest
consum té lloc a l’àmbit urbà. Això és causat fonamentalment per l’ús del vehicle privat
en trajectes curts que es podrien fer a peu o en altres mitjans de transport alternatiu més
eficients.
El transport de persones i mercaderies s’ha convertit en un dels principals sectors emissors de gasos i compostos contaminants al món, per davant, fins i tot, de
l’activitat industrial a les grans àrees urbanes i metropolitanes (CCOO, 2009).
Espanya va gastar 770 milions en la legislatura passada per emissions extra de CO 2
(Última Hora Menorca, 2012a). A les Illes, les emissions de gasos d’efecte hivernacle entre 1990 i 2007, augmentaren un 75,2 %, per damunt de l’objectiu fixat pel Protocol de
Kyoto per a Espanya i, per tant, van ser una de les comunitats autònomes on més havien
crescut les emissions de CO2, segons un estudi fet per CCOO i la revista World Watch.
Per tant, no només ambientalment, sinó també econòmicament, no és sostenible
mantenir l’actual model de mobilitat, incrementar carrils, infraestructures i potenciar l’ús
del vehicle privat. Es fa urgent començar a actuar sobre la mobilitat, no incrementant les
infraestructures amb més carrils o rotondes, sinó actuant en la gestió del model i fent feina amb mesures sostenibles com les següents:
• Creació d’un consorci insular de transport (administracions).
• Creació del Consell de Mobilitat (participació de la societat civil).
• Estudis d’avaluació de mobilitat.
• Elaborar un pla de mobilitat insular.
• Elaborar plans de mobilitat municipals (urbans i de la resta del terme).
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•
•
•
•
•
•

Integració tarifada (per facilitar l’accés i connexions de diferents rutes).
Títols de transport social (ampliació a joves, treballadors, aturats…).
Homogeneïtzar la informació (per facilitar-ne l’ús).
Plans de mobilitat d’empreses (polígons, aeroport…).
Implantació busos llançadora (platges verges, nuclis urbans, el Toro…).
Impulsar el transport públic (augment de freqüències després de l’avaluació de necessitat i potencials usuaris).
• Pla d’aparcaments de dissuasió (penalitzar els aparcaments en determinades zones).
• Pla promoció bicicleta (xarxa de vials, empreses lligades al sector).
• Carril bus (carrils especials per vehicles de servei públic).
3.2. Propostes en turisme
L’OMT (Organització Mundial de Turisme) el passat 1 d’octubre de 1999 va aprovar
el codi ètic mundial pel turisme i en el 2003, la I Conferència Internacional sobre Canvi
Climàtic i Turisme a Djerba (Tunísia) va aprovar una declaració amb un decàleg de deu
punts (CCOO, 2007b). A la primeria de 2012 es va fer públic que l’empresa captadora
de tendències OAK Power Comunicación havia fet una enquesta en què els turistes d’alt
poder adquisitiu s’estimaven més destinacions turístiques amb propostes naturals i respectuoses amb el medi ambient (Última Hora Menorca, 2012b). En conseqüència, fer
de Menorca una destinació «verda» pot tenir un gran atractiu per a un mercat potencial
d’elevat poder adquisitiu, que ajudi a mantenir, amb la seva despesa, el nivell de protecció
mediambiental de l’illa. Algunes mesures a impulsar podrien ser:
• Posar en valor la reserva de biosfera.
• Utilització del cotxe elèctric per a excursions.
• Limitar l’accés d’aparcament a platges verges.
• Conversió planta hotelera, amb criteris mediambientals.
• Assumir la Declaració de Djerba i el codi ètic mundial pel turisme.
• Acord social amb participació dels treballadors.
• Impulsar el reciclatge a hotels, apartaments, etc.
• Impulsar el coneixement cultural, etnològic i patrimonial de Menorca.
• Racionalització de l’ús energètica i de l’aigua.
3.3. Propostes en indústria (CCOO, 2007a)
Aquest sector també pot crear llocs de feina amb criteris sostenibles, la necessària
diversificació de l’economia, el manteniment del nostres sectors tradicionals amb la necessària reconversió pot ser també un estaló a la creació d’ocupació i crear sinergies
amb altres sectors.
Seria necessari per aconseguir aquests objectius, elaborar un pla industrial que tingués en consideració temes com l’R+D+i, el sòl industrial, la insularitat, la comercialització, l’RSC (responsabilitat social corporativa), plans socials pels treballadors, mesures
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d’ajuda per a la reconversió, salut laboral i medi ambient. Avancem aquí alguns suggeriments:
• Elaboració d’un pla industrial per a Menorca.
• Potenciar l’R+D+i, el ITEB i la creació d’observatoris tecnològics.
• Pla insular per al tractament dels residus industrials.
• Utilitzar material reciclable.
• Mesures d’ecofiscalitat.
• Sistemes de producció amb menys consum d’aigua i energia.
• Substitució de substàncies perilloses.
• Aplicació de la normativa europea REACH, sobre registres, avaluació, restricció i
autorització de substàncies i preparats químics.
3.4. Propostes en construcció
Aquest és un dels sectors més castigats per la crisi i, en conseqüència, no podem
esperar que torni a ser un sector expansiu. L’adopció de criteris mediambientals que prevegin la rehabilitació, aïllament tèrmic, implantació d’energies renovables als edificis, recollida d’aigües pluvials, etc. crearia llocs de feina i riquesa i superaria el primer impuls d’inversió pública per reactivar el sector. Per tant, les propostes anirien amb l’objectiu de fer:
• Pla de rehabilitació i aïllament d’edificis públics, privats o edificis d’empreses: ajudes
per substituir PVC, aïllar parets, portes, finestres o instal·lar energia solar, recollides
d’aigües pluvials.
• Plans de rehabilitació de nuclis antics i zones turístiques.
• Lluita contra les barreres físiques. Adaptació d’edificis públics per a l’accés de discapacitats.
• Construcció de carrils bici, etc.
Aplicar les mesures en els sectors mencionats tindria, també, un impacte en les energies renovables, l’agricultura ecològica, la protecció del nostre patrimoni cultural i etnològic i, per tant, també es crearien sinergies en altres sectors de l’economia. Podem dir que
és evident que la tendència a escala mundial és la d’adoptar criteris de creixement sostenible a diferents sectors, que fer-ho a més dóna valor afegit a l’economia i és un potencial
per crear llocs de feina estables, localitzats i dignes.
Per concloure les propostes, vull dir que la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat, estableix la necessitat que hi hagi participació de la ciutadania i dels agents
socials en l’elaboració dels plans d’ordenació de recursos naturals (PORN), pas previ per
la declaració d’un espai natural protegit (ENP). Però més enllà que estigui legislat o no,
és fonamental arribar a un gran pacte social amb la presència de tots els agents socials
i polítics per assolir aquest canvi de model. La reserva de biosfera de Menorca té previst
un Consell Social (Agència Menorca Reserva de Biosfera, 2013), que ha estat inactiu, tot
i que se n’hauria de modificar la composició per equilibrar la presència d’alguns sectors
i agents socials, entenc que se n’hauria d’activar el funcionament, i donar-li més importància com a «motor social» per assolir la creació de llocs de feina i revitalitzar l’econo-
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mia menorquina. Les dimensions de l’illa, tant geogràfiques com d’habitants, afavoreixen
aquesta possibilitat.
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Està sorgint un nou model agrari?
Noves experiències
Núria LLABRÉS PRAT
Coordinadora del programa de Custòdia Agrària del GOB-Menorca

L’equilibri entre l’activitat agrària i la conservació dels recursos naturals ha anat modelant
durant milers d’anys el paisatge de Menorca, un paisatge d’alt valor cultural i biològic, que
va ser determinant a l’hora de declarar l’illa reserva de biosfera al 1993.
Aquest paisatge en mosaic, fruit de la producció agrària, actualment està en retrocés
a causa de l’abandó o la intensificació d’aquesta activitat. L’homogeneïtzació del paisatge
o els efectes ambientals negatius sobre el sòl, la vegetació, l’aqüífer o la biodiversitat, són
alguns dels impactes que s’estan fent evidents a Menorca.
Així i tot, hi ha una part del sector agrari de l’illa que s’esforça per canviar la dinàmica,
apostant per l’agricultura ecològica o la custòdia del territori amb una gestió agrària responsable, per tal de diversificar l’activitat, donar valor afegit al producte i participar en la
comercialització a través de la venda directa.
Una gestió agrària adaptada al territori, que faci un bon ús dels recursos naturals i
que pugui vendre el seu producte al mercat local, és una opció per al futur del camp. A
més, s’ha de tenir en compte que una gestió agrària responsable produeix molt més que
productes, també contribueix a afavorir tota una sèrie d’aspectes ambientals, socials i
culturals que alimenten la nostra societat.
El desenvolupament del model agrari de l’illa, principalment ramader, començà a final
del segle xix, i s’anà consolidant al llarg del segle xx, en abandonar la major part de la resta de produccions agràries existents a Menorca (Méndez, 2007).
Aquesta evolució, ens porta a l’actualitat en què trobem part del sector ramader amb
una producció intensiva i industrialitzada, amb gran dependència energètica, però també
de pinsos, adobs i fertilitzants químics, amb poca capacitat d’adaptació davant situacions
canviants com les actuals. La pujada del preu de la majoria d’aquests inputs i la situació
de crisi, fan trontollar notablement les explotacions familiars que perden viabilitat.
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La reducció de costos és una de les opcions que han triat algunes explotacions, per
tal d’aconseguir més rendibilitat. Una de les conseqüències que ja es pot observar és la
reducció de la càrrega ramadera en general a l’illa, tant del bestiar boví, porcí com oví. El
nombre de caps de bestiar boví, per exemple, ha passat de 25.622 l’any 1998 a 18.615
l’any 2012 (fig. 1).

Fig. 1. Evolució de la cabana ramadera total dels principals grups de bestiar a Menorca dels anys 1998 i
1999, i del 2003 al 2012. Font: Indicadors bàsics de l’OBSAM

La comercialització dels productes de les finques és un altre aspecte que ha canviat
els darrers anys. Cada vegada hi ha més explotacions que aposten per la venda directa a
mercats i fires o a la mateixa finca. Aquesta venda directa implica més esforç per part dels
gestors, però, a la vegada, és una altra estratègia per millorar la rendibilitat de l’activitat,
en escurçar el circuit de comercialització i vendre productes elaborats.
Si parlam de la viabilitat econòmica de les explotacions, és interessant conèixer l’estudi fer per Agustí Mercadal (2010), veterinari menorquí, que compara el grau de sostenibilitat d’una explotació agroecològica de Menorca, Algendaret Nou, i finques de monocultiu
vaquí lleter productivista, analitzant principalment el flux d’energia que generen i el seu
balanç.
La conclusió de l’estudi és que Algendaret Nou és 2,634 vegades més eficient que les
finques de monocultiu vaquí lleter de Flandes, ja que per falta de dades, la comparació no
es va poder fer amb una finca de Menorca. Segons l’estudi, aquest resultat positiu, s’explica per «l’estreta integració agrosilvopastoril existent a la finca (crea una gran quantitat
de sinergies interessants que suposen més eficiència energètica) i l’elevat nivell d’autosuficiència (es reflecteix en la baixa xifra d’inputs no consolidable), extrem últim aconseguit
gràcies a l’alt nivell de reciclatge/reemborsament o aprofitament de recursos endògens de
la mateixa finca».
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Una iniciativa, per part de l’Administració, que ha ajudat a reconduir la gestió d’algunes finques, ha estat el Contracte agrari de la reserva de biosfera (CARB), que es creà al
2005. Es tracta d’un contracte entre el Consell Insular de Menorca i un pagès/a, en què
es remuneren tota una sèrie de pràctiques encaminades a una gestió extensiva i de manteniment del paisatge, amb una sèrie de requisits i obligacions de formació i control. El
2011 es van acollir a la convocatòria 195 explotacions i la mesura més sol·licitada va ser
la restauració de paret seca. La darrera convocatòria s’ha fet bianual 2012-2013 i s’han
eliminat les mesures de millora en la gestió, de formació i el seguiment, rebaixant la incidència d’aquesta iniciativa en la reconversió.
Tot i això, la direcció cap a la rendibilitat de les explotacions agràries està marcada. La
reconversió cap a un model més diversificat i adaptat al territori és un procés lent, però a
Menorca, una part del sector ja fa uns anys que, per convenciment o per necessitat, ha
iniciat aquest camí.
Els darrers anys, la conscienciació de la societat envers l’alimentació i les problemàtiques socials, que se’n deriven, han augmentat considerablement. Es comença a entendre que el model agrari el condicionam quan decidim què menjam i d’on ho menjam,
d’aquesta manera donam o no suport a una determinada gestió agrària.
Són encoratjadores, per exemple, les dades sobre l’evolució de les finques amb certificació ecològica (fig. 2). Des de principi dels anys noranta, que no hi havia cap operador
a l’illa, la dada se situa en vuitanta finques agràries al 2011, una evolució contínua que
encara té molt camí per recórrer. A més de les explotacions ramaderes extensives, també
hi ha finques dedicades a l’horta, als fruiters o la vinya, la qual cosa afavoreix la diversificació.

Fig. 2. Evolució del nombre d’operadors i hectàrees inscrites al Consell Balear de Producció Agrària
Ecològica a Menorca. (1996 – 2012). Font: Indicadors bàsics de l’OBSAM

L’augment de les finques ecològiques està molt relacionat amb el creixement de la demanda d’aquests productes. Durant els darrers cinc anys, han aparegut diferents grups
de consum, s’han obert tres establiments exclusivament de productes ecològics, un res-
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taurant en té la certificació i un altre està en procés i els menjadors escolars introdueixen
aquests productes al seu menú.
A Menorca, des de diferents col·lectius i entitats, es treballa per a la dinamització
d’una agricultura i una ramaderia responsables amb el territori, donant suport a les iniciatives que van sorgint cap a aquesta direcció. Una d’aquestes iniciatives és el projecte de
Custòdia Agrària que desenvolupa el GOB Menorca, que pretén compatibilitzar l’activitat
agrària amb la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic de l’illa.
Els orígens de la custòdia del territori els trobem a final del segle xix als EUA amb la
creació de The Trustees of Public Reservations i seguidament a Europa amb la formació
del National Trust. Cap als anys setanta, la custòdia es consolida a Europa, amb entitats
com el Conservatoire du Litoral a França o el programa Oasi de WWF a Itàlia. A Espanya,
el concepte de custòdia del territori es va concebre com a tal al Seminari Internacional
de Custòdia del Territori al Castell de Montesquiu l’any 2000. Abans d’aquesta data, diferents entitats ja treballaven amb aquesta eina de protecció, però sense donar-li aquest
nom.

Fig. 3. Acord de custòdia del territori en l’àmbit agrari. Font: GOB Menorca

La Llei 42/2007 del patrimoni natural i la biodiversitat ja defineix la custòdia del territori com un conjunt d’estratègies o tècniques jurídiques, mitjançant les quals s’implica
propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. A més, planteja la possibilitat de finançament i ajudes per
a aquestes finques que a través de la custòdia gestionen amb responsabilitat el territori.
Des del 2002, el GOB Menorca, està treballant en la línia de la custòdia del territori.
Tenint en compte, que més del 70 % del paisatge de Menorca està gestionat pel sector
agrari, aconseguir que aquesta activitat fos compatible amb la conservació dels valors
naturals més significatius de l’illa es va convertir amb una línia estratègica de l’entitat.
Després de fer una adaptació per a l’illa de les línies agràries més compatibles amb la
conservació ambiental a escala europea i estatal, i amb la participació de diversos representants del sector agrari sorgiren els anomenats Acords de pràctiques agràries sostenibles, acords voluntaris entre l’entitat i finques agràries, en què es pacten una sèrie de
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mesures considerades tant beneficioses per a la viabilitat econòmica del lloc com per a
la conservació dels valors naturals. Era l’adaptació de la custòdia del territori, aplicada a
l’àmbit agrari (fig. 3).
Avui dia, s’han signat vint-i-cinc acords de custòdia a l’illa amb finques agràries, cadascun adaptat a la gestió, producció i condicions físiques de cada lloc. Tots els acords
sumen un total de 2.028,18 hectàrees, un poc més del 5 % de la superfície agrícola declarada a Menorca (fig. 4).

Fig. 4. Mapa de finques amb acord de custòdia. Font: GOB Menorca

Les finques amb acord de custòdia són molt diverses; n’hi ha una part que té una
gestió eminentment ramadera en extensiu, però també hi ha finques que produeixen fruiters, cereals, vinya, horta, flor de sal o oliveres. Per això, els acords no són iguals per a
tots, sinó que estan adaptats a cada explotació.
El programa de custòdia agrària pretén fomentar sistemes de gestió agrària que puguin apropar-se als objectius de viabilitat econòmica (fonamentals per a la supervivència
del sector agrari) amb la preservació dels valors naturals i paisatgístics més destacats del
territori (fonamentals, tant per a la societat, com perquè el mateix sector agrari pugui tenir
un futur). Per aconseguir-ho, el programa té diverses línies d’actuació que treballen aspectes clau per al sector, com la formació o la comercialització, entre d’altres.
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Fig. 5. Participants en el VI Seminari Agricultura i Medi Ambient. Font: GOB Menorca

Pel que fa a la formació, és molt important conèixer experiències i projectes d’èxit que
poden ajudar a obrir el ventall de possibilitats que ofereix el camp de Menorca. Anualment, s’organitza el Seminari Agricultura i Medi Ambient (fig. 5) durant els mesos de gener
i febrer, en què es donen a conèixer, a més d’experiències de fora, també projectes de
finques agràries de Menorca que aposten per la diversificació i la venda directa.
Des de fa tres anys, s’ha iniciat el treball amb les dones pageses, fent una jornada
anual, per tractar diferents aspectes des de la perspectiva femenina, per tal de donar visibilitat a la tasca que fan als llocs.
En el projecte, hi ha diferents accions que pretenen apropar la societat al món del
camp, com són les jornades de voluntariat agrari, que ajuden les finques agràries a fer algunes activitats, o les excursions públiques que visiten les finques de custòdia, on la gent
acaba coneixent la gestió que s’hi fa.
Durant aquests anys, s’han fet diverses actuacions a les finques de custòdia, actuacions que tenen tant beneficis agraris com beneficis ambientals. Per exemple, s’han ambientalitzat catorze abeuradors en diferents finques (fig. 6), instal·lant-hi una placa solar
perquè pugui poar automàticament, habilitant rampes a les piques perquè no s’hi ofeguin
els ocells i una pica baixa per a animalons petits. Altres actuacions que s’han dut a terme
són la instal·lació de caixes niu d’òlibes per combatre la presència de rosegadors a les
finques, la instal·lació de caixes d’apicultura per afavorir la pol·linització i produir un producte complementari, o s’han instal·lat barreres d’ullastre en alguns llocs, entre d’altres.
Però, sens dubte, una de les línies estratègiques del programa de custòdia agrària
és ajudar en la promoció (fig. 7) i la comercialització dels productes de custòdia. «Un
paisatge que alimenta» és el missatge que intenta transmetre el rerefons d’aquests productes de finques agràries que han adquirit un compromís ambiental. Uns productes, fruit
d’una gestió que preserva el paisatge de Menorca, un paisatge que alimenta una activitat
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econòmica local i sostenible al territori, un paisatge que alimenta la biodiversitat de la
nostra illa, un paisatge que alimenta un atractiu turístic i d’oci, i molts altres factors que
resulten afavorits gràcies a una gestió agrària responsable. Internalitzar aquestes externalitats positives que es deriven d’un model agrari extensiu, adaptat al territori i als recursos
d’aquest, permetrà reconèixer i actuar a favor d’aquest sector.

Fig. 6. Abeurador ambientalitzat a la finca es Tudons. Font: GOB Menorca

Durant aquests anys, s’han desenvolupat diversos projectes, com «Conversar per
Conservar», «Arcbotants de la custòdia» o «Sembrant Custòdia» que han rebut finançament de la Fundación Biodiversidad, i la col·laboració del Govern balear, el Consell Insular
de Menorca, el Leader Menorca i l’Obra Social de Sa Nostra. Des del 2011, es du a terme
el projecte «Cultivant Sinergies» cofinançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient i el FEADER, i que a més de desenvolupar-se a l’illa de Menorca, també ho fa a
l’Alt Empordà.
És molt important per a Menorca tenir un sector agrari responsable i viable, que no estigui a mercè de la variabilitat exterior per a mantenir-se o decaure. El sector agrari a l’illa
és vertebrador de la nostra societat i del nostre paisatge, per tant, és feina de totes i tots
el seu manteniment.
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Fig. 7. Tastet de productes de custòdia. Font: GOB Menorca
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La salud en todas las políticas en el
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Profesor de la Universidad Miguel Hernández (Alicante) y miembro de la Sección de Ciencias
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La salud está en el núcleo de las aspiraciones sociales y su cuidado constituye una de las
bases fundamentales del estado de bienestar. La preocupación por la salud, más en concreto por la atención a la enfermedad, ha contribuido a que algunos estados hayan dado
una magnífica respuesta de tipo curativa, paliativa o rehabilitadora al derecho a la protección de la salud establecido en sus constituciones. Sin embargo, la excelente respuesta
que nuestra sociedad ha dado a las necesidades de los cuidados sanitarios dotándose
de unos servicios de salud de alta calidad -ahora en riesgo de reversión a causa de las
políticas neoliberales prevalentes- no es suficiente. Las políticas de alivio o de cuidados
deben complementarse con las acciones que aborden la raíz de las causas de los problemas de salud. No tiene sentido que la sociedad dedique extraordinarios esfuerzos a
paliar problemas que pueden evitarse, más aún cuando su prevención requiere acciones
que tienen sinergias con otras políticas que satisfacen necesidades sociales tales como el
cuidado del entorno o el desarrollo social y económico.
La definición y abordaje de las cuestiones de salud desde la política, los medios de
comunicación, los profesionales sanitarios y por ende del conjunto de la sociedad se centra sobre todo en la enfermedad y sus soluciones. Por eso, cuando la sociedad piensa
en salud, la concibe usualmente como un asunto de servicios sanitarios que procuran
restaurar la salud perdida. Aunque el discurso preventivo tiene un aparente atractivo, éste
tiende a estar ligado a acciones médicas, bien sea mediante la práctica de exámenes
de salud, bien sea siguiendo consejo médicos, incluido el consumo de fármacos. Aunque con dificultad, la idea de que la mayoría de nuestros problemas de salud responden
a causas sociales, económicas y ambientales va abriéndose camino paulatinamente. Al
respecto, el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Orga-
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nización Mundial de la Salud ha supuesto un estímulo a nivel global para considerar que
la salud puede ganarse mediante políticas diversas además de las puramente sanitarias
(WHO, 2008). Ese informe muestra en primer lugar las injustas y amplias desigualdades
sociales constatables en todo el mundo, entre países y dentro de los propios países.
Pero también muestra cómo unas políticas adecuadas, ambientales, educativas, sociales
y económicas pueden permitir mejorar la salud y reducir las desigualdades sociales en
salud. Una de las claves para ello, consiste, por tanto, en conseguir posicionar la salud en
las agendas políticas no sanitarias y aprovechar las sinergias que el atractivo de la salud
tiene para facilitar la implantación de esas políticas.
Uno de los objetivos de las Reservas de la Biosfera es favorecer las condiciones sociales, económicas y culturales esenciales para la viabilidad del desarrollo sostenible. Por ello
en las Jornadas sobre los 15 años de la Reserva de la Biosfera de Menorca se apuntó en
las conclusiones la necesidad de potenciar los aspectos de concienciación y participación
social más allá de que el proyecto naciese muy centrado en la vertiente ambiental (Vidal,
Comas, 2009). La salud tiene un gran potencial como argumento para propiciar acciones
de desarrollo sostenible involucrando a la población en su génesis e implantación.
Cuando Finlandia ejerció la Presidencia de la Unión Europea, promovió una visión de
la salud pública basada en el concepto de salud en todas las políticas, subrayando la necesidad de que las políticas públicas en todos los sectores tengan en cuenta sistemáticamente las implicaciones en salud de sus decisiones, busquen sinergias y eviten impactos
perjudiciales en la salud a fin de promover la salud y la equidad en salud (Ståhl, 2006).
Esta idea de promover la consideración de la salud en otras políticas ha sido asumida y
respaldada por la comunidad científica mundial de la salud pública y por las instituciones
globales relacionadas con la salud.
Para avanzar en esta línea de salud en todas las políticas, se necesita en primer lugar
poner en evidencia los efectos perjudiciales de los componentes más obsoletos del actual modelo de desarrollo. Mostrar los muertos, el sufrimiento y el gasto sociosanitario que
este modelo causa. Sin embargo, no es una tarea fácil, en palabras de Miquel Porta, hay
«poderosas y caducas razones: nuestros hábitos individuales y colectivos (en consumo,
residuos, transporte), la renuencia de la economía convencional, los grupos de presión,
los políticos inmovilistas y, en fin, las negligentes políticas públicas y privadas» (Porta,
2010) para no contabilizar estos efectos perjudiciales, y al mismo tiempo no mostrar los
beneficios de los sistemas de salud pública, de esas actuaciones que se hacen en silencio y que dan lugar a ganancias en salud cotidianas y generalizadas. Es necesario, por
tanto, que traslademos a la población la potencialidad de ganancia en salud que tienen
diversas políticas. Por ejemplo, podemos mostrarle cómo una adecuada política de movilidad tiene efectos duraderos en la salud de gran magnitud disminuyendo la obesidad y
la frecuencia de diabetes, contribuyendo a la disminución de la morbilidad y la mortalidad
por enfermedades cardiovasculares, reforzando la autonomía de los mayores, etc. Cada
uno de estos beneficios se puede cuantificar para poblaciones concretas a permitiendo hacer relevante en cada ámbito local la necesidad de cambio de políticas (Hernández-Aguado, Porta, García-Benavides, 2012).
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Cuando las políticas de ganancia en salud se sitúan en la agenda política y mediática,
se evidencian paralelamente las sinergias que estas políticas tienen en el terreno ambiental y social. Por ejemplo, la política de movilidad adecuada reduce al mínimo indispensable la movilidad motorizada que perjudica el entorno, la política laboral apropiada para reducir la exposición a químicos tiene impacto positivo en la salud y también en el entorno,
como también la tiene por ejemplo la agricultura ecológica.
Si la población incorpora la idea de que hay un enorme potencial de salud mediante
cambios en determinadas actuaciones públicas y privadas y entiende que estos cambios
se alinean con el desarrollo sostenible, podría concebir el cuidado del entorno como una
estrategia integral benéfica para la población en el sentido más amplio y podría contribuir
a hacerle copartícipe de la responsabilidad colectiva con el proyecto de la Reserva de la
Biosfera y con mayor capacidad de exigir las políticas adecuadas para un exitoso desarrollo.
Para avanzar en esta línea anunciada es indispensable influir en el entorno cultural
de forma que a su vez vaya permeando progresivamente la agenda mediática y política.
Esta influencia tiene por objeto definir las cuestiones y explicarlas de acuerdo a la visión
expuesta. En salud pública la influencia en el entorno cultural es clave. Los agentes que
tienen intereses específicos que pueden ser contrarios a la salud pública, procuran dominar el entorno cultural para que la definición de los asuntos y su explicación sea favorable
a sus intereses. Por ejemplo, las grandes corporaciones alimentarias consiguen mediante
diversas estrategias que la obesidad se defina como un asunto de carácter individual que
depende de la libre opción de los individuos que eligen el tipo y cantidad de nutrición y
actividad física que desean (Hastings, 2012). La investigación de salud pública ha demostrado reiteradamente que los perfiles de nutrición y actividad física están perfilados socialmente y que hay políticas y variables de carácter local, nacional y global que condicionan
los patrones de sobrepeso y obesidad en distintas poblaciones. No es atribuible al azar
que el mayor crecimiento de establecimientos de comida rápida –también denominados
de comida basura- en varios países europeos se haya observado en los barrios más desaventajados o que haya unas acciones de marketing intensas de productos de baja calidad nutritiva y alto contenido calórico dirigidas a los niños. La captura cultural del relato
de la obesidad por las corporaciones es constatable en los medios y en las agendas
públicas llevando a algunos gobiernos a establecer acuerdos con las propias compañías
involucradas en la génesis del problema en contra de toda evidencia científica y práctica
(Mindell, Reynolds, Cohen, McKee, 2012).
En el caso que nos ocupa -la concienciación y participación social en el proyecto de
la Reserva de la Biosfera usando la salud como argumento-, la influencia en el entorno
cultural nos permitiría definir las diversas cuestiones de la forma adecuada al interés de la
salud de la población y en consecuencia al interés del entorno. Por ejemplo, la forma en
cómo definimos los problemas y políticas de movilidad puede venir determinada por diferentes visiones. Algunas dan por supuesto que la movilidad motorizada debe ser predominante e inmodificable mientras que las alternativas son subsidiarias o complementarias.
La salud pública entiende que la sociedad actual debe cambiar su forma de movilidad,
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pues cambios significativos en la actividad física redundan en grandes beneficios en términos de salud, de la misma forma que la reducción de la contaminación atmosférica
debida al tráfico motorizado evita una gran carga de enfermedad y permite avances en
la lucha contra el cambio climático. Desde el conocimiento acumulado en salud pública
se sabe también que la modificación de la movilidad requiere políticas en diversas áreas,
urbanismo, tráfico, educación, etc. siendo determinante la consecución de un entorno en
el que la elección saludable y sostenible sea la más fácil para el ciudadano. Si definimos
la cuestión de la movilidad como un asunto del entorno consecuencia de la ausencia de
políticas adecuadas y de la falta de compromiso político con el bienestar de la ciudadanía
y con otros valores igualmente relevantes (sostenibilidad, cambio climático, sociabilidad,
etc.) estaríamos en disposición de conseguir los cambios y las actuaciones adecuadas.
Para influir en el entorno es imprescindible la información oportuna y su comunicación
adecuada. Como antes se ha escrito, hay que contabilizar en cada ámbito local el estropicio que causa el modelo obsoleto de desarrollo, por ejemplo la movilidad motorizada
contaminante. Además de describir los efectos negativos de la inacción o la inercia hay
que formular políticas alternativas y demostrar sus ganancias en salud describiendo con
detalle los beneficios para la población afectada, en este caso la menorquina. Para ello,
son necesarias alianzas entre los diversos agentes generadores de información de forma
que haga una contabilidad humana, social, ambiental y económica integrada de los beneficios potenciales de las políticas propuestas. La creación y difusión de información de estas características son pasos necesarios para influir en la agenda cultural. Una estrategia
adecuada de comunicación con búsqueda activa de alianzas en el seno de la sociedad
civil y de los medios de comunicación puede finalmente contribuir a la modificación de las
decisiones políticas en la línea deseada.
Cuando los estudiosos del buen gobierno tratan de explicar si los valores o expectativas sobre la corrupción explican el bajo grado de corrupción en Menorca, no encuentran
diferencias apreciables con otras áreas locales como Marbella o Lanzarote donde la corrupción ha sido elevada (Jiménez, García-Quesada, Villoria, 2013). Aunque no haya aún
una explicación verosímil para esta singularidad que hace a Menorca menos vulnerable a
las acciones que comprometen el buen gobierno, vale la pena tratar de distinguirse por
un entorno cultural favorable a las políticas que buscan el bien público. Cabe trabajar
intensamente para lograr un entorno cultural propicio a singularizar la isla por su carácter comprometido con las políticas que procuran el bienestar integral de la población y
su territorio. Que Menorca es Reserva de la Biosfera debería notarse a cada paso, no
debería ser necesario explicarlo o referenciarlo, debería ser obvio. Comenzando, como
decimos, por la movilidad y alcanzando un buen número de políticas que son factibles al
nivel local, que deberían percibirse de inmediato.
No hay duda de que las políticas sostenibles y saludables de que hablamos deberían
ser implantadas en todos los territorios, pero dada la situación, un área Reserva de la Biosfera de las características de Menorca debería ser ejemplo de buenas prácticas.
El proceso de implantación de políticas sostenibles y saludables afronta, sin duda alguna, diversas barreras, pero también hay cuestiones de carácter cultural y opcional en
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las que, como sostengo, la influencia puede favorecer el cambio cuando las barreras no
son de tipo económico presupuestario. Desde el consumo de productos locales saludables –particularmente en centros escolares– hasta el diseño de edificios públicos que prime el ahorro energético y promueva la actividad física, son numerosos los ejemplos en los
que las elecciones saludables y sostenibles son viables, sólo hace falta que se consideren
y que el entorno social las considere la opción deseable.
La propuesta aquí pergeñada requiere el compromiso de agentes clave en torno a
un proyecto articulado que tienda a una Menorca sostenible y saludable. Un proyecto de
estas características debe nacer con una franca participación de la sociedad civil, independientemente de que el origen esté en alguna institución, y tiene que desarrollarse más
como forma de cambio cultural que de creación de estructuras. Hay fundamentos científicos que permiten caminar por algunas áreas sólidas, pero también es cierto que faltan
modelos de implantación. Creo, sin embargo, que vale la pena intentarlo y hacerlo con
obstinación: si algo es obvio, es que difícilmente podemos volver a lo de siempre. Como
apunta Miquel Porta (2010), cabe cuantificar y explicar mejor los beneficios humanos,
sociales, culturales y económicos de las inversiones en salud pública y medio ambiente (y
en educación, salud laboral, agricultura ecológica, energías renovables, movilidad) y decidirse a implantar políticas acordes con estos beneficios.
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Educació i reserva de biosfera:
aportacions i perspectives de futur
Pere ALZINA SEGUÍ
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1. Introducció
Aquesta comunicació parteix de la hipòtesi que el sistema educatiu formal ha contribuït de manera notable a la sensibilització envers els valors ambientals i envers el desenvolupament sostenible de la societat en el marc de l’illa de Menorca com a reserva de
biosfera.
Partint d’aquesta idea hem anant recollint informacions, més o manco precises, dels
centres educatius (centres d’educació infantil i primària i instituts d’educació secundària)
que ens permetessin identificar dades i aspectes rellevants relacionats amb aquesta tasca
de sensibilització portada a terme al llarg de molts d’anys.
Les dades recollides ens permeten oferir una radiografia parcial del que s’ha fet i com
s’ha fet; no hem obtingut resposta de tots els centres educatius de l’illa, però sí d’una
mostra significativa que ens permet dibuixar les línies de feina desenvolupades.
Per altre costat, també hem recollit dades molt més qualitatives d’una de les organitzacions més cabdals en tot el que fa referència a l’educació ambiental a la nostra illa: el
GOB, autèntic artífex pel que fa a la generació de la consciència mediambiental no només
a les nostres escoles i instituts, sinó arreu de la nostra societat. Les dades obtingudes
ens permeten una radiografia breu però molt precisa de la intensa tasca desenvolupada al
llarg dels anys per l’associació.
També hem recollit les dades i les opinions de l’Observatori Socioambiental (OBSAM)
de l’IME, una institució capdavantera que posa a l’abast de tots els estudiosos i de tota la
societat un valuós conjunt de dades i valoracions sobre l’evolució dels indicadors bàsics
de l’illa de Menorca, cabdals per conèixer la realitat i fonamentals per prendre decisions
des de qualsevol institució pública.
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I també hem anat recollint dades de les propostes educatives que ofereix el Consell Insular de Menorca en el marc de diferents programes que tracten temàtiques molt variades
i de gran interès per als centres educatius.
Hem completat aquest petit estudi amb la revisió de les propostes que ofereixen els
camps d’aprenentatge, les interessants propostes educatives ofertes del parc natural de
s’Albufera des Grau i la descripció d’una interessant experiència d’educació per a la mobilitat sostenible en el marc de la reserva de biosfera.
Les dades obtingudes ens permeten conèixer la tasca educativa desenvolupada i ens
permetran plantejar les propostes de cara a un futur proper.

2. Reserves de biosfera i educació
Les reserves de biosfera són, per pròpia definició, llocs d’aprenentatge sobre el
desenvolupament sostenible, ja que tenen com a repte principal experimentar models generals que funcionin en realitats concretes.
El programa MaB de la UNESCO va néixer per fomentar i mostrar una relació equilibrada entre els éssers humans i el seu medi ambient; la figura de la reserva de biosfera
sorgeix precisament per trobar vies que permetin conservar la diversitat existent a la biosfera, satisfent, alhora, les creixents necessitats dels éssers humans1.
Per tant, l’educació, entesa en el sentit més ampli del concepte, és un dels nuclis
d’acció de tota reserva de biosfera, i l’educació ambiental és un dels eixos entorn dels
quals giren molts dels programes de gestió de les reserves d’arreu del món.
Segons Martínez Huerta (2008), quatre són els factors d’èxit que poden ser extrapolables o servir de referència en temes educatius després d’analitzar diferents experiències
de caire educatiu en diferents reserves de biosfera:
• La consideració de l’educació ambiental com a procés social.
• La integració de l’educació i la gestió.
• La promoció de la participació.
• El protagonisme de la comunitat.
Haurem d’analitzar quina situació tenim a Menorca amb relació a aquests factors
d’èxit. Per aprofundir en la nostra idea sobre la importància de l’educació lligada a la reserva de biosfera, recordarem quines són les tres funcions bàsiques que aquestes han de
complir 2:
• Conservació, contribuint a la conservació de paisatges, ecosistemes, espècies i diversitat genètica.
• Desenvolupament, fomentant un desenvolupament humà i econòmic que sigui ecològic i culturalment sostenible.

1

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
(llegit 8-11-2013)

2

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/ (llegit 8-11-2013)

446

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

• Suport logístic, que comprèn investigació científic, supervisió i seguiment, formació i
educació en matèria de conservació i el desenvolupament sostenible a escala local,
regional, nacional i global.
Tres són les funcions bàsiques, i una implica de ple l’educació en sentit ampli; per
tant, creiem que els esforços que s’han de dedicar al camp educatiu han de ser importants, planificats i ben coordinats.
Les diferents conferències internacionals celebrades a diferents llocs del món no fan
sinó incidir en el mateix camp, com és el cas de la II Conferència Internacional sobre Reserves de Biosfera organitzada per la UNESCO a Sevilla el 19963; els objectius principals
que s’hi establiren foren:
• Les reserves de biosfera s’utilitzaran per a la conservació de la diversitat natural i
cultural.
• Com a model en l’ordenació del territori i llocs d’experimentació del desenvolupament sostenible.
• Per a la investigació, l’observació permanent, l’educació i la capacitació.
I la idea continua en el III Congrés Mundial de Reserves de Biosfera de Madrid del
20084 i assoleix la seva màxima expressió en el Decenni de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible de la ONU durant el període 2005-20145. Tots aquests processos, fites i projectes necessitaven una concreció, per minsa i humil que fos, en la nostra realitat,
ja que es tracta de projectes educatius de gran transcendència per a tota la humanitat i
molt especialment per a la nostra societat.
Les reserves de biosfera no són espais on tots els problemes estan resolts o espais
per ser contemplats i admirats; són espais en conflicte d’interessos entre el medi ambient i les necessitats de desenvolupament, són espais de conflicte entre persones i entre
visions a curt, mig i llarg termini (Breiting, 1997). En aquesta perspectiva el desenvolupament sostenible no només és una fita, sinó que és un procés, el camí és el que importa. I
aquest camí esdevé un procés social en què l’educació juga un paper determinant.
En aquest procés els instruments socials com puguin ser la comunicació, l’educació
i la participació esdevenen fonamentals ja que el desenvolupament sostenible té molt a
veure amb la cultura, amb els valors de les persones i amb la seva forma d’entendre el
món. Per tant, estem parlant d’educació en majúscules, d’una educació molt més enllà
de l’estrictament curricular, tantes vegades tocada i reformada com tantes vegades empobrida i simplificada.

3

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001623/162382s.pdf (llegit 6-11-2013)

4

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001633/163301s.pdf (llegit 6-11-2013)

5

http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-development/ (llegit 6-11-2013) i http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001416/141629s.pdf (llegit 6-11-2013)
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L’educació en majúscules és aquella que forma les persones a partir de sòlids valors,
valors diversos, però sòlidament arrelats; una educació que fomenta els criteris i els arguments, també diversos, però al cap i a la fi, criteris sòlids; una educació que ensenya
a interpretar, que ensenya a entendre el món, que ensenya a entendre i comprendre la
diversitat dels éssers humans i alhora la seves semblances en demostrar que tota la humanitat prové d’una única espècie de pocs individus d’un lloc remot fa milers d’anys.
Per tant, les reserves de biosfera han de generar coneixement local (com ho proven
les magnífiques ponències presentades en les diferents jornades que s’han fet en els
darrers anys) per engrandir el coneixement global i, alhora, els principis globals sobre el
desenvolupament sostenible, gràcies al treball i a la recerca des d’aquí, s’han de convertir
en pràctiques locals apropiades. Tot aquest procés converteix les reserves de biosfera
en excel·lents llocs d’aprenentatge per al desenvolupament sostenible. I això és talment una de les conclusions a què s’arriba en el Pla d’acció de Madrid, al qual ja ens hem
referit i també en el Decenni de les Nacions Unides de l’Educació per al Desenvolupament
Sostenible:
Promover las reservas de biosfera como lugares de aprendizaje de excelencia para el desarrollo sostenible, para demostrar las compensaciones y el
equilibrio entre los servicios y las funciones de los ecosistemas, las interacciones hombre medio ambiente y el bienestar, en el marco del Decenio de
las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible.6
En aquest sentit, l’educació supera, com hem dit, el marc curricular formal i implica la
participació; l’educació esdevé un procés social, talment com el que hauria de ser. Un
procés que impliqués la població local i fomentés la dinamització i la participació en els
processos de planificació i desenvolupament. D’aquesta manera l’educació ambiental esdevindria la base d’un nou estil de vida que hauria de millorar les relacions humanes i les
relacions dels humans amb el medi ambient. I aquest procés dura tota la vida, es dirigeix
a tots els sectors de la població i utilitza totes les modalitats d’aprenentatge:
La educación para la sostenibilidad, por otra parte, refleja la preocupación por una educación de elevada calidad que ayude a las persones a entender lo que pasa (saber), a sentirse parte de la sociedad en la que viven
(saber ser) y a saber cómo pueden participar en los procesos de desarrollo
(saber hacer). Pero además, debe desarrollar la capacidad de aprender a
aprender. En realidad, sería mejor hablar de aprendizaje para la sostenibilidad, ya que el protagonismo es de quien aprende. Además, el aprendizaje
para la sostenibilidad no se limita a la esfera individual, sino que también
debe desarrollar la capacidad de colaborar con otras persones para provo-

6
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car un cambio en las instituciones y estructuras sociales. Ha de promover,
por lo tanto, la participación personal y grupal en la búsqueda de pautas de
organización y en la experimentación de cambios sociales, en un esfuerzo
por encontrar los mecanismos y las estructuras más idóneas para avanzar
hacia la sostenibilidad.7
Per aquests motius, es recomana que les tasques de gestió estiguin lligades a l’educació, ja que d’aquesta manera, les pràctiques d’educació ambiental estaran relacionades amb els problemes i els usos dels recursos de cada territori i amb el desenvolupament regional. Aquesta forma d’acció té un gran poder educatiu ja que s’aprèn de manera participativa en contextos realment significatius i autènticament reals. Gestió i educació
combinades tenen un enorme poder en la generació de canvis positius; una gestió adequada promou hàbits i accions, que generen, alhora, una determinada cultural ambiental.
La millor forma de canviar les mentalitats és fer una gestió adequada i l’educació ha de contribuir a aconseguir que les persones sàpiguen què fer, com fer-ho i
que es comprometin a tirar-ho endavant, en el marc d’un pla d’acció consensuat.
Aquest consens és fonamental.
El procés educatiu ha de promoure un aprenentatge innovador (sempre al davant de nous reptes, noves maneres de fer, noves maneres d’ensenyar) que permeti
no només comprendre sinó també implicar-se plenament, ja que la participació en
aquests processos no és una opció, és una exigència.
El procés educatiu no només ha de sensibilitzar, ha d’implicar i ha d’induir a
l’acció. La majoria de processos institucionals acaben en processos de sensibilització
(vegeu la pàgina web de la nostra reserva de biosfera 8); evidentment el processos de
sensibilització són cabdals, però el que recomanen les veus autoritzades en congressos,
fòrums i llocs de debats mundials són processos educatius implicats en la gestió, rellevants en la realitat concreta, contextualitzats, que contribueixin a resoldre problemes reals
i propers i que capacitin totes les persones per resoldre els problemes relacionats amb el
desenvolupament sostenible a partir d’objectius clars i processos ben definits.
D’aquesta manera, el concepte de desenvolupament sostenible ens afecta a tots, ens
implica a tots i ens empeny a actuar a tots, alhora que ens diu que tots eduquem i tots
som educats en pertànyer a la xarxa social. La comunitat té un gran potencial educatiu
com a mitjà d’intercanvi cultural i com a àmbit per al desenvolupament de l’acció responsable, la solidaritat i la participació. Des d’aquesta perspectiva, l’educació per al desenvolupament sostenible implica treballar perquè tots els agents socials siguin conscients
de la responsabilitat educativa de la seva activitat, perquè l’acceptin, perquè l’exerceixin i
perquè la millorin.

7

http://www.unescoetxea.org/ext/manual_EDS/pdf/01_educacion_castellano.pdf (llegit 5-11-2013) i també http://
upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7104/1/010_06.pdf (llegit 5-11-2013)

8

http://www.biosferamenorca.org/

449

P. ALZINA · Educació i reserva de biosfera: aportacions i perspectives de futur

En aquest sentit, el disseny de plans educatius de ciutat i d’un pla educatiu d’illa
seria una de les fites més cabdals per posar fil a l’agulla i millorar de manera significativa la situació actual. L’educació per al desenvolupament sostenible ho abasta
tot: des de l’educació ambiental fins a les accions solidàries desenvolupades en zones
empobrides; des de l’educació infantil fins a l’educació de persones majors, passant per
la formació ocupacional i per la universitat.

3. La tasca feta d’educació ambiental als centres educatius
Els centres educatius han desenvolupat una extensa i completa tasca de sensibilització envers els valors ambientals. La meva hipòtesi inicial ha estat corroborada pels qüestionaris enviats a tots els centres de primària i secundària. Partíem de la idea que:
El sistema educatiu de l’illa de Menorca ha fomentat la sensibilització entorn al concepte de sostenibilitat i ha ajudat a la divulgació, més enllà de les
aules, de conceptes bàsics relacionats amb la sostenibilitat, com la conservació de determinats ecosistemes o la necessitat de reduir el consum i
fomentar el reciclatge, entre d’altres.
La pràctica totalitat de les respostes al qüestionari afirmen que l’alumnat, globalment,
ha millorat la consciència ambiental fruit dels múltiples programes i iniciatives que s’han
anat aplicant al llarg dels anys.
Majoritàriament, els centres afirmen que el que més s’ha treballat són els aspectes
següents:
• Les tres erres: reduir, reciclar i reutilitzar (aquest contingut és gairebé unànime).
• La reducció del consum, concretament d’aigua, electricitat i paper.
• La introducció de l’hort escolar (aquesta iniciativa no és general però de cada dia hi
ha més centres que s’hi van adherint).
• L’estudi dels conceptes claus d’educació ambiental inclosos en els currículums de
coneixement del medi (a primària) i a ciències naturals (a secundària).
I la majoria de centres han visitat els camps d’aprenentatge, les cases de colònies i el
nucli de la reserva, el parc natural de s’Albufera des Grau9 que esdevé el nucli de la reserva a més de participar en excursions i itineraris guiats en zones d’especial interès com
són barrancs o zones humides.
Tots els centres educatius han participat de la gran oferta educativa que han dissenyat
i ofert institucions com el Consell Insular o el GOB, com veurem més endavant. Podem
afirmar, sense gaire marge d’error, que les diverses generacions que han passat per les
escoles i instituts han treballat en alguna de les activitats o tallers que tenien l’educació

9
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ambiental com objectiu prioritari i el que sens dubte recorden és haver fet alguna activitat
amb el GOB.
Paral·lelament, la majoria de centres disposen de la figura del coordinador ambiental
(figura recollida en la legislació i que disposa d’un horari de dedicació a les seves funcions) i d’una comissió ambiental10 que s’encarreguen de tots els temes relacionats amb
qüestions de gestió ambiental del centre i elaboren un pla anual. Aquesta figura ha permès que molts centres hagin estat declarats centres ecoambientals en reconeixement
a les seves pràctiques sostenibles alhora que els obliga a mantenir i millorar els seus indicadors.
Tota aquesta tasca, sens dubte, va deixant empremta en l’alumnat, ja que, tot plegat,
són moltes les activitats que incideixen en els mateixos aspectes i que persegueixen uns
objectius semblants. Ara bé, tots sabem que el canvi de mentalitats és un procés lent
i el canvi d’hàbits quotidians encara ho és més, ja que els hàbits estan automatitzats i
són molt resistents al canvi. Per tant, és possible que el que ens calgui no sigui una gran
quantitat d’activitats sinó més aviat un conjunt d’activitats potents i ben coordinades.
Ara bé, quan parlem del concepte global de l’illa com a reserva de biosfera són molts
pocs els centres que afirmen haver-lo treballat de manera sistemàtica i reconeixen que el
concepte apareix més aviat difuminat entre l’alumnat, tot i que gairebé tothom és capaç
d’afirmar que implica una protecció del medi ambient. I són bastants els centres que han
expressat que mai no han rebut cap proposta de les institucions per treballar el concepte
d’una manera global. Elaborar i aplicar un extens conjunt d’activitats que tracten temes
molt diferents referits a àmbits concrets i a temàtiques molts diverses, tot i que puguin englobar-se sota el títol d’educació per al desenvolupament i que, en general, tractin temes
en el marc del concepte de reserva de biosfera, no assegura que el concepte complex de
reserva es vagi assolint.
Per tant, creiem que és important elaborar un programa global de caire educatiu
que incorpori la participació a tots els àmbits i que superi l’àmbit purament curricular i formal del sistema educatiu i que abasti tota la societat, començant als centres
educatius però tenint en compte tots tipus d’associacions, entitats, organismes i mitjans
de comunicació.

4. La tasca feta d’educació ambiental per diferents organismes
Seria difícil descriure amb precisió els diferents organismes que ha incidit en temes
educatius; són centenars les propostes que han arribat a les escoles i instituts que tracten problemes mediambientals i ens és impossible, en un article d’aquestes característiques, identificar i classificar totes les propostes, tot i que sí que hem de fer esment a un
conjunt de programes que estan íntimament relacionats amb els objectius de la reserva.

10

http://die.caib.es/normativa/pdf/2013/Instruccions_annexos_IES.pdf pàg. 46 (llegit 7-11-2013) i http://die.caib.es/normativa/pdf/2013/Instruccions_annexos_CEIP.pdf pàg. 43 (llegit 7-11-2013)
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4.1. Les propostes educatives del Consell Insular de Menorca
En el marc de les activitats de sensibilització i educació ambiental de l’oficina de la
reserva11 s’inclouen els següents programes:
• El programa Salut Jove, que és una oferta permanent de cursos i tallers que pretén
contribuir a l’adquisició de coneixements, actituds, valors i hàbits bàsics de salut i
de benestar físic, incloent tallers de promoció de la cultura i dels valors patrimonials
de l’illa. Esdevé una oferta educativa global i coherent del Consell Insular dirigida a
la comunitat educativa de gran qualitat i de gran acceptació per part dels centres
educatius. La temàtica dels tallers és molt variada; tracta temes com alimentació,
educació afectiva i sexual, prevenció del càncer de pell, prevenció de la pediculosi, prevenció i actuació en cas d’incendi, primers auxilis, preparació per afrontar la
mort, prevenció de les drogodependències i altres addiccions, prevenció de la violència de gènere, drets humans, donació d’òrgans, medi ambient, cultura popular,
art, patrimoni històric, sostenibilitat, coneixement del mercat laboral i de les institucions insulars... cinquanta-nou tallers són aplicats per persones externes als centres
i tres són programes amb materials de suport per ser aplicats pel professorat amb
l’assessorament de personal extern. Els resultats són excel·lents i la participació és
molt elevada; el curs passat hi participaren un total de 10.591 alumnes de trenta-sis
centres educatius dels quaranta que té l’illa de Menorca.
• En el marc del programa LIFE també s’han fet propostes educatives interessants;
LIFE BASSES, LIFE+ RENEIX, LIFE+ BOSCOS han generat itineraris didàctics interpretatius centrats en la biodiversitat de l’illa i diverses activitats educatives, com
l’activitat entorn a la bassa de Santa Eularieta (amb unitat didàctica inclosa).
• Amb col·laboració amb la Fundació Biodiversitat s’han editat dues unitats didàctiques: «Açò que veim cada dia» i «Sa sínia perd aigua» amb l’objectiu de conscienciar sobre la limitació dels recursos naturals.
• A través de la Fundació Mapfre, s’ha editat un còmic de conscienciació mediambiental amb relació a l’estalvi energètic: La Ecopatrulla. Ahorramos energía en Menorca, reserva de biosfera.
• I finalment, el Consorci de Residus i Energia de Menorca porta a terme campanyes
de conscienciació i sensibilització en matèria de residus domèstics. Aquesta és una
de les campanyes que té més ressò a escala social, ja que abasta tots els segments de la població.
Com es pot comprovar, tot plegat, representa un gran esforç per facilitar a les escoles
i instituts recursos, materials i propostes per introduir temes d’actualitat amb metodologies innovadores i de perspectives diferents.

11
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4.2. Les propostes educatives de l’OBSAM
L’OBSAM, en el seu inici va fer un intent de desenvolupar una línia pròpia d’educació
ambiental, pensant que podria ser útil dedicar part del seu treball a crear materials útils als
educadors. Es van encetar tres línies de feina:
• Es va elaborar un material didàctic sobre el residus de Menorca a partir d’un conveni amb el Servei d’Educació Ambiental del GOB. En aquesta línia, va editar uns
contes sobre la mobilitat il·lustrats i amb material gràfic basat en transparències per
ajudar a contar-los. Aquesta línia de publicacions es va abandonar ja que hi havia
altres institucions que ja ho feien amb més recursos.
• En segon lloc, l’OBSAM va impulsar i organitzar amb la Fundació SA NOSTRA una
exposició amb voluntat educativa sobre el paisatge de Menorca. Els alumnes de les
classes d’ESO van enviar fotos sobre paisatges de Menorca (valorant si creien que
estaven ben o mal conservats) i aquestes fotos eren part del material de l’exposició.
Aquesta exposició va ser visitada per gairebé 10.000 persones i va recórrer tots els
pobles de l’illa.
• La direcció de l’OBSAM ha col·laborat en l’Escola d’Estiu del MRPM en cursos sobre sostenibilitat o sobre l’ús d’informacions ambientals.
A part d’aquestes activitats, se n’han fet d’altres segons peticions com són visites de
grups de secundària, xerrades d’algun tècnic de l’OBSAM a algun centre o cursos, xerrades o itineraris guiats sol·licitats per grups de visitants de fora de Menorca.
Ara bé, a part de l’activitat que pugui desplegar l’OBSAM pensem que el seu disseny
i la seva existència cobreix perfectament una de les necessitats bàsiques de tot sistema
educatiu: coneixement científic actualitzat. Aquesta és la raó de ser l’OBSAM i la seva
gran virtut i potencialitat; els centres educatius disposen de tota la informació necessària,
actualitzada i en xarxa per poder desenvolupar la seva feina. Entitats com l’OBSAM ens
ofereixen les dades i els materials que ens permeten inutilitzar per sempre més qualsevol
intent d’introduir un llibre de text dins les aules.
4.3. Les propostes educatives del GOB
L’associació que ha desenvolupat l’esforç més important, qualitatiu i quantitatiu d’educació ambiental, és, sense cap tipus de dubte el GOB. El Servei d’Educació Ambiental12
(SEA) també compleix enguany vint anys, en els quals han realitzat activitats en què han

12

http://www.gobmenorca.com/educamb (llegit 9-11-2013)
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participat un total de 108.517 alumnes, amb més de cinquanta activitats diferents13 referides als diferents camps d’acció que implica la compatibilitat entre les activitats humanes i
la conservació dels valors naturals
El servei sorgí fruit de la creixent inquietud dels equips docents de l’illa envers el medi
natural i la seva problemàtica i preservació. El servei, a partir de 1993, ha anat ampliant
els horitzons i ha anat transmetent l’oferta educativa a escoles, instituts, associacions,
ajuntaments i altres sectors de la societat menorquina, i ha esdevingut un autèntic servei
d’educació ambiental. Des dels primers moments, ja volgut ser una eina per a tot el públic
però la creixent demanda per part dels centres d’ensenyament ha focalitzat molt la tasca
del servei.
La temàtica de les propostes educatives s’ha anat ampliant i diversificant en funció de
les necessitats i dels problemes que van sorgint: aigua, residus, energia, espais naturals,
territori, fauna, flora... de Menorca, però sense perdre de vista la dimensió planetària dels
problemes ambientals. Tota aquesta oferta ha anat evolucionant i adaptant i adoptant noves metodologies, com molt bé ens explica Montse Bau, la responsable del Servei d’Educació Ambiental del GOB14:
Paral·lelament, la metodologia de les activitats va evolucionant des de
xerrades i projeccions de diapositives, fins a tallers, jocs, itineraris, simulacions, i en general, estratègies innovadores i participatives que pretenen
treballar els continguts, actituds i valors de l’educació ambiental de forma
lúdica i entretinguda. De la mateixa manera, els seus escenaris van variant
des d’activitats a les aules, excursions a diferents paratges menorquins, fins
a visites monitoritzades al Centre de Natura, al Centre de Recuperació de
Fauna Silvestre o a Es Viver, espais gestionats pel GOB.
El SEA també ha estat motor de l’elaboració i l’edició de materials didàctics i recursos educatius complementaris, en col·laboració amb ajuntaments, Consell, IME, OBSAM, Oficina de la Reserva de Biosfera, entitats
financeres, etc.

13

El repte de l’aigua a Menorca (ESO, bat., cicles form. i admin.); Animalets (EI 3,4,5); Les cadenes alimentàries a partir
d’una egagròpila (5è, 6è i ESO); Per no perdre energia secundària, (bat., cicles form. i admin.); Anam d’excursió (1r, 2n,
3r EP); Excursions amb grups d’adults; Altres excursions; Fauna de Menorca (EP); Es Freginal; un parc amb història (1r,
2n, 3r, 4t EP); L’hospital d’animals (EI, EP, ESO, bat., cicles form. i admin.), Visitam un lloc (3r, 4t, 5è, 6è EP); La fàbrica de
reciclar (EI 3, 4, 5); Parc Rubió i Tudurí (tercer cicle EP, ESO, bat., cicles form. i admin.); Ses tortuguetes tornen a casa (EI
3, 4, 5) Feim una joguina: serp/balena; Els barrancs; El vol dels ocells; Les Aventures d’una Gota d’Aigua; Un món entre
la mar i la terra; Viatge d’una bossa de fems; Anam d’excursió al Parc (PN es Grau); Menorca, Reserva de la Biosfera; En
perill d’extinció; Un Vell marí molt especial; Fonts d’energia; Anem al bosc; Anem a la platja; Les platges i els residus; El
nostre amic el calàpet (CN); La platja és viva!; Fonts d’energia; Què és això de la matèria orgànica?; Un món entre la mar
i la terra; Anem a veure ocells; Bitxos; Educació del Gust; Na Mordala, un cranc; Les plantes endèmiques de Menorca;
Els Bolets a Menorca; Boletets; Mira es Vent.

14

Entrevista feta via correu electrònic dia 17 d’octubre de 2013 amb Montse Bau, responsable del Servei d’Educació
Ambiental del GOB Menorca.
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Tots aquests vint anys treballant al servei de l’educació ambiental han
consolidat el SEA com a eina bàsica per a la difusió i la conscienciació de
la població d’un valors de responsabilitat ciutadana envers el seu medi, el
medi de la reserva de biosfera.
En l’annex 2 podem veure bona part de la resta d’activitats desenvolupades pel GOB
durant aquests darrers vint anys.
4.4. La tasca dels camps d’aprenentatge
Els dos camps d’aprenentatge que hi ha a l’illa de Menorca desenvolupen una tasca
excel·lent en el camp de l’educació ambiental. Ambdós formen part de la xarxa de camps
d’aprenentatge de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears iniciada fa més
de vint anys i que constitueixen llocs privilegiats d’estudi i aprenentatge sobre el terreny
d’un ampli conjunt de continguts relacionats amb el medi natural i humà i les seves interaccions.
El camp d’aprenentatge des Pinaret, situat a Ciutadella, ofereix un interessantíssim
programa: animals de lloc, el bosc i jo, ecologia domèstica, el pinaret, l’hort, joc de descoberta de Ciutadella, jornada de feina, Menorca, reconeixement de plantes, Santandria i
es Castellar i el taller de Roques de Menorca.
Per la seva part, el camp d’aprenentatge del cap de Cavalleria, situat a la costa nord
del municipi des Mercadal, ofereix també un complet programa que comprèn diferents
indrets dins el terme del municipi com el camí de cavalls, la platja de Cavalleria, Cala Mitjana, l’alzinar (penya de s’Indi), el far de Cavalleria, reconeixement de plantes, orientació,
dinàmica de la platja, interpretació del paisatge i geologia de Menorca.
Les visites als camps d’aprenentatge per part dels centres educatius són molt constants i per reservar unes dates concretes cal apuntar-s’hi amb suficient antelació; els
camps són visitats també per grups escolars d’altres illes.
4.5. Les propostes educatives del parc natural de s’Albufera des Grau
El parc natural de s’Albufera des Grau és el nucli de la reserva de biosfera i alhora és
un parc natural gestionat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. L’albufera és una extensa zona humida que concentra una gran
diversitat d’ecosistemes: vegetació de riba, concentracions d’aus aquàtiques, terres de
pastures, cultius, boscos, dunes, platges, cales verges, penya-segats, l’illa d’en Colom...
Aquesta diversitat permet oferir una bona varietat de propostes educatives que són
molt ben valorades i que tenen molta demanda per part de les escoles i instituts de l’illa.
Les principals propostes són:
• Qui viu a s’Albufera? Es tracta de descobrir la fotja en el seu medi natural.
• Els exploradors de la natura. Aquesta activitat pretén descobrir les aus, anant en
silenci i a poc a poc.
• La mar. Aquesta activitat pretén descobrir la tortuga i els perills que la poden afectar.
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• Les aus de les zones humides. Es tracta de conèixer diferents aspectes de les aus i
el seu comportament.
• S’Albufera des Grau. Es tracta de conèixer les característiques de la duna mòbil.
• El far de Favàritx. Es tracta de conèixer els fars, el seu funcionament i ús.
• El taller d’aromes. Es tracta de conèixer les plantes aromàtiques i experimentar amb
les essències que se’n poden treure.
Tots els tallers impliquen una activitat prèvia a l’excursió, la visita al parc i una proposta
de feina després de la visita.
El parc també ofereix un conjunt d’activitats d’educació ambiental per al públic en
general adreçades al turisme nacional (visita guiada al parc i sortida en caiac a l’estiu) i a
la població local (sortida en caiac a l’estiu, gimcana des Grau durant les festes des Grau i
visita guiada a l’albufera durant tot l’any).
La participació és molt elevada. Durant el 2012, passaren pel parc un total de 2.548
(113 grups) alumnes de centres educatius de Menorca; la xifra ha anat creixent any rere
any: el 2007 hi passaren 1.913 alumnes i el 2012, 2.548. En aquests moments, tenint en
compte les limitacions de personal, el nombre de visites no pot créixer, tot i que hi ha demanda i grups en queden fora.
Les valoracions de les activitats són molt positives, la qual cosa genera més demanda.
Aquest és un altre exemple de la consciència ambiental existent a les escoles i instituts de
l’illa de Menorca que, sens dubte, s’ha de traduir, amb el temps, en actituds més respectuoses amb el medi ambient.
4.6. El projecte Educació per a la mobilitat sostenible. L’experiència de Menorca.
Reserva de biosfera 2006-2009
Una de les iniciatives més reeixides i més ben documentades sorgides des dels centres educatius és el projecte Educació per a la mobilitat sostenible amb la participació de
diferents administracions i del Centre de Professors de Menorca.
El projecte sorgeix de la constatació a partir d’un estudi de l’OBSAM que Menorca
és una illa hipermotoritzada, però també amb molts de vianants i que el cotxe privat és
el vehicle dominant, i els centres escolars estan situats en zones de molt trànsit, alguns
fora del centre de la ciutat, amb manca de seguretat per a ciclistes i vianants, amb mancances per a persones amb mobilitat reduïda i un transport públic deficitari. A partir del
debat de l’Agenda Local 21 de Maó s’hi detecten: problemes relacionats amb l’augment
del trànsit (perill, renous, volum, velocitat...); prioritat dels cotxes en la planificació de la
ciutat (marginació de sectors ciutadans...); pèrdua de qualitat de vida i necessitat d’altres
visions més humanes i integradores.
A partir d’aquesta diagnosi es crea una plataforma que es fixa una sèrie d’objectius i
engega un conjunt d’iniciatives en direcció a la mobilitat sostenible, per elaborar un decàleg per a la mobilitat alternativa:
1. Transport públic. Fomentar el transport públic urbà i interurbà.
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2. Xarxa supramunicipal. Connectar Maó, Sant Lluís i es Castell amb una xarxa alternativa que permeti el desplaçament a peu i en bicicleta d’una manera segura,
còmoda i prioritària respecte als vehicles de motor.
3. Xarxa urbana. Dissenyar i construir una xarxa urbana alternativa per als desplaçaments a peu, i amb bicicleta i amb prioritat davant dels vehicles a motor, que connecti el centre amb la perifèria i amb la xarxa supramunicipal.
4. Xarxa rural. Respectar la continuïtat i naturalesa dels camins rurals en les noves
construccions de carreteres i expansions urbanístiques. Donar-los un ús alternatiu
quant a mobilitat es refereix.
5. Equipaments de la xarxa. Habilitar la xarxa alternativa del mobiliari urbà necessari
per disposar d’ombra, il·luminació, descans i aigua.
6. Disseny adaptat als infants. Tenir en compte les necessitats i característiques dels
infants en el disseny i reordenació de la ciutat.
7. Itineraris escolars. Prioritzar l’adequació d’itineraris escolars segurs perquè els infants puguin anar tot sols a escola.
8. Disseny adaptat als ciutadans amb mobilitat reduïda. Redactar, aprovar i executar un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques a la xarxa viària, espais urbans i edificis públics.
9. Educació i informació. Organitzar programes educatius pel que fa a la mobilitat alternativa. Elaborar una guia sobre el disseny de la ciutat i com utilitzar-la de manera
sostenible.
10. Planejament i gestió. Incorporar tots els punts d’aquest decàleg al Pla general
d’ordenació urbana. Desenvolupar i concretar al màxim dins el PGOU els diferents
objectius que s’exposen en aquest decàleg.
Paral·lelament s’inicien un conjunt d’activitats de divulgació, el projecte Petits estudiants, grans ciutadans; presentació d’al·legacions al Pla general de Maó; organització
de sortides amb bicicleta; disseny d’una xarxa ciclista; el bicicalbó (lloguer de bicicletes)
tallers mecànics; el projecte Anem a escola a peu tots junts; el projecte Borina’t, portat
a terme pels IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó; el projecte Comenius de l’IES Josep
Maria Quadrado de Ciutadella anomenat Bike Coast Bike amb un institut holandès; la
participació d’alguns instituts amb el projecte internacional sobre transport escolar i canvi
climàtic CO2nnect o la iniciativa del Consell de Participació Infantil del CEIP Sant Lluís en
la qual, per primera vegada a l’illa, es recullen aspectes sobre l’accés a l’escola a peu i
l’ús de la bicicleta, un projecte únic de gran valor pedagògic i formatiu15.
Un dels aspectes clau de tots aquests processos és la constatació que per transformar es necessita el treball coordinat de tècnics, polítics, ciutadans i escola. I aquesta és
una de les valoracions i dels aspectes a millorar: la manca de coordinació entre conse-

15

CONSELL DE PARTICIPACIÓ INFANTIL (2005). La veu dels infants I. Sant Lluís: Editorial Menorca; Ajuntament de Sant
Lluís.
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lleries i fins i tot entre regidories del mateix municipi ha dificultat el projecte; malgrat la
dedicació d’alguns centres i del regidor de mobilitat, el projecte original «Petits estudiants,
grans ciutadans» es pot considerar mort. Un altre dels aspectes a destacar és que no ha
estat un únic projecte cooperatiu sinó la suma de diversos projectes independents.
De totes maneres, a poc a poc es van notant alguns efectes positius d’aquesta experiència; hi ha alguns canvis físics a les nostres ciutats i també a les rutes interurbanes
(carril bici doble entre Maó i Sant Lluís)
Ara bé, encara és necessari seguir treballant per canviar actituds i hàbits en la ciutadania, en el professorat, en els polítics i tècnics, per coordinar-ne millor les accions i millorar
la coherència16.

5. La reserva de biosfera de Menorca i el sistema educatiu
Hem vist com s’han portat a terme una gran quantitat d’activitats, tallers, sortides,
xerrades i conferències al llarg de les darreres dècades que han tractar nombrosos temes
relacionats amb l’educació ambiental i pocs han treballat el concepte global i complex de
reserva de biosfera. Tot aquest gran desplegament d’activitats i propostes de diferents
organismes i institucions, sens dubte han ajudat en la tasca de sensibilització per a les
qüestions ambientals, però creiem que ha mancat algun tipus d’interlocutor o organisme
capaç de canalitzar una bona informació; però el problema no només és qüestió d’informació, és qüestió de coordinació i de priorització de materials i de continguts.
Els centres no han tingut mai un bon interlocutor institucional per tractar el tema
de la reserva de biosfera i trobar un bon suport pedagògic i bones informacions a
l’abast de les escoles i dels instituts. No hi ha cap organisme de la reserva adreçat a
l’àmbit educatiu, i quan diem àmbit educatiu hem d’entendre un àmbit educatiu genèric,
talment com ho hem defensat en la primera part d’aquest article. Sí que hi ha material de
divulgació, i molt bo, que tracta diferents aspectes puntuals, però entenem que no hi ha
prou implicació i manquen línies directrius clares en el camp de l’educació.
En altres reserves tenim exemples de la manera com s’han dissenyat interessantíssims
programes adreçats als centres educatius i al món educatiu en general. En la Reserva de
Urdaibai17, al golf de Biscaia, ha posat en marxa un programa educatiu força interessant,
com per exemple, l’Agenda 21 Escolar (organitzada sobre tres eixos: la millora ambiental
de l’entorn escolar, la innovació i la qualitat educativa i la participació en la comunitat local) i la Càtedra UNESCO sobre Desenvolupament sostenible i Educació ambiental: ciència i desenvolupament de capacitats (impulsar investigació aplicada, l’ensenyament i els
estudis especialitzats sobre desenvolupament sostenible i educació ambiental).

16

OQUIÑENA SMITH, BEGOÑA (2008). Els camins escolars de Maó a Suplement XOC del Diari Menorca 28 de maig.
Editorial Menorca.

17

https://www.euskadi.net/r49-12892/es/ (llegit 5-11-2013)
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Per tant, analitzada la situació que tenim, creiem que és del tot necessari algun tipus
d’acció per ajuntar esforços en educació per a la sostenibilitat i que la reserva de biosfera
és, sens dubte, el marc adequat per fer-ho.
Ara, el que cal és coordinar esforços, començant pels que pugui aportar l’Agència
de la Reserva de Biosfera, els coneixements de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) i l’Observatori Socioambiental (OBSAM), els professionals de l’educació dels diferents centres
educatius i del Centre de Professors (CEP), representants de la comunitat educativa en
general i representats d’entitats concretes que desenvolupen valuoses aportacions en el
camp de l’educació ambiental, com és el cas del GOB.
Aquest òrgan de coordinació, aquesta acció de caire educatiu és reclamada pel programa MaB de la UNESCO en el marc de la funció logística de les reserves de biosfera,
per tant, no estem demanant res extraordinari. El nom que li posem és indiferent; un fòrum educatiu per a la sostenibilitat a Menorca? Un fòrum per a l’educació sostenible? L’important sempre serà el contingut i la tasca que desenvolupi. Ara bé, això només
és una proposta que ha de ser debatuda i se n’ha de valorar la viabilitat per part de tots
els interessats i per part de les institucions.
Considerem que, com hem argumentat al principi de l’article, necessitem un plantejament educatiu més global, que abasti la totalitat de la societat menorquina per aconseguir que:
• L’illa, com a reserva de biosfera, esdevingui un lloc d’aprenentatge per al desenvolupament sostenible.
• Promoure la participació, no només a l’àmbit educatiu formal.
• Donar més protagonisme a la comunitat.
Creiem fonamental que hi hagi més implicació social i considerem que aquesta podria
ben bé iniciar-se als centres educatius atesa l’experiència acumulada en programes i propostes d’educació ambiental i de desenvolupament sostenible.
Una vegada exposada i debatuda aquesta comunicació va quedar més clar i palès la
manca de coordinació entre les diferents institucions que gestionen programes d’educació ambiental i la manca d’una visió global des de la reserva de biosfera.

6. Línies de feina de cara al futur
En aquest darrer apartat simplement recollirem les idees que hem anat desenvolupant
al llarg de l’article i, finalment, intentarem donar resposta a les preguntes plantejades en el
Bloc V: Economia, Educació i Benestar Social d’aquestes jornades.
Les idees que considerem fonamentals a mig i llarg termini són:
• Cal considerar que les reserves de biosfera són excel·lents llocs d’aprenentatge per al desenvolupament sostenible. Per aquest motiu, cal dotar l’agència
dels instruments i dels mitjans necessaris; però el més important és tenir la voluntat
d’exercir aquesta funció educadora. L’agència ha de disposar d’algun organisme
coordinador de les activitats d’educació ambiental i de les iniciatives per al desen-
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•

•

•

•

volupament sostenible capaç d’oferir una mirada global i complexa sobre la realitat
de l’illa.
Aquesta funció és social. L’educació esdevé un procés social; cal implicar tota
la societat en els processos de desenvolupament sostenible. Com a procés social, necessitem eines que ens permetin actuar en els diferents camps associatius.
Els processos i les iniciatives per a un desenvolupament sostenible són processos
socials que afecten tota la societat i tots els segments educatius, des de l’educació
formal fins a tots els segments d’educació no formal, educació permanent i educació al llarg de la vida. Parlem, per tant, de processos educatius d’ampli abast, que
comprenen tots els sectors socials.
En el marc de la reserva de biosfera de Menorca (i concretament en el marc de
l’Agència de la Reserva) caldria elaborar un programa global de caire educatiu
que superi l’àmbit purament curricular i formal del sistema educatiu i que abasti tota
la societat en direcció a totes les recomanacions internacionals. Aquest programa
global s’hauria d’elaborar a partir de les propostes coordinades de totes les institucions que, a hores d’ara, treballen per al desenvolupament sostenible, convenientment assessorades per tècnics i especialistes en educació.
Per a concretar aquesta actuació conjunta i coherent caldria un fòrum educatiu per
a la sostenibilitat a Menorca o un fòrum per a l’educació sostenible; l’important
seria el contingut i la tasca que hagués de desenvolupar, no el nom que se li doni.
Aquest fòrum hauria d’integrar els diferents sectors educatius, des de l’educació infantil fins a l’educació de persones adultes, passant per la formació professional o la
formació ocupacional, així com totes les associacions del tercer sector que treballen
en voluntariat i que també inclouen objectius formatius i educatius.
Una d’aquestes eines fonamentals serien els plans educatius de ciutat i d’illa.
El disseny de plans educatius de ciutat i d’un pla educatiu d’illa seria una de les fites
més cabdals per posar fil a l’agulla i millorar de manera significativa la situació actual. Aquests plans permetrien coordinar les accions de les diferents entitats i centres
educatius per a treballar de forma coordinada en la vista posada al desenvolupament sostenible de l’illa en el marc de la reserva de biosfera18. L’Associació Internacional de Ciutats Educadores tenen entre els objectius principals la promoció i el
disseny de programes per al desenvolupament sostenible en les ciutats adherides a
la Carta de Ciutats Educadores19, que recull en l’article 11:
‘11. La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants. Això suposa l’equilibri amb l’entorn natural i el dret a un medi ambient
saludable, a més del dret a l’habitatge, al treball, a l’esbarjo i al transport

18

http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubPortadaAc.do (llegit 10-11-2013)

19

http://www.bcn.cat/edcities/aice/estatiques/catala/sec_charter.html (llegit 10-11-2013)
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públic, entre d’altres. Al mateix temps, promourà de manera activa l’educació per a la salut i la participació de tots els seus habitants en bones pràctiques de desenvolupament sostenible.
• En el marc dels centres educatius, la figura del coordinador ambiental, de les comissions ambientals i les declaracions de centres ecoambientals s’haurien d’anar
reconvertint en coordinadors, comissions i centres de desenvolupament sostenible que implicaria una visió molt més global i abastarien molts dels problemes que
té plantejats la comunitat mundial en el vessant ambiental i social.
Sens dubte, una anàlisi més acurada ens permetria aprofundir més i encertar i concretar les propostes, però creiem que en el marc d’aquestes jornades poca cosa més
podem fer, ateses les limitacions de temps i d’espai. Ara bé, creiem que una de les raons
principals d’aquesta anàlisi global, mancada de dades més concretes i propostes més
acurades, és el fet que aquest estudi sobre educació és un dels pocs que s’han presentat
en el marc d’unes jornades sobre la reserva de biosfera de Menorca, després de vint anys
de la proclamació de l’illa. Considerem que aquest fet és un element a tenir en compte i
com a mínim el podem qualificar de preocupant, després de revisar el paper que ha de jugar l’educació en el marc de les reserves de biosfera i del programa MaB de la UNESCO.
Considerem, per tant, que aquesta celebració dels vint anys, ha de servir per plantejar
seriosament el tema educatiu des d’una perspectiva global en la direcció que s’exigeix
des del mateix programa MaB i crear algun òrgan de participació i de gestió capaç de generar propostes, coordinar accions i assegurar la coherència de les propostes educatives
en la línia de l’educació per al desenvolupament sostenible.
Creiem que estem parlant d’una prioritat de primer ordre, no de fites a mig ni a llarg
termini, ja que després de passats vint anys, no es pot concebre la mancança d’un òrgan
coordinador de les activitats educatives i l’existència d’un pla educatiu d’illa que marqui
les línies directrius d’una educació en majúscules per al desenvolupament sostenible.
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ANNEX 1
Les qüestions de debat plantejades en el bloc V:
economia, educació i benestar social
Des de la perspectiva de l’educació no és fàcil donar resposta a les tres qüestions plantejades, ja que fan més referència a l’àmbit econòmic social que a l’àmbit educatiu. Ara bé,
intentarem apuntar les línies bàsiques que es poden derivar de la nostra ponència i de les
dades que disposem de diversos estudis sobre el sistema educatiu de l’illa de Menorca.

1. Progrés econòmic i progrés social són directament proporcionals?
En el camp educatiu no i, per les dades que disposem, en el camp social tampoc. En
les èpoques de progrés econòmic, el sistema educatiu de l’illa ha crescut de forma molt
notable i ha donat acollida a gran quantitat de fillets i filletes de famílies immigrants que
acudien a l’illa en busca de feina en el sector de la construcció i derivats i en el sector
terciari (bàsicament turisme). En èpoques de creixement econòmic, la població escolar
ha anat creixent de forma notable i els recursos necessaris per atendre aquesta creixent
població i la creixent diversitat també ha anat augmentant però sempre en una proporció
molt inferior a les necessitats. Les necessitats sempre han anat per davant de la previsió
dels recursos i del professorat necessari per atendre-les.
Per altra banda, en època de crisi econòmica, educació i sanitat són els serveis en
què s’han retallat més els pressupostos, mentre que la població atesa, en el cas de l’educació ha baixat però de manera molt poc significativa. La reducció de professorat i de
recursos ha deixat molts programes d’atenció a les necessitats dels alumnes més desfavorits sense atenció.
Per tant, en època de prosperitat no s’han consolidat les plantilles ni els recursos i en
època de crisi, els centres educatius han estat els primers a patir les retallades de personal i recursos. Per tant, podríem parlar de proporcionalitat inversa.
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2. Situació de Menorca amb relació a la resta de les Balears i altres
territoris?
El sistema educatiu de Menorca manté unes característiques diferencials amb relació
a la resta de les Illes i a altres territoris:
Els centres públics acullen gairebé el 70 % de la població escolar, mentre que els
centres concertats en tenen el 30 %. Aquest percentatge es manté al llarg dels anys; per
tant, podem parlar d’una xarxa pública molt consolidada i de prestigi, valorada per la població.
La majoria de centres acullen alumnes amb necessitats educatives especials, ja que
l’illa no disposa de cap centre d’educació especial. Podem afirmar que el territori insular
va ser uns del primers a escala estatal que va aconseguir atendre tots els alumnes amb
NEE en el marc dels centres ordinaris. Paral·lelament, s’ha fet un gran esforç per integrar i
acollir els alumnes nouvinguts, provinents de la immigració dels anys noranta.
Un grup important de centres han iniciat interessants processos de formació que han
generat innovacions educatives, moltes ja consolidades, que esdevenen exemples per la
novetat, l’originalitat i la qualitat de les propostes.
Els centres educatius de l’illa de Menorca han mantingut un gran interès per l’estudi,
la sensibilització i la conscienciació envers el medi que ens envolta, la preservació dels
ecosistemes i del paisatge i l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els centres i la difusió
d’aquests a la població.
Ara bé, cal tenir en compte que aquestes característiques diferencials no tenen res a
veure amb la reserva de biosfera, ja que l’interès per la preservació pel medi natural és
previ a la declaració i la resta de trets diferencials són aspectes tècnics de caire pedagògic. Quan ens referim a l’interès per la preservació del medi natural per part dels centres
educatius ens referim, lògicament, a un ampli sector del professorat conscienciat que
sempre ha lluitat per generar, entre l’alumnat, aquesta consciència ambiental, la qual cosa
no implica que sempre s’hagin aconseguit els objectius entre l’alumnat; tot i que estem
convençuts que el professorat ha portat a terme una tasca molt rellevant en aquest camp
i ha sabut aprofitar totes les iniciatives que les institucions i col·lectius han ofert a l’escola.

3. Seguim un model diferent pel fet de ser reserva de biosfera?
Des de la perspectiva del sistema educatiu, no. En aquest aspecte hauríem d’afirmar
que si seguim un model diferent seria en sentit negatiu, ja que com hem dit, manca un
organisme coordinador i unes propostes coherents que presentin l’estudi del complex
concepte de reserva de biosfera no només als centres educatius sinó també a la resta de
la societat (especialment a les associacions).
La majoria de reserves de biosfera que hem pogut analitzar per sobre presenten interessants propostes educatives de gran abast, algunes de concretes i algunes de caire
global, que generen la participació de la comunitat que viu a la reserva i fomenta l’acció
en el marc de la gestió, enfrontant els problemes i generant coneixement.
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Creiem que a escala de participació, el que anomenàvem al principi el protagonisme
de la comunitat i a l’àmbit d’educació, el que anomenàvem al principi les reserves de biosfera com excel·lents llocs d’aprenentatge per al desenvolupament sostenible, hi manca
feina per fer.
De totes maneres, aquesta només és una opinió i aquí estem per debatre; compartir
les opinions i els coneixements ens fa més savis a tots, per tant, vostra és la paraula.

ANNEX 2
Activitats del servei d’educació ambiental del GOB
Centre de natura (Exposicions)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilitat sostenible. L’altra manera de moure’s (CN) amb col·laboració IME (OBSAM)
Les races autòctones de Menorca (CN)
Rius? Llacs? On es troben les aigües dolces de Menorca?
Xerrades a la fresca (CN) no escolars?
Imatges, la vida a Menorca durant la transició (1973-1983) (CN)
Del cacau a la xocolata (CN)
Biodiversitat, les mil i una formes de vida
La platja, dels alguers a les dunes
Jornades de Cinema de Mamb al museu de Natura
Espècies marines: la biodiversitat submergida
Mira es Vent
Els Bolets a Menorca
El Medi Ambient de Menorca
El Boom dels Fems
Camí de Cavalls; Camí de Detalls
Custòdia Marina
Custòdia Agrària

ALTRES
• CIM Platges 1a fase / CIM Platges 2a fase
• Compost Es Castell
• Compost Es Mercadal
• Residus Ciutadella (seguiment campanya per a formació voluntaris informadors de
carrer sobre els residus. Execució a càrrec de Mestral)
• GB Comerç
• Consorci Mestral-GOB
• Aula residus
• Campaments d’estiu
• Organització del curs «De l’Ambientalització del currículum a l’ambientalització del
centre» agost 2000 (XXIII Escola d’Estiu per a Ensenyants)

464

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

• Assessorament en construcció de nous centres educatius (EI i EP de Ciutadella)
• Pla d’ambientalització de centres educatius (ecoauditoria + pla d’actuació + execució accions) 3 centres implicats: EI Es Poriol, CP Pintor Torrent, CP St. Lluís juntament amb el Moviment de Renovació Pedagògica dins del marc de les ajudes a
ONG per a projectes de la reserva de biosfera (Menorca, reserva de biosfera)
• «Anam d’excursió» Sortides al camp per a joves
• «Cap de setmana a pagès». Estada a lloc de producció ecològica, realitzant feines
de pagès (joves 14-17 anys)
• Seguiment campanya turística 2000.
• Campanyes de conscienciació dirigides a la població general:
-- L’aixeta, l’hem de menar estreta!
-- Compost casolà
-- Reciclem la matèria orgànica (es Mercadal i es Castell)
-- La platja i els residus
• Excursió bici-gob
• pàgina web dedicada a l’educació ambiental
• Campanya de reducció i minimització de les bosses de plàstics en els comerços
d’alimentació
• Activitat «Fer un jardí a l’escola»
• Realització del «Curs d’Agents de la Reserva de la Biosfera» Abril 2002*
• V Congrés del GOB Menorca (nov.2003)
• Campanya «Juga Net», Campanya per a un consum responsable i adequat de les
joguines. Nadal 2005
• Camp de Treball al Centre de Recuperació 2003 (més altres anys)
• Creació de la Comissió Assessora d’Educació Ambiental (CAEA) 2003
• Participació taula rodona; «Sostenibilitat i qualitat de vida» Gener 2003
• Transgènics; Els Aliments i el Medi Ambient
• Participació en el taller-debat; «Un port per a Ciutadella» maig 2001
• Realització del «Curs de Formació Ambiental pel Personal d’Oficines de l’Ajuntament de Ciutadella»
• Programa Educatiu de la Ruta 2003: Costa Nord de Menorca (Juny-Juliol 2003)
• RRRR... El coneixement dels indicadors ambientals a partir de la problemàtica dels
Residus
• Campaments d’Educació Ambiental en Contacte directe amb la Natura, Abril 2002
• Formació Permanent al Professorat: Cursos del Repte de la Sostenibilitat a Menorca, de Biodiversitat i Interpretació de la Realitat, de Hort Escolar Ecològic (amb el
CEP), de Camí de Cavalls, Botànica
• Cursos UIMIR: Custòdia Agrària, Custòdia Agrària i Aigua
• Projecte Bon Profit! Educam Menjant (introducció de productes ecològics als menjadors escolars)
• Fira Ciència 2008: L’aigua és vida

465

P. ALZINA · Educació i reserva de biosfera: aportacions i perspectives de futur

MATERIAL DIDÀCTIC
• «La casa dels errors» pòster il·lustratiu del que «no» s’ha de fer per ser sostenibles.
• Edició i publicació dels llibres infantils:
-- Na tristras, una tortugueta
-- Punxes, l’eriçó
-- En fosquet, un mussol
-- Na Mordala, un cranc
• Llibre de Flors
• Llibre d’aus de Menorca
• Guia del Medi Ambient de Menorca
• Guia Exposició de Bolets
• Publicació Custòdia Marina
• Publicació Custòdia Agrària
• Fitxes i diferents materials de les activitats de l’oferta educativa
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Conclusions de les Jornades sobre
els vint anys de la reserva de biosfera
de Menorca
Antecedents i premisses
Les Jornades de l’IME sobre els vint anys de la reserva de biosfera (RB) de Menorca
representen una fita més en l’esforç periòdic d’avaluació i reflexió que, aproximadament cada cinc anys, ha portat a terme aquesta institució científica després de la declaració de 1993. Durant cinc dies s’han presentat i debatut trenta-set comunicacions i una
conferència inaugural, que han desgranat molts aspectes diferents de l’estat de la reserva
de biosfera en complir els vint anys i les perspectives d’aquest projecte en el futur més
immediat.
Es tracta d’unes jornades de caràcter cientificotècnic, i cada vegada (incloses les
Jornades del Llatzeret de 1989, sobre conservació i desenvolupament, que van donar
inici al procés de preparació de la candidatura de Menorca davant el programa MaB de la
UNESCO) s’han publicat posteriorment les comunicacions d’aquells experts que han estat cridats a fer la seva anàlisi de la qüestió. Aquestes aportacions, sumades, ens donen
una visió polièdrica de la reserva de biosfera, en lògica consonància amb la complexitat del cas que estudiam, la sostenibilitat a Menorca, una realitat formada per les diverses
cares i les moltes interrelacions de l’experiment social que suposa la recerca d’aquest
gran objectiu social i ambiental.
Tanmateix, hem volgut acompanyar aquestes múltiples comunicacions, que, insistim,
són la finalitat principal de les jornades, amb una aportació de síntesi, un document de
conclusions, que intenti donar compte dels debats que s’han produït i de les reflexions
que s’han compartit al llarg de les cinc sessions de les jornades.
Aquestes jornades han volgut retre un homenatge a Josep Miquel Vidal Hernández,
un dels principals artífexs del projecte de Menorca Reserva de Biosfera i que ens va deixar el 9 de gener d’aquest any, quan es compleixen vint anys de la declaració. En aquest
sentit, les jornades s’emmarquen absolutament dins de la filosofia i la trajectòria del
programa MaB, a partir del qual es va inspirar el projecte de desenvolupament sostenible
per a Menorca des dels anys vuitanta, és a dir, que la conservació ha de ser la base del
desenvolupament.
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I la conservació, com a primera funció de la RB, s’ha de centrar en la valorització
del patrimoni, entès aquest d’una forma àmplia i complexa, des dels recursos naturals
més bàsics, que compartim amb la resta del planeta, fins als elements més locals del patrimoni cultural material i immaterial, i que formen part de les senyes d’identitat d’aquesta petita comunitat humana.
El desenvolupament del qual parlam, en tant que segona funció de la RB, ha de ser
concebut com la combinació equilibrada dels vessants econòmic, social i ambiental, i
ha de donar lloc a normes, institucions i actuacions públiques i privades que no només
mostrin el seu efecte en termes de benestar per a la població local, sinó que han de tenir
una vocació d’exemplaritat i efecte demostratiu per a la resta del planeta.
La tercera funció de la RB, l’anomenada funció logística pel programa MaB, ha de
mantenir a llarg termini algunes de les seves actuacions de més èxit a Menorca, com el
seguiment que realitza l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), o la mobilització de recursos a favor de la recerca científica que fa l’IME amb el seu programa de beques, o l’estímul a la recerca universitària, i també les múltiples i diverses activitats d’educació ambiental de tot nivell a càrrec de moltes entitats i institucions, amb una voluntat
creixent de coordinació de tots aquests esforços i una definitiva empenta a la participació
social, una de les més grans carències de la reserva de biosfera de Menorca, detectada ja
en jornades anteriors.
Vint anys després, cal recordar i tenir com a referència inspiradora el fructífer context
social i polític que va fer possible la declaració: l’existència d’una comunitat científica
organitzada i compromesa amb la societat, la riquesa d’unes entitats cíviques proactives i
amb influència social, les sanes aspiracions dels sectors econòmics d’unes bases de negoci sòlides a llarg termini, la forta identificació de la ciutadania amb el paisatge i la cultura
propis, i la capacitat de consens i lideratge de les instàncies polítiques van confluir en un
projecte il·lusionador, que encara pot tenir un llarg recorregut històric.

Conclusions
El sentir general de les trenta-set comunicacions posa de manifest que l’experiment
de la reserva de biosfera de Menorca, iniciat l’any 1993, no sembla anar pel bon camí.
Es tractava d’una aposta forta per la sostenibilitat del desenvolupament humà a l’illa, però
les deliberacions de les jornades ens porten a expressar que no s’han portat a terme
suficients actuacions en el bon sentit, i ni la societat, ni les administracions, ni el sector
empresarial sembla que avancin prou en la bona direcció.
La il·lusió de cercar noves formes per fer que la conservació i el desenvolupament
convisquin equilibradament és encara present en tota la societat i en la major part dels
sectors que la componen, però hem detectat importants dubtes que ens porten a demanar no només un increment de l’interès i del compromís, sinó un canvi de direcció.
La gestió passiva del bon estat de les coses que les generacions actuals hem heretat no
pot quedar en mans de l’atzar o dels embats dels cicles econòmics internacionals, sinó
que ha de donar pas a una etapa de gestió activa de la recerca de la sostenibilitat del
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model menorquí. En cas contrari, la lenta però progressiva pèrdua de credibilitat la pot
dur al fracàs.

Bloc 1. Vectors ambientals: aigua, energia i residus
1. La dependència de Menorca de l’energia fòssil és gairebé total i l’aportació de
les energies renovables és molt baixa. Mentre la capacitat de producció d’electricitat a l’illa mitjançant energies fòssils s’ha multiplicat per cinc des de l’any 2000, les
energies renovables contribueixen avui dia amb només el 3 % del total consumit.
En conseqüència, la nostra contribució a les emissions de gasos d’efecte hivernacle
no és solidària amb la resta del planeta i estam molt lluny de poder complir els compromisos de referència del Protocol de Kyoto. Si en aquesta qüestió Menorca no és
gens exemplar, hi hem d’afegir que suposa una elevada factura econòmica, que en
un context de preus del petroli creixents genera escenaris d’insostenibilitat evident.
2. Un model de transició cap a l’autosuficiència energètica de Menorca basat en
energia de fonts renovables no ha de ser només una aposta sectorial, de solidaritat
amb la resta del planeta, sinó que es pot i s’ha de valoritzar com un veritable motiu
d’atractiu turístic i d’atracció d’inversions cap a múltiples activitats productives i de
creació de nous llocs de treball. Anar cap a aquest model és possible a Menorca,
amb les tecnologies actuals, si s’orienta cap a l’aprofitament del potencial termosolar
i la biomassa, i la generació elèctrica fotovoltaica i eòlica, principalment. La generació
d’algun vector energètic, com l’hidrogen, permetria superar les diferències temporals
entre producció i demanda, i les necessitats d’estabilització de la xarxa.
3. La gestió dels recursos d’aigua dolça que s’ha fet durant els vint anys des de
la declaració no respon a criteris de conservació. Durant els períodes de sequera,
s’han perdut reserves, en quantitat i qualitat, que no s’han recuperat durant els períodes de més pluviositat. Afortunadament, els estudis mostren que no hem creuat el
punt de no-retorn, però calen mesures urgents que, per altra banda, no són difícils
d’implementar des de Menorca i sense que sigui excusa que la competència administrativa de gestió dels recursos hídrics no hagi estat transferida al Consell Insular.
Es fa necessari la creació d’un consorci insular d’aigua en què prenguin part tots
els ajuntaments i el Consell.
4. En la gestió dels residus a Menorca, s’han fet avenços significatius. Tot i que la generació de residus segueix tendències al descens, trobam encara valors molt elevats
de generació per càpita superiors a les mitjanes espanyola i europea. Hi ha molt marge per millorar la recollida selectiva i el grau de reciclatge global del sistema (actualment del 3 %), si ens atenim a les xifres d’altres països i a l’objectiu europeu d’arribar
al 50 % a l’any 2020.
5. Les urbanitzacions litorals resulten poc sostenibles en l’ús de l’aigua i l’energia, i,
també, en la separació de residus. Aquesta situació és especialment acusada en zones residencials de cases aïllades amb jardí, on els consums solen ser molt superiors
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6.

7.

8.

9.

a la mitjana insular. En aquest sentit, es proposa engegar una iniciativa de conscienciació, suport tècnic i gestió de «nuclis turístics cap a la sostenibilitat».
La població a Menorca ha seguit una corba de creixement evident durant els darrers vint anys, que només s’ha desaccelerat amb la crisi actual. Açò suposa un augment de la pressió humana global sobre els recursos, que es manifesta en moltes
altres pressions més específiques. Des d’un punt de vista general, és lamentable que
s’observi aquesta correspondència entre creixement econòmic i pressió humana,
contradictòria amb la sostenibilitat: cal invertir aquesta lògica.
El nombre de vehicles privats ha seguit la tònica de la població i no s’ha complementat amb un suficient desenvolupament del transport col·lectiu. Tot i açò, la cobertura del transport públic és bona, però la freqüència és discutible, si no clarament
insuficient, i presenta una gran estacionalitat. Les mesures que es poden emprendre
en aquest sentit són fàcils i estan a l’abast dels agents de Menorca.
La implementació del vehicle elèctric és realment factible per les dimensions de
l’illa. S’hauria de començar amb el transport públic, amb la possibilitat de basar-se
en energia minieòlica i solar d’autogeneració. En un futur, es podria pensar a establir
una xarxa d’«electrolineres» que generin i disposin les càrregues per als vehicles particulars.
Les activitats de producció i comercialització alimentària són molt dependents
de l’exterior i de l’agroindústria: han proliferat les grans superfícies i les marques alimentàries multinacionals dominen el mercat; les explotacions de Menorca estan estancades en nombre i en superfície, exporten el que produeixen i, per altra banda,
hem d’importar quasi tot el que mengem; les ràtios d’energia invertida i obtinguda
en l’agricultura són negatives. Tot açò ens mostra que la RB ha d’establir alguna estratègia de més sobirania alimentària basada en la diversitat, qualitat i proximitat dels
aliments.

Bloc 2. Territori i paisatge
1. La superfície artificialitzada des de l’any 1990 s’ha incrementat un 41 %, amb un
creixement més gran durant la primera dècada. Durant els anys noranta es va créixer
més en urbanitzacions costaneres, mentre que durant els anys 2000 s’ha crescut
proporcionalment més en polígons industrials i de serveis. Al mateix temps, durant
aquesta segona dècada, l’interior de l’illa s’ha igualat amb el litoral en termes de ritmes de creixement urbanístic, o fins i tot l’ha superat si tenim en compte l’ampliació
dels polígons. El PTI no sembla que sigui l’origen de cap canvi important en l’evolució de les xifres globals de superfícies artificials, agrícoles o naturals de Menorca.
2. Els espais naturals sota figures legals de protecció necessiten una gestió activa
permanent. El primer motiu d’aquesta afirmació és l’eficiència econòmica, és a dir,
els recursos aplicats amb relació als resultats obtinguts. Les condicions bàsiques
d’aquesta gestió i de la seva eficiència són que hi hagi consistència entre els estudis
que s’encarreguen, els diagnòstics i les actuacions, i que s’organitzi la gestió amb
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una important participació social i major coordinació entre les administracions implicades.
La integració de les obres públiques en el paisatge hauria de ser un factor indissociable del seu planejament i execució, així com el seu dimensionament sota criteris
de limitació econòmica i un moderat ús del territori. No ha estat així durant aquests
vint anys. L’aeroport va ser ampliat a partir d’unes previsions de passatgers manifestament inflades. El port de Ciutadella va ser el resultat d’argumentacions tècniques
i econòmiques sense fonament, i el port de Maó és objecte de successives modificacions que en redueixen la làmina d’aigua. I tot açò està fet amb pressupostos
milionaris, despeses que no són alienes a les actuals dificultats financeres del sector
públic.
En carreteres, a Menorca, se n’han sabut aprofitar les existents sense, pràcticament, obrir-ne de noves, una bona tradició que ve de molt abans de la declaració de
RB. Les necessàries inversions a favor de la seguretat han de ser millores, sabent
que, en infraestructures, millorar no ha de significar, necessàriament, augment o creixement. Han de ser inversions en consonància amb les perspectives dels límits a
l’augment de pressió humana sobre el territori, principi general derivat de la funció de
conservació. No hem d’oblidar que les infraestructures acaben determinant els usos
del territori.
Les platges constitueixen la part del patrimoni natural damunt de la qual gravita la
principal indústria de l’illa, el turisme. Tanmateix, no gaudeixen d’una gestió suficient
per a la seva conservació, malgrat els evidents avenços d’aquests vint anys, durant
els quals s’ha dissenyat un model adequat d’aquesta gestió. La pressió que pateixen
les platges, els sistemes dunars i les parts submergides, és especialment creixent en
el cas de les platges naturals amb accés rodat, ja que s’han transformat en emblemes turístics del bon estat de conservació del medi natural de Menorca.
El Camí de Cavalls ha esdevingut un recurs turístic de primer ordre, especialment
en un temps de gran demanda d’activitats de turisme actiu. Al mateix temps, s’ha
convertit en la principal via de penetració dels residents al medi natural, amb un creixent ús recreatiu. Es fa necessari contenir la degradació i erosió del sender i l’entorn,
fets constatats en diversos estudis, per mitjà de planificació, vigilància i manteniment.
L’increment d’infraestructures, la major mobilitat i l’increment i diversificació de les
activitats turístiques en el medi natural han fet augmentar la «pressió humana difusa». Aquest nou concepte ens parla d’un impacte de baixa intensitat però de gran
extensió arreu del territori i, especialment, a l’interior de l’illa. Els estudis actuals
mostren que Menorca, per la seva insularitat i petita dimensió, és molt vulnerable a
aquesta pressió humana difusa en termes de biodiversitat.
Al llarg d’aquests vint anys, s’ha donat una proliferació d’edificacions disperses en
sòl rústic fins a crear gran nombre de nuclis rurals. Aquest model urbanístic duu
associat una sèrie d’impactes en termes de residus, mobilitat i pressió sobre els recursos. Per al seu control és important el paper del Consorci Insular de Disciplina
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Urbanística en Sòl Rústic i la formació en bones pràctiques a favor de la sostenibilitat
i l’autosuficiència en els nuclis ja consolidats.

Bloc 3. Conservació i gestió del patrimoni natural
1. Al llarg de les darreres dècades, la manca de maneig de les masses boscoses ha
conduït a un increment de la densitat de biomassa amb el consegüent augment de la
virulència i de la dificultat de control dels incendis. Així i tot, les estadístiques avalen
l’eficàcia dels serveis de prevenció i extinció d’incendis forestals actuals. Als últims
anys, els nous reptes se situen en les zones d’interfase bosc-urbanització i en el
manteniment del mosaic agroforestal.
2. L’estat de conservació dels torrents és molt deficient. Per una banda, no es manté
la franja de vegetació de la ribera i, per l’altra, els mètodes de neteja no són els adequats per a la seva conservació i l’assoliment del bon estat ecològic, tal com obliga
la Directiva marc de l’aigua.
3. Els projectes LIFE que s’han desenvolupat a Menorca són un bon exemple per aplicar a moltes de les actuacions de la reserva de biosfera. Parteixen dels principis de
fer emergir coneixements científics i tècnics previs a les actuacions en conservació, i
de comunicar i involucrar la societat. Han demostrat que amb pocs recursos es poden fer moltes coses eficaces per als objectius de conservació que s’havien marcat.
4. En el mateix sentit, les diverses xarxes de seguiment d’ocells que treballen a Menorca, basades en el voluntariat científic, són un altre bon exemple, demostratiu de la
il·lusió que desperta la conservació del medi natural entre amplis sectors de la població, i de les possibilitats de la participació i el compromís amb la RB.
5. Els estudis que s’han centrat en els valors naturals dels illots de Menorca demostren
la necessitat d’una gestió activa de la conservació, del mateix nivell que figures de
protecció del tipus de parc natural. En tot cas, haurien de formar part del nucli de la
reserva de biosfera, ja sigui incloent-los dins l’actual parc natural de s’Albufera des
Grau o considerant-los un parc addicional.
6. Abans de la declaració de RB, la gestió del medi marí era bàsicament pesquera i
no basada en coneixements científics. En aquests vint anys, hem après molt sobre
el medi marí que envolta l’illa i s’ha creat la reserva pesquera del nord de Menorca,
que ha donat bons resultats en increment de la biomassa de peixos i en recuperació d’espècies. Però, en conjunt, Menorca no disposa d’una gestió del medi marí
diferenciada de la resta de l’arxipèlag. La gestió s’ha fet sense tenir suficientment en
compte les dades científiques i els principis de sostenibilitat, o sigui que tot el que
hem après no ha servit per millorar la gestió el medi marí.
7. Patrimoni geològic (PG) és tot allò de la geologia que té un valor científic, didàctic
o paisatgístic. Per tant, una gestió integral del PG ha de donar valor als elements
geològics per a aquests fins; uns valors geològics que s’han de lligar al paisatge i a
la cultura, i assumir que tenen un potencial per al geoturisme. Cal dissenyar itineraris
que interpretin la geologia amb veracitat, però no dirigits a especialistes, sinó a donar
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eines interpretatives al gran públic. La figura de Geoparc és integrable dins la RB, o
qualsevol altra modalitat que també es basi en el fet d’assegurar la protecció efectiva
del PG i de la geodiversitat, millorar la comprensió del paisatge geològic, unificar el
catàleg de LIG (llocs d’interès geològic), ampliar l’oferta d’empreses de geoturisme,
avaluar la fragilitat i el risc de degradació del PG i preveure’n la restauració, si cal.
8. Cal recordar que la participació social és necessària i eficaç en tant que factor clau
de la gestió de la RB. Les Agendes Locals 21 així ho van demostrar, i és lamentable
que moltes hagin estat limitades des de l’Administració, fins a frustrar la il·lusió de
la participació que les animava. En tot cas, s’ha de donar prioritat a la visió insular
dels problemes. En aquest sentit, la figura del consorci insular temàtic és especialment útil a la reserva de biosfera, ja que permet abordar un àmbit d’actuació a través
d’una institució adaptable al cas, basada en la cooperació entre les administracions
implicades i que pot preveure mecanismes d’assessorament científic i de participació
social.
9. Cal insistir en la recerca de noves vies perquè tota la investigació que es duu a terme a l’illa i el coneixement que se’n deriva arribin a la societat. En aquest sentit, les
tasques de difusió i divulgació científica, així com l’educació i la conscienciació
ambiental, segueixen sent assignatures pendents per a bona part dels científics i estudiosos d’aquesta illa.

Bloc 4. Conservació i gestió del patrimoni cultural
1. El patrimoni cultural no pot ser només un recurs turístic. Ho ha de ser també d’educació, de formació, d’investigació, de participació, de qualitat de vida i d’identitat.
La fórmula que cal buscar és que la valoració social més la despesa en conservació
doni lloc a un resultat sostenible. Per tant, l’explotació turística sostenible del patrimoni material (arqueològic i etnològic) només serà viable amb la implicació de la
societat en la seva gestió. Açò exigeix dialogar, crear consensos i implicar agents
econòmics en la inversió i la conservació. Pot ser especialment mobilitzador posar en
marxa programes com «adopta un monument».
2. Des de la perspectiva antropològica, el veritable patrimoni és la cultura. És la resposta a les interpel·lacions del nostre entorn i del nostre passat. La llengua és el primer dels patrimonis immaterials que reconeix la UNESCO. Té el caràcter de bé rebut,
d’herència transmesa, que ens permet reconèixer-nos en la nostra identitat cultural.
3. La transmissió és el fonament del valor del patrimoni cultural. La tradició mai no ha
estat una simple repetició del passat, sinó que accepta ser modificada, però respectant-ne el sentit. El patrimoni cultural és un dels valors de la RB, reconegut per
la declaració i que gaudeix del caràcter de competència insular. Es tracta més de
conservar-lo que de preservar-lo, acceptant que el patrimoni té usos canviants i una
complexitat d’actors i de factors determinants, així com una articulació constant amb
el paisatge i la cultura. En aquest terreny, cal dir que s’han seguit els passos correc-
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tes per a la gestió activa del patrimoni cultural arqueològic, cosa que fa que, avui dia,
se’n puguin controlar les principals amenaces.
El patrimoni etnològic és part del patrimoni cultural i es pot utilitzar com a recurs turístic. Seria millor, però, si els autòctons de Menorca el coneguéssim millor, l’estimàssim i el valoràssim. Açò pot evitar que sigui transformat en un entreteniment folklòric,
cosa que, en lloc de fer-nos més originals, seria més tost al contrari, perquè açò ja
ha passat a massa altres llocs. En aquest sentit, recomanam reactivar el programa
de visites escolars al patrimoni etnològic.
El projecte Gibet (Grup d’Intervenció sobre Béns Etnològics), per mitjà dels voluntaris de la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella, és un bon exemple d’actuació
en el marc del que ha de ser la implicació de la societat en la reserva de biosfera.
Han intervingut sobre tot tipus de construccions de valor etnològic en mans de l’Administració, que, un cop restaurats, es retornen en bon estat a la mateixa.
El patrimoni arquitectònic pateix una penúria d’atenció social. Es basa en catàlegs incomplets i mostra un estat de conservació deficient en general, ja sigui per
la manca de recursos d’edificis privats o per la insuficient o nul·la gestió de moltes
edificacions militars. Cal un pla estratègic que tengui en compte els diversos factors
econòmics que suporta, i que en determini un model de gestió sota un lideratge institucional. En aquest àmbit, podria ser interessant la creació d’un Institut del Patrimoni Històric de Menorca, amb una composició pública i privada.
La singularitat del patrimoni cultural material i immaterial és valoritzable turísticament, però hauríem de procurar no caure en el negoci fàcil, que el deteriori i provoqui
la decadència del seu atractiu inherent. Tant el patrimoni etnològic com l’immaterial
pateixen una gran feblesa, en alguns casos crítica, a causa de la transformació de la
societat que provoca el desús d’alguns elements i la pèrdua de tradicions. El gaudi vivencial dels visitants i dels menorquins és l’única garantia de perpetuar aquest
patrimoni cultural immaterial, i açò vol dir actuar en benefici d’allò que es preserva i
també en benefici de les persones que ho preserven. La investigació prèvia és fonamental. Amb el coneixement podrem valorar realment el patrimoni que tenim i llavors
podrem actuar. Pel que fa al patrimoni immaterial, l’autenticitat que el fa singular i
atractiu es perd si no és viscut per la comunitat. La microtoponímia és un dels més
fràgils, i necessita recursos urgents per evitar pèrdues irreversibles que ja estan en
curs, causades per la desaparició de les fonts orals.

Bloc 5. Economia, educació i benestar social
1. Durant aquests vint anys, la taxa de creixement de Menorca ha suposat només el
75 % de la de les Illes Balears i la diferència s’ha mantingut estable tot el període.
El declivi menorquí s’ha de veure com un agreujament de la tendència depressiva
balear, la renda per càpita de la qual ha retrocedit un 25 % amb relació a la d’Espanya. Aquest fet és motivat perquè la nostra economia s’ha especialitzat en unes
activitats –turístiques i industrials– que han arribat a la maduresa. La major reculada
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de Menorca s’explica perquè aquí ha tingut més importància el procés de destrucció
de teixit industrial. Addicionalment, des del 1993 el pes del sector de la construcció
ha augmentat i el boom immobiliari que es va estendre fins al 2008 va ser a Menorca
més fort que a les altres illes. Per aquest motiu, la crisi dels anys següents ha tingut
més impacte. El creixement sostingut només es podrà assolir a través de la innovació i l’aportació de nou valor amb productes de qualitat, que permetin augmentar la
productivitat. Malauradament, la RB no hi ha jugat cap paper en el passat, però ho
hauria d’intentar en el futur.
Una de cada dues persones que ha anat a l’atur en els recents anys de crisi prové de
la construcció. Per altra banda, Menorca presenta l’estacionalitat més elevada de les
Illes en termes del mercat de treball. Ser RB durant vint anys, per tant, no ha servit
per evitar aquests elements d’insostenibilitat del model econòmic i laboral.
En turisme, Menorca com a destinació segueix tenint una actitud passiva, sense
haver-ne consensuat un model. La major part de les places hoteleres estan en mans
d’empreses de fora de Menorca i el poder dels operadors turístics és molt gran, fins
al punt que no hi ha gaire capacitat de «vendre», sinó més tost de «ser comprats».
Menorca és un producte turístic, sí, però definit per aquells que tenen accés al mercat, no pels agents d’aquí. És només aquell territori que suporta les places, però que
no les controla.
Fer empresa no és un valor social suficientment reconegut i patim una descapitalització de recursos humans, que s’han drenat des de l’educació cap a la construcció
i el turisme. Cal articular un trinomi universitat-empresa-administració per afavorir les
estratègies d’especialització intel·ligents: basades en el coneixement, la sostenibilitat
i la creativitat. Una opció molt interessant per a la reserva de biosfera de Menorca
seria la creació i l’impuls d’un veritable centre BIT.
El Contracte agrari de la reserva de biosfera (CARB) ha estat una de les actuacions
estrelles de la RB del final d’aquest període de vint anys, perquè ha afavorit les bones pràctiques i la diversificació de les activitats agràries, com una forma de contraposició a una agricultura més intensiva i prou subvencionada. Cal reforçar aquesta
política del CARB amb més recursos humans i tècnics que garantesquin un major
seguiment de les actuacions i dels resultats.
La custòdia agrària del GOB és un bon exemple de com es poden fer coses en el
mateix sentit de l’esperit de la RB, però fora del paraigua de l’Administració. Es tracta d’incorporar a la producció totes les externalitats positives que té una agricultura
responsable i valoritzar-les a favor de l’explotador de les terres,.
Moltes RB disposen d’un òrgan de coordinació de les iniciatives en el camp de
l’educació. No només de l’educació ambiental, sinó de l’educació en majúscules, la
que ha de formar persones amb valors sòlids, raonats i fonamentats. Una educació
lliure que ajuda a comprendre la diversitat, i que ajuda a conviure-hi, implicant-hi tota
la societat. El programa MaB proposa aquest òrgan de forma explícita, perquè les
RB són sobretot llocs d’aprenentatge per al desenvolupament sostenible.
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8. Quan analitzam els vint anys de la RB, pot semblar molt de temps. Però, si adoptam una perspectiva històrica, el temps és més relatiu. Un exemple ha estat la creació de l’OBSAM, que ha garantit una continuïtat del pensament sobre la RB més
enllà dels cicles polítics. També molts altres han contribuït a un procés important
d’adquisició de nous coneixements. Açò ens ha de permetre projectar una mirada
global i sense mancances, superant aquesta fragmentació de l’actual RB que les
jornades han detectat.
9. Durant aquest període dels seus primers vint anys, la reserva de biosfera ha estat
portada endavant només per una part de la societat, principalment l’Administració
insular i sectors científics i conservacionistes. Però no ha calat prou i no hi ha hagut
un lideratge polític prou clar. L’Administració ha perdut una oportunitat, que esperam
que recuperi prest, de donar exemple, d’estimular la implicació social i d’organitzar
i animar els òrgans de participació de la RB.
10. Una valoració d’aquests vint anys ha de tenir en compte que els vuitanta foren anys
de gran conflictivitat ambiental. La RB va aportar la il·lusió de crear consens i que
l’Administració s’ocuparia de liderar-lo. Però actualment ens enfrontam a un nou
context: l’Administració es retira de moltes de les coses que feia abans. S’està reorganitzant el món associatiu i la participació de la ciutadania, amb la incorporació
de noves generacions que comencen a mostrar quin pot ser el lloc de la societat civil
en el futur immediat.

Un decàleg per a la reserva de biosfera de Menorca en els seus vint anys
Tota la humanitat compartim un sol país, la biosfera, i el seu destí és el de tots. No
podem oblidar que ens enfrontam a la certesa del canvi climàtic i a la incertesa dels seus
efectes. El cost de l’energia, la disponibilitat d’aigua i la viabilitat dels ecosistemes bàsics
no són problemes només de Menorca sinó que ens agermanen amb la resta de les poblacions humanes del planeta. Una RB com la de Menorca ha de ser responsable localment,
però amb el pensament posat en la dimensió global d’aquests problemes. Les petites
accions exemplars són una de les grans esperances de la humanitat per trobar la forma
d’evitar el col·lapse global. Amb la mirada posada en aquesta exemplaritat feim les següents propostes.
Molts dels experts de les jornades han coincidit en una afirmació sorprenent: en general, i després de vint anys, Menorca no disposa d’una gestió de la sostenibilitat diferenciada de la resta de l’arxipèlag. Els avenços en investigació i coneixement no s’han traduït
en una gestió eficient envers la sostenibilitat. El fet de ser reserva de biosfera no ha servit,
fins ara i amb algunes excepcions, per posar en marxa mesures o instruments d’actuació específiques. Encara més: els principals indicadors mostren que no s’ha aconseguit
superar la contraposició existent entre desenvolupament econòmic i conservació dels recursos naturals, i que s’ha avançat molt poc en el model invers, aquell en el qual benestar
i qualitat de vida no s’haurien d’acompanyar necessàriament de més pressió sobre els
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ecosistemes, els recursos i el patrimoni cultural. També fruit d’aquesta reflexió feim les
propostes següents:
• Dotació de la RB de Menorca amb un equip tècnic propi, que doni solidesa i continuïtat a la gestió per damunt de les oscil·lacions polítiques. Instauració de la participació social en el marc de la RB com a mètode permanent de treball, de deliberació i de decisió. Activació del Consell Social de la RB.
• Creació d’un fòrum de tècnics de la RB, o estructura equivalent, que permeti establir mecanismes per comunicar i compartir inquietuds i coneixements entre els
tècnics de les diverses administracions públiques que s’ocupen de l’ambient, del
territori, dels recursos naturals i del patrimoni cultural. Reactivació del Consell Científic de la RB.
• Elaboració d’un pla estratègic de conservació d’abast insular, basat en estudis
científics, que sigui assumit per totes les administracions competents. La planificació s’ha de fer a mig i llarg termini i ha de preveure objectius avaluables.
• Elaboració participativa d’un pla educatiu, a mig i llarg termini, al voltant del concepte de reserva de biosfera. Citam com a model de referència els «projectes educatius de ciutat», que es podrien aplicar i coordinar sota la forma d’un «projecte
educatiu d’illa». Açò permetria unir els esforços de l’educació oficial amb el treball
de molts organismes públics i entitats del tercer sector.
• Consolidació d’una visió d’illa en la gestió de la sostenibilitat, amb el foment de
la figura dels consorcis insulars per tractar les temàtiques específiques, involucrant
totes les administracions implicades i establint mecanismes de control, transparència i participació social.
• Actuar no només en benefici d’allò que es conserva, sinó sobretot en benefici de
les persones que ho conserven, com a principi general que permeti a la RB ser el
factor principal per frenar la pèrdua de l’autenticitat, de les senyes d’identitat i de
la idiosincràsia de Menorca. A llarg termini açò només serà possible si es basa en el
gaudi vivencial real de les persones, residents i turistes, com a garantia del suport a
les estratègies de conservació.
• Desenvolupament sostenible és també desenvolupament saludable. La salut pública ha de ser incorporada a la reserva de biosfera com un criteri transversal que
pot ajudar a donar sentit a moltes de les actuacions, especialment les dedicades a
les bones pràctiques agràries, a la mobilitat sostenible i al gaudi dels paratges naturals.
• La transició energètica cap a fonts renovables és possible a Menorca, amb les
tecnologies actuals, si s’orienta cap a l’aprofitament de la biomassa, el potencial
termosolar i la generació elèctrica fotovoltaica i eòlica principalment, complementades amb la generació d’algun vector energètic, com l’hidrogen, que permeti solucionar les diferències temporals entre producció i demanda i les necessitats d’estabilització de la xarxa.
• Cal gestionar la freqüentació i la capacitat de càrrega de les platges naturals de
Menorca, en consonància amb la seva importància emblemàtica, i apostar forta-

479

Conclusions de les Jornades sobre els vint anys de la reserva de biosfera de Menorca

ment per la informació i la implicació dels usuaris. Aquesta gestió s’ha d’estendre
també a la resta de litoral i a l’interior de l’illa i determinar els impactes concrets de
cada lloc, així com les mesures de limitació d’aquesta freqüentació en els indrets
més vulnerables.
• La RB ha de tenir la vocació d’oferir noves oportunitats de creació de llocs de
treball, a partir del que s’anomena ocupació «verda». Les energies renovables,
la bioconstrucció, l’ecoturisme, les bones pràctiques i el producte local de qualitat, o la mobilitat sostenible són peces fonamentals d’aquest mosaic d’ocupacions
potencials. Sempre sense perdre de vista el seu possible impacte sobre un territori
vulnerable com és Menorca.
Comissió organitzadora de les Jornades sobre els 20 anys
de la reserva de biosfera de Menorca
Maó, 3 de desembre de 2013

480

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Conclusiones de las Jornadas sobre
los veinte años de la Reserva de la
Biosfera de Menorca
Antecedentes y premisas
Las Jornadas del Instituto Menorquín de Estudios (IME) sobre los veinte años de la
Reserva de la Biosfera (RB) de Menorca representan un hito más en el esfuerzo periódico de evaluación y reflexión que, aproximadamente cada cinco años, ha llevado a cabo
esta institución científica tras la declaración de 1993. Durante cinco días se han presentado y debatido treinta y siete comunicaciones y una conferencia inaugural, que han desgranado muchos aspectos diferentes del estado de la Reserva de la Biosfera al cumplir
sus 20 años y las perspectivas de este proyecto en el futuro más inmediato.
Se trata de unas jornadas de carácter científico-técnico, y en cada una de las ocasiones (incluidas las Jornadas del Lazareto de 1989, sobre conservación y desarrollo, que
dieron inicio al proceso de preparación de la candidatura de Menorca ante el programa
MaB de la UNESCO) se han publicado posteriormente las comunicaciones de aquellos
expertos que han sido llamados a hacer su análisis de la cuestiones. Estas aportaciones,
sumadas, nos dan una visión poliédrica de la Reserva de la Biosfera, en lógica consonancia con la complejidad del caso que estudiamos, la sostenibilidad en Menorca, una realidad formada por las diversas caras y las muchas interrelaciones del experimento social
que supone la búsqueda de este gran objetivo social y ambiental.
Sin embargo, hemos querido acompañar estas múltiples comunicaciones, que, insistimos, son la finalidad principal de las jornadas, con una aportación de síntesis, un documento de conclusiones que intente dar cuenta de los debates que se han producido y
de las reflexiones que se han compartido a lo largo de las cinco sesiones de las jornadas.
Estas jornadas han querido rendir un homenaje a Josep Miquel Vidal Hernández,
uno de los principales artífices del proyecto de Menorca Reserva de la Biosfera y que
nos ha dejado el 9 de enero de este año, cuando se cumplen veinte años de la declaración. En este sentido, las jornadas se enmarcan absolutamente dentro de la filosofía y
la trayectoria del programa MaB, a partir del cual se inspiró el proyecto de desarrollo
sostenible para Menorca desde los años ochenta, es decir, que la conservación debe ser
la base del desarrollo.
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Y la conservación, como primera función de la RB, se ha de centrar en la valorización del patrimonio entendido éste de una forma amplia y compleja, desde los recursos
naturales más básicos, que compartimos con el resto del planeta, hasta los elementos más locales del patrimonio cultural material y inmaterial, y que forman parte de las
señas de identidad de esta pequeña comunidad humana.
El desarrollo del que hablamos, como segunda de las funciones de la RB, debe ser
concebido como la combinación equilibrada de las vertientes económica, social y ambiental, y debe dar lugar a normas, instituciones y actuaciones públicas y privadas que
no tan solo muestren su efecto en términos de bienestar para la población local, sino que
deben tener una vocación de ejemplaridad y efecto demostrativo para el resto del planeta.
La tercera función de la RB, la llamada función logística por el programa MaB , debe
mantener a largo plazo algunas de sus iniciativas de más éxito en Menorca, como el seguimiento que realiza el Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM); o la movilización de recursos a favor de la investigación científica que realiza el IME con su programa
de becas; o el estímulo a la investigación universitaria, y también las múltiples y diversas
actividades de educación ambiental de todo nivel a cargo de muchas entidades y instituciones, con una voluntad creciente de coordinación de todos estos esfuerzos y un definitivo empuje a la participación social, una de las más grandes carencias de la Reserva
de la Biosfera de Menorca, detectada ya en anteriores jornadas.
Veinte años después, hay que recordar y tener como referencia inspiradora el fructífero contexto social y político que hizo posible la declaración: la existencia de una
comunidad científica organizada y comprometida con la sociedad, la riqueza de unas entidades cívicas proactivas y con influencia social, las sanas aspiraciones de los sectores
económicos de unas bases de negocio sólidas a largo plazo, la fuerte identificación de la
ciudadanía con el paisaje y la cultura propias, y la capacidad de consenso y liderazgo de
las instancias políticas, confluyeron en un proyecto ilusionante que aún puede tener un
largo recorrido histórico.

Conclusiones
El sentir general de las treinta y siete comunicaciones pone de manifiesto que el experimento de la Reserva de la Biosfera de Menorca, iniciado en 1993, no parece ir por
buen camino. Se trataba de una apuesta fuerte por la sostenibilidad del desarrollo humano en el isla, pero las deliberaciones de las jornadas nos llevan a expresar que no se han
llevado a cabo suficientes actuaciones en el buen sentido, y ni la sociedad, ni las administraciones, ni el sector empresarial parece que avancen lo suficiente en la buena dirección.
La ilusión de buscar nuevas formas para hacer que la conservación y el desarrollo
convivan equilibradamente es todavía presente en toda la sociedad y en la mayor parte
de los sectores que la componen, pero hemos detectado importantes dudas que nos
llevan a pedir no tan solo un incremento del interés y del compromiso, sino un cambio
de dirección. La gestión pasiva del buen estado de las cosas que las generaciones actu-
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ales hemos heredado no puede quedar en manos del azar o de los embates de los ciclos
económicos internacionales, sino que debe dar paso a una etapa de gestión activa de la
búsqueda de la sostenibilidad del modelo menorquín. En caso contrario, la lenta pero
progresiva pérdida de credibilidad la puede llevar al fracaso.

Bloque 1. Vectores ambientales: agua, energía y residuos
1. La dependencia de Menorca de la energía fósil es casi total y los aportes de las
energías renovables son muy bajos. Mientras la capacidad de producción de electricidad en la isla mediante energías fósiles se ha multiplicado por cinco desde el año
2000, las energías renovables contribuyen hoy en día con tan solo el 3 % del total
consumido. En consecuencia nuestras contribuciones a las emisiones de gases de
efecto invernadero no es solidaria con el resto del planeta y estamos muy lejos de
poder cumplir los compromisos de referencia del Protocolo de Kioto. Si en estas
cuestiones Menorca no es nada ejemplar, le debemos añadir que supone una elevada factura económica, que en un contexto de precios del petróleo crecientes genera
escenarios de evidente insostenibilidad.
2. Un modelo de transición hacia la autosuficiencia energética de Menorca basado en energía de fuentes renovables no debe ser solo una apuesta sectorial, de
solidaridad con el resto del planeta, sino que se puede y se debe valorizar como un
verdadero motivo de atractivo turístico y de atracción de inversiones hacia múltiples
actividades productivas y de creación de nuevos puestos de trabajo. Ir hacia este
modelo es posible en Menorca con las tecnologías actuales, si se orienta hacia el
aprovechamiento del potencial termosolar y la biomasa, y la generación eléctrica fotovoltaica y eólica, principalmente. La generación de algún vector energético, como
el hidrógeno, permitiría superar las diferencias temporales entre producción y demanda, y las necesidades de estabilización de la red.
3. La gestión de los recursos de agua dulce que se ha hecho durante los veinte años
desde la declaración no responde a criterios de conservación. Durante los períodos
de sequía, se han perdido reservas, en cantidad y calidad, que no se han recuperado
durante los períodos de mayor pluviosidad. Afortunadamente, los estudios muestran
que no hemos cruzado el punto de no retorno, pero se necesitan medidas urgentes
que, por otra parte, no son difíciles de implementar desde Menorca y sin que sea excusa que la competencia administrativa de gestión de los recursos hídricos no haya
sido transferida al Consell Insular. Se hace necesaria la creación un consorcio insular
de agua donde tomen parte todos los ayuntamientos y el Consell.
4. En la gestión de los residuos en Menorca se han realizado avances significativos.
No obstante y aunque que la generación de residuos sigue tendencias al descenso,
encontramos todavía valores muy elevados de generación per cápita superiores a las
medias española y europeas. Hay mucho margen para mejorar la recogida selectiva
y el grado de reciclaje global del sistema (actualmente del 36 %), si nos atenemos a
las cifras de otros países y al objetivo europeo de llegar al 50 % en el año 2020.
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5. Las urbanizaciones litorales resultan poco sostenibles en el uso del agua y la energía,
y también, en la separación de residuos. Esta situación es especialmente acusada
en zonas residenciales de casas aisladas con jardín, donde los consumos suelen ser
muy superiores a la media insular. En este sentido se propone poner en marcha una
iniciativa de concienciación, asesoramiento técnico y gestión de «núcleos turísticos
hacia la sostenibilidad».
6. La población en Menorca ha seguido una curva de crecimiento evidente durante
los últimos veinte años, que solo se ha desacelerado con la crisis actual. Esto supone un aumento de la presión humana global sobre los recursos, que se manifiesta en muchas otras presiones más específicas. Desde un punto de vista general,
es lamentable que se observe esta correspondencia entre crecimiento económico y
presión humana, contradictoria con la sostenibilidad: hay que invertir esta lógica.
7. El número de vehículos privados ha seguido la tónica de la población y no se ha
complementado con un suficiente desarrollo del transporte colectivo. Aun así, la
cobertura del transporte público es buena, pero la frecuencia es discutible, si no
claramente insuficiente, y presenta una gran estacionalidad. Las medidas que se
pueden emprender en este sentido son fáciles y están a la disposición de los agentes de Menorca.
8. La implementación del vehículo eléctrico es realmente factible dadas las dimensiones de la isla. Se debería empezar con el transporte público, con la posibilidad de
usar energía minieólica y solar de autogeneración. En un futuro se podría pensar en
establecer una red de «electrolineras» que generen y dispongan las cargas para vehículos particulares.
9. Las actividades de producción y comercialización alimentaria son muy dependientes del exterior y de la agroindustria: han proliferado las grandes superficies y las
marcas alimentarias multinacionales dominan el mercado; las explotaciones de Menorca están estancadas en número y en superficie, exportan lo que producen y, por
otra parte, tenemos que importar casi todo lo que comemos, las ratios de energía
invertida y obtenida en el agricultura son negativas. Todo esto nos muestra que la
RB debe establecer alguna estrategia de mayor soberanía alimentaria basada en la
diversidad, calidad y proximidad de los alimentos.

Bloque 2. Territorio y paisaje
1. La superficie artificializada desde el año 1990 se ha incrementado en un 41 %,
con un crecimiento mayor durante la primera década. Durante los años noventa se
creció más en urbanizaciones costeras, mientras que durante los años 2000 se ha
crecido proporcionalmente más en polígonos industriales y de servicios. Al mismo
tiempo, durante esta segunda década, el interior del isla se ha igualado con el litoral
en términos de ritmos de crecimiento urbanístico, o incluso lo supera si tenemos en
cuenta la ampliación de los polígonos. El Plan Territorial Insular no parece que sea el
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

origen de ningún cambio importante en la evolución de las cifras globales de superficies artificiales, agrícolas y naturales de Menorca.
Los espacios naturales bajo figuras legales de protección necesitan una gestión activa permanente. El primer motivo de estas afirmaciones es la eficiencia económica,
es decir, los recursos aplicados en relación a los resultados obtenidos. Las condiciones básicas de esta gestión y de su eficiencia son que haya consistencia entre los
estudios que se encargan, los diagnósticos y las actuaciones, y que se organice la
gestión con una importante participación social y mayor coordinación entre las administraciones implicadas.
La integración de las obras públicas en el paisaje debería ser un factor indisociable
de su planeamiento y ejecución, así como su dimensionamiento bajo criterios de limitaciones económicas y un moderado uso del territorio. No ha sido así durante estos
veinte años. El aeropuerto fue ampliado a partir de unas previsiones de pasajeros
manifiestamente hinchadas. El puerto de Ciutadella fue el resultado de argumentaciones técnicas y económicas sin fundamento, y el puerto de Maó ha sido objeto de
sucesivas modificaciones que reducen la lámina de agua. Y todo esto está hecho
con presupuestos millonarios, gastos que no son ajenos a las actuales dificultades
financieras del sector público.
En cuanto a carreteras, en Menorca, se han sabido aprovechar las existentes sin,
prácticamente, abrir otras nuevas, una buena tradición que viene de mucho antes
de la declaración de RB. Las necesarias inversiones a favor de la seguridad deben
ser mejoras, sabiendo que en infraestructuras mejorar no significa, necesariamente,
aumento o crecimiento. Deben ser inversiones en consonancia con las perspectivas
de los límites al aumento de la presión humana sobre el territorio, principio general
derivado de la función de conservación. No debemos olvidar que las infraestructuras
acaban determinando los usos del territorio.
Las playas constituyen la parte del patrimonio natural sobre la cual gravita la principal industria de la isla, el turismo. Sin embargo, no gozan de una gestión suficiente
para su conservación, a pesar de los evidentes avances en estos veinte años, durante los cuales se ha diseñado un modelo adecuado de esta gestión. La presiones que
sufren las playas, sus sistemas dunares y sus zonas sumergidas, son especialmente
crecientes en el caso de las playas naturales con acceso rodado, ya que se han
transformado en emblemas turísticos del buen estado de conservación del medio
natural de Menorca.
El Camí de Cavalls se ha convertido en un recurso turístico de primer orden, especialmente en un tiempo de gran demanda de actividades de turismo activo. Al
mismo tiempo, se ha convertido en la principal vía de penetración de los residentes
en el medio natural, con un creciente uso recreativo. Se hace necesario contener la
degradación y erosión del sendero y su entorno, hechos constatados en diversos
estudios, por medio de planificación, vigilancia y mantenimiento.
El incremento de infraestructuras, la mayor movilidad y el incremento y diversificación
de las actividades turísticas en el medio natural han hecho aumentar la «presión

485

Conclusiones de las Jornadas sobre los veinte años de la Reserva de Biosfera de Menorca

humana difusa». Este nuevo concepto nos habla de un impacto de baja intensidad
pero de gran extensión por todo el territorio y especialmente en el interior del isla.
Los estudios actuales muestran que Menorca, por su insularidad y pequeña dimensión, es muy vulnerable a esta presión humana difusa en términos de biodiversidad.
8. A lo largo de estos veinte años, se ha dado una proliferación de edificaciones dispersas en suelo rústico hasta crear gran número de núcleos rurales. Este modelo
urbanístico lleva asociado una serie de impactos en términos de residuos, movilidad
y presiones sobre los recursos. Para su control, es importante el papel del Consorcio
Insular de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico y la formación en buenas prácticas
en favor de la sostenibilidad y la autosuficiencia en los núcleos ya consolidados.

Bloque 3. Conservación y gestión del patrimonio natural
1. A lo largo de las últimas décadas, la falta de manejo de las masas boscosas ha conducido a un incremento de la densidad de biomasa con el consecuente aumento
de la virulencia y la dificultad de control de los incendios. Aun así, las estadísticas
avalan la eficacia de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales
actuales. En los últimos años, los nuevos retos se sitúan en las zonas de interfase
bosque-urbanizaciones y en el mantenimiento del mosaico agroforestal.
2. El estado de conservación de los torrentes es muy deficiente. Por un lado no se
mantiene la franja de vegetación de la ribera, y por otro, los métodos de limpieza no
son los adecuados para su conservación y el logro del buen estado ecológico, tal y
como obliga la Directiva Marco del Agua.
3. Los proyectos LIFE que se han desarrollado en Menorca son un buen ejemplo para
aplicar a muchas de las actuaciones de la Reserva de la Biosfera. Parten de los
principios de hacer emerger conocimientos científicos y técnicos previos a las actuaciones en conservación, y de comunicar e involucrar a la sociedad. Han demostrado
que con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas eficaces para los objetivos
de conservación que se habían marcado.
4. En el mismo sentido, las diversas redes de seguimiento de aves que trabajan en Menorca, basadas en el voluntariado científico, son otro buen ejemplo, demostrativo
de la ilusión que despierta la conservación del medio natural entre amplios sectores
de la población, y de las posibilidades de la participación y el compromiso con la RB.
5. Los estudios que se han centrado en los valores naturales de los islotes de Menorca
demuestran la necesidad de una gestión activa de la conservación, del mismo nivel
que figuras de protección equivalentes a un parque natural. En todo caso, deberían
formar parte del núcleo de la Reserva de la Biosfera, ya sea incluyéndolos dentro del
actual Parque Natural de s’Albufera des Grau o considerándolos un nuevo parque.
6. Antes de la declaración de RB, la gestión del medio marino era básicamente pesquera y no basada en conocimientos científicos. En estos veinte años hemos aprendido mucho sobre el medio marino que rodea la isla y se ha creado la reserva pesquera del norte de Menorca, que ha dado buenos resultados en incremento de la
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biomasa de peces y en recuperaciones de especies. Pero, en conjunto, Menorca no
dispone de una gestión del medio marino diferenciada del resto del archipiélago. La
gestión se ha hecho sin tener suficientemente en cuenta los datos científicos y los
principios de sostenibilidad, o sea que todo lo que hemos aprendido no ha servido
para mejorar la gestión del medio marino.
7. Patrimonio geológico (PG) es todo aquello de la geología que tiene un valor científico, didáctico o paisajístico. Por lo tanto, una gestión integral del PG debe dar valor
a los elementos geológicos para estos fines; unos valores geológicos que se han de
ligar al paisaje y a la cultura, y asumir que tienen un potencial para el geoturismo.
Hay que diseñar itinerarios que interpreten la geología con veracidad, pero no dirigidos a especialistas, sino a dar herramientas interpretativas al gran público. La figura
de geoparque es integrable dentro de la RB, o cualquier otra modalidad que también
se base en asegurar la protección efectiva del PG y de la geodiversidad, mejorar la
comprensión del paisaje geológico, unificar el catálogo de LIG (lugares de interés geológico), ampliar la oferta de empresas de geoturismo, evaluar la fragilidad y el riesgo
de degradaciones del PG y prever su restauración, si es necesario.
8. Cabe recordar que la participación social es necesaria y eficaz, en tanto que factor clave de la gestión de la RB. Las Agendas Locales 21 así lo demostraron, y es
lamentable que muchas de ellas hayan sido limitadas desde la Administración, hasta
frustrar la ilusiones de la participación que las animaba. En todo caso, se dará prioridad a la visión insular de los problemas. En este sentido, la figura del consorcio
insular temático es especialmente útil en la Reserva de la Biosfera, ya que permite
abordar un ámbito de actuaciones a través de una institución adaptable al caso,
basada en la cooperación entre las administraciones implicadas y que puede prever
mecanismos de asesoramiento científico y de participación social.
9. Se debe insistir en la búsqueda de nuevas vías para que toda la investigación que se
lleva a cabo en la isla y el conocimiento que se deriva llegue a la sociedad. En este
sentido, las tareas de difusión y divulgación científica, así como la educación y
concienciación ambiental, siguen siendo asignaturas pendientes para buena parte
de los científicos y estudiosos de esta isla.

Bloque 4. Conservación y gestión del patrimonio cultural
1. El patrimonio cultural no puede ser solo un recurso turístico. Debe ser también un
recurso de educación, de formación, de investigación, de participación, de calidad
de vida y de identidad. La fórmula adecuada es aquella en la que la valoración social
más el gasto en conservación da lugar a un resultado sostenible. Por lo tanto, la explotación turística sostenible del patrimonio material (arqueológico y etnológico) solo
será viable con la implicación de la sociedad en su gestión. Esto exige dialogar, crear
consensos e implicar agentes económicos en la inversión y la conservación. Puede
ser especialmente dinamizador poner en marcha programas como « adopta un monumento».
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2. Desde la perspectiva antropológica el verdadero patrimonio es la cultura. Es la
respuesta a las interpelaciones de nuestro entorno y de nuestro pasado. La lengua
es el primero de los patrimonios inmateriales que reconoce la UNESCO. Tiene el
carácter de bien recibido, de herencia transmitida, que nos permite reconocernos en
nuestra identidad cultural.
3. La transmisión es el fundamento del valor del patrimonio cultural. La tradición nunca
ha sido una simple repetición del pasado, sino que acepta ser modificada pero respetando su sentido. El patrimonio cultural es uno de los valores de la RB, reconocido
por la declaración y que goza del carácter de competencia insular. Se trata más de
conservarlo que preservarlo, aceptando que el patrimonio tiene usos cambiantes y
una complejidad de actores y de factores determinantes, así como una articulación
constante con el paisaje y la cultura. En este terreno, hay que decir que se han seguido los pasos correctos para la gestión activa del patrimonio cultural arqueológico,
lo que hace que, hoy en día, se puedan controlar sus principales amenazas.
4. El patrimonio etnológico es parte del patrimonio cultural y se puede utilizar como
recurso turístico. No obstante, sería mejor si los autóctonos de Menorca lo conociéramos mejor, lo quisiéramos y lo valoráramos. Esto podría evitar que sea transformado en un entretenimiento folklórico, lo que, en lugar de hacernos más originales,
haría más bien lo contrario, como ya ha pasado en otros lugares. En este sentido,
recomendamos reactivar el programa de visitas escolares al patrimonio etnológico.
5. El proyecto Gibet (Grupo de Intervención sobre Bienes Etnológicos), por medio de
los voluntarios de la Sociedad Histórica Arqueológica Martí y Bella, es un buen ejemplo de actuaciones en el marco de lo que debe ser la implicación de la sociedad en
la RB. Han intervenido sobre todo tipo de construcciones de valor etnológico, propiedad de entes públicos, que una vez restaurados, son devueltos en buen estado a la
Administración.
6. El patrimonio arquitectónico sufre una penuria de atención social. Se basa en
catálogos incompletos y muestra un estado de conservación deficiente en general,
ya sea por la falta de recursos en edificios privados o por la insuficiente o nula gestión en muchas edificaciones militares. Es necesario un plan estratégico que tenga
en cuenta los diversos factores económicos que supone y que determine un modelo
de gestión bajo un liderazgo institucional. En este ámbito podría ser interesante la
creación de un Instituto del Patrimonio Histórico de Menorca, con una composición
pública y privada.
7. La singularidad del patrimonio cultural material e inmaterial es valorizable turísticamente, pero deberíamos procurar no caer en el negocio fácil, que lo deteriore
y provoque la decadencia de su atractivo inherente. Tanto el patrimonio etnológico
como el inmaterial sufren una gran vulnerabilidad, en algunos casos crítica, debido
a la transformación de la sociedad que provoca el desuso de algunos elementos y
la pérdida de tradiciones. El disfrute vivencial de los visitantes y de los menorquines
es la única garantía para perpetuar este patrimonio cultural inmaterial. Esto significa
actuar en beneficio de lo que se preserva y también en beneficio de las personas que
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lo preservan. La investigación previa es fundamental. Con el conocimiento podremos
valorar realmente el patrimonio que tenemos y entonces podremos actuar. En cuanto
al patrimonio inmaterial, la autenticidad que lo hace singular y atractivo se pierde si
no es vivido por la comunidad. La microtoponimia es uno de los más frágiles, que
necesita recursos urgentes para evitar pérdidas irreversibles ya en curso, a causa de
la desaparición de las fuentes orales.

Bloque 5. Economía, educación y bienestar social
1. Durante estos veinte años la tasa de crecimiento de Menorca ha supuesto solo el
75 % de la de las Islas Baleares y la diferencia se ha mantenido estable todo el periodo. El declive menorquín debe verse como un agravamiento de la tendencia depresiva balear, cuya renta per cápita ha retrocedido un 25 % en relación a la de España.
Este hecho es motivado porque nuestra economía se ha especializado en unas actividades –turísticas e industriales– que han llegado a la madurez. El mayor retroceso
de Menorca se explica porque aquí ha tenido una mayor importancia el proceso de
destrucción del tejido industrial. Adicionalmente, desde 1993 el peso del sector de
la construcción ha aumentado y el boom inmobiliario que se extendió hasta el 2008
fue, en Menorca, más fuerte que en las otras islas. Por este motivo la crisis de los
años siguientes ha tenido un mayor impacto. El crecimiento sostenido solo se podrá
lograr a través de la innovación y la aportación de nuevo valor con productos de calidad que permitan aumentar la productividad. Desgraciadamente, la RB no ha jugado
ningún papel en el pasado, pero debería intentarlo en el futuro.
2. Una de cada dos personas que se ha ido al paro en los recientes años de crisis
proviene de la construcción. Por otra parte, Menorca presenta la estacionalidad más
elevada de las islas en términos del mercado de trabajo. Ser RB durante veinte
años, por lo tanto, no ha servido para evitar estos elementos de insostenibilidad del
modelo económico y laboral.
3. En turismo, Menorca como destino sigue teniendo una actitud pasiva, sin haber
consensuado un modelo. La mayor parte de las plazas hoteleras están en manos
de empresas de fuera de Menorca y el poder de los tour-operadores es muy grande,
hasta el punto que no hay demasiada capacidad de «vender», sino más bien de «ser
comprados». Menorca es un producto turístico, sí, pero definido por aquellos que
tienen acceso al mercado, no por los agentes de aquí. Es solo aquel territorio que
soporta las plazas, pero que no las controla.
4. Hacer empresa no es un valor social suficientemente reconocido y sufrimos una
descapitalización de recursos humanos, que se han drenado desde la educación
hacia la construcción y el turismo. Es necesario articular el trinomio universidad-empresa-administración para favorecer las estrategias de especialización inteligentes:
basadas en el conocimiento, la sostenibilidad y la creatividad. Una opción muy interesante para la Reserva de la Biosfera de Menorca sería la creación y el impulso de
un verdadero centro BIT.
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5. El Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera (CARB) ha sido una de las actuaciones
estrellas de la RB del final de este período de veinte años, porque ha favorecido las
buenas prácticas y la diversificación de las actividades agrarias, como una forma
de contraposición a una agricultura más intensiva y bastante subvencionada. Es necesario reforzar esta política del CARB con más recursos humanos y técnicos que
garanticen un mayor seguimiento de las actuaciones y de los resultados.
6. La Custodia Agraria del GOB es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer cosas
en el mismo sentido del espíritu de la RB, pero fuera del paraguas de la Administración. Se trata de incorporar a la producción, y valorizar a favor del explotador de las
tierras, todas las externalidades positivas que tiene una agricultura responsable.
7. Muchas RB disponen de un órgano de coordinación de las iniciativas en el campo
de la educación. No tan solo en educación ambiental, sino en la educación con
mayúsculas, la que debe formar personas con valores sólidos, razonados y fundamentados. Una educación libre que ayude a comprender la diversidad, y que ayude
a convivir, implicando a toda la sociedad. El programa MaB propone este órgano de
forma explícita, porque las RB son, sobre todo, lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible.
8. Cuando analizamos los veinte años de la RB, puede parecer mucho tiempo. Pero,
si adoptamos una perspectiva histórica, el tiempo es más relativo. Un ejemplo ha
sido la creación del OBSAM, que ha garantizado una continuidad del pensamiento
sobre la RB más allá de los ciclos políticos. También muchos otros han contribuido
a un proceso importante de adquisición de nuevos conocimientos. Esto nos debe
permitir proyectar una mirada global y sin carencias, superando esta fragmentación
de la actual RB que las jornadas han detectado.
9. Durante este periodo de sus primeros veinte años, la Reserva de la Biosfera ha sido
llevada adelante solo por una parte de la sociedad, principalmente la Administración
insular y sectores científicos y conservacionistas. Pero no ha calado suficientemente
en la sociedad y ha faltado un liderazgo político claro. La Administración ha perdido
una oportunidad, que esperamos que recupere pronto, de dar ejemplo, de estimular
la implicación social y de organizar y animar a los órganos de participación de la
RB.
10. Una valoración de estos veinte años ha de tener en cuenta que los ochenta fueron
años de gran conflictividad ambiental. La RB aportó la ilusión de crear consenso y la
Administración debía liderarlo. Pero actualmente nos enfrentamos a un nuevo contexto: la Administración se retira de muchas de las cosas que hacía antes. Se está
reorganizando el mundo asociativo y la participación de la ciudadanía, con la incorporación de nuevas generaciones que empiezan a mostrar cuál puede ser el lugar de
la sociedad civil en el futuro inmediato.
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Un decálogo para la Reserva de la Biosfera de Menorca en sus veinte años
Toda la humanidad compartimos un solo país, la biosfera, y su destino es el de todos.
No podemos olvidar que nos enfrentamos a la certeza del cambio climático y a la incertidumbre de sus efectos. El coste de la energía, la disponibilidad de agua y la viabilidad de
los ecosistemas básicos no son problemas solo de Menorca, sino que nos hermanan con
el resto de las poblaciones humanas del planeta. Una RB como la de Menorca debe ser
responsable localmente, pero con el pensamiento puesto en la dimensión global de estos
problemas. Las pequeñas acciones ejemplares son una de las grandes esperanzas de la
humanidad para encontrar la forma de evitar el colapso global. Con la mirada puesta en
esta ejemplaridad hacemos las siguientes propuestas.
Muchos de los expertos de las jornadas han coincidido en una afirmación sorprendente: en general, y después de veinte años, Menorca no dispone de una gestión de
la sostenibilidad diferenciada del resto del archipiélago. Los avances en investigación y
conocimiento no se han traducido en una gestión eficiente hacia la sostenibilidad. El hecho de ser Reserva de la Biosfera no ha servido, hasta ahora y con algunas excepciones,
para poner en marcha medidas o instrumentos de actuaciones específicas. Es más: los
principales indicadores muestran que no se ha logrado superar la contraposiciones existentes entre desarrollo económico y conservación de los recursos naturales, y que se ha
avanzado muy poco en el modelo inverso, aquel en el que el bienestar y calidad de vida
no deberían acompañarse necesariamente de mayor presión sobre los ecosistemas, los
recursos y el patrimonio cultural. También fruto de esta reflexión hacemos las siguientes
propuestas:
• Dotación de la RB de Menorca de un equipo técnico propio, que dé solidez y
continuidad a la gestión por encima de los vaivenes políticos. Instauración de la
participación social en el marco de la RB como método permanente de trabajo,
de deliberación y de decisión. Activación del Consejo Social de la RB.
• Creación de un fórum de técnicos de la RB, o estructura equivalente, que permita
establecer mecanismos para comunicar y compartir inquietudes y conocimientos
entre los técnicos de las distintas administraciones públicas que se ocupan del ambiente, del territorio, de los recursos naturales y del patrimonio cultural. Reactivación del Consejo Científico de la RB.
• Elaboración de un plan estratégico de conservación a nivel insular, basado en
estudios científicos, que sea asumido por todas las administraciones competentes.
La planificación debe hacerse a medio y largo plazo y debe prever objetivos evaluables.
• Elaboración participativa de un plan educativo, a medio y largo plazo, en torno
al concepto de Reserva de la Biosfera. Citamos como modelo de referencia los
«proyectos educativos de ciudad», que se podrían aplicar y coordinar bajo la forma
de un «proyecto educativo de isla». Esto permitiría unir los esfuerzos de educación
oficial con el trabajo de muchos organismos públicos y entidades del tercer sector.
• Consolidación de una visión de isla en la gestión de la sostenibilidad, con el fomento de la figura de los consorcios insulares para tratar las temáticas específicas,
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involucrando todas las administraciones implicadas y estableciendo mecanismos de
control, transparencia y participación social.
Actuar no solo en beneficio de lo que se conserva, sino, sobre todo, en beneficio de
las personas que lo conservan, como principio general que permita a la RB ser el
factor principal para frenar la pérdida de la autenticidad, de las señas de identidad
y de la idiosincrasia de Menorca. A largo plazo, esto solo será posible si se basa
en el disfrute vivencial real de las personas, residentes y turistas, como garantía del
apoyo a las estrategias de conservación.
Desarrollo sostenible es también desarrollo saludable. La salud pública debe ser
incorporada a la Reserva de la Biosfera como un criterio transversal que puede ayudar a dar sentido a muchas de las actuaciones, especialmente las dedicadas a las
buenas prácticas agrarias, la movilidad sostenible y el disfrute de los parajes naturales.
La transición energética hacia fuentes renovables es posible en Menorca, con
las tecnologías actuales, si se orienta hacia el aprovechamiento de la biomasa, el
potencial termosolar y la generación eléctrica fotovoltaica y eólica principalmente,
complementadas con la generación de algún vector energético, como el hidrógeno,
que permita solucionar las diferencias temporales entre producción y demanda, y
las necesidades de estabilización de la red.
Es necesario gestionar la frecuentación y la capacidad de carga de las playas naturales de Menorca, en consonancia con su importancia emblemática, y apostar
fuertemente por la información y la implicación de los usuarios. Esta gestión debe
extenderse también al resto de litoral y al interior de la isla, y determinar los impactos concretos de cada lugar, así como las medidas de limitación de esta frecuentación en los lugares más vulnerables.
La RB debe tener la vocación de ofrecer nuevas oportunidades de creación de
puestos de trabajo, a partir de lo que se denomina «ocupación verde». Las energías renovables, la bioconstrucción, el ecoturismo, las buenas prácticas y el producto local de calidad, o la movilidad sostenible son piezas fundamentales de este
mosaico de empleos potenciales. Siempre sin perder de vista su posible impacto
sobre un territorio vulnerable como es Menorca.
Comisión organizadora de las Jornadas sobre los 20 años
de la Reserva de la Biosfera de Menorca

Maó, 3 de diciembre de 2013
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Conclusions from the conference:
Menorca, after 20 years as a Biosphere
Reserve
Background and aims
These workshops were organised by the Institute of Menorcan Studies (IME) to celebrate 20 years of the Menorca Biosphere Reserve (BR). They are a good example of
the efforts that this scientific institution has devoted approximately every five years since
the declaration of the BR in 1993 to evaluating and assessing its progress. After the
inaugural address, over a period of five days 37 communications were debated covering
a wide range of aspects of the state of health of the BR 20 years after its declaration, as
well as its perspectives in the immediate future.
These workshops are both scientific and technical in content and after each year’s events (including the 1989 Llatzeret workshop on conservation and development that
marked the beginning of the preparations for the presentation of Menorca as a candidate
for UNESCO’s MaB programme) all the communications by the experts invited to analyse
the current situation of the island are published. In a global sense, these presentations
provide us with a multi-faceted view of the BR that takes into full account the complexity of the subject in question, i.e. sustainability on Menorca. The reality of the situation
is reflected in the many components and synergies contained within the great social and
environmental objectives of this island-wide experiment.
Nevertheless, the aim of this document that accompanies these communications –
which, we repeat, are the main findings of the workshops – is to provide a synthesis with
conclusions that we hope will reflect the debates that occurred and the shared conclusions that were reached after five days of workshops.
These workshops were also a homage to Josep Miquel Vidal Hernández, one of
the guiding lights behind the Biosphere Reserve, who died on 9 January 2013, 20 years
after its declaration. Thus, the workshops were conducted according to the philosophy
and progress of the MaB programme, which inspired the sustainable development
project on Menorca in the 1980s in which conservation was acknowledged as the cornerstone of this form of development.

493

Conclusions from the conference: Menorca, after 20 years as a Biosphere Reserve

Conservation, the first and foremost function of the BR, should be based on a broad
and complex heritage assessment that embraces the most essential natural resources that we share with the rest of the planet, as well as elements of both tangible and
intangible local cultural heritage that are part of the essential identity of this particular
small human community.
Development, the second main function of the BR, should be conceived as a balanced combination of economic, social and environmental elements that generate regulations, institutions and public and private initiatives whose objective is to improve local
inhabitants’ way of life and act as demonstrative examples for the rest of the planet.
The third function of the BR, known as the logistic function of the MaB programme,
is to ensure that some of the programme’s most successful activities continue to operate
in the long term. Examples include the monitoring carried out by the Menorcan Socio-Environmental Observatory (OBSAM), the use of resources in the IME’s grant scheme aimed at promoting scientific research, the backing of university work, and the numerous
highly varied environmental education activities at all levels that are performed by numerous entities and institutions on the island. There is a growing desire to coordinate all
these efforts and make a decided push towards improving popular participation, one of
the most serious failings of the Menorcan Biosphere Reserve and a shortcoming that was
highlighted in previous workshops.
Twenty years on, it is important to recall and maintain as a source of inspiration the
fruitful social and political context that made the declaration of the reserve possible. In the 1980s, the island possessed, amongst other things, an organized scientific
community committed to island society, a rich vein of influential pro-active civil entities,
economic sectors with viable aspirations and solid long-term business strategies, close
ties between the local population and the landscape and Menorcan culture, and political
institutions with the capacity to both dialogue and to instigate. All these factors converged
in this highly attractive project that still has many years to run.

Conclusions
The overall feeling of the 37 communications was that the Menorca Biosphere Reserve
experiment, begun in 1993, is not working well. The declaration of the BR was a conscious vote in favour of sustainable human development on the island. Nevertheless, the
debates and deliberations during the workshops made it clear that not enough positive
actions have been carried out: neither society as a whole nor local administrations nor
business sectors seem to be advancing in the correct direction.
The desire to create new ways in which conservation and development can co-exist
harmoniously is still present in Menorcan society as a whole and in most of the sectors
that form part of it. Yet, we have detected a number of important doubts that oblige us to
appeal for not only an increase in the interest in and commitment to the programme
but also a change in direction. The passive management of the way things happen that
current generations have inherited cannot be left at the mercy of chance or the vagaries
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of international economic cycles; rather, as a part of the Menorcan model, we have to
move towards active management in the search for sustainability. Otherwise, a slow
but inexorable loss of credibility will lead to failure.

Block 1: Environmental vectors: water, energy and waste production
1. Menorca’s dependency on fossil fuel is almost 100% as energy production by
renewable sources is very low. Although the island’s fossil-fuel electricity generation
capacity has quintupled since 2000, renewable energies still only contribute 3% of
the total energy consumed. Thus, our contribution to the production of greenhouse
gases shows little solidarity with the rest of the planet and we are far from fulfilling the
agreements established by the Kyoto Protocol. Menorca is not a good example in
this sense and it should be noted that, given current world oil prices, this dependence also implies a great economic cost and logically generates a degree of unsustainability.
2. A transition model towards energy self-sufficiency on Menorca based on renewable energy sources should not be simply seen as a sectorial option that aims
to show greater solidarity with the rest of the planet; rather, it can be – and should
be – seen as a powerful tourist attraction, and a way of encouraging investment in
numerous productive activities and of creating new job opportunities. Given current
technology, such a model is possible on Menorca if the island’s energy policies are
geared towards taking advantage of its thermosolar and biomass potential, and the
generation of electricity by, above all, solar panel- and wind-farms. The use of an
energetic vector such as hydrogen would enable the island to overcome seasonal
differences in production and demand and help stabilize its energy networks.
3. The management of freshwater reserves carried out over the 20 years since the
declaration of the BR have not followed conservationist criteria. During drought periods, both the quality and quantity of water reserves have fallen and are not restored
during periods of greater rainfall. Fortunately, recent studies indicate that we have not
yet reached a point of no return; nevertheless, strict measures are required, which
theoretically should not be difficult to implement. The fact that administrative control
of the island’s water resources has not been transferred to the Island Council should
not serve as an excuse, and it is now imperative that an Island Water Council be
created, on which all the island’s town councils and the Island Council itself will be
represented.
4. Waste management on Menorca has made significant advances in recent years.
Although the quantity of waste generated is tending to decline, per head the island’s
population still generates more waste than both the Spanish and European averages.
There is still room for improvement in selective waste collection and in the island’s
overall recycling figures (currently 36%), above all if we compare Menorca with other
countries and bear in mind the EU’s aim of reaching 50% recycling by the year 2020.
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5. Levels of sustainability in coastal tourist developments with regard to water and energy use, as well as the selective collection of waste, are poor. This situation is especially patent in areas of detached homes with gardens where consumption tends to
be much higher than the island average. Thus, an awareness-raising programme with
technical and management support should be set up to help ‘tourist nuclei move
towards sustainability’.
6. The population of Menorca has clearly increased over the last 20 years and this
growth has only decelerated with the recent economic crisis. Overall, this has meant
greater human pressure on resources, which is manifested in numerous other types
of smaller-scale, more specific types of pressures. In a general sense, it is worrying
that this correspondence between economic growth and human pressure on resources exists as it flies in the face of sustainability: this trend must be reversed.
7. The number of private vehicles has increased with the rise in population and has
not been matched by any adequate growth in the provision of public transport. Nonetheless, the public transport network is good, despite arguably unsatisfactory
bus frequencies and excessively seasonal timetables. The improvements that could
be implemented are obvious and are clearly within the reach of the island’s corresponding entities.
8. The use of electric vehicles is a clear possibility for the island given its size. The first
step should be to concentrate on public transport by developing a system based on
mini-wind power facilities and solar self-generation of energy. In the future, a network
of solar charging points for private electric vehicles could be set up.
9. Food production and commercialization are dependent on foreign markets and
the agro-industry. Large retail spaces have proliferated and multinational food brands
now dominate the market. Farms on Menorca are in a period of stagnation in terms
of both number and size, and export all they produce whilst we import almost all that
we eat. The ratio between the energy invested in and obtained from agriculture on
the island is negative. The BR must promote some kind of strategy aimed at greater
food sovereignity on the island based on diversity, quality and proximity.

Block 2: Territory and landscape
1. the non-natural land surface of the island has increased by 41% since 1990, above all in the period 1990–2000: in the 1990s coastal tourist development flourished,
while in the 2000s service and industrial sites grew proportionally more. In this latter
decade the rhythm of growth of built-up areas in the interior of the island equalled or
even surpassed (if we take into account industrial estates) that of the coast. The PTI
does not seem to have provoked any significant change in the evolution of the overall
land surface occupied by non-natural, agricultural and natural spaces on Menorca.
2. Legally protected natural areas require permanent active management. They must
be run according to criteria of economic efficiency, that is, the resources that are
spent on them must be proportional to the results obtained. The essential conditions
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for efficient management include coherence between the studies that are carried out
in the protected areas and resulting diagnoses and actions. Likewise, there should be
significant social implication in conservation efforts and coordination between all the
participating administrative bodies.
The integration of civil construction projects into the landscape should be a mandatory part of both their planning and execution, while their scale should conform to
economic restraints and the need to ensure only a moderate occupation of the land
surface. This has not been the case over the past 20 years. The airport was enlarged
on the basis of manifestly inflated previsions of passenger numbers. The Port of Ciutadella was designed based on spurious technical and economic arguments, while
the Port of Maó is constantly being increased in size and is currently losing water
surface. These are all activities associated with massive expenditure and are not unrelated to the current financial difficulties of the public sector.
Menorca has taken advantage of its existing roads and only built very few new ones,
a sensible tradition that goes back to way before the declaration of the BR. Investment in the island’s roads must be focussed at improving security since in terms of
infrastructures improvements do not necessarily require any increase in size or number. Such investment must reflect limits that need to be put on the increase in human
presence in the territory, which is the main principle that should be derived from the
function of conservation. We should not forget that, in many cases, it is the infrastructure network that ends up determining the uses made of the territory.
The island’s beaches are the part of the Menorca’s natural heritage on which its principal industry, tourism, is centred. Nevertheless, despite obvious advances over the
past 20 years towards an adequate management model, in practice not enough management is undertaken to guarantee the conservation of the beaches. The pressure
put on beaches, the dune systems and the island’s submarine heritage is growing,
above all on the natural beaches with vehicular access that have become one of the
main tourist attractions that reflect the excellent state of conservation of Menorca’s
natural treasures.
The Camí de Cavalls has become one of the island’s main tourist attractions, above all in light of the recent growth in demand for active tourism activities. It has also
become the chief way that residents come into contact with the island’s natural heritage, and so its use as a leisure resource has increased. The degradation and erosion of this long-distance footpath that has been detected by a number of studies
must be halted through planning, vigilance and maintenance.
The increase in infrastructures and greater public mobility, as well as the rise in and
diversification of outdoor tourist activities, has led to greater diffuse human pressure on the island. This new concept relates to the low-intensity but widespread impact
that is being felt throughout the island, but especially on its interior. Recent studies
show that, due to its insularity and small size, Menorca’s biodiversity is very vulnerable to this type of low-key human pressure.
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8. Over the past 20 years scattered constructions have proliferated on rural land and
have led to the creation of a large number of rural settlements. This growth strategy has had a serious impact in terms of waste, mobility and pressure on the island’s
resources. The role of the Island Consortium for Responsible Urban Growth in controlling such growth is crucial, as is the fomenting of good practices in the spheres of
sustainability and self-sufficiency in existing built-up areas.

Block 3: Conservation and management of the natural heritage
1. In recent decades the lack of forest management has led to an increase in the density of the forest biomass, which in turn signifies more virulent forest fires and greater
difficulties in extinguishing them. Nevertheless, available data reveal that the island’s
current forest-fire prevention and extinction services are efficient. In recent years,
new challenges for fire-fighters such as the forest-urban area interface and the maintenance of the agro-forestry mosaic have appeared.
2. The state of conservation of the island’s streams and gullies is poor. In many cases
the riparian woodland has been cut down and the methods used for clearing watercourses are not compatible with the conservation of the ecological quality of such
habitats, as is mandatory under the EU’s Water Framework Directive.
3. The LIFE projects that have been carried out on Menorca are good examples of
the type of actions that can be applied to aspects of the BR. They are based on the
principle of establishing scientific and technical knowledge before undertaking conservation actions, and then of involving society in general via the communication and
diffusion of activities and results. Their success shows that with just a few resources many efficient actions can be implemented that can further planned conservation
strategies
4. The bird-monitoring networks on Menorca based on popular participation are
another good example of what can be done, and demonstrate both the extent that
the conservation of the island’s natural heritage is of interest to many wide-ranging
sectors of the population, and the possibilities afforded by local people’s commitment
to the BR.
5. The studies of the natural values of Menorca’s many coastal islets show that these
habitats require active conservation management to natural-park level. These islets
should form part of the main core area of the BR, either by incorporating them into
S’Albufera Natural Park or through their declaration as a natural park in their own
right.
6. Before the declaration of the BR, the management of the island’s marine environment was basically centred on fisheries and had little scientific content. Over the
past 20 years, we have learnt a lot about the marine environment that surrounds
the island, and the fishing reserve created on the island’s north coast has given very
positive results in terms of increases in fish biomass and species recovery. Nevertheless, Menorca does not possess any type of marine management that differs from
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that practiced around the other Balearic Islands. Marine management on Menorca
has not fully taken into account either scientific data or the principles of sustainability
and, in other words, none of what we have learnt has been used to improve the management of our marine resources.
7. The island’s geological heritage (GH) corresponds to all the geological formations
and resources that potentially have a degree of scientific, educational or landscape
interest. Thus, any integrated GH management must assess and highlight all the geological elements that might be of use in satisfying these aims; additionally, these geological features should link landscape to culture and recognise the potential for promoting geological tourism on the island. Itineraries need to be designed that can interpret local geology accurately for local people and other non-specialists. A geopark
could be integrated into the BR, as could any other figure of protection based on (i)
ensuring the effective protection of the island’s GH and its geodiversity, (ii) improving
the understanding of the geological landscape, (iii) creating a single catalogue of the
island’s sites of geological of interest, (iv) increasing the number of geotourism businesses, and (v) the evaluation of the fragility and risk of degradation in the island’s
GH, and its restoration if necessary.
8. It is important to recall that social participation is both essential and effective, as
well as a vital part of BR management. The local Agenda 21 activities demonstrate
this and it is deplorable that brakes were put on many such initiatives by the local
administration, which had the effect of frustrating the popular participation that many
Agenda 21 activities depend on. Island-level visions must be given priority when
searching for solutions. Thus, the idea of thematic island consortiums is especially
appropriate for the BR as they can help ensure that activities are tackled by institutions that are flexible and knowledgeable of the issue in question. Any such institutions
should be based on cooperation between the corresponding administrative bodies,
and should include mechanisms that contemplate both scientific assessment and social participation.
9. It is important to emphasise the importance of finding new ways of guaranteeing that
all the research carried out on the island and the knowledge that is thus accrued
reaches the Menorcan public. Thus, scientific diffusion and promotion, as well
as education and environmental awareness raising, are tasks that still require greater
efforts from many of the scientists and researchers working on the island.

Block 4: Conservation and management of the cultural heritage
1. Cultural heritage must be much more than just a tourist attraction since it also
forms part of any society’s education, learning, research, participation, quality of life
and identity. The formula to be employed is that social awareness of local heritage
plus conservation costs should give rise to a sustainable result. Thus, sustainable
tourist exploitation of tangible cultural heritage (archaeological and ethnological) is
only viable if local society becomes involved in its management. This implies dialo-
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gue, the creation of consensuses and the implication of economic agents in investment and conservation. An excellent way of mobilising local people is to set up programmes such as Adopt a monument.
From an anthropological perspective, a society’s true heritage resides in its culture, which is expressed as our response to the demands that our surroundings and
historical past make on us. Language is the first of the intangible cultural manifestations recognised by UNESCO. It is a resource that is handed down, and which enables us to be aware of ourselves as part of our cultural identity.
Transmission is a fundamental part of cultural heritage. Tradition does not simply
imply a repetition of the past since, if its essence is respected, traditional can be
modified. Cultural heritage is one of the elements of the BR – recognised as such in
its declaration – and is an island-wide concern that is the responsibility of the island
and its people. It is more a question of conservation than preservation given that the
uses made by a society of its heritage change and necessarily involve a complex cast
of key actors and factors, as well as the constant interaction between landscape and
culture. We believe that correct steps have been taken to actively manage the island’s archaeological heritage, and that the factors that might be putting it at risk are
currently well under control.
Ethnological culture is part of cultural heritage and can be used as a tourist attraction. Nevertheless, it would be better if we Menorcans understood, appreciated and
valued own culture a little more. This would prevent it from being transformed into
simple folklore and from losing all its originality, as has occurred in too many other
places. Thus, we recommend that the programme of school visits to sites of ethnological interest be recommenced.
The Project Gibet (Grup d’Intervenció sobre Béns Etnològics) consists of volunteers
from the Martí i Bella History and Archaeological Society and is an excellent example
of how local people can become involved in the BR. This group has renovated all
types of public buildings of ethnological interest, which are then handed back to the
local administration once the restoration work is completed.
The island’s built heritage lacks social credibility. It is based on incomplete catalogues and in general its state of conservation is deficient, be it due to a dearth of necessary resources for preserving private buildings or the lack – in some cases total –
of management in many military installations. A strategic plan is needed that will take
into account the various economic resources that will sustain any such conservation,
and define a management model to be steered by solid institutional leadership. To
this end, the creation of a public-private Menorcan Institute of Heritage could be an
appropriate step.
The singularity of the island’s tangible and intangible cultural heritage can be
valued in terms of the tourism the island receives. Nevertheless, we have to be careful that we do not opt for a simple business-based solution that might lead to the
deterioration and decadence of the island’s inherent values. Both the island’s ethnological and intangible heritage suffer from a great weakness – which in some cases
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is critical – caused by transformations in society that have produced a disregard for
local material elements and traditions. Enjoyment by both local people and visitors is
the only guarantee that this intangible cultural heritage will be perpetuated, and this
requires work to back all actions aimed at preserving this culture and all the people
that are actively involved in it. Research is essential since with greater knowledge
we can truly assess the heritage that we possess before we act. The authenticity
that makes our intangible heritage so singular and attractive will be lost if it is not
experienced by local people. The island’s microtoponomy is one of the most fragile
elements of this heritage and resources are urgently needed to stem the loss of such
information in light of the disappearance of the transmitters of oral traditions.

Block 5: Economy, education and social welfare
1. Over the past 20 years the Menorcan economy has grown consistently at only 75%
of the growth rate of Balearic Islands as a whole. This decline is connected to the general slowing down of the Balearic economy, whose average per capita income has
dropped by 25% in comparison to that of Spain. On Menorca, the causes should be
looked for in the fact that the island has specialised in sectors – tourism and industry
– that have reached maturity, and the relatively greater deceleration of the Menorcan
economy can be attributed to the destruction of the island’s industrial fabric. From
1993 onwards, the construction sector grew and the building boom that lasted until
2008 was relatively greater on Menorca than on the other Balearic Islands. Consequently, the post-2008 crisis had a greater impact on Menorca. Sustainable growth
can only be achieved through innovation and the creation of added value via quality
products, which will increase productivity. Unfortunately, the BR has played no part in
this development to date, although it will have to try to do so in the future.
2. One in two of the people who have become unemployed in recent years on Menorca
due to the crisis worked in the building industry. Menorca has the highest degree of
seasonality in its labour market of all the Balearic Islands. The 20 years of the BR
have not helped to counteract these unsustainable elements that are inherent to the
island’s economic and employment models.
3. In terms of tourism, Menorca still exhibits a passive attitude and has never settled
on any particular model. Most of the island’s hotel beds are in non-Menorcan establishments and the power of the large tour operators is so great that the island has
little capacity to actively ‘sell’ itself — rather it is passively ‘bought’. Menorca is undoubtedly a tourist attraction per se but it is defined by those that control the market
and not by local people. The island welcomes tourists but does not control them.
4. The importance of entrepreneurship is no longer recognised and we are suffering
from a loss of human resources, who have been drained away from education into
construction and tourism. We must promote the triumvirate university-business-administration that favours intelligent specialist strategies based on knowledge, sustai-
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nability and creativity. A good option for the Menorcan BR would be to create and
promote a Balearic Centre for Technological Innovation.
The Biosphere’s Agrarian Contract (CARB) was one of the BR’s most successful
actions towards the end of this 20-year period since it is encouraged good practices and the diversification of agrarian activities in contraposition to more intensive
grant-dependent agriculture. This CARB policy must be strengthened and provided
with greater human and technical resources that will guarantee improved monitoring
of the activities undertaken and the results obtained.
The Agrarian Stewardship Project run by the GOB is a good example of how
projects can be organised in the same spirit as the BR but without the backing of the
public administration. The aim should be to incorporate into agricultural production all
the positives aspects of responsible agriculture and then promote them to favour the
person who is actually working the land.
Many RBs have coordinating bodies that work in environmental education, as well
as in education in its broadest sense (understood as a tool for promoting solid, reasoned and well-founded values amongst the local population). A free education system should help people appreciate diversity, help them to live with it and implicate the
whole of society in this process. The MaB programme explicitly sponsors such coordinating bodies since the BRs are above all places in which sustainable development
is promoted.
Although the 20 years of the BR may seem like a lengthy period of time, a longer-term historical view enables us to put these years into clearer perspective. A
good example was the creation of the OBSAM, which has ensured a continuity of
debate outside political circles on the role of the BR. Many others have contributed
to the important process of fostering greater knowledge, which should enable us to
form a complete global viewpoint to overcome the current fragmentation of the BR
detected during these workshops.
During these first 20 years, the Biosphere Reserve was only fully backed by a part of
local society, mainly by the island’s public administration and scientific and conservationist groups. As a concept, it is not sufficiently deeply rooted in Menorcan society
and there has been no clear political leadership. The island’s government has missed
an opportunity – which we hope it will soon be able to regain – to set an example, to
stimulate social involvement and to organise and promote organs for greater public
participation in the BR.
An evaluation of these 20 years must take into account the fact that the 1980s were
a period of great environmental conflict. The BR provided a way of creating a consensus that could be steered in the right direction by the public administration. Yet,
currently, we are having to face up to a new context in which local government is
stepping back from many of the tasks and duties that it once assumed. The world
of private associations and citizen participation is being reformulated and fresh
generations are arising who will determine the role of civil society in the near future.
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A decalogue for the menorca biosphere reserve in its first 20 years
The whole of humanity shares a single country, the world’s biosphere; its future is the
future of everyone. We should not ignore the fact that we are having to face up to a certainty, climate change, that has uncertain consequences. Energy costs, water availability
and the viability of basic ecosystems are all problems present on Menorca that we share
with all other human societies on our planet. A BR such as the island of Menorca must
act locally in a responsible fashion and think globally about the dimension of these problems. Small exemplary actions are the great hope for humanity as a way of avoiding
global breakdown. Thus, in the spirit of the need to set an example, we hereby make the
following 10 proposals.
Many of the experts who attended these workshops agree on what may seem a surprising statement: 20 years on, Menorca has not developed any kind of sustainable management that differs from that of the other Balearic Islands. Advances in research and
knowledge have not been translated into efficient sustainable management. The fact of
having been declared a biosphere reserve in itself has not (with a few exceptions) enabled
us to set up mechanisms or instruments for achieving specific aims. Worse still: the most
significant indicators suggest that we have not been able to overcome the conflict between economic development and the conservation of natural resources, and that we have
not advanced far enough in the opposite sense towards a situation in which human welfare and quality of life do not necessarily imply greater pressure on ecosystems, resources
or cultural heritage. The following ten ideas are based on these reflections.
• Provide the Menorca BR with its own management team not dependent on political instabilities that will provide greater solidity and continuity in management proposals. Encourage social participation in the BR as a permanent modus operandi for
debates and decisions. Promote the RB’s Social Council.
• Create a forum of BR technical staff or an equivalent structure that will establish
mechanisms for communicating and sharing concerns and knowledge between technical staff working for the different public administrative bodies that monitor the
island’s environment, territory, natural resources and cultural heritage. Reactivate the
RB’s Scientific Council.
• Draft a strategic island-wide conservation plan based on scientific studies that
will be acknowledged by all responsible administrative bodies. All planning must be
done with the mid-to-long term in mind and must contain objectives that can be fully
evaluated.
• Design a participative education plan for the mid-to-long term based on the concept of a biosphere reserve. Good references include the ‘city educational projects’,
which could be implemented as ‘island educational projects’. This would enable us
to combine the energies of the official education system with the work of many other
public and private third-sector bodies.
• Consolidate an island-based vision of sustainable management by promoting
the role of island consortiums in specific sectors, thereby involving all the pertinent
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administrative bodies and establishing control, transparency and social-participation
mechanisms.
Establish as a general principle for the BR the idea of acting not only to conserve
but also to benefit those that conserve, a concept that may help the BR to perform
a vital role in halting the loss of the authenticity, identity and idiosyncrasy of the
island of Menorca. In the long term this will only be possible if it is based on the true
pleasure of living on the island felt by local people and visitors alike, which will guarantee support for conservation measures.
Sustainable development is also healthy development. The concept of public health should be incorporated into the BR as a broad-ranging criterion that will help
vindicate many activities, above all in the spheres of agriculture, sustainable mobility
and the enjoyment of natural areas.
Using current technology a transformation in energy use towards renewable
sources is possible on Menorca if it is oriented towards biomass, thermosolar, photovoltaic and wind-power energy production, complemented with an energy vector
such as hydrogen that can help resolve the seasonal imbalances between production and demand and the need to stabilise the local energy distribution network.
It is vital to control public access and the carrying capacity of Menorca’s beaches
given their fame, and make a serious attempt to improve information and increase
the implication of beach users. This type of management should be applied to rest
of the island’s coasts, as well as the interior, and must determine the specific acceptable impacts at each site. Measures limiting access to the most vulnerable sites
must also be established.
The RB must aim to offer more employment possibilities, which could be regarded as ‘green jobs’. Renewable energy sources, bio-construction, ecotourism,
good practices, local quality-products and sustainable mobility are the key elements
in this medley of new job opportunities. However, we must not lose sight of the
possible impact that more job creation could have on a territory as vulnerable as
Menorca.
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Selecció de fotografies de les jornades

Inauguració de les Jornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca per part de les autoritats

La Sra. Josefina Salord, coordinadora científica de l’IME, dóna la benvinguda als assistents, acompanyada
del Sr. Jeroni Galmés (representant del Consell Científic del Comitè MaB), esquerra, i del president de
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera , el Sr. Fernando Villalonga, a la dreta
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Dos moments de la conferència inaugural, a càrrec del Dr. Joan Rita
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Selecció de fotografies de les jornades

Intercanvi d’impressions entre els assistents a les jornades durant les estones de descans.
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Taula de ponents participants al Bloc 1 «Vectors ambientals: aigua, residus i energia»
durant el debat obert entre els assistents
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Selecció de fotografies de les jornades

Un moment de la ponència del Sr. Jesús Cardona «El futur dels vectors ambientals en el context global i
local»

Taula de ponents participants al Bloc 2 «Territori i paisatge» durant el torn de paraula amb el públic assistent
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Un moment de la ponència del Sr. Fèlix de Pablo «Pressió humana difusa en l’entorn rural i natural»

Ponents participants al Bloc 3 «Conservació i gestió del patrimoni natural»
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Selecció de fotografies de les jornades

Un moment de la ponència «Els plans de protecció de les espècies de flora i fauna de Menorca:
situació actual i perspectives futures», a càrrec del Sr. Ivan Ramos.

Ponents participants al Bloc 4 «Conservació i gestió del patrimoni cultural»

512

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

El Sr. Joan Enric Vilardell durant la ponència titulada «I així, que passin els anys...»
sobre l’estat d’abandó del patrimoni arquitectònic de l’illa.

Ponents participants al Bloc 5 «Economia, educació i benestar social», amb el moderador Joan Lluís
Torres durant el debat amb el públic assistent.
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Selecció de fotografies de les jornades

Un moment de la ponència del Sr. Alfons Méndez sobre «Evolució econòmica»

El Sr. Joan Sánchez Tuomala durant la seva ponència titulada «La creació d’empreses»
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Exposició de pòsters a Can Victori de diferents entitats participants al llarg de les jornades
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Selecció de fotografies de les jornades

El Sr. Sergi Marí i la Sra. Agnès Canals durant la lectura comentada de les
Conclusions en la Cloenda de les Jornades
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L’assistència de públic va ser notable durant totes les sessions

Durant la cloenda també es van visionar vídeos sobre experiències de sostenibilitat
dutes a terme a altres reserves de biosfera
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SELECCIÓ DE PÒSTERS
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Pòsters
Amb la voluntat d’obrir la participació a les jornades a altres col·lectius i persones,
es va oferir la possibilitat de presentació de pòsters a entitats, centres educatius,
empreses i particulars lligats al món de la cultura, la ciència, etc., de manera que
qui volgués aportar la seva reflexió sobre la reserva de biosfera en tingués l’oportunitat. Aquesta opció també va permetre incorporar altres temes més enllà dels tractats estrictament en el programa i donar compte d’una sèrie d’actuacions i estudis
que s’havien realitzat a Menorca amb relació a la reserva de biosfera dins el darrer
quinquenni.
Els pòsters van estar exposats durant tota la setmana a Can Victori i van poder
ser revisats per tots els assistents a les jornades. A continuació, se’n publiquen
les còpies en miniatura, no tant per donar l’oportunitat de llegir-los, sinó per deixar
constància dels temes presentats.
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Pòsters
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Pòsters
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Pòsters
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Pòsters

528

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

529

Pòsters

530

JORNADES SOBRE ELS 20 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

531

Pòsters
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Aquest llibre, número
22 de la col·lecció
Recerca de l’Institut
Menorquí d’Estudis, s’ha
publicat exclusivament
en format electrònic.
S’ha acabat d’editar
l’abril de 2016 gràcies
a l’esforç de tots els
ponents participants
i de la comissió
organitzadora de les
jornades dels vint
anys de la reserva de
biosfera de Menorca.
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