ona
25 anys de sostenibilitat

Fotografia: Josep Bagur Gomila
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Más de 1.700 personas
pendientes de un
gesto tuyo
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“La terra no és una herència dels
nostres pares, sinó un préstec dels
nostres fills”. Amb aquest proverbi
indi presentam el segon número de
la revista de Menorca Reserva de
Biosfera, una publicació destinada
a tots els menorquins que pretén
difondre les accions que es
realitzen per a la sostenibilitat de
l’illa. Enguany celebram vint-i-cinc
anys de la declaració de Menorca
com a reserva de biosfera i, tal
com va dir Martin Luther King,
“si sabés que el món s’ha d’acabar
demà, jo, avui, encara plantaria un
arbre”. Esperam que gaudiu amb
aquest nou número que teniu entre
les mans.
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Energia neta,
invertir per estalviar
i preservar el medi
Viure, moure’s o passar les vacances en una illa energèticament eficient és possible. Potser ens ve al cap
una ciutat més pròpia del futur, on
coexisteixen unes llars desconnectades de la xarxa elèctrica, cotxes
que prescindeixen de benzineres i
establiments hotelers sostenibles i
amb emissions que freguen el zero.
Però res més lluny.
El futur ja és present i a Menorca s’han posat en marxa algunes
d’aquestes pràctiques. Són grans
exemples als quals emmirallar-se
per convertir l’illa en un indret
exemplar. La sostenibilitat ja és entesa com un valor. Aquestes iniciatives són com a oasis que, sens dubte, pretenen combatre la sequera en
renovables per tal que l’illa transiti
cap a un model sostenible.

Els motors ja s’han engegat. Falta
donar-hi empenta i fer real el canvi
cap el que ja es denomina la segona transició energètica.
Aquí teniu unes iniciatives exemplars i a l’avantguarda en eficiència
energètica.
EL COTXE ELÈCTRIC,
MÉS PRESENT QUE FUTUR
Pere Pelegrí seria incapaç de fer
un pas enrere i tornar a comprar
un cotxe impulsat per combustibles fòssils. Ho té claríssim. Ha
descobert una altra manera de
conduir amb la qual gaudeix com
mai no ho havia fet. Fa deu anys
que Pere Pelegrí va apostar per un
cotxe híbrid i en aquell moment va
ser quan “vaig començar a xalar
menant, em va representar un can-

Cotxe elèctric. Jaume Masreal i
Pere Pelegrí menen cotxes elèctrics.
Serien incapaços de donar ara un
pas enrere i tornar a comprar un
cotxe impulsat per combustibles
fòssils.
Fotos: Javier Coll
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vi fantàstic en la conducció”. Necessitava un altre cotxe i fou llavors
quan va considerar la compra d’un
cotxe elèctric. La instal·lació del
primer punt de càrrega a Maó fou
per a Pere Pelegrí una declaració
de principis i va començar a cercar. Tenint en compte les seves necessitats, va escollir el vehicle Leaf
de la marca Nissan, explica que ja
havia estat experimentat i trobava
que donava bons resultats. Va voler anar a cop segur. Fa dos anys i
mig que el té i no en pot estar més
satisfet. Diu que per a Menorca és
ideal, ja que és un cotxe per fer
distàncies curtes, però l’autonomia
de 200 quilòmetres és suficient per
circular per l’illa. L’empra molt, ja
ha recorregut 50.000 quilòmetres.
A més, assegura que el fet de tenir

punts de recàrrega repartits permet
carregar-lo sense problemes.
Apunta que ha descobert un món
nou en conducció. Es perd l’agressivitat a la carretera, ja que permet
una conducció estable a qualsevol
velocitat, sense necessitat d’acceleracions ni grans frenades. És extremadament silenciós i, sobretot,
molt fàcil de conduir. El nivell de
comoditat i confort és majúscul,
diu. I a més, el cost en combustible
és zero.
El handicap continua essent el preu
de compra, tot i així, creu que arribaran a baixar. Però té clar que
l’estalvi és molt important. No pagues impost de matriculació, els
impostos municipals són mínims i
l’aparcament gratuït, ja que el deixa
en punts de recàrrega.
Creu que la decisió final és una
qüestió personal, emocional. I hi
afegeix la consciència ecològica.
“Jo faig una xalada”. Creu necessari instal·lar més punts de recàrrega
perquè la gent s’adoni que hi ha
interès per fomentar l’ús del cotxe
elèctric. A més, anima a canviar el
tipus d’estacions de càrrega. No
són prou còmodes.
“Connectaré el mòbil perquè no
quedi sense bateria”. Quantes vegades repetim aquesta frase al llarg
del dia? Doncs és el mateix que fan
María Mascaró i Jaume Masreal
amb el seu cotxe. Connectar-lo a
la xarxa. Per a ells, s’ha acabat cercar gasolineres per omplir el dipòsit del vehicle. S’ha acabat el fum
i s’han acomiadat, igual que Pere
Pelegrí, de la despesa en combustible. Fa quatre anys que decidiren
adquirir un cotxe elèctric. Sempre
havia estat en el pensament de
Jaume Masreal. El proper cotxe
que es compraria seria un vehicle
amb zero emissions. I fa quatre
anys va complir el seu somni. Van
ser dels primers a l’illa a lluir un
cotxe sense fum. “És ideal en una
illa declarada reserva de biosfera,

no contamina i, a més, la seva autonomia el fa perfecte en un indret
caracteritzat per les distàncies curtes”, assegura Jaume Masreal. A
més, el matrimoni valora la comoditat que ofereix el vehicle elèctric.
“No has d’anar a cercar benzineres,
la tens a casa”, indica, i afegeix que
“volia tenir el gust de menar un cotxe sense emissions, fàcil de conduir i còmode” i que, a més, li permetés fer la seva aportació a una illa
reserva de biosfera.
El connecten quan arriben a casa,
normalment a la nit, com fem amb
el mòbil, però també aprofiten els
punts de recàrrega que s’han anat
instal·lant arreu de l’illa. En reclamen més i que es reparteixin pel
centre de l’illa, ja que la majoria
estan instal·lats a polígons. Consideren, així mateix, que els ajuntaments haurien de tenir en compte
aquest tipus de cotxes i aplicar
avantatges pel que fa a estacionaments regulats. A ciutats espanyoles i europees els cotxes elèctrics
no paguen per aparcar a la via pública, assegura Jaume Masreal. És
una manera d’animar a la compra
d’aquest tipus de vehicles.

ARTIEM HOTELS REDUIRÀ EN
VUIT ANYS UN 80 PER CENT DE
LES EMISSIONS DE CO2
“Treballar per aconseguir la prosperitat de tots els nostres stakeholders no és només una responsabilitat social com a empresa, sinó que
ens ajuda a crear avantatges competitius sostenibles”. Així ho assegura l’empresa Artiem-Freshpeople Make The Difference, una hotelera que entén la sostenibilitat com
l’harmonia de tres eixos centrals:
el social, el mediambiental i l’econòmic. L’empresa ha teixit el seu
compromís per una preservació
del medi ambient que té també un
impacte positiu en els altres dos eixos, el social i l’econòmic. I ho ha
fet amb la posada en marxa d’una
sèrie de projectes que, sens dubte,
fusionen aquests tres puntals.
Substitució de lluminàries convencionals per les de baix consum,
eliminació d’una bombeta en lluminàries dobles, col·locació de rellotges d’encesa i apagada de llums
en zones comunes, col·locació de
detectors de presència en zones
comunes per a l’encesa i apagada
de llums, substitució de finestrals
Fotos: Artiem
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de llenya pels d’alumini en tot l’hotel, reforma de totes les unitats de
bany substituint la banyera pel plat
de dutxa, col·locació de filtres reductors de cabal en banys, reducció del volum d’aigua de les cisternes de bany, instal·lació de reg gota
a gota a la zona del jardí, sembra
de plantes autòctones amb menors
necessitats d’aigua, o major regulació de la temperatura de l’aigua
calenta sanitària i de calefacció són
algunes de les mesures que s’han
implantat als seus centres de forma
progressiva i escalonada.
Així va iniciar Artiem fa una vintena
d’anys allò que seria la seva targeta de presentació, la cultura de la
sostenibilitat. I si en un principi les
inversions es consideraven despeses i existia una resistència a canviar els hàbits, avui dia la situació
ha fet un gir. “La sostenibilitat és un
camí imparable i cal veure-la com
una oportunitat”, assegura Guiem
Sintes, director de Qualitat i Medi
Ambient de la cadena. I com que
ser sostenibles els obliga a innovar i a introduir noves formes de
gestió “ens fa més competitius”.
A més, preocupar-se pel medi és
una injecció moral per protegir el
millor producte, que és l’entorn i
entendre que la sostenibilitat és
molt més que preservar el medi

ambient, és treballar contínuament
amb l’únic objectiu d’aconseguir
l’harmonia entre els tres eixos esmentats anteriorment.
Un dels projectes estrella implantats als hotels Artiem Capri i Artiem
Audax és la millora per tal de limitar el consum energètic i reduir la
despesa associada. Climatització i
producció d’aigua calenta sanitària
representen, en conjunt, més de la
meitat de l’energia consumida per
l’hotel. Es van instal·lar fa set anys
uns equips de climatització, bombes de calor, que permeten recuperar la calor per fer aigua calenta
sanitària. Es tracta d’utilitzar l’aire
calent que produeix la màquina de
l’aire condicionat per generar aigua
calenta sanitària. L’any que es va
introduir aquesta millora l’hotel va
reduir un 23,4 per cent la despesa
de kW i un 28,6 per cent la despesa de gasoil. Sintes especifica que
fa set anys que, només a l’hotel Artiem Audax, s’estalvien el consum
de 30.000 litres de gasoil a l’any.
Si es té en compte una emissió
mitjana de 2,7 kg de CO2 per litre
de gasoil, han deixat d’emetre a
l’atmosfera 81 tones d’aquest gas
d’efecte hivernacle. Això no sols
representa un estalvi en emissions
de CO2, sinó també un important
estalvi econòmic associat. I per
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si això fos poc, amb les mesures
esmentades, també han vist reduïts
els costos de l’electricitat.
Per una altra banda, desenvolupen
un projecte en el marc dels departaments de cuina, restaurant i
compres. Consisteix en la selecció
de productes que generin la menor
quantitat possible de residus. Per
exemple, han substituït les microsafates de melmelada per conserves a granel. Procuren que tots els
productes que s’adquireixen venguin en formats grans per reduir el
volum d’envasos. L’any passat van
eliminar els envasos d’un sol ús
d’aigua mineral, refrescos i cerveses. Només els envasos retornables de l’aigua de la taula permeten
recuperar 50.000 botelles entre els
mesos de març a octubre. L’aposta
pel producte local ha suposat que
durant l’any passat el 49 per cent
de les verdures consumides en els
establiments d’Artiem hagin estat
produïdes localment. Si s’exclouen
les verdures que actualment no es
produeixen a l’illa, el percentatge
puja fins al 73 per cent.
També han iniciat una croada contra el paper i el 2017 van posar fi al
cicle d’imprimir, reproduir i arxivar.
Els ha comportat deu anys implantar una cultura del treball fonamentada en un programari, desenvolupat per ells mateixos i patentat, que
es denomina Edoc Assistant, únic
en el sector.
L’objectiu de l’empresa és reduir en vuit anys un 80 per cent de
les emissions de CO2. I per aquest
exercici, el repte està en el 10 per
cent. Com? Guiem Sintes explica
que s’instal·laran plaques fotovoltaiques als hotels Artiem Audax i
Artiem Carlos, mentre que un dels
projectes més ambiciosos serà la
instal·lació de l’equip de dessalinització d’aigua de mar a l’Artiem
Carlos per generar la totalitat d’aigua necessària per a boca. El fet
de tenir una piscina d’aigua salada

ha animat a la implantació d’aquest
sistema, ja que el procés de captació de l’aigua ja existeix. L’hotel tancarà l’aixeta en aquest sentit, ja que
preveu generar 25 metres cúbics
d’aigua diaris, aproximadament,
que són els que necessiten per
cobrir les necessitats de l’establiment. El sistema ja funciona a Port
Adriano i les previsions són que el
muntatge es dugui a terme aquest
mateix hivern. “L’aigua salada no
ens l’acabarem, mentre que l’aigua
dolça ja s’està acabant”, afirma.
“Ser sostenible no és només rentar les culpes i anar amb compte amb el medi ambient, sinó ser
socialment just, responsable amb
l’ambient i, per tant, també econòmicament viable”. Cecilia Goya de
Riviella.
TURMADÈN DES CAPITÀ,
CALDERA DE BIOMASSA AMB
LLENYA DE LA FINCA
“És impressionant que d’una matèria primera tan senzilla surti tan
alt rendiment”. Així ho creu Rafel
Mascaró mentre observa amb deteniment i orgull la caldera de biomassa que funciona amb la llenya
que es genera a la finca. Turmadèn

des Capità és un agroturisme ubicat en un indret privilegiat, al bell
mig de l’illa. Compta amb la certificació europea d’establiment ecològic. I és que Rafel Mascaró ha
fet un esforç perquè la finca tengui
aquest valor afegit de conservació
del territori i reducció d’emissions
a l’atmosfera.
I la més valuosa és la que s’ha implantat per al sistema de calefacció
i aigua calenta sanitària. Es tracta
d’una caldera que combina totes
les característiques de la combustió de la biomassa moderna on la
matèria primera no és altra que la
llenya que s’extreu de la finca. Rafel
Mascaró assegura que en sis anys
la inversió està amortitzada, tenint
en compte que només s’usa calefacció a la finca dos mesos i mig
cada temporada.
La finca disposa així mateix de plaques termosolars que escalfen l’aigua calenta sanitària de l’agroturisme. S’acumula en un dipòsit, però,
si no dona prou, la caldera de biomassa completa el procés mitjançant un dipòsit d’inèrcia, és a dir,
un dipòsit d’emmagatzematge on
s’acumula l’energia o la calor residual de la caldera i que ho redistri-

Turmadèn des Capità. Rafel
Mascaró disposa d’una caldera de
biomassa on la matèria primera no
és altra que la llenya que s’extreu de
la finca.
Fotos: Gemma Andreu
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bueix pel circuit quan és necessari.
Rafel Mascaró assegura que la
calefacció és la despesa principal
d’un establiment turístic.
Tenia clar que tot evolucionava
cap a la biomassa, però optar pel
pèl·let suposava dependre d’una
energia que t’ha d’arribar de fora
quan “tenim l’estoc aquí mateix,
a la finca”, indica. Va començar a
cercar una màquina que funcionés
amb aquest tipus de material. No
n’hi havia precedents. “Vam demanar pressupostos al Canadà i Àustria” assegura, fins que optaren per
una empresa austríaca amb instal·
ladors i representant a Catalunya.
Es tracta d’una caldera de biomassa de gasificació de 45 kW, l’interès
de la qual se centra en l’energia que
s’obté arran de la combustió. Si bé
en tota combustió es produeix CO2
com a subproducte de la reacció,
en el cas de la biomassa aquestes
emissions són menors que cremar
directament combustibles fòssils,
ja que, entre altres coses, deixa de
tenir-se en compte tot el CO2 que
es produeix en l’extracció i transport del gasoil emprat. Per una
altra banda, quan es cremen combustibles fòssils s’alliberen de cop
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Fotos: Javier Coll

a l’atmosfera grans quantitats de
CO2 que han estat acumulades durant milions d’anys, mentre que la
crema de biomassa suposa l’alliberament de CO2 captat durant la vida
de les plantes i que, en comparació, no té un impacte tan gran com
els altres combustibles. Per tant, tot
i que no es tracta d’un mètode sense emissions de CO2, sí que resulta
més eficient, relativament respectuós amb el medi ambient i econòmicament viable. Rafel Mascaró
recorda a més que la finca té un pla
forestal aprovat pel Govern a vint-icinc anys vista a partir del qual es
fa l’extracció raonada de la llenya.
L’agroturisme es va rehabilitar mitjançant tècniques de bioconstrucció, és a dir, amb l’ús de marès,
llenya, calç hidràulica i trespol,
que, pel que fa a energia, tenen un
millor comportament. A més, es va
apostar pel màxim aïllament tant en
cobertes com en tancaments, cosa
que permet reduir el consum energètic. També prioritzen el producte
local i de temporada, amb un 80
per cent de producció ecològica.
La planta autòctona també és ben
present a fi de reduir l’ús d’aigua. I
a més, els missatges dirigits a economitzar l’ús d’aquest bé escàs es
repeteixen pels espais privats de
l’agroturisme. Per a Rafel Mascaró
fou una decisió personal, un compromís de l’home amb el territori.

UNA CASA DEL CENTRE DE
CIUTADELLA, PIONERA A
INSTAL·LAR PLAQUES SOLARS
PER A L’AUTOCONSUM
El terrat d’una casa particular ubicada en el centre històric de Ciutadella
acull una de les primeres (si no la
primera) instal·lacions fotovoltaiques
per a autoconsum de l’illa. Es va implantar a principi de l’any 2011 i es
tracta d’una instal·lació mixta, que,
de forma pionera, combina el tradi-

cional subministrament elèctric amb
el procedent de les plaques solars
disposades dalt el terrat. L’aposta de
la família per un nou model energètic ha permès reduir notablement
el rebut mensual de l’electricitat, a
més de generar energia neta i sense
emissions contaminants.
A dia d’avui, l’energia captada del sol
que no s’utilitza s’emmagatzema, de
manera que l’immoble pot disposar-ne en altres moments del dia. I
quan no hi ha irradiació solar suficient ni prou energia emmagatzemada
per a les necessitats del moment, la
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casa es nodreix de l’electricitat procedent de la xarxa elèctrica. Però
són ben poques les vegades que
es fa necessari. Així ho demostra
la factura de la llum d’aquesta casa
d’importants dimensions i amb piscina. Des que van instal·lar les plaques solars fotovoltaiques, la factura ha baixat dels devers 300 euros
mensuals que pagaven abans als 50
euros actuals. D’aquests, el 65 per
cent es cobra en concepte d’impostos. La despesa per l’ús d’energia és, per tant, mínim.
La propietària de l’immoble, Caridad Bagur, explica que la decisió
es va prendre quan la companyia
elèctrica va obligar a instal·lar limitadors de potència. Com a conseqüència els faltava potència, i la
solució implicava canviar tota la
instal·lació elèctrica. Era una inversió caríssima i se’ls va plantejar la
possibilitat de fer un projecte per a
una instal·lació fotovoltaica. Explica
que els sortia més car actuar sobre
la xarxa tradicional que implantar
aquest nou sistema, instal·lat per
una empresa local. Van invertir
devers 30.000 euros en una instal·
lació de 4 quilovats de potència.
I van rebre una ajuda del Govern
del 40 per cent. Estarà amortitzada
en un període de deu anys. Caridad Bagur diu que la inversió és
costosa, però “a la llarga hi surts
guanyant”. I creu que el futur ha
de caminar cap aquí, cap a aquests
sistemes solars que aprofiten una
energia inesgotable, neta i respectuosa amb el medi ambient, ja que
redueix emissions de CO2 (d’efecte
hivernacle) i permet estalviar.

A final de l’any 2014 va posar en
marxa una instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum, de la qual s’aprofita el 99 per cent de l’energia
generada. El gerent de Malbúger
Centro Deportivo, Quico Parpal,
assenyala que arran d’unes ajudes que va llençar el Govern, a
través d’uns fons europeus Feder,
van veure que era el moment de
rompre el gel i posar les bases
d’un nou camí de futur. Amb l’enginyer tècnic Josep Manel Pons
van iniciar un estudi de les corbes
horàries de consum del centre
esportiu en relació amb les hores de sol per tal de dimensionar
la instal·lació. I després d’un any,
es van instal·lar 102 plaques fotovoltaiques al terrat del centre amb
una potència de 30 quilovats, que
generen al voltant de 45.000 kW
anuals i permeten cobrir un 18 per
cent de l’electricitat que necessita
el centre esportiu. Representa un

estalvi en energia d’entre 6.000 i
7.000 euros anuals. La instal·lació
no permet l’acumulació de l’energia que no s’usa. És produir-la
i consumir-la. Així i tot, només
se’n desaprofita un 1 per cent. Josep Manel Pons té monitorada la
instal·lació i la controla en temps
real perquè funcioni a ple rendiment. I ho aconsegueixen.

CENTRE ESPORTIU MALBÚGER,
ENERGIA SOLAR PER
ESTALVIAR EN LA FACTURA
ELÈCTRICA
El centre esportiu Malbúger és una
instal·lació privada per a ús públic
que també cerca models més respectuosos amb el medi ambient.

9

La instal·lació va tenir un cost de
45.000 euros, dels quals el Govern va aportar una tercera part.
Parpal estima que a finals de l’any
vinent la inversió estarà amortitzada. Manifesta la seva satisfacció i
fa una passa més, assenyalant que
estudiaran la rendibilitat d’aprofitar l’energia eòlica al centre de
Malbúger.

RESIDUS

La vida eterna
del vidre

CENTRO DE JARDINERÍA

Preservar nuestra tierra
Hace años decidimos que teníamos la obligación de
colaborar con la preservación del medio, de nuestro entorno,
de donde vivimos.
Empezamos el proyecto de cultivar nuestras propias plantas
y el plantel de hortalizas en nuestras instalaciones,
adaptadas al clima de Menorca, al sol, la tierra, el viento,
la humedad y el agua que después las iba a albergar.
Cultivadas en una mezcla especial de tierras, adaptadas al
agua de riego de la zona, con tratamientos y abonos ecológicos
y sin la huella energética de transportarlas desde la península.
Hoy casi el 100% del plantel que vendemos es nuestro y
preservamos variedades antiguas, para que no se pierdan
en los estándares que impone el mercado: verduras de visión
impecable y nulo sabor.
Cerca del 70% de las plantas que vendemos también son de
cultivo propio: las flores de pascua, hortensias y plantas
de exterior.
Km 0 en estado puro y pasión por lo que hacemos.

Calle de Gràcia, 209
971 36 48 61
Claustro del Carmen, 45 971 36 89 03
MAHÓN

El vidre s’ha convertit en un material
quotidià, que forma part de la
rutina diària. Bòtils i envasos són
elements que omplen el frigorífic
de casa i que deixam d’emprar
quan se n’acaba el contingut. El
vidre té, però, vida després de la
botella de vi, del pot de melmelada
o del got que ens acaba de caure
i s’ha romput. I és que pot ser
reciclat una vegada i una altra sense
perdre la qualitat. És reciclable al
cent per cent i permet fabricar una
segona ampolla exactament igual a
la primera. El vidre està de pas per
les nostres vides. Té formes, mides
i colors diferents, però el que és
cert és que té una vida eterna.
El consumidor responsable és el
primer esglaó d’un cercle perfecte
en què els envasos tornen a usar-se
infinitat de vegades. És un exemple
clar de sostenibilitat i d’economia
circular. El simple gest de dipositar
un envàs de vidre a l’iglú verd obre
la porta a una gran cadena. Aquesta
botella, un cop recollida, viatja fins a
la planta de tractament de Bunyola,
a Mallorca, on, després de separar
tots els impropis, i una vegada net
i triturat el vidre, es converteix en
calcina, que sotmesa a elevades
temperatures en un forn es fon
juntament amb arena, hidròxid de
sodi i pedra calcària per fabricar
nous productes que tindran
idèntiques propietats respecte al
vidre fabricat directament dels
recursos naturals. La planta de
Bunyola subhasta periòdicament
la calcina a les empreses vidrieres
interessades. Habitualment, el vidre

Fotos: Ecovidrio i Consorci de Residus i Energia de Menorca
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al foment de la sostenibilitat i la
preservació del medi ambient.
Cal indicar així mateix que és el
tipus de residu que més s’apropa
als objectius que marca el Pla
Director Sectorial de Residus de
Menorca, que per al 2020 estableix
el reciclatge d’un 80 per cent, i
l’any passat es va situar en un 77,5
per cent.
Les Balears són la comunitat que
més vidre recicla de tot Espanya.
Cada ciutadà de les illes va
dipositar-ne als iglús verds 38,8
quilograms. La mitjana nacional
no supera els 17 quilograms. En
el cas de Menorca, la xifra és
una mica inferior a la mitjana
balear. Se situa en 33,2 quilograms
per habitant, segons assenyala
Ecovidrio, l’empresa encarregada
de la gestió del reciclatge d’aquests
residus. A les Balears hi ha més de
20 companyies que realitzen la
recollida dels residus dels envasos,
i 40 companyies envasadores
procedents de les Balears estan
adherides al sistema d’Ecovidrio.
Potser és difícil imaginar quin és

Els orígens del reciclatge dels envasos de vidre es remunten a la dècada
dels anys vuitanta amb l’arribada dels primers contenidors a Madrid i
Barcelona, l’any 1982. Ecovidrio es va convertir l’any 1998 en l’entitat gestora
d’un model de reciclatge que garanteix un servei públic, professional i al
qual tenen accés tots els ciutadans. Les Balears s’hi van sumar fa dues
dècades, l’any 1998. El quilogram per habitant de residus d’envasos recollits
a les Balears s’ha multiplicat per tres fins a assolir els 38,8 quilos. Qui s’hauria
pensat que un simple gest com posar un bòtil de vidre dins un contenidor
verd en forma d’iglú, devers els anys vuitanta, representaria un canvi de
mentalitat tan important per a la societat.

CO

Els menorquins
han assolit màxims
històrics en la
recollida d’envasos
de vidre

de Menorca es destina a vidrieres
de Catalunya, tot i que en algunes
ocasions s’ha enviat a punts d’Itàlia.
Els
menorquins
han
assolit
màxims històrics en la recollida
selectiva dels envasos de vidre.
Per primera vegada l’any passat
l’illa va superar les tres mil tones
d’aquest material dipositat en algun
dels 528 contenidors verds que hi
ha repartits arreu de Menorca. En
concret, van ser 3.102 tones, que
representen un increment de prop
del 27 per cent en una dècada. Es
tracta de 2.939 tones de particulars
i 163 de la recollida comercial. A
Menorca hi ha un contenidor per
cada 173 habitants.
Obeeix a un major consum i a un
major ús tant dels contenidors
situats a la via pública com del
servei de recollida porta a porta
que ha impulsat el Consorci de
Residus de Menorca en zones on
hi ha una important aglutinació de
bars i restaurants. Tot i aquestes
bones xifres, no s’ha d’abaixar
la guàrdia, ja que en matèria de
reciclatge mai n’hi ha prou per

“PREN NOTA, RECICLA VIDRE”
L’estiu va de la mà d’un major
consum. És una època vital per al
reciclatge del vidre, és un període
en el qual es recull el 30 per cent
de tot el vidre que es recicla al
llarg de l’any. A més, el sector de
l’hostaleria genera la meitat dels
residus d’envasos de vidre d’un sol
ús. Davant aquest abast, Consell
i Ecovidrio han posat l’accent en
aquest sector perquè el reciclatge
s’incrementi i es perpetuï la vida
eterna dels envasos. Aquest estiu
han participat a la campanya “Pren
nota, recicla vidre” 310 establiments
d’hostaleria menorquins i han anat
a parar a l’iglú verd un total de 1.367
tones de residus, pràcticament
un 5 per cent més que en el
mateix període de l’any anterior.
Més establiments s’han sumat a
la iniciativa, tenint en compte la
importància d’aquests gestos per a
la sostenibilitat. Enguany el sector
ha comptat amb 46 contenidors
adaptats i, a més, s’han lliurat poals
especials als professionals i s’ha
ampliat la freqüència de recollida
de vidre per poder gestionar millor
l’augment de l’activitat en època
d’estiu.

Orígens

O

l’abast d’aquestes tones i tones
de vidre que acaben a la planta
de Bunyola. Doncs, amb el gest
de tirar els envasos al contenidor
verd, els balears han aconseguit
evitar l’emissió de 29.087 tones
de CO2, que equival a retirar 7.123
cotxes de la circulació durant un
any. També ha permès estalviar
96.315 MWh d’energia, suficients
per il·luminar Palma durant dos
mesos o evitar l’extracció de 52.018
tones de matèries primeres de la
naturalesa, equivalents al volum
de cinc vegades el pes de la torre
Eiffel. Fàcil de pronunciar. Difícil de
complir. Però no impossible. I les
Balears així ho han demostrat.

E NE D

173 va reciclar
,2kg 127
HABITANTS

MITJANA ESTATAL

1 per cada
213 habitants
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CADA MENORQUÍ

33

a través del
contenidor

+96’4%

envasos

PER HABITANT

que la mitjana estatal
(16,9 kg/hab.)

PRODUCTE LOCAL

Tastem l’essència
de Menorca!!
Aliments que custodien el paisatge

Fotos: Productes ecològics Santo Domingo / Gemma Andreu / Javier Coll / Torralbet

Aclucau els ulls. Assaboriu el producte local i tastareu l’essència
de l’illa. Sentireu una explosió de
sabors de terra cuidada, de dedicació, de paisatge, d’herba acabada de tallar... Menorca és rica en
productes alimentaris. Rica en diversificació. Rica en qualitat. I rica
en passió del sector primari envers
el camp i el paisatge. Posar-se a la
boca un aliment produït responsablement a l’illa transporta el consumidor a un esclat de sensacions
que no només són una joia per als
paladars, sinó que a la vegada és
una contribució al paisatge, a la
sostenibilitat i, en definitiva, als valors que fonamenten la reserva de
biosfera.

SANTO DOMINGO, AMB LA
CISTELLA DE LA JOVENESA
El far de l’illa de l’Aire s’albira a poca
distància, mentre la mar es mostra
enfurida. Una aroma de meló i de
fruita de temporada acompanyen
la visita a la finca de Santo Domingo, un hort que aglutina emprenedoria i jovenesa, innovació i producció ecològica. Per què? Perquè
lidera aquesta empresa familiar
Sergio Riudavets, un jove de vint-icinc anys, amb els seus pares, Toni
Riudavets i Maria Molina. A més,
amb la vocació d’ampliar el ventall
de clients i apropar-se al màxim al
possible consumidor, han innovat
en la venda. Van ser dels primers a
muntar un punt de comercialització
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a la mateixa finca, molt tradicional en el cas de formatgers però
menys típic en els de producte
d’horta i fruita. A més, fan repartiment a domicili mitjançant unes
cistelles setmanals.
Toni Riudavets es va encarregar
durant disset anys del lloc de
Mongofra Vell, una finca dedicada
a l’agricultura convencional i a la
producció lletera. Sergio Riudavets va cursar estudis de grau mitjà
en tècnic de producció ecològica
i animà els seus pares a iniciar-se
en una aventura que es presentava interessant. La finca de Santo
Domingo, propietat de l’avi i de sa
mare, estava abandonada pel que
fa a terres i a producció. L’agricultura ecològica suposava una
oportunitat. En Sergio tenia llavors
vint-i-un anys, i quatre exercicis
després l’empresa familiar produeix entre 60 i 70 tones a l’any. La
seva jovenesa ha permès, a més,
introduir novetats en la comercialització tradicional. Elaboren una
vintena de cistelles setmanals i tenen com a clients fidels i fixos unes
90 persones. En Sergio rep per
WhatsApp la petició d’una cistella,
remet al client la llista de productes de la temporada que pot subministrar amb els preus per quilo,
manat o unitat i la cistella arriba al
domicili. A més, serveixen la verdura i la carn al menjador de l’escola
de Sant Lluís. És a l’estiu, època de
major producció, quan venen més
de la meitat de la seva producció
directament a la finca.
“Suposa ser molt responsable,
dedicar-hi molt de temps, moltes
hores”, assegura Toni Riudavets,
d’aquí que valori tant la tasca del
seu fill, que s’hi ha abocat sense
dubtar-ho.
El producte estrella és la maduixa. Poden arribar a produir-ne uns
1.500 quilos per temporada. Però
també destaca el tomàtic, amb un
ampli ventall de varietats de Me-

norca; açò sense parlar dels melons i les síndries!
La finca, que compta amb plaques
solars per al subministrament energètic, té una superfície de 18.000
metres quadrats, als quals cal
afegir una extensió d’horta i fruita
a Torret i una altra a Alcalfar Vell.
A més, menen Binibèquer Nou i
Santa Mercedes, amb ramaderia
ecològica. Tenen una vintena de
vaques vermelles de raça menorquina i crien vedells per a l’engreix i
posterior venda de carn ecològica.
ES CAPELL DE FERRO,
SEMBRAR LA LLAVOR D’UN
SOMNI
Maria Tudurí va sembrar la llavor
d’un somni a les terres des Capell
de Ferro, i ja dona els seus fruits.
És la madona d’aquesta finca, que
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duu ella tota sola, sense l’amo, només amb el nervi d’una persona
amb un projecte davall el braç. Viu
al lloc de Capifort des de fa trentaquatre anys amb la seva família.
Durant quinze anys, hi va treballar
de missatge, lloc que va cedir al
seu fill. Però tenia un projecte en
ment i res se li ha posat per davant
per aconseguir-lo. Va trobar es Capell de Ferro totalment abandonat,
i amb esforç i empenta l’ha convertit en una finca amb cap i peus on
hi ha nascut la vida.
La finca està certificada com a producció ecològica i els animals són
de raça menorquina. Té acord de
custòdia agrària amb el GOB. S’encarrega de sembrar i llaurar la terra.
Té 30 caps de ramat boví de raça
vermella menorquina, prop de 90
gallines i 24 porcs negres. Les ga-

PRODUCTE LOCAL

llines són les úniques que no són
menorquines.
I ho té clar: les terres han de produir
la quantitat de menjar que necessiten els animals per tal de reduir al
màxim les despeses. Assegura que
no pot tenir més de 30 caps de boví,
la finca ja no seria sostenible. És així
com sembra enclova per fer les
bales d’ensitjat i civada per fer bales seques per a les vaques, a més
d’ordi per fer farina com a l’aliment
dels porcs. La finca, amb 95 hectàrees de superfície, és meitat marina
i meitat per a sembra. La té dividida
en quatre parts: una no la sembra i
és on pasturen els animals, les altres
tres les dedica a l’enclova, l’ordi i la
civada. No produeix llet, sinó que
es dedica a carn per a engreix que
després ven.

A més, fa embotit a l’estil tradicional.
I ecològic. Ven ous i elabora sofrits
i conserves, com per exemple la de
carabassó amb meló i albergínia o
la de carabassó amb canyella, una
recepta nova que ha tingut molta
acceptació. També fa figat i arrop.
A més a més de tot això, cada any
alça 300 metres d’enderrossalls.
També té mitja hectàrea als Vergers
de Sant Joan, on sembra verdures i
hortalisses, sempre de temporada. I
fa senalles personalitzades que reparteix a domicili. Té devers 45 clients fidels.
Maria Tudurí va ser la primera dona
pagesa a cobrar una nòmina i estar
inclosa en el règim general de la Seguretat Social. Els seus productes
fan gust d’esforç, de dedicació i de
compromís amb la terra.

TORRALBET, DIVERSIFICAR PER
MANTENIR VIU EL PRODUCTE
LOCAL
Producte de temporada, races autòctones i, sobretot, formatge, i no
un formatge qualsevol. La finca de
Torralbet és un exemple de diversificació. Aposta pel que és local
i amb segell menorquí, però amb
l’afany de diferenciar-se i introduir
productes nous. Joan Pons i Maria
Antònia Taltavull elaboren i comercialitzen tres tipus de formatge, a
més d’embotit. Destaquen el formatge d’ovella de Menorca, que
només és produït en unes quantes
finques de l’illa, el de cabra i un tercer que és una mescla de llet de
vaca, cabra i ovella i que, en aquest
cas, és pasteuritzat.
La finca, ubicada de camí a la

Menjam bé? Per què malbaratam aliments?
Un terç dels aliments que es produeixen acaben als fems. I un dels elements més sospitosos d’una mala alimentació
és el sucre. L’espanyol mitjà consumeix quatre vegades més la quantitat de sucre que l’OMS recomana al dia.
L’accelerat ritme de les nostres vides ha virat cap a un empitjorament de la dieta i, per reduir temps, acabam
optant per productes processats, agressius per a la nostra salut i la del planeta. Les administracions han de ser
exemplars a l’hora de remolcar accions particulars. El Consell ha començat a triar els ingredients, els que tenen
gust de sostenibilitat, compromís amb el sector primari i diversificació dels sectors econòmics, a fi de començar
a elaborar la dieta estrella de la política alimentària.
L’executiu es va adherir al Pacte de Milà l’any 2017, que compromet les ciutats signants a desenvolupar sistemes
alimentaris sostenibles, diversificats i inclusius per assegurar una alimentació saludable i accessible per a tota la
societat. Per tal que aquesta adhesió no quedés en això, en una simple declaració d’intencions, es va presentar
un projecte a la convocatòria de la Fundació Daniel & Nina Carasso, que treballa amb administracions per
desenvolupar polítiques alimentàries sostenibles. Gràcies a aquesta col·laboració es va fer una diagnosi de les
polítiques alimentàries que es desenvolupen en cadascun dels departaments de l’Administració i a través d’un
procés participatiu es va dissenyar l’Estratègia alimentària. I d’iniciatives n’hi ha moltes, assegura la coordinadora
de Justícia Alimentària a les Balears, Núria Llabrés, ONG que coordina aquesta estratègia alimentària. Des de les
diferents àrees de l’Administració es fan accions que tenen a veure amb l’alimentació. Però cal fer una passa més.
Convé que el model canviï. L’alimentació té conseqüències sobre la salut de les persones i de l’illa.
Actualment, amb un altre projecte subvencionat per la Fundació Carasso per a dos anys, s’elabora un estudi
sobre fluxos alimentaris, és a dir, conèixer com ens alimentam a partir del que es produeix a l’illa i el que ve de
l’exterior. També es fa un segon estudi sobre la demanda pública. Es tracta de dos punts clau per poder saber
si la producció a Menorca és suficient en el cas d’augmentar la demanda, per exemple, a través de la compra
pública d’aliments a centres educatius, geriàtrics, hospitals... En aquesta línia, es treballa per incorporar criteris de
sostenibilitat alimentària en la contractació de serveis i productes alimentaris.
Amb vista a 2019, s’elaborarà una guia per a famílies sobre una alimentació saludable i una altra guia amb
propostes per reduir el malbaratament alimentari en tota la cadena, és a dir, producció, distribució, consum i llars.
Paral·lelament, també s’ha llençat un projecte a través del programa Leader per al foment del producte de
proximitat a centres educatius i s’han desenvolupat accions per promoure el producte de temporada a centres
educatius de manera vistosa i cridanera.
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paradisíaca platja de Macarella,
i que té unes 120 hectàrees, ha
apostat pel producte local i per
les races autòctones, tant de vaca,
com d’ovella i de porc negre. Els
seus productes són de temporada.
I a l’estiu, quan atura la producció
de formatge es dediquen a l’estivada d’horta, tot i que Joan Pons
assegura que no representa el gruix
de l’explotació. No s’hi dediquen.
El matrimoni gestiona Torralbet, on
resideixen i on elaboren el formatge, i Son Olivar de Dalt, explotació
que destinen a la fabricació d’embotit. És més, tal com assenyala
Maria Antònia Taltavull, van ser els
primers a “plantar-nos en un mercat i posar damunt la taula l’embotit” i a tenir un punt de venda directa a la finca.
Joan Pons assegura que el ritme
d’una explotació agrària i l’evolució que fa el camp “et duen a provar coses noves, a innovar d’acord
amb les possibilitats de cada finca”, i d’aquests projectes va néixer
la producció de formatge de cabra
i d’ovella. I és que, segons opina,
el sector es mou a ritme de modes
i la competència és ben present.
Torralbet destaca per l’aposta per
mantenir els processos de producció artesanals i tradicionals.
Per una banda, Joan Pons manté la filosofia dels tres sementers,
és a dir, la divisió de la finca en
tres àrees, una de dedicada a la
pastura, una altra a la sembra i la
tercera al repòs, tot i adaptar-ho a
les necessitats actuals de la finca.
Pel que fa a la munyida d’animals,
Joan Pons explica que també es
basen en un sistema tradicional. I
és que, després dels parts, que es
produeixen entre octubre i novembre, comença l’època de pastura
i de munyida dels animals, que
sol acabar per Sant Isidre. Durant
aquesta època, els caps de ramat
es munyen només al matí i la resta del dia pasturen. Moltes finques

solen apostar per la munyida dos
cops al dia.
Així mateix, assenyala que aposten per una agricultura tradicional. Sembren farratge per als
animals, sigui civada i enclova o
civada amb raigràs perquè la finca sigui el màxim d’autosuficient
possible. També fan carn per a
l’engreix.
Joan Pons valora el paper de la
dona rural, de la madona, ja que
creu que és la clau de la supervi17

vència del camp. Moltes se n’han
hagut d’anar a fer feina fora de
la finca. “Si no tenim pagesos i
madones no hi haurà al·lots a les
finques i l’activitat agrària acabarà
essent una feina d’empleats del
camp perquè s’està perdent el
relleu generacional”. El matrimoni
té tres fills, en Joan de setze anys,
en Llorenç de dotze i en Borja de
sis. I sa mare afirma que “frissen
de ser aquí” per gaudir i xalar amb
tot el que els dona el camp.

BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT

Noves illes per
carregar-les de vida

Fotos: Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

La creació d’una xarxa de basses d’aigua
permanents ajudarà a la supervivència del calàpet
Pot arribar a fer deu centímetres de
llargada, especialment les femelles.
Pon devers 5.000 ous per posta. La
seva activitat és bàsicament nocturna i li agrada viure a zones d’aigua
temporal com les basses o també
els abeuradors i els aljubs. Aprofita
les basses per pondre-hi els ous.
Els diminuts cap-grossos viuen
dins l’aigua fins a convertir-se en
calàpets en miniatura després d’un
procés de metamorfosi. És llavors
quan ja pot sobreviure a l’evaporació de l’aigua de les basses.
Aquest és el calàpet de Menorca
(Bufotes balearicus), una espècie
endèmica del Mediterrani occidental, que, si bé habita a les Balears,
no la podem trobar a la península
Ibèrica. És present també a Mallorca, mentre que molt rarament el
trobarem a Eivissa, on està en perill
d’extinció. Comparteix hàbitat amb
la reineta meridional (Hyla meridionalis).
L’evolució i el comportament del
calàpet és clau per prendre el pols
del medi i conèixer-ne l’estat. I és
que Bufotes balearicus és font clara
d’informació sobre l’entorn on viu i
es desenvolupa.
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La manca de pluges dels darrers
anys s’ha convertit en un dels pitjors enemics per a aquests amfibis. Els llargs períodes de sequera
—que podrien atribuir-se al canvi
climàtic— i, per tant, l’existència
de basses temporals durant èpoques massa curtes impossibiliten
tot el desenvolupament larvari i
els cabots acaben morint. Aquests
microhàbitats desapareixen ràpidament quan s’evapora l’aigua.
Les criatures no tenen temps de
completar el procés. Sí que és cert
que les espècies mediterrànies
d’amfibis estan adaptades a sequeres cícliques i no suposa un greu
problema la falta d’aigua durant
alguns períodes. Però cal discernir
si la situació detectada és puntual o el canvi climàtic pot tenir un
efecte important sobre la dinàmica
d’aquestes espècies a l’illa.
Els tècnics insulars de Medi Ambient Àlex Cortada i Félix de Pablo
apunten així mateix a la desaparició de les activitats agràries tradicionals, que comporten una altra
desaparició, la de punts d’aigua
com abeuradors, basses o safaretjos, que es mantenien plens

permanentment i que, per tant,
eren punts atractius per als calàpets.
Espècies exòtiques com la tortuga
de Florida també pot suposar una
amenaça per a la supervivència
dels calàpets. Se’n mengen els ous
i les cries. I respecte als productes
químics contra els invertebrats, que
són el principal aliment del calàpet,
afecten molt negativament les poblacions, ja sigui per enverinament o per falta d’aliment.
Tot i aquests períodes d’aigua
cada vegada més curts i les
seves conseqüències sobre
el procés larvari dels calàpets, la situació no és alarmant avui dia i les poblacions
es mantenen estables.
Hi ha localitzats una cinquantena
de punts de reproducció d’amfibis,
sobre els quals es fa un seguiment
mensual, diürn i nocturn, mitjançant un programa de control d’amfibis que desenvolupa el Departament de Medi Ambient i Reserva
de Biosfera del Consell. Juntament
amb altres estudis genètics, aquest
seguiment ha continuat detectant
una fragmentació de poblacions.
Es troben situades principalment
al nord-oest i sud-est de l’illa, amb
poca presència a la zona centre.
Diuen que més val prevenir abans
que lamentar. És per això que el
Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera ha posat en
marxa un ambiciós projecte que
pretén crear noves illes on neixi la
vida. El projecte consisteix a crear
basses permanents que ajudin a
unir aquestes poblacions. La primera es crearà a la finca pública
de Santa Eularieta, que permetrà
completar les activitats educatives
i divulgatives que es desenvolupen en aquest indret. Però la intenció del Departament de Medi
Ambient del Consell és crear una
xarxa distribuïda de basses permanents, amb què puguin col·laborar

El calàpet de Menorca
pon devers 5.000 ous per
posta i ho fa a les basses.
Hi ha localitzats una
cinquantena de punts de
reproducció d’amfibis
sobre els quals es fa un
seguiment mensual

instal·lacions com ara hotels rurals i agroturismes.
L’executiu les crea a canvi
d’una comprovació del seu
estat i una dosi de divulgació i conscienciació als seus
clients. És, sense dubte, una col·
laboració en favor de les poblacions de calàpets i d’altra fauna i flora
associada a aquestes petites illes
de biodiversitat.
El Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera del Consell desenvolupa des de l’any 2015 (i amb
anterioritat entre els anys 2007 i
2009 en el marc del programa Life
Basses) un programa de seguiment
en el qual s’estudien les poblacions
d’aquest amfibi. Cal seguir recollint
dades en anys vinents per conèixer
l’evolució de les poblacions i entendre com la sequera primerenca de les basses i altres impactes,
com la fragmentació de l’hàbitat,
n’afecten la supervivència. L’estudi
de seguiment sí que detecta una
relació clara entre els punts d’aigua
permanents amb l’èxit de l’activitat
reproductora de l’espècie.

19

RIQUESA IMMATERIAL

Un patrimoni viu que
s’ha de salvaguardar
Nuevo Nissan LEAF

S I M P LY A M A Z I N G

Una nueva forma de conducir
Una conducción con cero emisiones, capaz de acelerar y frenar con
un solo pedal gracias al e-Pedal, aparcar por sí solo con el ProPILOT
Park y circular con la ayuda del asistente a la conducción ProPILOT.
Descubre así una nueva manera de conducir más cómoda, segura y
sorprendente con el Nuevo Nissan LEAF y su tecnología inteligente.
¿Sorprendido? Pues aún no sabes que tiene 350 km** de autonomía.
En dos palabras, SIMPLY AMAZING.

Vint-i-sis elements de la cultura popular i tradicional de l’illa que continuen ben
presents ja s’han inventariat per tal de promoure’n el coneixement i la difusió
Protegir els elements de la cultura popular i tradicional que continuen vigents i que la població
vol que es mantenguin vius en
el futur, perquè percep que formen part de la identitat col·lectiva.
Aquest és l’objectiu principal de
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca que
s’ha començat a elaborar. Però, a
què es refereix aquest concepte?
Es tracta d’un recull de coneixements, pràctiques, expressions
i costums que es mantenen vius
des de fa generacions, que la societat considera que formen part
del seu patrimoni cultural i que,
per tant, tenen caràcter identitari.
El ball des còssil, la recol·lecció de
la camamil·la, l’elaboració d’arròs
de la terra, la tècnica de la pedra
en sec o l’ofici d’arader són alguns
dels elements que formen part de
la primera fase d’aquest inventari,
que permetrà salvaguardar-los i,
sobretot, divulgar-los.
L’elaboració de l’Inventari és el
primer pas per protegir aquest ric
llegat menorquí. El patrimoni cultural immaterial pot donar lloc a
activitats, serveis o productes que
ajudin a mantenir-lo viu i a reforçar-ne la funció social.
Els elements elegits en aquesta
primera etapa de l’Inventari s’han
distribuït en set categories, que
van des dels jocs i els esports
tradicionals fins a la gastronomia,

passant per les particularitats lingüístiques, les activitats productives,
les festes o els col·lectius i organitzacions socials. I a partir d’aquí
s’han elaborat fins a vint-i-sis fitxes,
que contenen una acurada informació. L’Inventari es penjarà en
una web creada per a aquesta finalitat. Serà cap a principi d’any. I
allò que es pretén és que els ciutadans coneguin tot aquest patrimoni
i promoure la participació de tota
la comunitat i especialment dels
portadors, és a dir, de les persones que recreen i mantenen vius
aquests elements, perquè aportin
idees sobre com gestionar-lo. Ha
de ser “un diàleg constant entre la
societat, les institucions científiques
i l’Administració per tal de prendre
mesures que ajudin a salvaguardar
el patrimoni immaterial de Menorca, que és tan ric”, assenyala Pilar
Vinent, membre de l’equip de treball, juntament amb Jaume Mascaró, Antoni Camps Extremera i
Xavier Gomila Pons.
La iniciativa neix de la Convenció
per la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial de la Unesco
de l’any 2003, i les administracions
han assumit la responsabilitat de
donar forma al recull. Aquest objectiu s’ha instal·lat en l’agenda política menorquina amb la clara vocació de posar les bases per mantenir un patrimoni viu i que parla
de les tradicions menorquines.

*Cero emisiones de CO2 durante su uso.
**Ciclo de homologación NEDC (Nuevo Ciclo de Conducción Europeo).

Bajo la homologación WLTP, 270 km en el ciclo combinado y 389 km en el ciclo urbano.
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A més, cal afegir que, com a reserva de biosfera, un dels criteris
i principis bàsics de la declaració
és la relació entre societat i natura, i és especialment important la
relació entre el patrimoni natural
i el patrimoni cultural immaterial,
com a factor de cohesió social i
d’arrelament al territori. I és que
la conservació del medi depèn de
l’actitud de les persones. Aquests
propòsits han unit camins i s’han
posat les bases per tal que el patrimoni immaterial no caigui en
l’oblit i pugui contribuir al desenvolupament sostenible.
Les institucions que impulsen
aquest projecte, que s’inicià el
2017, són el Consell Insular, a través del Departament de Cultura i
Educació, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i l’Institut Menorquí d’Estudis, i amb l’objectiu de donar-hi forma van signar
un conveni amb l’Institut Ramon
Muntaner, que ha cedit el programa informàtic utilitzat en l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre, també
reserva de biosfera.
En la primera fase es va adjudicar la feina de camp a Antoni
Camps Extremera i Lluís Garcia
Petit, que ja havia col·laborat en
l’inventari del Montseny, i fou llavors quan es van seleccionar els
primers elements que en formarien part. Les fitxes, que en aquests
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moments estan en fase de revisió,

a canvis, evitant però que els ele-

transmès de generació en gene-

inclouen per a cada element una

ments perdin la seva essència”,

ració, que tenguin caràcter iden-

identificació, descripció, una mica

agrega Pilar Vinent, qui assenyala

titari, que promoguin la diversitat

d’història i evolució, i una inter-

que la diferència principal amb el

cultural i que siguin respectuosos

pretació socioeconòmica i sim-

concepte de cultura popular és

amb els drets humans”, conclou.

bòlica. A més, es fa una diagnosi

que aquest té un sentit més ampli,

La intenció és que l’inventari ten-

per saber en quina situació es tro-

ja que inclou elements que ja no

gui continuïtat i que en properes

ba cada element i, així, promoure

són vius, mentre que en el cas del

fases s’incloguin actualitzacions

mesures de salvaguarda i difusió.

patrimoni cultural immaterial “han

dels elements que ja estan inven-

“S’ha d’alimentar de les aportaci-

de ser elements vius, que es re-

tariats, a més d’ampliar-lo i enri-

ons de la gent i ha d’estar obert

creïn periòdicament, que s’hagin

quir-lo.

Els primers elements catalogats

Categoria 3. Tradicions orals, particularitats
lingüístiques i formes de comunicació
•
•

Categoria 4. Representacions, escenificacions,
jocs i esports tradicionals
•
•

Categoria 1. Activitats productives, processos i tècniques
•

La pedra en sec i l’ofici de paredador

•

El formatge i la feina de formatjar

•

L’ofici d’arader

•

Construcció i ús del fabiol

•

Construcció i ús del guitarró i el tiple

n
s’ha e
s
e
fitx
rd
Les imenta ions
d’al por tac t
n
a
les e la ge
d

Glosa, glosat i glosadors
Anglicismes vius de Menorca

Fandango
Ball des còssil

Categoria 5. Manifestacions
musicals i sonores
•
•
•

Tonades de fabiol
Deixem lo dol
Es Jaleo

•
•

Joc de la bolla
La Sentència

Categoria 6. Salut, alimentació i gastronomia
•
•

Recol·lecció i usos de
la camamil·la
Recol·lecció i usos
dels esclata-sangs

•

Formatjades i flaons

•

L’oliaigua

•

L’arròs de la terra

Categoria 2.
Creences, festes, rituals i cerimònies
•

Les festes de Sant Joan de Ciutadella

•

La festa de Sant Antoni

•

S’Àvia Corema

•

Usos i pràctiques curatives de les plantes

•

Les actuacions dels gegants

Categoria 7. Formes de
sociabilitat col·lectiva i
d’organització social

Fotos: Arxiu Diari Menorca
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•

Les confraries de Setmana
Santa

•

S’Estudiantina

OPINIÓ

El desenvolupament sostenible

Àlex Cortada, tècnic de
Medi Ambient del Consell
Insular

EL DESENVOLUPAMENT
ACTUAL
Vivim en un món en què el sistema
econòmic predominant es basa en
el creixement continu, tant a nivell
de societat com empresarial i individual. Sembla ser que si una empresa no creix econòmicament, tot
i ser perfectament rentable, no és
una empresa exitosa. Així mateix,
també sembla associar-se la felicitat i l’èxit individual amb el creixement econòmic i l’inherent capacitat d’adquisició de béns. Ara bé,
aquest creixement continu per part
de persones, empreses, societats i
països constitueix un fet que dins
d’un planeta finit, amb recursos finits i un espai finit, a la llarga no hi
té, metafòrica i literalment, cabuda.
Aquí és on entra en joc el concepte de “desenvolupament sostenible”, que si bé s’ha utilitzat en
nombrosos àmbits i en alguns
casos la seva definició ha pogut
quedar emmascarada després de
tanta repetició, essencialment ve
a dir segons l’Informe Brundtland
de les Nacions Unides (1987): “El
desenvolupament sostenible és
aquell desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense
comprometre la capacitat de les
generacions futures per satisfer les
seves pròpies necessitats”. És a dir,
no és un pretext per establir polítiques proteccionistes a tota costa,
sinó una crida i necessitat per la
utilització racional dels recursos,
evitant-ne el seu esgotament, promovent-ne la seva renovació quan
sigui possible, així com reduint la
contaminació o minimitzant els residus produïts.
L’objectiu és assegurar el benestar
de les persones, fent compatible
l’activitat humana (indústria, con24

sum, pesca, agricultura, etc.) amb
el manteniment dels recursos naturals (espècies, territori, aigua,
aire, etc.). Si aquests no es gestionen des del punt de vista de la
sostenibilitat i arriben a minvar per
sota d’un llindar crític de renovació, en un futur proper s’esgotaran suposant un impacte negatiu
tant per al medi ambient en el seu
conjunt, com per a les societats
humanes, ja que no estaran disponibles per a ser aprofitats en les
activitats sòcio-econòmiques corresponents.
L’EQUILIBRI
DEL PLANETA TERRA
Arribats a aquest punt, quelcom
podria argumentar que som una
espècie més del conjunt de la biosfera del planeta on vivim i que el
nostre objectiu, com el de la resta
d’espècies a través dels seus individus i dels seus gens, és perdurar
en el temps a tota costa, independentment del seu impacte sobre
les altres espècies. I tindria part de
raó.
De fet, no hem estat l’única espècie al llarg de la història que
ha modificat el medi causant l’extinció d’innumerables espècies.
Estem parlant dels cianobacteris,
uns organismes fotosintètics que
van diversificar-se i escampar-se
massivament farà uns 2.000 milions d’anys. L’activitat massiva
d’aquests organismes microscòpics va produir un augment sense
precedents en l’oxigen atmosfèric, passant d’una concentració
del 0.0001% al 21%, nivell que es
manté fins avui en dia. Així, aquest
gas essencial per a moltes formes
de vida actuals, temps enrere va
suposar l’extinció de la majoria

d’organismes existents, que havien
evolucionat en la seva absència i
per als quals va resultar tòxic.
Això recorda enormement el que
està succeint amb els humans i la
producció de diòxid de carboni i
altres gasos que indueixen el canvi
climàtic. En aquest cas, s’ha de tenir en compte que igual que fa milions d’anys enrere, el planeta com
a sistema dinàmic no va amortitzar
el canvi produït, sinó que simplement es va assolir un nou equilibri,
en detriment d’algunes espècies i
afavoriment d’altres. Així, l’impacte actual dels éssers humans sobre el medi ambient pot conduir a
un canvi dràstic i irreversible de la
vida com la coneixem, assolint un
nou equilibri a nivell planetari. Un
equilibri que no necessàriament té
perquè ser apte per a la vida humana.
Ara bé, a diferència dels cianobacteris, nosaltres som conscients de
l’impacte que causem al planeta i
a les altres espècies i de com això
compromet les nostres possibilitats de seguir subsistint en escenaris futurs, donant-nos també
l’oportunitat d’actuar.
LA PERCEPCIÓ MENORQUINA
Fins ara les conseqüències del
canvi climàtic i aspectes com la
contaminació han acostumat a
manifestar-se lluny del nostre
“abast de sensibilitat”. Si no ho
veiem, no existeix. Però de cada
vegada més, l’accentuació dels
impactes i la globalització posantnos a l’abast imatges impactants
d’arreu,
han
incrementat
la
sensibilització global.
Un paper important en aquest punt
d’inflexió l’ha tingut també l’educació, un dels pilars bàsics de les
societats humanes. A través de
l’educació es transmeten no sols
coneixements, sinó capacitats i valors, que han de permetre a les noves generacions desenvolupar-se

en el context actual de transformació social i tecnològica. Fins
ara, l’educació ambiental ha estat
aquella que ha fet més incís en els
recursos naturals i la necessitat de
conservar-los. L’educació per al
desenvolupament sostenible va un
pas més enllà i contempla també
els factors principalment humans i
la seva interrelació amb la natura.
A Menorca es treballa des de
molts àmbits i entitats diferents
vers l’educació ambiental i pel
desenvolupament sostenible, tant
en formació formal com no formal.
I de fet, l’educació no sols involucra el jovent, sinó també els adults.
Perquè qualsevol experiència, des
d’una excursió a una ponència,
que ens aporti quelcom nou forma
part del procés educatiu.
I es podria considerar que a Menorca, en termes de sensibilització
ambiental, tenim un tros del camí
fet. Perquè un territori de dimensions reduïdes i aïllat, on els límits
són clars i presents per als seus
habitants, facilita l’aparició d’un
25

sentiment de pertinença molt proper i arrelat. I d’aquesta proximitat
se’n deriva un extens coneixement,
que en la cultura menorquina
comprèn tant la mar com la terra.
A diferència d’altres indrets, molta
gent des de jove acostuma a sortir
a navegar, a pescar i fer vida devora la mar, la segona casa dels
menorquins. També la terra és ben
coneguda, no sols per aquells que
la treballen, ja que són molts a qui
els agrada anar a cercar espàrrecs,
esclata-sangs o bé passejar pels
seus camins i paratges. I d’aquesta proximitat amb la natura és fàcil
que n’acabi sorgint la noció de la
seva fragilitat davant les accions
humanes i la necessitat d’aplicar
el concepte de sostenibilitat en la
seva gestió. Es tracta de posar en
valor els recursos naturals, no sols
els de Menorca sinó de tot el món,
tant pel que representen en si mateixos com pel que ens poden proporcionar en el futur. En qualsevol
cas, sempre es pot aplicar el “pensa globalment, actua localment”.

BIODIVERSITAT

poden arribar a ser molt nocives.
Parlam, per exemple, de l’espècie
comunament denominada patata
frita, sobre la qual van començar a
actuar brigades l’any 2000 amb el
projecte europeu Life Flora. D’altra
banda, en el marc dels seguiments
que es fan de la tortuga autòctona d’aigua, quan es detecta algun
exemplar de l’espècie de Florida es
porta al Centre de Recuperació de
Fauna del GOB.

Fotos: Javier Coll /GOB / EFE / Arxiu Diari Menorca /
Publicació “Les espècies invasores a la reserva de biosfera de Menorca i les alternatives”

Exòtiques i atractives,
però perilloses
Moscards tigre a la recerca d’una
bona picada. Morruts vermells
sense compassió a les palmeres.
O tortugues de Florida que posen
en perill les d’aigua autòctones.
Carpobrotus colonitzant la costa
nord illenca. O cabellera de la reina
(Disphyma crassifolium) que repta i
malmet els roquissars litorals. Són
només alguns exemples d’espècies
que han vingut per quedar-se a l’illa.
Espècies exòtiques, atractives, cridaneres, però invasores i perilloses
per a la comunitat autòctona.
Introduïdes de forma intencionada
o accidental, les espècies exòtiques
poden suposar una amenaça que
pot arribar a trencar l’equilibri dels
ecosistemes.
A vegades la seva colonització no és
un problema. D’altres, no solament
sobreviuen al lloc, sinó que són capaces de reproduir-se i expandir-se

ràpidament, de manera que provoquen canvis dràstics en l’equilibri de
l’entorn i afecten greument les espècies natives del lloc. Són un problema per a la conservació de les
espècies autòctones perquè, en el
cas de la fauna introduïda, depreden animals i vegetals i competeixen per l’espai i els recursos. També
poden alterar cicles ecològics com
el règim d’incendis o cicles de nutrients. Cal sumar-hi problemes econòmics, com la pèrdua de collites,
plagues forestals, disminució de recursos cinegètics i pesquers. També generen problemes sanitaris, ja
que els animals són portadors de
patògens i paràsits que poden estendre malalties.
L’absència de depredadors i competidors naturals pot afavorir la invasió d’aquestes plantes i animals.
A més, els ecosistemes insulars,
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com és el cas de Menorca, són
especialment sensibles a la introducció d’espècies exòtiques. Tenen
uns ecosistemes que han evolucionat de forma aïllada i que, per tant,
han afavorit l’increment d’espècies
endèmiques, que només existeixen
aquí. A més, la reduïda presència
de depredadors fa que no hi hagi
competència i, per tant, que les espècies exòtiques puguin establir-s’hi
sense gaires problemes.
És en aquesta aposta per evitar els
desequilibris de l’entorn i que les
espècies natives acabin essent arraconades i extingides que el Departament de Medi Ambient i Reserva
de Biosfera, amb la col·laboració
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears, desenvolupen
un pla de gestió per a l’erradicació
d’algunes espècies invasores que

En el cas de la fauna, moixos, rates i bens són animals que van ser
introduïts pels humans quan van
arribar a l’illa i ja llavors van causar
autèntiques catàstrofes ecològiques
i sanitàries, amb la desaparició dels
mamífers terrestres endèmics i la
propagació de noves afeccions.
L’absència de depredadors, paràsits
o malalties susceptibles de controlar les poblacions d’aquestes nouvingudes van facilitar-ne l’expansió
i, en conseqüència, el decreixement
o l’extinció de flora i fauna local.
Avui en dia, aquest fenomen de les
introduccions biològiques es continua produint i, a causa de la globalització de les societats humanes i la
seva xarxa de transport, té una magnitud més gran que mai. Algunes introduccions són de tipus involuntari, com l’arribada de serps o insectes dins els troncs d’arbres, mentre
que d’altres són intencionades, com
ara l’alliberament d’animals exòtics
adquirits com a mascotes però
abandonats posteriorment a la naturalesa.
EL MOSQUIT TIGRE (Aedes albopictus) és un petit insecte originari
del sud-est d’Àsia i que va arribar
a Menorca l’any 2012, en concret, a
Maó. Ja està ben estès per tota l’illa.
És un perill per a la salut pública, ja
que té una picada més molesta que
la dels mosquits autòctons i és molt
més actiu, fins i tot de dia. Pot criar
en petits recipients amb aigua es-

més de degradar la població vegetal. S’adapta ràpidament a qualsevol
medi aquàtic, fins i tot a l’aigua una
mica salobre. La seva presència

tancada a zones urbanes i els ous
són resistents a la dessecació. Poden ser dispersats accidentalment
per vehicles.
EL MORRUT VERMELL (Rhynchophorus ferrugineus) és un petit
escarabat del sud-est asiàtic que
amenaça les palmeres. Està estès
per tot el territori insular. A Espanya va arribar l’any 1994 procedent
de palmeres d’Egipte. I a Menorca
va arribar l’any 2013 i es va esten-

dre molt ràpidament. L’espècie viu i
s’alimenta a l’interior de les palmeres, per això és molt difícil detectar-ne la presència. Els danys a les
palmera són produïts per les larves,
que s’alimenten del seu teixit intern.
Sol arribar a causar la mort de la
palmera si no es tracta prest.
LA TORTUGA DE FLORIDA (Trachemys scripta) ha estat durant anys
un dels animals domèstics més populars. Era barata i de manteniment
fàcil, però els alliberaments descontrolats i les escapades d’aquaris i estancs privats li han permès
ocupar espais naturals. S’ha convertit en una amenaça real i greu.
Causa autèntics estralls entre els
alevins d’espècies autòctones, a
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desplaça la tortuga d’aigua autòctona (Emys orbicularis). L’any passat el
GOB va gestionar unes 70 tortugues
de Florida arribades arran de les
campanyes de control de les tortugues autòctones.
EL TÒTIL (Alytes obstetricans) és un
petit amfibi que no es pot confondre amb cap de les espècies presents a Menorca, com la granota o
el calàpet, sobretot pel seu particular cant. Va arribar a l’illa a través de
centres de jardineria. És altament
tolerant a les alteracions del medi i
pot colonitzar zones recentment alterades. És potencial transmissor de
malalties i pot competir per l’espai i
els recursos amb els amfibis autòctons. Tot i així, com que encara no
se n’han detectat creixements poblacionals i no s’ha estès més enllà
dels esmentats punts d’introducció,
de moment se la considera introduïda sense ser invasora.
LA FORMIGA ARGENTINA (Linepithema
humile)
extermina,
per competència, les espècies
de formigues autòctones i afecta
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greument els cultius, la biodiversitat, la pol·linització, la producció de
fruita o els sistemes de reg. Al continent creen supercolònies de milers
de quilòmetres, per tant és molt
possible que totes les formigues
argentines de Menorca formin un
sol formiguer. No s’ha trobat manera d’erradicar-les dels ecosistemes
menorquins. Fou detectada per
primer cop a Menorca l’any 1976,
provinent d’una arribada accidental.
En el cas de les plantes, l’arribada
d’espècies d’altres indrets no és
nova i gairebé seria impossible saber com seria la flora de l’illa si mai
no s’hi hagués introduït cap planta
al·lòctona. De fet, la figuera de moro,
que és ja considerada autòctona,
és una planta exòtica originària del
continent americà. En els darrers
anys, aquest moviment d’espècies fora de les seves àrees naturals
de distribució s’ha incrementat pel
boom de la jardineria ornamental.
En aquesta jardineria s’aprecien les
plantes amb un creixement ràpid i
que demanen poques atencions, i
per tant coincideixen amb les que
poden sortir amb més facilitat dels
jardins, colonitzar el medi i convertir-se en invasores.

LA PATATA FRITA (Carpobrotus
edulis) ha colonitzat la costa nord
menorquina, on ha arrasat i minvat
la flora autòctona i espècies úniques al món com el socarrell. Es
fan treballs d’erradicació des de
l’any 2000, però l’any passat es van
desenvolupar per primera vegada
treballs verticals amb l’extracció
d’unes 40 tones de material vegetal. S’hi sumen les prop de 20 tones
extretes a principi d’aquest any. De
fet, les brigades tornen a actuar en
aquests moments per fer-ne front
al rebrot.
LA CABELLERA DE LA REINA
(Disphyma crassifolium) és d’origen
sud-africà i s’anomena així perquè
forma grans cabelleres a les zones
que envaeix. La resistència a la sequera i a la salinitat i la capacitat de
multiplicar-se ràpidament la converteixen en un perill per a la flora
litoral. Creix en substrats rocosos,
amb poca terra. És perillosa per als
roquissars litorals.
LA LLENTIA D’AIGUA FORASTERA (Lemna minuta) és una planta
aquàtica de lliure flotació que creix
en aigües estancades i torrents.
Forma cobertes molt denses a la

superfície de l’aigua i no deixa entrar la llum, per la qual cosa modifica totalment les condicions fisicoquímiques de l’aigua i amb això
l’estructura i biodiversitat dels sistemes aquàtics que envaeix.
EL GRAM D’AIGUA (Paspalum sp.
pl.) arriba a col·lapsar les basses i
els llits dels torrents i crea tapissos
tan continus i arrelats als fons que
eviten la germinació d’altres espècies. En un parell de mesos poden
tancar completament la catifa de
gespa. La resistència que presenten
a les condicions adverses fa difícil,
si no impossible, eliminar-les sense la intervenció humana constant.
EL CÀRRITX DE JARDÍ (Cortaderia selloana) és una planta endèmica d’Amèrica del Sud que creix en
masses denses que poden arribar
als tres metres d’alçada. Poden

Què fem amb les espècies invasores?
✓✓Prevenir és l’eina més eficaç. Per això, la divulgació és una de les
línies més importants en la gestió d’aquestes espècies.
✓✓Fer un seguiment de les espècies més abundants per poder
determinar on s’ha d’actuar i valorar l’eficàcia de les accions de
control que es desenvolupin.
✓✓Erradicar i controlar, tot i que a vegades no és possible i només se’n
pot fer un control permanent.
✓✓Apostar per les espècies pròpies de ca nostra, que és sinònim
de cuidar el nostre paisatge, la flora i la fauna i, fins i tot, el nostre
benestar.
✓✓Mascotes, un acte de responsabilitat, tant envers l’animal com
envers l’entorn i la resta de persones. Saber sobre l’alimentació,
mides i atencions que necessiten és primordial per evitar que acabin
essent abandonades a la naturalesa.
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excloure la presència d’altres plantes, disminuir la qualitat de les
pastures i incrementar el risc d’incendi. Encara que es talli torna a
rebrotar i, com que té unes arrels
profundes, si es crema es regenera
automàticament.

ser certificats com a producte sostenible en turisme. Aquestes proves pilot
s’emmarquen en el que es
denomina programa DestiMED. Serà llavors quan
empreses comercialitzadores podran començar a vendre i comercialitzar les activitats
turístiques gràcies als segells de
certificació Meet.

Fotos: Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

Cinc dies per omplir la
motxilla d’experiències ‘eco’
Menorca és un dels espais naturals de la conca del Mediterrani
que formen part d’una xarxa pilot de destinacions
turístiques sostenibles finançada amb fons europeus
Unes vacances de cinc dies amb
allotjament, menjar i desplaçaments inclosos, on l’essència de
l’estada està a conèixer els valors
naturals, culturals i tradicionals de
l’illa. És a dir, veure, tastar, sentir
i palpar Menorca. Inclou visites a
finques de producció ecològica,
senderisme, excursions en bicicleta, immersió lleugera, observació d’aus i arqueologia. Això i molt
més.
Es tracta d’una experiència ecoturística, que encara no és al mercat,
però que ja ha estat ideada, provada, testada i que, per tant, podria
ser una realitat ben prest.
És part d’un projecte pilot en el

qual participa l’illa juntament amb
una vintena d’indrets de sis països
que miren a la conca de la Mediterrània. Quan conclogui, cadascuna de les activitats i serveis que
hi participen seran certificats com
a elements turístics sostenibles.
Hi participen, entre altres territoris, el Delta de l’Ebre, la Camarga
francesa, la Torre di Cerrano, les
illes Kornati i Lastovo. Fins al 2019
hauran de passar filtres de qualitat i se sotmetran a una anàlisi de
l’impacte que deixen els turistes
sobre el medi ambient. A Menorca, l’epicentre serà el Parc Natural
de s’Albufera des Grau, però tenint
en compte que és una reserva de
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biosfera, el projecte s’estendrà al
llarg de tot Menorca.
Els paquets es desenvoluparan fora
de la temporada alta. Van dirigits
a un públic de parla anglosaxona
interessat en activitats naturals, la
cultura i tradició de l’indret i amb
un poder adquisitiu mitjà-alt.
En una primera fase es van posar
les bases d’aquestes experiències
ecoturístiques mitjançant l’elaboració d’un reglament que cal complir
a l’hora de crear el paquet. Fou el
denominat programa Meet. Posteriorment, el treball es va centrar a
crear el producte, que, després de
ser testat per experts, les activitats
i serveis que participen esperen

De fet, un grup d’experts va fer una
primera visita a l’illa el mes d’octubre de l’any passat. Es va elaborar un pla de millora a partir dels
consells i l’assessorament dels
avaluadors. I amb aquestes introduccions ara s’ha tornat a testar.
Des del dia 20 fins al 25 d’octubre
vam tenir de nou per Menorca al
grup d’experts per comprovar in
situ que el paquet turístic preparat
compleix els paràmetres i, si no
hi ha cap contratemps, l’any que
ve es comercialitzarà. L’agència
seleccionada a Menorca ha estat
Viatges Magon, que haurà de coordinar-se amb l’empresa comercialitzadora de tots els paquets
ecoturístics amb segell de la conca
de la Mediterrània.
El tècnic en turisme sostenible del
Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera del Consell
Vladimir Martínez assegura que
hi ha demanda d’aquest producte
eco. Els indrets triats per a la prova
pilot estan molt avesats al turisme
de sol i platja, quan el Mediterrani
és un punt calent de biodiversitat
que cal posar en valor. De fet, lluitar contra els impactes negatius del
turisme en territoris protegits del
Mediterrani és el gran objectiu del
projecte DestiMED, que desenvolupa la ONG internacional Unió Internacional per a la Conservació de
la Naturalesa amb fons europeus.
Està finançat pel Programa de cooperació territorial europea-Interreg
Med. Hi ha indrets d’arreu del món
que ja apliquen aquestes experièn-

i, per tant, treballar per reduir-ho al màxim. Quant
més reduïda sigui la dada,
major atractiu tindrà per al
futur consumidor del paquet. És per això que cada
detall del projecte importa
perquè sigui al màxim de sostenible possible. Es tracta de trobar l’equilibri entre la protecció del
medi i el seu gaudi.
cies. Ara l’objectiu és extrapolar-ho
a la Mediterrània, on encara queda
camí per recórrer, i treballar en xarxa permet crear sinergies i aprendre dels èxits i fracassos dels altres.
Cal ressaltar que durant la visita una empresa especialitzada va
calcular la petjada ecològica, una
dada que es facilitarà a l’hora de
comercialitzar el paquet turístic,
però que sobretot és interessant
per conèixer quant contamina el
viatger a l’hora de realitzar el viatge

Vladimir Martínez assenyala que
les activitats fugen del turisme passiu. El paquet s’ha creat per viure,
practicar i tastar Menorca. Fins i tot
els visitants es convertiran en apicultors per unes hores i en padrins
d’animals. Interessant, veritat?
Tot això va de la mà de la creació
de la marca Menorca Reserva de
Biosfera, mitjançant la qual, qui s’hi
adhereixi, es compromet a aplicar
polítiques mediambientals, siguin
productors locals, artesans o establiments turístics, entre altres.

DestiMED, un paquet turístic per veure,
sentir i tastar Menorca
El grup d’experts va arribar dia 20. Va ubicar la seva estada a l’agroturisme
Biniai Nou. El diumenge van veure sortir el sol des de Favàritx per
dirigir-se després a peu fins as Grau, on observaren aus amb un guia
especialitzat. A Talatí, una arqueòloga els donà pautes sobre la cultura
talaiòtica i practicaren tir amb fona. Un cop a l’hotel van aprendre a
cuinar una caldereta de llagosta, que no tastaren fins a l’endemà, seguint
la tradició que diu que ha de reposar unes hores. La segona jornada
d’activitats es concentrà al Centre d’Interpretació de l’Albufera des Grau.
Va ser el dia de practicar caiac, busseig i conèixer la posidònia. També
fou el torn de participar en un curs d’elaboració de maonesa i conèixer
la cervesa menorquina. L’endemà va tocar Ciutadella, amb aturada al
Toro, fer senderisme pel Pas d’en Revull, així com visitar el projecte
d’Arbres d’Algendar i aprendre a fer empelts. A la Marcona van visitar
els cultius de blat i posteriorment, a una finca d’Algaiarens, degustaren
mel després d’haver conversat amb les abelles. L’endemà, experiència
ciclista fins al Centre de Recuperació de la Fauna, on cada participant
va poder apadrinar un inquilí del centre. Visitaren Líthica i després Punta
Nati per veure la posta de sol. El sopar, en un establiment de producte
de quilòmetre zero. Ja a l’endemà, abandonaren l’illa amb la motxilla
carregada d’experiències ecoturístiques.
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Una reserva de
mides monumentals
La reserva de biosfera ja té vint-i-cinc anys. El camí
recorregut és innegable. I el Consell ho ha volgut
celebrar amb un bon grapat d’activitats que encara es
perllongaran fins a final d’any. Perquè l’objectiu de les
reserves de biosfera és harmonitzar la conservació de
la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament
econòmic i social a través de la relació de les persones
amb la natura.
La declaració per part de la Unesco es va formalitzar dia
7 d’octubre de l’any 1993. I ara, un quart de segle després,
és el moment de recordar les fites aconseguides.
I fou monumental. El passat 6 d’octubre, els prop de
700 metres quadrats que té la façana de la Catedral
de Menorca, a Ciutadella, van acollir el videomapatge
més gran projectat fins al moment a l’illa, amb un
gran espectacle visual i musical. El públic va poder
gaudir d’un missatge poètic, fins i tot oníric en alguns
moments. L’argument es va basar en els cinc pilars de
la sostenibilitat: medi ambient, benestar social, turisme,
economia i cultura. Un dia després, és a dir, dia 7,
coincidint amb els vint-i-cinc anys de la declaració per la
Unesco, el Teatre Principal va acollir l’acte institucional.
Allà la presidenta del Consell, Susana Mora, va fer una
crida al consens per acordar el nou rumb que hem de
seguir.
Aquí teniu un resum fotogràfic d’aquests dos actes
centrals de l’any de celebració del vint-i-cinquè aniversari
de la declaració.

Actes. El dia 6 d’octubre els prop
de 700 metres quadrats de la
façana de la Catedral van acollir el
videomapatge més gran projectat
fins al moment. Un dia després, el
Teatre Principal va celebrar l’acte
institucional.
Fotos: Sergi Garcia/Gemma Andreu
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Programa d’actes
NOVEMBRE

Dia 2. A Montefí i es Tudons.
Activitat del programa d’excursions
públiques “Som talaiòtics? Viure a
Menorca abans i ara”.
Dia 12. A les 19 h al Museu de
Menorca. Taula rodona del cicle
“Una illa, una mar” sobre “Noves
iniciatives de conservació marina a
Menorca”. Dedicat al medi marí i la
reserva de biosfera.

Dia 22. A les 20 h a l’Ateneu
de Maó. Taula rodona del cicle
“Reserva de biosfera. Què és?”
sobre “El futur del nostre passat.
Patrimoni”.

Dia 13. Al Cercle Artístic de
Ciutadella. Presentació del llibre
Les 25 millors receptes de Fra
Roger. Recull una selecció de les
vint-i-cinc millors receptes del
llibre Art de la Cuina, de Fra Roger.

Dia 24. A les 17 h al Teatre del
Casino 17 de Gener. Presentació
del llibre CD Camí de Cançons.
Espectacle infantil basat en el llibre
CD Camí de Cançons, un conte
ambientat al Camí de Cavalls i a la
Vall.

Dies 24 i 25. A les 11 h a l’Aeroport
de Menorca. Visita als pous de
l’aeroport com a mostra de gestió
sostenible dels recursos hídrics.
Estan situats a Biniparratx Petit, on
també hi ha ullastres i un estany
utilitzat per a la reproducció del
calàpet.
Dia 25. Al Museu de Menorca.
“Qui som? D’on venim?”. Visita
a les instal·lacions del Museu de
Menorca per entendre qui som,
d’on venim i com gestionam
els
elements
materials
que
exemplifiquen la nostra cultura.
Programa Viu Menorca Biosfera.
Més informació i inscripcions a:
www.menorcabiosfera.org.

DESEMBRE

Dia 29. A les 20 h a l’Ateneu de
Maó. “Economia i sostenibilitat”.

Taula rodona del cicle “Reserva de
biosfera. Què és?”.
Dia 30. A les 20 h a la seu de l’IME,
a Maó. “Les aus a Menorca després
de 25 anys de reserva de biosfera”
a càrrec de l’ornitòleg, naturalista i
guia de naturalesa Xavier Méndez
Chavero, membre de la Societat
Ornitològica de Menorca i de
l’Institut Menorquí d’Estudis.

Dia 14. A les 20 h a la sala de
conferències de l’IME. Presentació
del documental del 25è aniversari
de la reserva de biosfera. L’Arxiu
d’Imatge i So de Menorca presenta
el documental que ha realitzat,
no només com un document
commemoratiu sinó com un
testimoni audiovisual per a la
història.
Dia 14. A Ca n’Oliver, a Maó.
Presentació del llibre Les 25 millors
receptes de Fra Roger. Recull una
selecció de les vint-i-cinc millors
receptes del llibre Art de la Cuina,
de Fra Roger.

Plantam arbres a l’escola. L’Agència de la Reserva de Biosfera convida els
centres educatius de primària a celebrar, la primera quinzena de desembre, una
diada de plantada d’arbres a les escoles per tal de conscienciar els més joves
sobre la importància de preservar la biodiversitat. Dirigida a alumnes de primer
curs de primària. Cadascun rebrà un arbre que haurà de plantar a la seva escola
i cuidar.
De l’1 al 25 de novembre. Concurs de fotografia. La Societat Ornitològica de
Menorca convoca un concurs de fotografia d’aus dirigit tant a socis com a altres
col·lectius i aficionats. Les imatges guanyadores apareixeran al calendari de la
SOM del 2019. Es farà una exposició posterior amb les fotografies participants.

Del dia 19 de desembre al 6 de
gener. Exposició de diorames
de Nadal. De 18 a 21 h a la
Sala d’exposicions La Caixa de
Maó. Una part de la 47 edició
de l’Exposició de Diorames de
Nadal estarà dedicada a Menorca
Reserva de Biosfera.
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Exposició filatèlica dedicada als 25 anys de la reserva de biosfera. Serà la primera quinzena de desembre a la sala d’actes de l’Ajuntament
de Maó.
Contacontes de la Biosfera. Durant el mes de desembre a les biblioteques de
la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

Més informació i inscripcions a: www.menorcabiosfera.org
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25 anys de Menorca
Reserva de la Biosfera
Fotos: Gemma Andreu/Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera

Ponç Pons, escriptor

que ens fa enmig de la mar de tendra mare.
Tenim com a llegat un patrimoni
de pedres i paraules que, antiquíssim,
haurem de preservar de l’avidesa
de malfactors, corruptes i arribistes.
Aquesta illa no pot suportar més bandits,
més pirates cruels que l’assalten i escorxen.
¿Com es pot salvar mai la cultura d’un poble
si viu agenollat i engendra caïnites?
Terra humil i mortal no podem deixar més
que ens destrossin a cops de vergonya els paratges.
Lloc efímer de pas i vacances d’estiu,
molts no saben ni entenen que és ser menorquí.
Cel de blava bondat d’acollida i ajut:
Benribats siguin tots els llinatges d’arreu
que enriqueixen la sang de la nostra nissaga.

Todos cabemos en esta gran isla
si nos sabemos dar y respetar.
Las lenguas unen, abren a otros mundos,
y quien las ama y las aprende habita
nuevos caminos de ancestral fortuna.
Juntos haremos florecer la ciencia
del Amor que sonríe en feliz mestizaje.

Aforisme que escric en el vent del desig,
tinguem tots ben present, generós, aquest lema:

Celebrem com germans agraïts molts anys més
de Reserva, d’estima i fervent protecció.

Si no pots viure a la terra que estimes,
estima la terra on vius.

El futur serà nostre millor i més humà
si el cream ecològic i omplim de valors
amb l’orgull solidari de ser menorquins.

A BarberColl Group S.L. treballem a diari per donar el millor
servei a les persones i mantenir un fort compromís amb el
medi ambient.

Amb un amor que fa vint-i-cinc anys

Si som qui som ha estat i és per la llengua

va fer d’aquesta illa una Reserva,

que en lloc de compartir alguns pretenen

som ara junts aquí per celebrar

confondre, perseguir i arraconar,

el do i el privilegi de tenir,

si som com som en part és pel paisatge

sembrat de paret seca, un territori

que el seny i l’esperit ens han forjat.

que cal cuidar perquè és un paradís

Venim d’un llarg passat d’esforç i feina,

de vida natural i de bellesa.

tenim al cor Menorca com a pàtria.

Els nostres objectius són la satisfacció del client i la reducció
d’emissions de CO2 i d’envasos plàstics mitjançant productes
renovables o d’alta eficiència com energia solar fotovoltaica i
tèrmica, bombes de calor, estufes i calderes de pellets, osmosi
inversa i descalcificadors electrònics.
Compromís amb les persones,
Compromís amb la natura,
Compromís amb menorCa!

Convé ser dignes fills d’aquesta terra
36
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Persones de colors

Miquel Camps,
Coordinador de Política
Territorial al GOB de Menorca

Els grans moments de la història
recent de Menorca en termes d’ordenació territorial han tingut colors
polítics diferents i conjuntures ben
peculiars. Com sol passar, les persones concretes que hi intervenen
tenen molt de pes en els resultats
finals.
En acabar la dècada dels vuitanta,
les Illes Balears mostraven una especial conflictivitat social degut a
les afectacions urbanístiques sobre
zones d’alt valor natural. Les quatre
illes registraven constants protestes ciutadanes contra les pressions
econòmiques i contra la connivència política que convertia en urbanitzable els racons més preciosos
de l’arxipèlag.
A les eleccions autonòmiques de
1987 s’havia format govern amb
l’Aliança Popular de Gabriel Cañellas i el suport del Centre Democràtic i Social. Però un diputat
menorquí d’aquest darrer grup va
abandonar la seva militància i es
va passar al grup mixt. En un Parlament igualat entre dretes i esquerres, el seu vot decidia les qüestions
importants i això va ser el què va
permetre que s’aprovàs, el gener
de 1991, la Llei d’Espais Naturals.

Aquesta passa transcendent per
al territori illenc succeïa després
d’haver-se elaborat dos inventaris
de valors naturals i va estar plegada de tensions i visites permanents
de representants de promotors
urbanístics a totes les forces polítiques, en especial al diputat trànsfuga. Finalment, s’aprovava una
Llei que impedia la urbanització de
gran part dels espais naturals més
valuosos, gràcies al canvi de color
polític d’una persona.
Una gran passa endavant, malgrat
que a Menorca les pressions prèvies van deixar desprotegida encara
la platja de Macarella (que tenia un
projecte urbanitzador), la zona oest
del barranc d’Algendar (amb un
camp de golf previst), Tirant (amb
més de 4.000 places previstes) i
altres zones que continuarien provocant conflictes.
Paral·lelament i durant la mateixa
legislatura s’havien posat en marxa
a Menorca els treballs de l’Institut
Menorquí d’Estudis per mirar de
fer possible la declaració de l’illa
com a Reserva de Biosfera davant
la Unesco. Tirso Pons, president
del Consell Insular, havia donat suport al repte.
Quan arriben les pròximes eleccions de maig de 1991, el procés de
la Reserva estava quasi enllestit.
Surt elegit president del Consell
Albert Moragues, però uns mesos
després, un representant del Psoe
abandona la disciplina de partit i
vota a favor d’una moció de censura perquè sigui Joan Huguet,
del Partit Popular, qui s’alci amb la
presidència.
Huguet es troba finalment amb el
potencial reconeixement internacional de Menorca a les mans. El
seu partit es debat entre la versió
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del sector turístic, que lògicament
ho veu amb molt bons ulls, i l’opinió de destacats terratinents, que
abominen de la declaració. El recent President decideix acceptar
la distinció de la Unesco, no sense
importants tensions internes dins la
seva formació.
La Reserva idò, sorgeix com a iniciativa de l’esquerra i acaba essent
aprovada per la dreta, perquè persones concretes així ho van decidir.
Just al revés que el Pla Territorial
Insular (PTI), que va ser iniciat per
la dreta i finalment aprovat per l’esquerra.
El cas del PTI es va donar arrel de
les eleccions de 1995, on Joan Huguet aconseguia majoria absoluta
del Consell Insular amb un equip
molt dissenyat per esser dirigit per
ell. Però a Mallorca va esclatar l’escàndol del túnel de Sóller, que va
acabar amb la carrera política de
Gabriel Cañellas.
Per agafar les regnes de la crisi del
partit, Huguet va deixar la presidència del Consell i va marxar a Mallorca. En el seu lloc, es va nominar Cristòfol Triay, home que havia
militat en opcions de centre. Triay
s’adonaria de la problemàtica territorial de Menorca, on els ajuntaments del moment encara afegien
noves urbanitzacions cada vegada
que revisaven el seu planejament.
Convençut de la necessitat d’un Pla
Insular, posa en marxa la redacció
d’uns Principis per a inspirar una
planificació amb visió d’illa, que
superi la fins llavors visió municipal. Aconsegueix el suport del tots
els ajuntaments (la majoria eren del
PP) i es vota a favor en el Consell
Insular.
Les competències en matèria territorial encara no havien arribat a

Menorca i calia refrendar els Principis del PTI al Parlament. Els terratinents contraris a la declaració de
la Reserva tampoc veien amb bons
ulls cap pla insular, de manera que
pressionen i aconsegueixen que
el propi equip del PP presenti un
munt d’esmenes al text que el seu
President havia consensuat amb
les institucions.
Aquesta feta generaria una enorme crisi dins el PP, que passaria
una enèrgica factura a les properes eleccions de 1999, on Joana
Barceló aconseguia fer-se amb la
presidència del Consell i aprovar,
dins el mateix mandat i des de l’esquerra, el Pla Territorial Insular que
s’havia començat a gestar des de
la dreta.
Els colors polítics són importants,
perquè representen grups d’interessos diferents. Però tenen molt
de pes les persones concretes que
han de decidir.

Reciclar, reutilitzar,
és donar nova vida
a allò que ja no en té.

VENDA DE MATERIAL
DE RECUPERACIÓ

www.triatgesmenorca.es
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Mossos biosfèrics
Oliaigua amb figues
Cuiner: Josep Al·lès Salvà
(Ciutadella de Menorca)

Ingredients
• 1 kg de tomàtigues d’estiu
ben madures
• 2 cebes blanques grosses
• 2 pebres verds
• 2 pebres vermells
• 4 grans d’all
• julivert
• oli d’oliva
• sal
• aigua
• llesques de pa dur o pa de
sopes

Ingredients
• 8 albergínies
• 2 cebes blanques grosses
• 1 pebre verd
• 2 tomàtigues grosses i
madures
• 4 grans d’all
• molla de pa
• llet
• pebre negre
• 1 ou
• pa ratllat
• alls i julivert picats
• oli d’oliva
• aigua
• sal

Albergínies plenes
Cuinera: Joana Fortuny Esbert
(Alaior)

Elaboració

Vincle amb el
territori
És el plat emblemàtic de
la cuina tradicional i rural
menorquina, per a menjar a
diari en el berenar, el dinar
o el sopar. Ha subsistit fins i
tot a les antigues migracions
a la Florida i l’Alger. És una
recepta que es nodreix
dels productes locals de
Fotos: Agència de Menorca Reserva de Biosfera

l’estivada de l’estiu. Amb
variacions també amb
ingredients de temporada,

Elaboració
En un tià de pedra hi posam set cullerades d’oli d’oliva. Hi fregim, primer, la
ceba tallada i els alls sense pelar. Quan la ceba està daurada, hi afegim els
pebres verds i els pebres vermells tallats a trossos, i finalment les tomàtigues
tallades. Ho salam i deixam confitar el sofrit uns minuts. Tot seguit, hi afegim
3 litres d’aigua, aproximadament. Tastam com està de sal i rectificam si
és necessari. El secret de l’oliaigua és que mai no ha d’arribar a bullir, per
la qual cosa, just en el moment que vegem que comença a fer l’espuma
anterior al bull, hem de retirar el tià del foc. A la taula hem de tenir els plats
fondos amb unes quantes llesques de pa dins cada un, damunt les quals
abocarem l’oliaigua, amb més o menys suc i més o menys sofrit, segons si el
volem espès o clar. En el centre de la taula hi hem de posar plats amb figues
i safres de patates fregides amb alls i fulles de llorer.
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com els espàrrecs, cols o
amb ous... El seu maridatge
perfecte és amb les figues,
però accepta rem, meló
o patates fregides, i fins i
tot, un tros de formatge.
Forma part del refranyer
que defineix la forma de
vida dels menorquins:
tranquil·litat i oliaigua.

Tallam les albergínies per la
meitat, les salam i les deixam a un
colador. Després les bullim durant
uns 20 minuts en aigua amb sal.
Una volta estiguin bullides, les
deixam reposar a un colador
perquè treguin l’excés d’aigua.
Llavors les eixugam i en buidam
la popa amb una cullera, mirant
de no rompre les barques de la
pell. En una cassola, millor si és
de terra, elaboram un sofrit amb
un poquet d’oli d’oliva, les cebes,
el pebre verd, els alls i la tomàtiga,
tot tallat ben menut o picat. Ho
salpebram i hi afegim la popa de
les albergínies. Ho deixam confitar
a foc lent uns 5 minuts, per afegir
després la molla de pa mullada
en llet i l’ou batut. Ho deixam 5
minuts a foc lent per mesclar-ho
bé i aconseguir una massa que no
sigui gaire greixosa, amb la qual
hem d’omplir les barquetes de les
albergínies, col·locades damunt
una palangana. Un cop omplertes,
per damunt hi tiram pa ratllat
mesclat amb all i julivert picats, ho
regam amb oli d’oliva i posam la
palangana al forn durant uns 20
minuts a 180-200 graus.

Vincle amb el territori
Amb les excel·lents varietats locals (blanca, ratllada, morada o
negra) s’elabora aquesta variant de l’imambayildi, present a tota la
Mediterrània, un plat que a Menorca quasi sempre és vegetarià, tot
i que també es poden preparar amb carn capolada. Les albergínies
plenes es poden consumir acabades de sortir del forn, en fred,
dins un coc o damunt una llesca de pa. Les albergínies plenes són
una menja típica de les festes, de les berenetes d’estiu o de les
anades a fora. El plat és tan antic com la introducció de l’hortalissa
a l’illa i se sol especiar amb tem.
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Carreres de sacs.
Imatge publicada
per Borja Saura,
de la col·lecció de
Silvia Allès Kegler.
Fou feta l’any 1952
a Ciutadella, en
concret al pati de
Calós. Exhibeix una
jornada de jocs i
diversió amb unes
corregudes de sacs.

Un passat ben present
Jocs enmig del carrer, excursions en bicicleta, comerços amb clara sintonia amb el
producte local i naturalesa en plena relació amb l’home. Les fotografies antigues
són història viva i ens deixen clar que la forma de viure dels menorquins és
sinònim d’equilibri amb l’entorn. Mantinguem-ho!
(Fotos cedides pel grup de facebook Fotos Antiguas de Menorca)

La bicicleta, un vehicle de passeig
o de feina. Imatge publicada per
l’historiador Josep Portella, cedida
pel fotògraf des Castell Antoni
Vidal, i que és un gran testimoni
d’un temps passat, de quan les
bicicletes s’imposaven com a
vehicle de passeig o de feina. La
imatge pertany als anys vint del
segle passat a la zona del llevant de
l’illa. Els ciclistes devien haver fet
alguna prova o concurs.

Can Baüer. Fotografia de la botiga de Can Baüer, ubicada a sa Plaça de
Maó. El fillet que surt a la imatge és Jaume Pons. Es pot observar com
eren els comerços cap al 1955, amb la venda a pes. Molts maonesos
recorden la barra de paté que venien en aquest negoci maonès i, sens
dubte, els records s’han fet més vius que mai amb aquesta fotografia
penjada al grup de Facebook per Xavier Pons Cladera.
Una bona serviola. Imatge penjada al grup de
Fotos Antigues de Menorca per Simón Victory.
La imatge va ser presa l’any 1956 a na Macaret
i el protagonista és en Fresquito mostrant a
càmera una serviola. La barca, na Magdalena.
Un joc d’infant. Aquesta fotografia està feta
aproximadament entre 1930 i 1933. El lloc és el port
de Maó, el moll de Llevant. La imatge de dos fillets
amb un aset és molt emotiva. Els jocs dels infants de
llavors. Al darrere, dues dones jugant amb una pilota.
Més al fons, el perfil de s’Altra Banda del port. La
fotografia pertany a la col·lecció de la família Tudurí
Olives, que s’exilià a l’Argentina després de la guerra
i l’ha conservada un membre d’aquesta família, Julio
E. Foster, que durant uns anys va viure a Maó, on
treballava com a fotògraf del diari Menorca. La imatge
va ser publicada per l’historiador Josep Portella.

Cala en Porter sense filtres. Fotografia publicada
al grup de Fotos Antigues de Menorca per Jaime
Martí Borrull, tot i que l’autor és Valls. Es tracta
d’una targeta postal d’un estiu a la platja de Cala
en Porter, que permet recordar com era la vida
‘estiuenca’ dels nostres avantpassats amb una
activitat nàutica ben present.
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De vega as Murtar. Una imatge
ben costumista d’una vega as
Murtar, amb guitarres i música
tradicional menorquina. L’amo
de Santa Marianna (Favàritx) és
qui aguanta les brides de l’ase.
Fotografia presa l’any 1918 de l’arxiu
fotogràfic de J. Pons Pelegrí i
publicada al grup de Fotos Antigues
de Menorca per Jorge Pons.
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