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Menorca reserva de... què?
Hola!
Som na Closca, una tortuga mediterrània. Som descendent d’un grup
de tortugues que va arribar aquí de viatge amb els vostres avantpassats,
ara fa uns 3.000 anys. A Menorca la meva família va trobar un bon
ambient per quedar-s’hi a viure; tan bo que, a dia d’avui, aquesta illa és
un dels pocs llocs de la Mediterrània on la meva espècie encara té una
població abundant i gaudeix de bona salut.
Però no he vingut a parlar de mi, sinó de vosaltres i de la nostra illa: sabíeu que Menorca va ser
declarada reserva de biosfera l'any 1993? Voleu saber per què i tot el que implica aquesta declaració?
Acompanyau-me i trobarem les respostes!

A qui va dirigit?
Aquest quadern didàctic ha estat dissenyat per a la seva utilització als ensenyaments d’ESO i
batxillerat. Per a cada activitat s’indica el grau de dificultat mitjançant un color. Així, de menor a
major dificultat, tenim: verd, carabassa o vermell.

Objectius
•• Entendre el context, el procés i les implicacions de la figura de reserva de biosfera.
•• Apropar-se als principals valors naturals, patrimonials i culturals que conformen la reserva de biosfera
de Menorca, i adquirir eines per a la interpretació del medi.
•• Adquirir una visió general dels problemes que afecten la sostenibilitat a escala global i local.
•• Desenvolupar una visió crítica i reflexiva sobre els processos que intervenen en la sostenibilitat i
la influència dels hàbits de vida sobre aquesta, i adquirir eines per a la participació i la presa de
decisions.
•• Promoure una actitud favorable cap al respecte i la protecció dels recursos naturals i patrimonials de
l'illa i cap al medi ambient en general.
•• Valorar el paper del medi natural i els ecosistemes sobre la nostra qualitat de vida.
Conceptes clau: reserva de biosfera, desenvolupament sostenible, bioma, problemes ambientals,
petjada ecològica, biodiversitat, territori, paisatge, indicadors ambientals, patrimoni, cultura, economia i
participació ciutadana.

Orientacions pedagògiques
Els continguts estan especialment relacionats amb les àrees de ciències naturals i de ciències socials.
La majoria d'activitats que es proposen poden ser treballades a l'aula (en alguns casos s’ha de tenir
connexió a Internet). Al final del quadern trobareu una llista de recursos. Al web de l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera hi haurà disponible un solucionari per al professorat, amb indicacions per fer
algunes de les activitats.
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1. Què és una reserva de biosfera?
Sabeu què són les reserves de biosfera i quina és la seva missió?
Descobrim-ho i així podreu entendre millor què hi té a veure la
nostra illa en aquesta història...

D’on surt la figura de reserva de biosfera?
Per començar, convé saber que aquesta figura va ser creada per la UNESCO per distingir les regions
amb un patrimoni natural i cultural destacat on se cerqui l'equilibri entre les activitats humanes i el medi
ambient.

!

La UNESCO és una entitat que depèn de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), que
treballa per la pau, l'erradicació de la pobresa i el desenvolupament sostenible mitjançant
l'educació, les ciències, la cultura i la comunicació. Un dels programes de la UNESCO, el
Programa Home i Biosfera (o Programa MaB, de l’anglès Man and Biosphere), està dedicat a
millorar la relació entre les societats humanes i el medi ambient. Amb aquesta finalitat ha creat
la figura de reserva de biosfera.

Quina finalitat té?
Les reserves de biosfera tenen la missió d’harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural
amb el desenvolupament econòmic i social. Per tant, la finalitat de les reserves de biosfera és potenciar
el desenvolupament sostenible. De fet, aquests llocs actuen com a laboratoris a l'aire lliure on es posen a
la pràctica mètodes de gestió dels recursos naturals que puguin servir com a model per a altres territoris.
Ara bé, la figura de reserva de biosfera no és una figura de protecció legal, sinó un reconeixement que
fa la UNESCO a un territori valuós i ben conservat. Per tant, d’entrada no suposa cap limitació a les
activitats que hi tenen lloc. Més aviat el que implica és que tot el que es faci a la reserva es miri des del
prisma de la sostenibilitat i no posi en perill el nostre patrimoni cultural i natural.

El desenvolupament sostenible
El desenvolupament sostenible consisteix a satisfer les necessitats humanes del present sense posar
en perill el planeta, per tal que les generacions futures puguin satisfer les seves pròpies necessitats. La
sostenibilitat té tres eixos:
1. Ambiental, que implica mantenir
l’equilibri ecològic, no degradar ni esgotar
els recursos naturals
2. Econòmic, que implica un
desenvolupament eficient i equilibrat,
sense hipotecar el seu futur
3. Social, que implica un desenvolupament
equitatiu que garanteixi el benestar a tota la
població

SOCIAL

Habitable

Equitatiu

SOSTENIBLE
AMBIENTAL

ECONÒMIC
Viable
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Les tres funcions
Per acomplir la seva missió, les reserves de biosfera han de realitzar tres funcions:
CONSERVACIÓ de la biodiversitat, els ecosistemes i els paisatges.
DESENVOLUPAMENT humà i econòmic per millorar la qualitat de vida de la població local.
LOGÍSTICA de suport a la investigació, la formació i la comunicació.
CONSERVACIÓ

DESENVOLUPAMENT

Reserva
de
biosfera

LOGÍSTICA

Les tres zones
Per poder complir aquestes funcions, un dels requisits és tenir una planificació bàsica del territori i una
administració pública responsable del seu funcionament. Les tres zones en què es divideix una reserva
de biosfera són:

Zones nucli: espais naturals legalment
protegits, amb la funció principal de
conservació
Zones tampó o d'esmorteïment: àrees
amb activitats humanes no intensives, de
baix impacte
Zones de transició: àrees amb activitats
humanes més o menys intenses, que
poden incloure nuclis urbans i industrials,
on es promou el desenvolupament
econòmic sostenible
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Bé, ara que ja sabeu què és una reserva de biosfera i coneixeu la seva importància, us don la benvinguda
a la reserva de biosfera de Menorca. Formar part d’un territori tan especial ha de ser, sense cap dubte,
un motiu d’orgull. Ara bé, no podeu oblidar que vosaltres també sou la reserva de biosfera, és a dir, que
el seu futur és a les vostres mans...

ACTIVITAT 1
Mots encreuats de la reserva

HORITZONTAL
2. La zona que comprèn activitats humanes no
intensives s’anomena…
5. Primer eix de la sostenibilitat
7. La figura de reserva de biosfera va ser creada
per aquesta entitat
8. L’any 1993 Menorca va ser declarada reserva
de…
9. Segon eix de la sostenibilitat

VERTICAL
1. L’activitat humana dins una reserva de
biosfera ha de seguir uns criteris de
desenvolupament…
3. Tercer eix de la sostenibilitat
4. La zona on les activitats humanes són més
intenses es diu…
6. Els espais legalment protegits es troben a la
zona…
10. Acrònim de l’Organització de les Nacions
Unides
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2. Les reserves de biosfera al món
Ara que ja heu vist i entès què són les reserves de biosfera,
segurament us haureu demanat: a part de Menorca, quantes
reserves de biosfera hi ha? On són? Com són? Vegem-ho!

La Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera
A dia d'avui ja hi ha més de 660 reserves de biosfera repartides per tot el món (a més de 100 països!),
que formen el que s'anomena Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera. L’Estat espanyol és un dels
territoris amb més reserves de biosfera (actualment són 48!).

!

La biosfera és la capa del planeta terra on es desenvolupa la vida. Està formada per tots els
organismes vius juntament amb els medis que habiten, incloent el sòl, les aigües continentals,
els oceans i la part baixa de l’atmosfera.
La biosfera terrestre es divideix en biomes: són les regions naturals que es caracteritzen pel
clima i per la fauna i flora que hi viu adaptada a les condicions ambientals.

Reserves de biosfera i biomes del món
La idea del Programa MaB és que les reserves de biosfera siguin representatives dels principals biomes
que trobam al món. Al mapa següent veureu com es distribueixen, a grans trets, els grans biomes
terrestres. Segur que alguns els coneixeu o bé n'heu sentit a parlar!

n Selves tropicals n Praderies n Sabanes n Deserts n Boscos mediterranis
n Boscos caducifolis n Taigà n Tundra n Gels permanents
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ACTIVITAT 2
Una volta per la biosfera
Cercau al web biospheresmart.org informació de cinc reserves de biosfera
que corresponguin a diferents biomes del mapa. Podeu fer l’activitat per grups
i cada grup ha de triar un continent diferent. Amb la informació que hagueu
trobat emplenau la taula següent, on podreu comparar les diferents reserves
escollides amb Menorca (que us posam com a exemple). Feis una presentació
breu als altres grups sobre la reserva de biosfera que hagueu seleccionat,
explicant com és la reserva, on està situada, quanta gent hi viu, de què viuen,
com és el seu entorn i altra informació que considereu d’interès.
Nom RB

Menorca

País

Espanya

Continent

Europa

Tipus RB

Illa i part marina

Bioma

Boscos i marines mediterranis

Extensió (ha)

71.186

Nº habitants

92.348 (any 2015)

Activitats
humanes

Principal activitat: turisme
Altres activitats: agroramaderes i
industrials

Zona nucli

Parc natural de s’Albufera des Grau
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3. I Menorca... Com ha
esdevingut reserva de biosfera?
Ara que ja sabeu què són les reserves de biosfera i quina
és la seva missió, és hora que aprengueu més coses sobre
la reserva de biosfera de Menorca i la seva història. Som-hi!

Com es va gestar
Tot va començar quan, el 1989, un grup de persones expertes menorquines i de fora de l'illa es van reunir
a Llatzeret en el marc de les Jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca, i van valorar la
situació dels ecosistemes i els recursos naturals de l'illa. D'aquí va sortir un document que demanava a
les autoritats menorquines que sol·licitassin la declaració com a reserva de biosfera. I aquell mateix any
es van començar a fer els tràmits.

Manifestació en defensa
de s'Albufera
La declaració de Menorca com
a reserva de biosfera expressa la
voluntat de la societat menorquina
de protegir i posar en valor el
patrimoni tan ric que té l’illa.

El paper de l'IME
L’Institut Menorquí d'Estudis
(IME), un organisme al servei
de la ciència i l'educació,
va ser l’impulsor de la declaració
de Menorca com a reserva de
biosfera.

El valor d’una societat conscienciada
És important destacar el paper que ha tingut la societat menorquina en tot el que implica la declaració
de la reserva de biosfera. Al segle XX, quan l’auge de la indústria turística amenaçava alguns dels
espais més emblemàtics de l'illa, una part important de la població es va manifestar a favor de la seva
protecció. A aquest activisme social hem d'agrair que avui puguem gaudir d'algunes de les platges verges
més preuades o del Parc Natural de s'Albufera des Grau, nucli de la nostra reserva.
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Els pilars de la declaració
Finalment, la UNESCO va declarar Menorca reserva de biosfera l’any 1993. La declaració es fonamenta
en quatre pilars:
1.
2.
3.
4.

La diversitat dels sistemes naturals i la riquesa d'endemismes
Un important patrimoni històric i cultural
Un paisatge rural en equilibri amb l'entorn
El compromís amb un desenvolupament sostenible

Tots aquests aspectes els treballarem en els pròxims capítols.

Les tres zones de la reserva de biosfera
A continuació teniu el mapa de zonificació de Menorca:

Zonificació reserva de biosfera

n
n
n
n

Zona nucli terrestre
Zona nucli marina
Zona d'esmorteïment
Zona de transició

1 L’any 2017 es proposa l’ampliació de la reserva de biosfera, que incorporarà una franja marina
i modificarà els límits de les tres zones.

El compromís de Menorca
És important destacar que la declaració de Menorca com a reserva de biosfera suposa d'una banda un
reconeixement, però d'altra banda un compromís. Aquest compromís, que afecta totes i cadascuna de les
persones que habitau aquesta illa, comporta un gran repte: integrar el desenvolupament econòmic i social
amb la conservació del patrimoni que hem heretat, per poder-lo transmetre a les generacions futures.
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ACTIVITAT 3
L’evolució del territori sobre el mapa
El paisatge és dinàmic, ha anat canviant al llarg del temps per causes naturals i per l’acció humana,
i a dia d’avui es continua transformant. Ara us proposarem una activitat per veure l’evolució del
paisatge en les darreres dècades i entendre un poc més la relació de les activitats humanes amb el
territori.

Visitau la pàgina web de l'IDE Menorca i obriu el visualitzador de mapes (http://
ide.cime.es/visoride). El/la professor/a us ajudarà a utilitzar aquesta pàgina.
Seleccionau dues zones de l’illa que conegueu o hagueu visitat darrerament
seguint les indicacions següents:
•• Una zona en entorn natural, que estigui inclosa dins la zona nucli o d’esmorteïment.
•• Un poble o una urbanització de la costa.
De les zones que heu triat, comparau l’ortofoto de l’any 1956 amb la capa més actual que hi
trobeu (del 2015 endavant) i responeu les qüestions següents:

A la zona natural que heu triat, quins han estat els canvis més visibles entre els
anys 50 i l’actualitat? Ha augmentat la superfície de vegetació natural? Què
ha passat amb les zones de cultiu? A què creis que és degut? Han aparegut
edificacions o altres elements sobre el territori?

Intentau imaginar com era el paisatge dels anys 50 (el paisatge dels vostres avis
i àvies!) i feu-ne una descripció.
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A la zona urbana que heu triat, quins són els canvis més rellevants que
han tingut lloc entre els anys 50 i l'actualitat? Ha crescut molt o poc? Han
aparegut elements nous, com ara carreteres, zones industrials, etc.? Creis
que han tingut un impacte significatiu sobre el paisatge?

Reflexionau en grups sobre els elements del paisatge que més defineixen
la nostra reserva de biosfera i feis dues llistes: una amb els elements que
hauríem de conservar (pels valors naturals, culturals o estètics) i l’altra amb
els que hauríem de limitar o bé reduir-ne l’impacte.

Si voleu ampliar coneixements sobre la cartografia de Menorca i les seves aplicacions, podeu
sol·licitar el taller “Curs bàsic d’introducció a l’IDE Menorca” dins el programa Salut Jove del
Consell Insular de Menorca.
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4. Retalls de la nostra història
Sabíeu que els primers pobladors van arribar a Menorca fa més de
4.000 anys? I que es compten més de 1.500 jaciments arqueològics
en una illa petita com la nostra? Per la seva posició estratègica en
la Mediterrània occidental, a Menorca s’hi han assentat nombroses
cultures al llarg dels segles. Si m’acompanyau en aquest viatge en el
temps, descobrireu alguns episodis importants de la nostra història i
els interessants llegats que ens han deixat…

2200-1600 aC

Període dolmènic.
Arriben els primers pobladors.
Construcció de sepultures megalítiques

1600-1050 aC

1050-550 aC

550-123 aC

Període naviforme
Construcció de navetes

Període talaiòtic
Construcció de talaiots

Període posttalaiòtic
Construcció de les taules

123 aC

Imperi Romà

Segle v

Conquesta
pels vàndals

Segle vi

Imperi Bizantí
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Segle vii

903-1287

Període d’aïllament

Període islàmic

Segles vi-ix

Època històrica fosca, de la qual
gairebé no disposam d’informació ni
de restes arqueològiques

Segles viii-ix

Inici de la
influència islàmica

1287

Corona
catalanoaragonesa

1535-1708

Atacs corsaris a Maó i Ciutadella
i inici de la fortificació de l’illa

1708-1802

Dominacions
britàniques i francesa

1802

Menorca passa a la sobirania
espanyola fins a l’actualitat

!

El talaiot (mot que prové de talaia) és el monument que dona nom a la cultura talaiòtica.
L‘extraordinari llegat que ens ha arribat d’aquesta cultura ha motivat la candidatura de la
Menorca Talaiòtica a entrar a la Llista de patrimoni mundial de la humanitat de la UNESCO.

QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 1 BIOSFERA | 13

ACTIVITAT 4
El patrimoni monumental
A continuació teniu una llista de monuments representatius de la nostra història.
Relacioneu-los amb cadascuna de les imatges i discutiu amb la resta de la
classe a quin període pertanyen. Per fer-ho, podeu consultar les adreces web i
els llibres que teniu indicats al final del quadern.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pont de Sant Roc
Poblat de Torralba d’en Salort
Fortalesa de la Mola
Castell de Santa Àgueda
Naveta des Tudons
Castell de Sant Felip

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poblat romà de Sanitja
Basílica paleocristiana de Son Bou
Monuments funeraris de Biniai Nou
Conquesta de Menorca per part d’Alfons el Liberal
Fort de Marlborough
Necròpolis de Calescoves
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ACTIVITAT 5
El patrimoni immaterial
El patrimoni cultural immaterial (o intangible) és el que no té una presència física (no es pot tocar),
però es pot veure o sentir, és viu i es transmet de generació en generació: folklore, costums i
tradicions, festes, espectacles, cerimònies religioses, rituals, creences, música, teatre, literatura,
llenguatge, vocabulari, pràctiques artesanals, etc.

Cercau a la sopa de lletres les paraules següents relacionades amb la nostra
cultura. La gent gran i els vostres familiars us poden ajudar si hi ha alguna
paraula que no conegueu:
•• Ofici de la construcció de parets de pedra
seca
•• Capell dels caixers de les festes patronals
•• Fruita d’estiu que sol acompanyar l’oliaigua
•• Ball del folklore menorquí
•• Recital de poesia improvisada amb tonada
característica i acompanyament de guitarra
o llaüt
•• Tela que s’empra per donar forma a les
fogasses de formatge
•• Anglicisme emprat per referir-se al guix que
s’empra per escriure a les pissarres
•• Anglicisme referit a un joc infantil (en castellà
es coneix com canica)

•• Replec de les festes de cavalls de Menorca
•• Producte de rebosteria amb forma de flor
•• Ofici tradicional que es dedica a fer barreres i
altres estris amb ullastre
•• Habitant de Menorca que practicava el tir
amb fona
•• Nom d’una àvia molt coneguda de les set
setmanes abans de Pasqua
•• Una coneguda llegenda menorquina s’inspira
en aquesta cova
•• Acaba la dita: Vent de llebeig, aigua…
•• Barranc que dona nom a la novia més
llegendària de Menorca
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5. L’illa dels tresors
Com ja sabeu, un dels pilars de la reserva de biosfera de
Menorca és la seva riquesa natural. Hi ha diversos factors
que condicionen aquesta riquesa, com ara la diversitat de les
roques i el paisatge, el clima, la insularitat i l’activitat humana
al llarg dels segles. Si m’acompanyau descobrireu alguns dels
tresors naturals que guarda Menorca i aprendreu un poc més
sobre la biodiversitat de l’illa.

EL PILAR
Menorca té aproximadament un centenar
de platges d’arena, cales i macars,
la majoria associats a cursos d'aigua
i a sistemes dunars. Les dunes,
vitals per a la conservació
de les platges, tenen una
vegetació molt especial,
adaptada a sòls mòbils,
influenciats pel vent i la sal
i amb molt poca aigua.

EL CAMP MENORQUÍ
La llarga tradició pagesa de l’illa ha
donat com a resultat un paisatge
en mosaic que conforma el que
anomenam sistemes agroforestals,
molt importants per al manteniment
de la biodiversitat. Es componen
de clapes de vegetació natural
entre àrees de cultius i pastures. El
manteniment de l’activitat agrària no
intensiva té una importància cabdal
per a la reserva de biosfera.

!

BARRANC D’ALGENDAR
Els barrancs i coves que trobam a la regió sud
de l’illa s’han format per l’erosió de les roques de
marès a causa de l’aigua de pluja al llarg dels segles.
A l'interior, a redossa del vent i el sol, hi creixen
esplendorosos vergers naturals. Als seus penyals,
coves i boscos es refugien animals tan interessants
com els rapinyaires o les ratapinyades.

La biodiversitat és tota la variabilitat d’organismes vius del planeta, incloent la diversitat
d’ecosistemes, tant terrestres com marins. És el resultat de milions d’anys d’evolució en què
els organismes s’han anat adaptant a les condicions ambientals de cada racó del planeta.
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RESERVA MARINA DEL NORD
Als fons marins hi trobam importants
praderies de posidònia (anomenada
popularment “alga”, tot i que es
tracta d’una planta), vitals per a molts
organismes marins i per a la conservació
de les platges i el litoral.

FAVÀRITX
El litoral rocós alberga una vegetació singular
que s’ha hagut d’adaptar al vent fort i salat,
les terres primes i la sequera. La imatge més
eloqüent d’aquestes adaptacions és la dels
socarrells, uns arbustos en forma de coixinet
espinós que formen una de les comunitats
vegetals més exclusives de l’illa.

ALBUFERA DES GRAU
Les zones humides són reservoris
vitals d’aigua dolça, que acullen
una interessant fauna local però
també són importants llocs
d’aturada d’aus migratòries. Són
importants oasis de verdor en les
èpoques més seques. L’albufera
des Grau és parc natural i nucli de
la reserva de biosfera.

ILLA DE L’AIRE

SA ROCA
Els boscos de Menorca són l'alzinar
(als sòls profunds, humits i arredossats) i
l'ullastrar (als sòls més secs, pedregosos
i exposats al vent). Allà on els arbres no
es poden desenvolupar o bé els boscos
originaris s’han degradat, poden aparèixer
pinars i també les marines arbustives,
algunes amb gran quantitat d’endemismes.

!

Els endemismes són espècies amb una
distribució molt reduïda que només es troben
a una regió determinada del planeta.

Els illots, laboratoris
de l’evolució, acullen
algunes de les joies
més preuades de la
nostra biodiversitat,
ja que hi sobreviuen
espècies molt
antigues que han
estat desplaçades de
l’illa principal per la
influència humana
i els depredadors.
L’exemple més
conegut és el de la
sargantana balear.
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ACTIVITAT 6
Anem a la mar!
Menorca presenta uns ecosistemes marins molt interessants. A la platja, segurament us haureu
posat qualque vegada una careta i un tub per mirar els peixos i altres éssers vius del fons marí.
Els sabríeu reconèixer? Vegem-ho!

Observa les imatges i relaciona cadascun dels organismes amb el nombre
que correspongui:
1.
2.
3.
4.

Vogamarí
Borm
Donzella
Vergamansa

5.
6.
7.
8.

Serrà
Posidònia
Cornet
Estrella de mar
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9.
10.
11.
12.

Ortiga de mar
Morena
Variada
Anfós

ACTIVITAT 7
Quina importància té la biodiversitat?
Conservar la biodiversitat és important per diversos motius. El primer és un compromís ètic:
les persones heu de respectar les altres formes de vida existents. Però hi ha altres motius. Per
exemple, amb l’extinció d’espècies s’alteren els ecosistemes, la qual cosa pot acabar afectant
també l’activitat humana.
Un altre exemple molt clar és l’ús que feis els humans de determinades espècies, sobretot de
vegetals. L’etnobotànica és la disciplina que s’encarrega d’estudiar els usos de les plantes.

En aquesta activitat us proposam que investigueu quines utilitats tenen les
plantes següents, totes autòctones de Menorca. Podeu consultar les adreces
web i els llibres que teniu indicats al final del quadern.

CAMAMIL·LA: ________________________________________________________________________________________________

ULLASTRE: ___________________________________________________________________________________________________

HERBA DE SANT JOAN: ____________________________________________________________________________________

ESPAREGUERA: ______________________________________________________________________________________________

ROMANÍ: ______________________________________________________________________________________________________

BRUC: _________________________________________________________________________________________________________

COLÍS: _________________________________________________________________________________________________________

FONOLL MARÍ: _______________________________________________________________________________________________

TAPARERA: ___________________________________________________________________________________________________

ESBARZER: ___________________________________________________________________________________________________

PORIOL: ______________________________________________________________________________________________________
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ACTIVITAT 8
Sopa d’animals
Tal com veurem en el capítol següent, els ecosistemes agroforestals ocupen una superfície
important de la nostra illa. En aquests ambients hi trobam una mostra molt representativa de la
nostra fauna.

A continuació teniu descripcions breus de diferents animals i una sopa de
lletres on heu de trobar l’espècie que correspon a cada descripció. Sort!
•• Som un gran ocell, el rei del vostre cel,
•• Amb les meves ales de sorprenents dibuixos i
m’aliment de carronyes d’animals morts, però
colors, vaig de flor en flor recollint nèctar amb
també som bon caçador.
la meva llarga trompa que s’enrevolta.
•• Tenc quatre cames i el cos allargat, m’agrada •• Anau alerta si em trobau perquè tenc el
molt la fruita i també som depredador de
cos ple de pues! Són per protegir-me, però
petits mamífers i aus, i encara que no em deix
en realitat som simpàtic i inofensiu, menj
veure quasi mai m’agrada deixar els meus
insectes i petits animalets i també m’agraden
excrements a llocs ben vistosos!
els fruits.
•• Amb la meva closca amunt i avall, sempre
vaig xino-xano i quan fa fred em pos a
hivernar sota terra.
•• Som blanca i sempre surt de nit, amb un vol
silenciós i els ulls ben oberts per poder caçar
ratolins i altres animalets. Segur que haureu
sentit el meu cant misteriós (uuuuh!).
•• A prop de basses i torrents em trobareu,
ja que els meus ous i les cries s’han de
desenvolupar dins l’aigua, encara que jo visc
en terra. Surt a molts contes disfressat de
príncep.

•• Sempre duc la casa damunt, tenc banyes i
m’agrada sortir quan plou!
•• Amb la meva cresta i el meu plomatge vistós,
segur que sentireu al bosc el meu cant
característic, que és el que em dona el nom.
El meu niu put, per açò quan una cosa està
bruta o desordenada es diu que sembla un
niu de ______________
•• Puc volar sense plomes i puc caçar sense
veure-hi. De dia estic amagat, penjat del meu
llit.
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6. La pagesia, escultora del paisatge
Sabíeu que a Menorca hi ha uns 12.000 km lineals de paret seca?
Gairebé com el diàmetre de la Terra! Com podeu comprendre,
per a mi és un obstacle a l’hora de caminar per l’illa, però
per a vosaltres, els humans, és una gran cosa. A més, amb el
pas del temps ha esdevingut un element molt característic del
paisatge menorquí, el qual ha estat un dels aspectes clau per a la
declaració de Menorca com a reserva de biosfera.

Què és la paret seca?
Es tracta d’una tècnica de construcció tradicional en què es van encaixant les pedres sense necessitat
de cap morter. A l’època prehistòrica ja es van fer les primeres construccions amb pedra, com per
exemple les navetes. Però no va ser fins a l’època musulmana quan es van construir les primeres parets
de pedra seca amb finalitats agroramaderes. Amb el pas dels segles el territori es va anar parcel·lant
de cada vegada més fins a arribar a mitjan segle xx. De llavors ençà aquesta xarxa de paret seca no ha
canviat gaire, tot i que es dediquen molts menys esforços al seu manteniment. Açò ha fet que al seu
costat hagi crescut la vegetació, la qual cosa, com veurem, ha suposat la conformació d’un paisatge molt
característic.
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Quina utilitat té?
•• Lloc on col·locar i amuntegar les pedres que anaven sortint del camp (espedregar).
•• Permet el maneig dels cultius i les pastures dins una mateixa finca. Les parets delimiten espais tancats
que reben el nom de tanques.
•• Permet conrear terres amb fort pendent mitjançant la construcció de bancals.
•• Construcció dels marges de torrents, síquies i basses.
•• Delimita els llocs, és a dir, les diferents propietats.
•• Construcció de refugis per al bestiar, com per exemple les barraques.

Quins altres beneficis ens aporta?
•• Protecció del sòl davant l’erosió, tant la deguda a l’aigua com la deguda al vent. La vegetació
associada a la paret n'incrementa l’acció protectora.
•• Afavoreix el paisatge en mosaic típic de Menorca, en el qual es combinen les zones de conreu amb
els boscos o marines (paisatge agroforestal).
•• La paret seca és hàbitat de diferents animals i plantes, fet que afavoreix la biodiversitat.
•• Barrera contra la propagació d’incendis.

1 La paret seca ajuda a protegir el sòl de l’erosió hídrica, com en el cas dels bancals.

1 La presència d’obstacles, com ara les parets seques i la vegetació, retura el vent i disminueix l’erosió
de la terra, a la vegada que protegeix els cultius que hi ha devora.
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Els tres sementers
La parcel·lació del terreny agrícola va donar lloc a un sistema de gestió de la terra conegut com “els tres
sementers”, molt emprat des del segle XVIII fins a mitjan segle XX, i que avui en dia encara perdura en
alguns llocs. Es basa en la divisió de la finca en tres parts o sementers (sembrat, rostoll i guaret), els quals
es van rotant amb els anys, tal com es pot veure a la taula següent:
ANY / SEMENTER

1r any

2n any

3r any

1r sementer

SEMBRAT

ROSTOLL

GUARET

2n sementer

ROSTOLL

GUARET

SEMBRAT

3r sementer

GUARET

SEMBRAT

ROSTOLL

•• El sementer de sembrat es dedica al cultiu de cereals. Es cuida amb molta dedicació per tenir
l’anyada sana i abundant.
•• El sementer de rostoll és la terra que es deixa reposar després del cultiu del cereal. El bestiar el pot
pasturar per aprofitar els rostolls i l’herba verda, i deixar-hi els fems. De vegades, es pot sembrar amb
lleguminoses per millorar la qualitat del farratge.
•• El sementer de guaret és la part de la finca que es va preparant per ser sembrada l’any venidor. De
vegades hi pasturen els bens i els porcs. Es deixa una tanca per a hortalisses (estivada) i una altra per
sembrar algunes plantes lleguminoses.
ESTIU

TARDOR

Sementer de sembrat
Sementer de guaret
Sementer de rostoll

HIVERN

PRIMAVERA

1 Rotació de la pastura que es realitza durant l’any en els tres sementers.
La pràctica dels tres sementers era necessària quan no hi havia fertilitzants químics ni maquinària
agrícola. No era un sistema tan productiu com l’actual (avui en dia se sembren quasi totes les tanques
cada any per produir farratge per al bestiar), però era molt més diversificat i autosuficient. Actualment l’ús
de productes químics i de maquinària ha anat substituint aquest sistema tradicional per altres mètodes
més intensius, però més dependents de combustibles fòssils i més contaminants. Avui en dia la tècnica
tradicional dels sementers perdura només a les finques que apliquen mètodes de producció sostenibles,
com ara les de producció ecològica, les quals fan ús de la rotació de cultius i pastures i minimitzen els
impactes al medi ambient.
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ACTIVITAT 9
Camp, paisatge i medi ambient
Resoleu, a partir de la lectura dels textos anteriors, les qüestions següents:

A. La pastura del bestiar representa una aportació de fems per a la terra. Sabeu
quin benefici té per als cultius?

B. Recordau que en el sistema dels tres sementers se solen sembrar
lleguminoses. Aquestes plantes són molt interessants, ja que necessiten pocs
fertilitzants per créixer. Açò és possible gràcies a la presència d’uns bacteris
que viuen en simbiosi a les seves arrels. Cercau informació sobre el concepte
de simbiosi i explicau breument què és el que succeeix en aquest cas concret.

C. L’ús intensiu actual de fertilitzants químics juntament amb un excés de bestiar
pot comportar la contaminació dels aqüífers per nitrats. Cercau informació dels
perills que té per a la salut humana aquest contaminant.

D. L’excés de bestiar també pot comportar altres problemes mediambientals,
com ara la contaminació de l’atmosfera a causa de la producció de metà
provinent dels excrements i pets dels animals. Cercau informació d’aquest gas i
digau amb quin fenomen està relacionat.

24 | QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 1 BIOSFERA

7. La gallina dels ous d’or
Uns pagesos es van trobar un dia amb una gallina que ponia els ous d’or.
Van començar a rumiar com podien arribar a fer-se rics i, impacients,
van decidir matar-la pensant que hi trobarien or a l'interior. Però quan
descobreixen que no és així ja és massa tard, i llavors s’adonen que
haurien d’haver conservat la gallina.

Segurament us demanareu què hi té a veure aquesta història
amb la nostra reserva de biosfera. La resposta és que el
desenvolupament sostenible té molt a veure amb agafar un ou
cada dia i cuidar la gallina. És important tenir-ho present quan
una activitat com el turisme és la principal font d’ingressos
però, al mateix temps, posa en risc l’equilibri del nostre entorn
(que és precisament el seu atractiu turístic!). Però anem al
començament i parlem un poc de l’economia de Menorca:
De què vivim? Quin pes té cada sector econòmic?
Ha estat sempre així? Ara cercarem les respostes!

Fins als anys setanta l'economia menorquina estava relativament equilibrada. Des de llavors, amb el fort
creixement del turisme, el sector de serveis (terciari) ha anat creixent fins a representar més del 80 % del
pes de l’economia.

1,8%
6,3%
13,5%

10,2%

38,7%
46,7%

81,5%

1,1%

■

Sector primari

■

Indústria i enegia

■

Construcció

■

Sector serveis

1 Pes dels diferents sectors econòmics de Menorca. Es comparen els valors del producte interior brut (PIB) de la
dècada dels setanta (esquerra) amb els de l’actualitat (dreta).

Font: Beltrán, C. (18 febrer 2015). Quin model econòmic volem? Diari Menorca, p. 16.

QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 1 BIOSFERA | 25

El camp i la mar
El sector primari, el que històricament ha tingut més pes, és actualment el més petit en termes
econòmics (menys del 3 % de l’economia de l’illa). Tot i així, gestiona una gran part del territori, ja
que la superfície agrària ocupa més del 60 % de l’illa. L’activitat principal és la ramadera, destinada a
la producció de llet i formatge. L’activitat pesquera, amb una llarga tradició a l’illa, també forma part
d’aquest sector.

La indústria i la construcció
La fabricació de sabates, tèxtils, bijuteria i formatge fos han tingut una importància econòmica molt
rellevant fins a mitjan segle XX. Des de llavors, la indústria ha anat cedint pas al turisme i avui en dia
representa menys del 10 % de l’activitat econòmica. Entre les fàbriques que encara es mantenen
destaquen les de productes làctics, de calçat i bijuteres. D’altra banda, la construcció, molt lligada al
creixement turístic, és avui en dia la principal activitat del sector secundari.

El turisme
L’arribada del turisme ha suposat el darrer gran canvi de l’economia de l’illa i, de retruc, una
transformació important del territori i de la manera de viure de la població illenca.

1 Transformació del paisatge de Cala Galdana pel desenvolupament turístic
Amb el nou aeroport inaugurat el 1969, el sector turístic ha anat guanyant pes i desplaçant la resta de
sectors. Aquest fenomen ha comportat grans beneficis per a l’economia de l’illa, però d’altra banda
genera un cost ambiental considerable. Intentau imaginar, en termes de demanda d’energia i aigua i en
producció de residus, el que suposa rebre més d’un milió de visitants anuals, sobretot a l’estiu.
És important, idò, trobar un equilibri entre activitat turística i conservació del medi ambient. Obtenir
beneficis econòmics ràpids posant en perill els atractius de l’illa equivaldria a matar la gallina dels ous
d’or. D’altra banda, una economia que s'ho juga tot a una sola carta és més fràgil: si una peça del sistema
falla, la crisi pot ser més forta.
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ACTIVITAT 10
Uf, quin viatge!
Sabeu què són els productes quilomètrics? I quant CO2 hi ha darrere els vostres aliments? De
mitjana, un aliment recorre més de 3.000 km per arribar als vostres plats, i això genera greus
impactes, tant a escala local com global. D’altra banda, tenim a prop de casa una producció
d’aliments saludables i de qualitat, i moltes persones que hi treballen cada dia. No us sembla un
contrasentit aquesta situació?
PRODUCTE IMPORTAT
Animals vius
Carn i preparats de carn
Productes làctics i ous

DISTÀNCIA RECORREGUDA MITJANA (Km)

1.510 km
2.401 km
1.346 km
6.406 km

Peix, crustacis, mol·luscs
Cereals i preparats de cereals

2.954 km
5.466 km

Llegums i fruites
Sucre i preparats de sucre

3.308 km
6.001 km

Cafè, te, cacau i espècies

6.982 km

Pinsos per a animals
Productes preparats

1.904 km

1 Quilòmetres recorreguts pels aliments que van arribar a Espanya l’any 2011.

Font: Alimentos kilométricos, informe elaborat per l’associació Amigos de la Tierra (2016)

En vista d’aquest problema, és evident que els productes locals (també anomenats productes
km 0) són la millor alternativa (pensau-hi quan aneu a fer la compra!), i més encara si són produïts
de manera sostenible.

Ara reflexionau per grups sobre els beneficis que comporta el consum de
productes locals, tant des del punt de vista ambiental, com social i econòmic,
i després exposau les conclusions a què hagueu arribat.
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ACTIVITAT 11
La salut al plat: els productes de temporada
Menjar productes locals no només és bo per a l'economia i la salut del planeta, sinó també per
a la salut de les persones, ja que són frescos i de temporada (no s’han hagut de processar ni
modificar per arribar a la botiga amb bon aspecte després d’un llarg i absurd viatge!). No oblideu
que un dels objectius de la reserva de biosfera és millorar la qualitat de vida de les persones, i
precisament l’alimentació hi té un pes molt important.

Completau la llista següent amb un mínim de tres fruites i tres hortalisses de
producció local que podeu menjar cada temporada de l’any. Si necessitau
ajuda, podeu demanar-ho a gent gran, a pagesos que conegueu o bé consultar
un calendari de productes de temporada.
TARDOR: Magrana, faves, ___________________________________________________________________________________
HIVERN: Col, mandarina, ___________________________________________________________________________________
PRIMAVERA: Fesols, maduixa, _____________________________________________________________________________
ESTIU: Tomàtic, figa, ________________________________________________________________________________________

ACTIVITAT 12
Unes vacances a Menorca
Una possible alternativa al turisme de masses de l’estiu (l’anomenat turisme de sol i platja) és
diversificar l’oferta i adaptar-la als diferents visitants i temporades de l’any. Podeu proposar-ho
vosaltres mateixos!

Per a cada grup de turistes, planificau un mínim de dues activitats que us
semblin adequades al seu perfil per realitzar durant la seva visita a Menorca.
GRUPS DE TURISTES

PROPOSTES

Família amb infants
Grup d’escoltes de catorze anys
Viatge de final de curs de l’aula d’història
Parella de naturalistes
Grup de la tercera edat (IMSERSO)
Grup d’amics aficionats als esports
Podeu proposar les activitats en funció de les vostres experiències i coneixement de l’illa o també
cercant informació als webs que trobareu al final del quadern.
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8. Un equilibri delicat
Nosaltres, les tortugues, duim una vida senzilla i tranquil·la: la
closca és la nostra casa, les cames el nostre mitjà de transport
i menjam allò que la natura ens proporciona. Els humans,
en canvi, sou més enginyosos i heu fet grans avenços, però
moltes vegades ha estat a costa, per exemple, de consumir
grans quantitats de recursos naturals o de generar greus
desigualtats socials.

En aquest capítol veurem algunes de les problemàtiques ambientals existents, tant a escala local com
global, que necessiten una resposta immediata per part de la societat. Ser-ne conscients és el primer
pas per avançar en el camí cap a la sostenibilitat.

Els recursos energètics
L’activitat econòmica actual és altament dependent del consum de combustibles fòssils. Però més
prest o més tard s’acabaran. A més, l'ús d'aquests combustibles ha provocat una alliberació massiva
de contaminants a l’atmosfera, entre els quals el CO2. Aquest gas és un dels principals agents causants
del canvi climàtic que pateix el planeta. A Menorca s’ha pogut constatar clarament un increment de la
temperatura a les darreres dècades. El mateix s'esdevé a escala planetària.
1,20
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-0,20
-0,40
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1890
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1 Anomalies de la temperatura mitjana global per al període 1880-2017.
Font: Web del National Centers for Environmental Information (https://www.ncdc.noaa.gov).

!

Els combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural) són fonts d’energia no renovables. S’han
anat formant lentament durant milions d’anys a partir de la transformació de restes d’éssers
vius, sobretot plantes.
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L’aigua
A Menorca es consumeix molta aigua, situació que es dona a molts llocs desenvolupats. Els pous
de cada vegada estan més secs. Açò té diverses conseqüències, com ara el risc de salinització dels
aqüífers a causa de l’entrada d’aigua de la mar, fenomen conegut amb el nom d’intrusió marina. Un altre
problema de les nostres aigües subterrànies és la contaminació per nitrats, de la qual ja n’hem parlat en
el capítol 6.

1 La salinització dels aqüífers per intrusió marina.

!

Un aqüífer és una formació geològica que conté aigua subterrània,
ja sigui per la porositat de la roca o bé per la fissuració.

Els residus
Segurament us han explicat qualque vegada la regla de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Dur
açò a la pràctica és més necessari que mai, atès que la producció de residus no deixa d’augmentar,
tant a Menorca com a la resta del món. Açò es tradueix en un esgotament de les matèries primeres,
contaminació, impactes paisatgístics, etc. Actualment a Menorca es generen més de 55.000 tones anuals
de residus.

El consum de territori
Vivim en una illa i és evident que disposam d’un espai molt limitat. La urbanització creixent del territori i
la construcció d'infraestructures degraden els espais naturals i la qualitat del paisatge. Afortunadament, la
societat menorquina ha demostrat estar bastant sensibilitzada amb aquest tema, però és necessari tenir
sempre present que el territori és fràgil i té una capacitat limitada.
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ACTIVITAT 13
La petjada ecològica
La petjada ecològica és l’àrea de territori que necessita una societat per viure, és a dir per produir
els recursos que consumeix i processar els residus que genera. És, per tant, una mesura de la
sostenibilitat del model de vida d’una societat: si la nostra petjada és superior al territori que
habitam, llavors ens trobam en situació d'insostenibilitat.
La petjada ecològica del conjunt de població menorquina és set vegades superior a la superfície
de l’illa, és a dir els menorquins consumeixen com si disposessin de set vegades el seu territori,
l'equivalent a la superfície de totes les Illes Balears! En el següent gràfic podeu veure la demanda
de territori que es genera a Menorca pel consum de recursos (aliments, materials, energia,
transport i aigua).
2%
Els factors principals que contribueixen a l'elevada
petjada ecològica de Menorca són:

4%

n

Aliments
Generalment procedents de fora de l'illa
Alt nivell de malbaratament/gran distància del lloc de producció

10%

n Materials

44%

Poc reciclatge i reutilització
Origen no local

n Energia
Majoritàriament combustibles fòssils

Petjada
ecològica
de Menorca

40%

n Transport
Transport públic escàs
Pocs desplaçaments en bici/a peu
Elevat ús del cotxe

n Aigua
Recurs local limitat

La petjada
ecològica de
Menorca és
aproximadament 7
vegades l'àrea de l'illa.

1 Contribució dels diferents
factors a la petjada ecològica de Menorca.
Font: Menorca Illa Sostenible.
City-Zen Roadshow 2017.

Analitzau aquesta informació i resoleu les qüestions següents:
A. Cercau a Internet o a un llibre el valor de la petjada ecològica global de la
Terra. És superior o inferior a la petjada ecològica de Menorca? Creis que és
sostenible la nostra illa a dia d’avui?

B. Quins són els dos tipus de recursos que tenen més petjada a Menorca?

333
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ACTIVITAT 13
CONTINUACIÓ

C. Proposau una mesura que contribueixi a reduir la petjada ecològica de la
nostra alimentació i una altra referida a l’ús de materials.

D. El transport i el consum d’energia elèctrica estan basats en el consum de
combustibles fòssils. Segons el que hem comentat, quins problemes tenen
aquests tipus d’energies? Quins tipus d’energies alternatives proposaríeu?

ACTIVITAT 14
Problemàtiques ambientals
Aquí teniu una llista de problemes ambientals, alguns relacionats amb el que
hem explicat. Per parelles, cercau informació d’un i exposau-lo als vostres
companys mitjançant una presentació de diapositives.
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Pic petrolier (peak oil)
Efecte hivernacle
Destrucció de la capa d’ozó
Contaminació per ozó troposfèric
Contaminació de la mar per hidrocarburs
Contaminació de la mar per plàstics
Bioacumulació
Acidificació dels oceans
Eutrofització

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Deixalles electròniques
Esgotament de les matèries primeres
Residus radioactius
Degradació del sòl
Contaminació del sòl
Desertització
Desforestació
Pèrdua de biodiversitat
Fragmentació de l’hàbitat
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9. Com mesuram la sostenibilitat?
Us han fet mai una analítica de sang? Segurament a molts
de vosaltres sí. I per què us ho deman? Perquè de la
mateixa manera que tenim eines per conèixer el nostre estat
de salut, n’hem de tenir també per avaluar l’estat de salut
del lloc on vivim i poder corregir el que sigui necessari.
Les eines que ens permeten fer aquestes valoracions
s’anomenen indicadors. Vegem-ho!

Què és un indicador?
Un indicador és una dada o un conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament l’evolució d’un
procés o d’una activitat.

Quins tipus d’indicadors hi ha?
Recordau que la sostenibilitat té tres components: ambiental, econòmic i social. Per tant, hi ha d’haver
indicadors que tenguin en compte tots aquests aspectes. També podem classificar els indicadors en
funció de l’escala amb la qual treballem. Així, els indicadors poden ser globals si mesuren l’estat de salut
del planeta, o locals si se centren en un territori concret. Aquests darrers són els que més ens interessen
per a la nostra reserva de biosfera.

Quina utilitat tenen?
Els indicadors serveixen per il·lustrar i comunicar fenòmens complexos de forma simple, indicant les
tendències i els progressos en el temps. En altres paraules, ens ajuden a saber si anam en la direcció
correcta en cada aspecte que ens interessa. Açò ens permet prendre decisions més encertades per
intentar corregir les tendències negatives.

Com està la reserva de biosfera?
L’Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM) ha desenvolupat un exhaustiu sistema
d’indicadors de sostenibilitat de la reserva de
biosfera. I açò ens permet saber en quins aspectes
anam en la direcció correcta i en quins encara
tenim feina per fer. Aquí us en pos uns exemples
perquè ho pugueu treballar a les activitats
següents. Som-hi!
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ACTIVITAT 15
Emissions de CO2 a l’atmosfera
En el gràfic següent es representen les tones anuals de CO2 alliberades a Menorca des de l’any
1990. Observau-lo i resoleu les qüestions plantejades:
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Font: OBSAM

A. Quantes tones es van alliberar el 1990? I el 2016?

B. Suposant una població de fet de 100.000 persones, calculau quantes tones
de CO2 allibera de mitjana cada menorquí (preneu com a referència l’any 2016).

C. Creis que és sostenible la nostra illa tenint en compte aquest indicador?
Raonau la vostra resposta.
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ACTIVITAT 16
Nivell dels aqüífers
En el gràfic següent es representa l’evolució del nivell de l’aqüífer de migjorn (en metres per sobre
el nivell de la mar) per al període 2004-2016. Observau-lo i resoleu les qüestions plantejades:
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A. Explicau com ha anat canviant el nivell de l’aqüífer al llarg dels anys i
apuntau-ne les causes.

B. Quines mesures prendríeu per intentar recuperar el nivell original de l’aqüífer?
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ACTIVITAT 17
Pressió humana diària
En el gràfic següent es representa el nombre de persones que hi ha en cada moment de l’any a
Menorca (dades per a diferents anys des del 1996 fins al 2015). Observau-lo i resoleu les qüestions
plantejades:
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A. En quins mesos de l’any es troba la població més o menys estable?

B. En quin mes s’assoleix la màxima població a l’illa?

C. Imaginau que els mateixos turistes que venen a Menorca poguessin estar
repartits més o menys per igual durant tot l’any. Seria més sostenible o menys?
Explicau per què.
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ACTIVITAT 18
Agricultura ecològica
En el gràfic següent es representa l’evolució del nombre d’hectàrees que es dediquen a
l’agricultura ecològica per al període 1993-2016 a Menorca. Observau-lo i resoleu les qüestions
plantejades:
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A. Cercau informació de les característiques d’aquest tipus d’agricultura
i feu-ne un resum breu.

B. Comparant les dades dels anys noranta amb les de la dècada actual, creis
que aquest indicador va pel bon camí de la sostenibilitat? Explicau per què.
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10. Quin futur volem?
Us havíeu imaginat que vosaltres seríeu els encarregats
d’escriure el pròxim capítol de la reserva de biosfera? L’illa que
avui gaudim és una valuosa herència dels vostres avantpassats,
però la història no acaba aquí i vosaltres en sou ara els
protagonistes. El futur de la reserva és a les vostres mans!

ACTIVITAT 19
El camí cap a la sostenibilitat
Amb tot el que heu après fins ara, ja teniu una idea de les virtuts i mancances que tenim com a
reserva de biosfera. Heu de tenir present que, per arribar a ser un model de desenvolupament
sostenible, hem de posar solució als problemes que encara amenacen el nostre futur.

Per grups, feis una llista de les principals problemàtiques a què ens enfrontam
a escala local, i per a cadascuna feis propostes de millora. Després, posau en
comú les conclusions a què hagueu arribat.
No oblideu que amb aquestes propostes es construeix la Menorca que habitareu en un futur proper!

ACTIVITAT 20
Pensa globalment, actua localment
Fins ara ens hem centrat en els aspectes de la sostenibilitat de la nostra illa, però és important no
perdre de vista que tots estan lligats a grans problemàtiques a què s’enfronta el nostre planeta.
Tant és així que les Nacions Unides han signat un compromís per assolir uns objectius per a la
sostenibilitat del planeta: els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Anau al portal web www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/ i feis una llista dels disset objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides. Per parelles, proposau una acció concreta
per a cada objectiu. Després posau-ho en comú amb la resta de parelles
i feis-ne la llista completa.

Bé, ara em toca acomiadar-me... Esper que us
hagi ajudat a entendre les singularitats de la
nostra illa i el paper que teniu vosaltres en el
compromís amb la sostenibilitat, no només de
Menorca, sinó també a tot el planeta. A reveure!
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Recursos i pàgines d’interès
CAPÍTOL 1
•• es.unesco.org, web de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.
CAPÍTOL 2
•• www.biospheresmart.org, plataforma informativa sobre les reserves de biosfera del món, en anglès.
CAPÍTOL 3
•• www.ime.cat, web de l’Institut Menorquí d’Estudis.
•• www.biosferamenorca.org, web oficial de la reserva de biosfera de Menorca.
•• cartografia.cime.es, web de la IDE Menorca. Conté tota la informació cartogràfica de l’illa. Des d’aquí
es pot accedir al visualitzador de mapes (genèric), o bé entrar-hi directament a http://ide.cime.es/
visoride.
CAPÍTOL 4
•• Casasnovas, M. A. Història de Menorca. Editorial Moll, 2005.
•• B. Guàrdia (coord.), Gual, J. i Gornés, S. Menorca Talaiòtica. Guia de jaciments. Consell Insular de 		
Menorca. RgM edicions, 2016.
•• www.menorcatalayotica.info, web de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial,
que conté fitxes informatives dels 32 jaciments de la candidatura.
•• culturapopularmenorca.cat, web de cultura popular i d’arrel tradicional de Menorca.
CAPÍTOL 5
•• Ballesteros, E. i Llobet, T. Fauna i flora de la mar Mediterrània. Brau edicions, 2015.
•• Moll, M. Les plantes a Menorca. Noms i usos. Institut Menorquí d’Estudis, 2005.
•• herbarivirtual.uib.es, web de l’herbari virtual de les Illes Balears, amb cercador de plantes (conté
descripcions i informació sobre els usos de les plantes).
CAPÍTOL 6
•• Escudero, J., Cardona, E., Miehé A. Bones pràctiques agràries per a la prevenció del risc de nitrats.
Consell Insular de Menorca, 2009
CAPÍTOL 7
•• www.alimentoskilometricos.org, web sobre els aliments quilomètrics elaborada per Amigos de la
Tierra.
•• agroxerxa.menorca.es/Contingut.aspx?IdPub=9068, web amb cercador de productes alimentaris de
Menorca. Conté calendari de productes de temporada elaborat pel Consorci Mestral-GOB.
•• www.menorca.es, web oficial de turisme de Menorca.
•• camidecavalls.org, web del Camí de Cavalls.
CAPÍTOL 8
•• www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/huella_ecologica, web amb informació sobre la
petjada ecològica a nivell global i per països.
CAPÍTOL 9
•• obsam.cat, web de l’Observatori Socioambiental de Menorca, amb informació dels indicadors de la
reserva de biosfera.
CAPÍTOL 10
•• www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel. (+34) 971 35 62 51
Fax (+34) 971 35 68 65
reserva.biosfera@cime.es

www.biosferamenorca.org
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MOTXILLA ECOLÒGICA - Càlcul de la motxilla ecològica d'un exemplar de la publicació
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(g)
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Estalvis*:
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* Impacte ambiental estalviat respecte a una publicació comuna semblant

