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pendientes de un
gesto tuyo
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“Tan senzill com ser natural” és el
lema de la campanya engegada
per celebrar els vint-i-cinc anys de
la declaració de Menorca com a
reserva de biosfera. El missatge és
clar i directe i apel·la a mantenir la
nostra identitat com a menorquins
amb el respecte a l’illa que sempre
ens ha caracteritzat com a poble.
Teniu entre les mans el primer
número de la revista de Menorca
Reserva de Biosfera, una publicació
destinada a tots els menorquins,
entesa com una eina d’informació i
divulgació sobre tot allò relacionat
amb la reserva. Desitjam que us
agradi!
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25 anys fent camí
cap a la sostenibilitat
La declaració de reserva de biosfera ha permès que Menorca hagi assolit
fortaleses com ser un referent de l’equilibri entre l’activitat humana i l’entorn, i
s’hagi posicionat com a exemple mundial de bones pràctiques en el medi
1989: El procés de gestació de la
reserva de biosfera
A finals de la dècada dels 80,
alguns naturalistes menorquins,
com Guillem Orfila i Joan Rita,
ja manifestaven en representació
de la secció de ciències de l’IME
la inquietud davant el futur de
Menorca arran del descontrolat
creixement urbanístic i el fenomen
de la balearització. Es va iniciar
llavors un primer contacte amb el
professor emèrit Fernández Galiano
de la Universitat Complutense
i, anteriorment, president del
comitè espanyol del programa
MaB de la UNESCO a Espanya.
L’objectiu era intentar concretar
alguna col·laboració en benefici
del desenvolupament sostenible
del territori menorquí gràcies a la
dilatada trajectòria del programa
MaB i els experts que l’integraven.
El 1989, es va celebrar a Menorca
el Seminari sobre conservació i
desenvolupament, que va marcar
les bases per a la posterior
declaració de reserva de biosfera.
Aquest seminari va ser organitzat
conjuntament pel programa MaB i
l’IME, fruit d’una trobada per a un
taller organitzat pel programa MaB
a l’illa de Tabarca (Alacant). Durant
aquell seminari, es va concloure
que calia instar les institucions
públiques perquè sol·licitessin a la
UNESCO la declaració de Menorca
com a reserva de biosfera i, a més,
l’IME, es va oferir a funcionar com
a desenvolupador del projecte.

1993: Declaració de reserva
de biosfera de Menorca
Un cop superats els anys vuitanta,
a principis dels noranta hi va
haver un període de paralització
del procés a causa d’una sèrie
de canvis polítics. Els plans
d’ordenació del territori previstos
per al projecte de reserva
de biosfera no encaixaven
amb la idea que tenia de
desenvolupament urbanístic el
govern de l’època.
Per sort, finalment el juny de
1992, el president del Consell
Insular de Menorca, Joan Huguet,
va presentar una moció per
acreditar les gestions necessàries
per aconseguir la declaració
de reserva de biosfera de l’illa.
La moció es va debatre i va ser
aprovada per unanimitat de les
forces polítiques representants.
Un grup d’experts investigadors,
entre ells Joan Rita, es van
posar a redactar un informe per
caracteritzar degudament l’illa
en tots els aspectes relatius a la
possible declaració de la reserva
(aspectes geogràfics, hàbitats
principals, activitats econòmiques,
etc.). Finalment, aquest informe
va ser lliurat al comitè espanyol
del programa MaB, a principis
del 1993. L’organisme va resoldre
favorablement la declaració, el 7
d’octubre de 1993.
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2008: quinze anys de reserva de
biosfera. Les fites aconseguides
L’any 2000, van començar a
funcionar les agendes 21 de les
ciutats menorquines. Aquests
programes ja assentats van marcar
un inici per planificar en pro de la
sostenibilitat en diferents àmbits
gestionats per l’Administració
pública de l’illa.
Una altra fita rellevant va ser la
implantació del Pla Territorial
Insular (PTI) i el Contracte Agrari
de la Reserva de Biosfera (CARB).
Aquestes figures legals suposaren
un avanç més en un altre objectiu
principal de la reserva de biosfera,
la conciliació entre les activitats
econòmiques i la conservació de
l’entorn.
Es va comprovar que els sistemes
dunars de l’illa van millorar l’estat
de conservació al llarg de la dècada
anterior i es va crear l’Arxiu d’Imatge
i So, a través del qual s’organitzen
periòdicament exposicions per al
públic, principalment, que tracten
d’arribar a la població local.
2013: vint anys de reserva de
biosfera de Menorca. Els primers
reptes assolits

1996: Presentació de l’OBSAM
L’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM) va ser presentat
el 1996 com a instrument de
l’IME per donar suport científic
a la reserva de biosfera. Aquest
organisme realitza, periòdicament,
un sistema d’indicadors per avaluar
l’estat de benestar de la reserva.
Així, es considera una eina clau per
a la gestió del territori.
1998: Pla de desenvolupament
sostenible
A finals dels anys noranta, es va
presentar un estudi de viabilitat
del Pla de desenvolupament
sostenible previst per al territori.
Aquest projecte va ser finançat
pel programa LIFE de la Comissió
Europea.

En gestió de residus es van
aconseguir avanços rellevants. Tot
i això, encara queda un llarg camí
per millorar en termes de grau de
reciclatge global del sistema. El
2013, aquest valor a Menorca era
del 36 %. L’objectiu és arribar al
valor europeu del 50 %, l’any 2020.
Es dediquen recursos i eines
per a la gestió forestal en pro
de la prevenció d’incendis.
Estadísticament, els serveis de
prevenció i extinció d’incendis
resulten eficaços.
Les xarxes de voluntariat científic
de seguiment d’ocells a l’illa són
un clar exemple de l’interès que
hi ha entre sectors importants de
la població per l’entorn natural i la
biodiversitat. Llavors, la participació
i la implicació social de la població
amb el medi i la cultura esdevenia
un altre dels grans reptes de la
reserva.

2018: vint-i-cinc anys de la reserva de biosfera de
Menorca. Les fortaleses i camí futur
Ordenació territorial: La planificació territorial és l’eina que ordena
el territori per poder viure en equilibri amb l’entorn, conservar un
paisatge valuós i únic, i preservar uns valors naturals que són font de
riquesa, salut i benestar.
Reduir la nostra petjada: A Milà, els molins de vent i l’àrea de gestió
de residus de Menorca ens recorden que reduir el consum d’energia i
la generació de residus és la millor manera de garantir la nostra qualitat
de vida.
Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera: Els pagesos de Menorca
ens aporten aliments sans i de qualitat, i també contribueixen a
mantenir la cultura i el patrimoni natural de l’illa. El CARB és un
programa que promou una agricultura i una ramaderia respectuoses
amb l’entorn.
Conservació litoral: Les platges i el seu entorn són espais naturals
fràgils. S’aplica una gestió que n’asseguri el futur. La protecció
de la posidònia i els sistemes dunars són la principal garantia de
manteniment i regeneració de les platges.
Camí de Cavalls: La sendera que circumval·la l’illa és un llegat històric
que ens ofereix una oportunitat única per apropar-nos a la natura, per
poder-la gaudir, valorar i respectar.
Patrimoni immaterial: A Menorca es mantenen vives moltes
tradicions, que són un reflex de la relació dels menorquins amb
el territori al llarg de la història. El patrimoni cultural immaterial és
l’expressió més autèntica del sentir de tot un poble.
Conservació de la biodiversitat: Menorca atresora una rica
biodiversitat, amb fauna i flora mediterrània, amb presència destacada
de les espècies endèmiques. Per això és vital protegir els ecosistemes
naturals i totes les espècies que en formen part.
Promoció dels productes locals: A Menorca tenim un sector rural viu,
que elabora uns productes d’alta qualitat, base de la nostra rica tradició
culinària. Consumir productes locals és alimentar la nostra salut i,
alhora, contribuir a una economia més inclusiva i sostenible. L’Agència
llançarà en breu la marca Menorca Reserva de Biosfera per diferenciar
tots aquests productes.
Preservació del patrimoni històric: La història de Menorca ens ha
llegat un patrimoni monumental de valor incalculable. Posar en valor
aquest patrimoni, fomentar-ne l’estudi, la conservació i la divulgació és
prioritari per a la reserva de biosfera.
Recursos marins: El mar que ens envolta és una font immensa
de recursos. La reserva marina del nord de Menorca té un paper
fonamental en la preservació d’ambients marins únics i valuosos, però
també és vital per al manteniment de la pesca.
Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres:
Les illes del planeta compartim moltes característiques que ens fan
singulars i fràgils, amb desafiaments i problemes comuns. Amb aquest
objectiu es creà la xarxa 2012 que avui està formada per més de
seixanta territoris i que Menorca colidera amb l’illa coreana de Jeju.
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així com abordar solucions per
a la reducció d’emissions del
transport aeri.

Fotos: Diari Menorca

Cara a cara
amb els reptes de futur
Amb les fortaleses de vint-i-cinc anys d’experiència, Menorca ha d’afrontar
nous desafiaments per aconseguir consolidar-se com a reserva de biosfera
i assolir nous compromisos amb la sostenibilitat
Menorca està d’enhorabona pel
25è aniversari de la declaració de
reserva de biosfera per totes les
fites aconseguides, però tenim
per endavant reptes per afrontar.
El reconeixement mundial exigeix
un compromís constant, millorar
les mesures de sostenibilitat i
una gestió dels recursos i del
territori a l’alçada de la distinció
de la UNESCO per mantenir la
marca de reserva de biosfera
no com un segell, sinó com
un vertader premi a les bones
pràctiques en la relació entre

l’activitat humana i la conservació
de l’illa. Analitzem els reptes en
vista al futur.
Eficiència energètica: Un dels
reptes és caminar cap a un model
energètic al més sostenible
possible. Això implica una
aposta decidida per potenciar
les energies alternatives i netes,
amb la progressiva implantació
de l’energia eòlica i solar. No
obstant així, també són importants
mesures com millorar l’eficiència
energètica dels edificis i reduir
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el consum energètic. L’energia
també està íntimament lligada a
la mobilitat, per la qual cosa és
necessari reduir les emissions de
CO2 a l’atmosfera, amb vehicles
més sostenibles, potenciar el
transport públic i mitjans de
transport alternatius, com l’ús de
la bicicleta. En aquest sentit, com
a destinació turística, un tema que
cal abordar és que els vaixells
de transport regular que operen
amb Menorca vagin substituint els
combustibles fòssils per un tipus
de combustibles més ecològics,

Augmentar el reciclatge de
residus: s’han fet molts d’esforços
en favor del reciclatge però els
índexs de recollida selectiva
de residus encara són baixos a
Menorca. L’illa està estabilitzada en
el volum de generació de residus,
cosa que és un bon indicador.
No obstant això, preocupa
que la recollida de residus als
contenidors selectius no arriba
al 20 %, mentre que el 80 %
encara són fems barrejats. Per
tant, encara som lluny d’arribar a
assolir el 50 % de residus reciclats
com marca la Unió Europea per
al 2020. En canvi, la recollida
a les deixalleries augmenta fins
al 40 %: el sistema funciona i
augmenta el nombre d’usuaris.
Per tant, cal dedicar més esforços
a conscienciar la societat en la
necessitat de seleccionar i reciclar
els residus per minvar el volum de
fems que es diposita a la planta
de Milà.
Millor gestió dels recursos
hídrics: Les quantitats de
consum d’aigua a Menorca van
en augment, mentre als aqüífers
hi ha presència de nitrats i el
fenomen de la instrusió marina.
La sobreexplotació dels aqüífers,
especialment a la costa sud de la
zona de Ciutadella i Sant Lluís, fa
que augmentin les concentracions
de clorurs, que són indicadors
directes de la intrusió als pous de
l’aigua del mar. Per açò un dels
reptes de futur és millorar la gestió
de l’aigua.
Més producte local i alimentació
més sana: Menorca s’ha adherit
al Pacte de Milà, que és el primer
protocol internacional en matèria
alimentària. Les ciutats i territoris

que l’han signat es comprometen
a treballar per desenvolupar
sistemes alimentaris sostenibles,
inclusius, resilients, segurs i
diversificats, per garantir una
alimentació sana i accessible a
tots, amb l’objectiu de reduir les
sobres dels aliments i preservar
la biodiversitat i per adaptar-se
als canvis climàtics. El repte és
abordar una estratègia alimentària
local. De moment, l’Agència de la
reserva de biosfera té un full de
ruta i s’ha començat a treballar
per definir com produir més
aliments des de l’illa per ser més
autosuficients en alimentació local
i sana. Això comporta potenciar
la producció del producte local,
com un compromís amb el
medi, la salut dels consumidors,
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la conservació del territori i la
cultura pròpia, entre d’altres
factors, com també implicaria
potenciar l’economia local i evitar
la importació massiva d’aliments
forans.
Adaptació al canvi climàtic:
Afrontar com aquest fenomen
planetari ens pot afectar com a illa
i quines mesures es poden aplicar
per tal de contrarestar-lo. Per
exemple, els objectius són aplicar
mesures per reduir les emissions
de CO2, avaluar la incidència de
la pujada del nivell de la mar en
el litoral i les platges, i encaminar
mesures d’adaptació cap a un
clima més extrem, amb augment
de les temperatures i menor
pluviometria.

OPINIÓ

La reserva de biosfera: el repte
de perseverar en un èxit històric

Alfons Méndez Vidal
Institut Menorquí d’Estudis

És habitual sentir expressar
una certa insatisfacció sobre la
reserva de biosfera de Menorca.
Tanmateix, un repàs dels
objectius fundacionals del 1993
ens demostra que, per contra,
constitueix una història d’èxit. La
idea original era emparar-se en
la filosofia de desenvolupament
sostenible del programa Home
i Biosfera de la UNESCO per fer
compatible la protecció del medi
ambient i el progrés econòmic,
amb el desig de recuperar
l’equilibri perdut entre economia,
qualitat de vida i medi ambient.
En particular, es volia posar

fi a l’expansió urbanística
amb finalitats turístiques que
amenaçava multitud d’espais
naturals de l’illa. Així es
propugnava la disminució de
l’oferta de sòl urbanitzable per
rebaixar el turisme potencial,
per un costat, i per l’altre, la
diversificació del producte turístic,
un turisme menys estacional basat
en les singularitats menorquines,
com l’arqueologia i el patrimoni
natural. El gran objectiu era
introduir una planificació global
urbanística i turística de l’illa.
La dècada següent va veure la
materialització d’aquest programa.

Foto: David Arquimbau.
Fundació Foment del
Turisme

L’aprovació de les ANEI impedí la
creació de noves urbanitzacions
que comprometessin els espais
naturals. Amb el PTI, Menorca va
fer realitat l’ordenació urbanística
general en clau proteccionista
per la qual havia lluitat durant tres
dècades. Els darrers anys s’han
assolit nous avenços: la ramaderia
intensiva ha deixat de créixer
i s’han potenciat conreus més
adaptats al medi: la viticultura,
l’oleïcultura i l’agricultura
ecològica. El Camí de Cavalls està
canviant la percepció turística de
Menorca, a la qual cosa també
contribueix la candidatura de la
Menorca Talaiòtica.
És cert que hi ha algunes ombres,
però convé evitar la dispersió dels
esforços i centrar-se en els punts
febles, ja assenyalats des del
començament. L’aigua encara avui
dia presenta greus mancances en
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quantitat i qualitat, per mor d’una
alarmant manca de gestió de les
institucions públiques. La indústria
ha de recuperar el seu pols, per
atènyer un model productiu més
equilibrat.
Açò no obstant, el major repte
de la reserva de biosfera
és perseverar. Cal ampliar
el consens polític al voltant
del PTI i seguir apostant per
un turisme més cultural i
mediambiental, i convertir els
jaciments prehistòrics i els
espais naturals en un reclam
turístic. És imprescindible limitar
tipus d’oferta poc coherents
amb la sostenibilitat, cas dels
apartaments i els habitatges de
vacances. En el fons, perquè el
projecte qualli, la societat n’ha de
ser plenament partícip i fer seva
la filosofia del desenvolupament
sostenible.

OPINIÓ

Menorca circular: Bones
pràctiques de turisme sostenible

Irene Moya, gerent de
la Fundació Foment del
Turisme de Menorca

“D’una bona conservació del
medi i d’un ús eficient dels
recursos dependrà el futur del
sector, tant des del punt de vista
de la competitivitat com per una
major sensibilitat de la demanda,
que exigirà cada vegada més
la sostenibilitat econòmica,
mediambiental i social en les
seves opcions de compra”.
Aquesta és la reflexió que sobre el
sector turístic recull el document
España circular. Estrategia
española de economía circular,
elaborat pel Govern central.
De fet, Menorca ha seguit
sempre un plantejament més
circular que lineal en qualsevol
àmbit d’actuació: territorial,
mediambiental, econòmic, social
o cultural. D’aquí que Menorca
sigui una de les illes mediterrànies
amb un grau de conservació
territorial i amb una riquesa
patrimonial més elevats: el 66 %
del territori està protegit i compta
amb 1.500 jaciments arqueològics,
i que al mateix temps mantengui
una economia diversificada i un alt
nivell de cohesió i inclusió social.

La UNESCO va veure a Menorca
un exemple d’aquesta visió
circular, que és el punt de partida
necessari per a la sostenibilitat, i
l’any 1993 la va declarar reserva
de biosfera. Va ser un dels
primers territoris a obtenir aquest
reconeixement en un sentit
integral, holístic. Fins a la data es
distingien, principalment, espais
d’alt valor natural. Menorca, com
a espai intensament humanitzat, va
marcar un punt d’inflexió.
La visió circular requereix:
• Previsió, perspectiva i fer
planificació per veure el
camí que cal seguir per a la
sostenibilitat.
• Determinació per posar en
marxa projectes i mesures de
futur, i resistència per superar
la pressió de la immediatesa.
• Solidaritat i compromís amb la
terra i amb els que l’habiten.
Es distingeixen, doncs, diferents
fases en el model circular:
• La planificació, que ha de fixar
les bases d’aquest model.

• L’agrupació i unitat d’acció per
enfortir-lo.
• El disseny i construcció de
projectes / productes que han
de desenvolupar-se.
• La implementació de mesures
per aplicar-se.
• La reinversió o retorn per donarhi continuïtat amb idea de futur.
Seguint aquestes fases, detallarem
una sèrie de bones pràctiques
dutes a terme a Menorca en els
darrers anys que enforteixen el
turisme sostenible.
Planificació
El primer gran exemple de
planificació assumida pel Consell
Insular de Menorca per garantir
l’ordenació sostenible del territori
va ser el Pla Territorial Insular
(2003), avui en revisió. Dins el PTI,
el Pla d’Ordenació de l’Oferta
Turística (POOT) cercava fomentar
la qualitat turística a partir de:
• La priorització de l’oferta
d’allotjament hoteler de
qualitat.
Fotos: Fundació Foment del Turisme

• L’establiment de quotes per a
noves places.
• La diversificació
d’assentaments turístics.
• L’ordenació urbanística amb
criteris sostenibles.
Aquestes són línies de treball
que avui dia es plantegen moltes
destinacions turístiques. Menorca
va iniciar el camí fa anys.
Agrupació / Unitat d’acció
Sense la força de la col·lectivitat,
la sostenibilitat seria una quimera.
La unitat d’acció assegura una
visió global, un compromís comú,
unes decisions compartides i
una gestió eficient. El Consorci
de Residus de Menorca és un
clar exemple de bona pràctica de
gestió mancomunada, com també
ho és en el pla turístic la Fundació
Foment del Turisme de Menorca,
que reuneix sector públic i privat.

• Sport Island. La qualitat
mediambiental i paisatgística,
les característiques territorials,
el clima i les instal·lacions i
serveis fan de Menorca un
lloc ideal per a l’organització
d’esdeveniments esportius.

Projectes
En els darrers anys s’han impulsat
diversos projectes d’acord amb
les pautes del turisme sostenible i,
per tant, en el marc de l’economia
circular. Alguns dels més destacats
són:
• El Camí de Cavalls. El Consell
Insular de Menorca va
recuperar, amb l’impuls de la
societat menorquina, aquest
històric camí. Avui forma part
del patrimoni col·lectiu i és un
recurs turístic de primer ordre.
• Menorca Talaiòtica.
L’excepcionalitat de la riquesa
arqueològica de Menorca és
inqüestionable. La candidatura
a Patrimoni Mundial assegura
la seva conservació i la seva
projecció internacional.
• Projecte Starlight. Menorca
opta a aconseguir la
certificació Starlight, que
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distingeix els espais amb una
excel·lent qualitat de cel i que
són potencials destinacions
turístiques per a l’observació
astronòmica.

Mesures
Són moltes les mesures que
es poden adoptar des d’una
visió circular del turisme i de
l’economia. A Menorca s’actua en
diferents àmbits:
• Ordenació: aplicació de quotes
i paràmetres de qualitat per
a noves places hoteleres,
regulació i zonificació del
lloguer turístic, etc.
• Promoció: accions que
combatin l’estacionalitat i
evitin la pressió sobre l’illa
en els mesos punta (consum
de recursos, generació de
residus, contaminació...)
i, alhora, diversifiquin les
arribades i atreguin un públic
objectiu amb major sensibilitat
mediambiental, cultural i social.
• Producte: impuls de productes
que connectin l’activitat
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turística amb el sector primari
i secundari i que convidin a
gaudir de l’illa en contacte
amb la natura (paquets
d’experiències), posada en
marxa de campanyes per al
consum de producte local,
especialment en restauració i
hoteleria, etc.
• Mobilitat: impuls del transport
públic, posada en marxa
de busos en zones litorals
sensibles, campanyes per
fomentar el cotxe multiusuari,
desenvolupament de la xarxa
de punts de càrrega per als
vehicles elèctrics, etc.
El model circular requereix
mesures que possibilitin la
reversió d’una part dels beneficis
de l’activitat turística en la millora
de les infraestructures, serveis i
productes sostenibles:
• Impost de turisme sostenible.
Aprovat pel Govern de les Illes
Balears el 2016, la recaptació
d’aquesta taxa permetrà
reinvertir aquest any a
Menorca un total de 9 milions
d’euros.
• Regulació de places
turístiques. La recaptació
que obté el Consell Insular
de Menorca de la regulació
de places turístiques es
destina a projectes d’inversió
municipals.

REPORTATGE

Menorca serà la

reserva de biosfera
amb major superfície
marítima d’Espanya

La reserva de biosfera
de Menorca s’amplia cap a la mar
La incorporació de la zona marítima no implicarà modificacions
a les normatives de pesca i, en canvi, serà un avanç per optar a ajudes i aplicar
polítiques sostenibles en el medi marí

Els valors naturals i la
biodiversitat de l’àrea
marina del cap de Cavalleria
es convertiran en una
part de la zona nucli de la
reserva marina del nord de
Menorca.
Foto: Damià Coll

La mar que envolta Menorca
també serà declarada reserva de
biosfera. Des de la costa fins a
12 milles endins, la zona marítima
que envolta l’illa comptarà amb
aquest reconeixement mundial.
S’atendrà així una petició expressa
de la UNESCO, a la qual s’ha
sumat plenament el Consell Insular
de Menorca. La premissa bàsica
és que la declaració cobreixi les
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aigües que envolten l’illa i no
consisteixi en una simple ampliació
de la zona existent, ubicada a
l’albufera des Grau. El Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient ja ha
donat l’aprovació a la iniciativa.
El Consell disposa d’un estudi,
elaborat per la biòloga marina
Marta Sales i el geògraf Marc
Julià, que han establert la nova
zonificació i els nous límits marins.

La proposta ha estat validada pel
Consell Científic i el Consell Social,
organismes assessors de la reserva
de biosfera de Menorca. Es preveu
que, aquest estiu, el Programa MaB
Espanya valori la proposta, primer
pas perquè la UNESCO aprovi l’any
que ve a París l’ampliació de la
reserva de biosfera cap a la mar.
La nova delimitació proposa dues
zones nucli marines, el Parc Natural
de s’Albufera des Grau i la reserva
marina del nord de Menorca. Les
anomenades zones de transició
seran tots els ports i les àrees
d’esmorteïment, contínues a
les zones nucli, permeten la
integració de la conservació amb el
desenvolupament.
La declaració no implicarà un
canvi de les normatives de pesca
i, en canvi, serà un avanç a l’hora
de poder demanar línies d’ajut
relacionades amb la sostenibilitat
i per poder aplicar polítiques
sostenibles en el medi marí.

Foto: Damià Coll

El medi marí, repte cap a la sostenibilitat
El poc coneixement i una certa manca de consciència envers els ambients marins va motivar que en la
declaració de reserva de biosfera de Menorca el 1993 es deixàs de banda la superfície marina que envolta l’illa.
En canvi, sí que es va incloure la superfície terrestre dels illots. El 2003 es va dur a terme una modificació dels
límits del Parc Natural de s’Albufera des Grau, ampliant la zona terrestre i afegint una àrea marina.
Posteriorment, el 2004, el Consell Insular de Menorca va sol·licitar a la Secretaria Internacional de la UNESCO una
modificació de la zona nucli de la reserva de biosfera, per tal d’adaptar-la a la nova delimitació de l’ampliació del
Parc Natural de s’Albufera des Grau, la qual cosa va implicar la inclusió de 1.745,21 hectàrees de zona marina.
Des de llavors, la zonificació de la reserva de biosfera no havia experimentat canvis. Amb l’ampliació cap a la
mar, Menorca pretén incorporar a la reserva de biosfera les aigües que envolten l’illa, perquè és un ecosistema
que també forma part de la identitat dels menorquins i és un medi on des d’antic s’ha desenvolupat l’activitat
humana en equilibri amb l’entorn.
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ACTUALITAT

ACTUALITAT

Units per objectius comuns
Menorca ha estat amfitriona del VIII Congrés Mundial de Reserves de Biosfera
Insulars i Costaneres, uns territoris pioners a aplicar solucions als problemes
ambientals del planeta. A la trobada es va acordar un pla de treball que impulsarà
la transferència d’informació entre els membres de la xarxa de la Unesco

Fotos: Consell Insular de Menorca

donar prioritat a temes com la
marca Biosfera, els indicadors
de sostenibilitat, la gestió marina
i l’energia neta dintre dels grups
de feina de la xarxa; a la vegada
que el repte de promoure l’aliança
entre el sector públic i privat per
aconseguir recursos econòmics.
També es va posar data al proper
congrés de la xarxa, que tindrà lloc
a la reserva de Gouritz Cluster, a
Sud-àfrica, el setembre de 2019.
Menorca ha deixat el llistó alt per
als propers amfitrions i, a més, una
cosa molt valorada des del Consell
Insular de Menorca: amb el recent
congrés l’illa s’ha situat en el mapa
mundial de reserves de biosfera.
Menorca va ser l’amfitriona, el mes
de maig, del VIII Congrés Mundial
de Reserves de Biosfera Insulars i
Costaneres, una trobada profitosa
per posar en comú reptes i
perspectives. El Departament de
Medi Ambient del Consell analitza
la interessant documentació
generada, que haurà de publicar
i posar a disposició de tots els
membres (una seixantena de
territoris d’arreu del món). Era la
segona vegada que l’illa acollia
i organitzava un esdeveniment
d’aquesta magnitud, el primer

va ser el 2012. Al congrés es
van presentar les experiències
desenvolupades per una xarxa
que abraça de la Patagònia a
l’arxipèlag Colón-Galápagos, de
Madeira a les illes del Comandant,
a Rússia, o l’illa coreana de Jeju,
amb qui Menorca comparteix el
secretariat tècnic d’un organisme
que formen territoris de prop
d’una trentena de països.
La trobada va servir per
comprovar que les illes i les zones
costaneres poden situar-se a
l’avantguarda a l’hora d’aplicar
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polítiques de desenvolupament
sostenible. En especial, els
territoris insulars resulten pioners
a l’hora de trobar solucions a
problemes planetaris, com el
canvi climàtic; la generació de
residus, especialment els plàstics;
l’autosuficiència energètica; la
conservació de la biodiversitat, i la
gestió sostenible del turisme.
Així mateix, d’aquesta vuitena
trobada internacional va sorgir una
declaració que assumeix el pla
de treball acordat per al període
2018-2022. És a dir, l’objectiu és

COMUNICACIÓ FLUIDA
El pla de treball aprovat cerca fer
un impuls definitiu a l’intercanvi
d’informació entre els territoris
membres de la xarxa. Així, es
pretén comptar amb una base de
dades compartida que inclogui
indicadors com les dades
geogràfiques, administratives
i de gestió, geoambientals,
socioambientals i de sectors com
l’aigua, l’energia i els recursos.
Una cosa fonamental per al
treball coordinat, i que és una

acció que s’acordà en el congrés
de Menorca, és la recopilació,
estandardització i divulgació de
les experiències més destacables
de cada reserva amb l’objectiu
de facilitar la transferència de
coneixement i la replicabilitat,
essencial per consolidar resultats
o detectar errors.

torrents, segons apunta Estaún.

Aquest pla de treball i el seu
seguiment és el resultat “estrella”
de la trobada celebrada a
Menorca, en la qual també es va
poder constatar que existeixen
preocupacions compartides i que
“treballam assumptes similars,
tot i estar allunyats”, assegura la
directora insular de Menorca,
Reserva de Biosfera, Irene Estaún,
perquè les reserves afronten amb
preocupació qüestions planetàries
com els efectes del canvi climàtic
i la invasió de plàstics al mar,
entre d’altres. Durant el congrés
també es van poder detectar
les fortaleses i debilitats de
cada territori. En aquest sentit,
Menorca té el seu punt fort
en la bona conservació de la
biodiversitat, s’ha treballat molt
en la conservació d’ecosistemes
i espècies, de les platges i les
dunes, mentre que una de les
assignatures pendents són els

manera que passa a Lanzarote o

17

Quant al turisme, les illes i zones
costaneres que són reserva de
biosfera viuen aquest fenomen
en diferents estadis. Mentre
Menorca està en el model de
destinació consolidada, com la
resta de les Balears, de la mateixa
la Palma a les illes Canàries, altres
arxipèlags lluiten per mantenir la
seva població, com és el cas de
Blekinge, a Suècia; o per atreure
turistes perquè són destinacions
emergents, com succeeix al cap
d’Hornos, a Xile; o per conservar
els seus principals atractius, com
són els recursos marins en el cas
de Cozumel, a Mèxic.
L’intercanvi d’informació ha estat
positiu. Sobre la taula, un altre
dels projectes importants és la
creació de la marca internacional
de reserva de biosfera, que
pugui distingir tant productes
agroalimentaris, com artesanals
i, fins i tot, serveis turístics. El
Consell Insular de Menorca
ja treballa en un esborrany de
reglament que estableixi els criteris
per a aquesta marca.

Entrevistam

ENTREVISTA

ENTREVISTA

“El 90 % dels plàstics i residus de la mar són d’origen
terrestre, per açò cal actuar amb conseqüència”
Carlos Salord Quetglas (Ciutadella, 1975). Fisioterapeuta i osteòpata.
Impulsor del grup Per la Mar Viva, fundat oficialment el novembre de 2017

Quines accions heu desenvolupat
i quins projectes teniu en
perspectiva?

Carlos Salord, fundador de
l’entitat Per la Mar Viva
Foto: Per la Mar Viva

Què et va moure a fundar
l’entitat?
D’una banda, el fet de trobarme quantitats ingents de plàstics
surant per les nostres costes i
veure que el servei de barques
de neteja litoral no actuava amb
prou eficàcia. D’altra banda, la
indignació que em provocava
ser testimoni, d’ençà fa anys, del
desastre de plàstics i bòtils que
suraven dins el port de Ciutadella
i dels que estaven escampats per
sa Culàrsega, es Pla i l’entorn de
Baixamar a disposició del vent
després de les nits d’oci nocturn.
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Si la nostra illa es promociona
com a reserva de biosfera, el nostre
port té concedida la bandera blava
i Ports de les Illes Balears difon
una guia de bones pràctiques
ambientals a la seva web no es
pot entendre la incoherència i
hipocresia de tots els organismes
implicats a l’hora de permetre
aquest abocament al Mediterrani i
que no es faci res per aturar-ho.
Quins són els objectius de
l’entitat?
L’objectiu principal de la nostra
associació és vetllar per la bona
salut del nostre mar.

Una de les accions més potents,
i per la qual vam arrencar, és
resoldre l’abocament de plàstics al
mar des del port de Ciutadella. Un
tema que està, afortunadament,
en vies de solució. El que ara
desenvolupam és la neteja litoral
des de terra. Estam quantificant
les persones i el temps necessari
per deixar ben neta i impecable
una zona natural per poder definir
brigades d’actuació i freqüències
de neteja al llarg de l’any. També
tenim previst presentar un projecte
pilot, i inèdit a Menorca, per a
la recollida de microplàstics en
zona terrestre i al mar. En breu
el presentarem al Consell perquè
ens doni el permís. També hi ha la
idea, pendent de desenvolupar, de
la retirada total de microplàstics
a les platges. Seria quelcom
innovador i revolucionari i
probablement molt eficaç.
Quin és el problema real dels
plàstics i residus a la mar i quina
incidència pot tenir a una reserva
de biosfera com Menorca?
L’impacte que provoquen a
les espècies marines i aus que
l’habiten. El problema real que
genera el plàstic, tant si som
o no reserva de biosfera, és el
catastròfic impacte mediambiental
i que la fauna ingereixi
microplàstics i residus. Açò està
alterant el medi natural marí,
submarí i costaner.

Quines actuacions proposau
que s’impulsin des de l’àmbit
local per combatre la presència
de plàstics a la mar i platges de
Menorca?
En primer lloc, la clau de tot és
no abocar més i, en segon lloc,
treure eficaçment tot el que ja
hi ha. És essencial que tots els
serveis de neteja d’una reserva
de biosfera com és Menorca, el
de les barques de litoral, el de
Ports de les Illes Balears, els de les
urbanitzacions i els dels pobles,
com també el mateix Servei Insular
de Neteja Litoral, siguin excel·lents
i impecables amb la seva tasca.
Es pot millorar molt el que tenim
actualment. Hi ha altres mesures,
com canviar les papereres de les
zones costaneres per recipients
preparats per contenir els residus
en cas de vent, posar serrell de
goma a les boques de tots els
contenidors d’envasos lleugers
perquè no volin els plàstics i,
sobretot, treballar l’educació i
la conscienciació. Conscienciar
els pescadors de vorera que no
deixin residus al litoral; que els
clubs nàutics facin campanyes
per sensibilitzar els usuaris de
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barques; que les empreses de
lloguer de vaixells informin els
seus clients; que els locals d’oci,
restaurants, bars i barets costaners
estiguin obligats per ordenança
a utilitzar gots reutilitzables; que
els constructors que fan obres a
hotels, xalets i apartaments de la
costa controlin els materials de
construcció i embalatges els dies
de vent; que els pagesos facin
una bona gestió dels plàstics
de l’horticultura i per fer bales
d’ensitjat, i que els camions de
recollida de fems mateixos siguin
escrupulosos a l’hora d’abocar els
contenidors els dies de vent. Són
algunes propostes per abordar.
Què pot fer el ciutadà per
contribuir a un medi marí més
net de plàstics?
Simplement, si cadascú es
responsabilitza al cent per cent
del plàstic que genera amb total
consciència de no abocar, ja és
la millor aportació. Si es troben
plàstics en zones de risc que
la mar se pot emportar, animar
a tothom que ho reculli, així
contribuirà a la bona salut del
planeta.

Entrevistam

ENTREVISTA

“Els plàstics a la mar són un problema major
del que es reconeix”
Miquel Marc Barceló Sastre (Ciutadella, 1977). Manobre de professió. Impulsor de Nura
Nua, col·lectiu que va començar a fer sortides de neteja litoral a principis de 2016

El col·lectiu Nura Nua, amb
els residus recollits en una
zona natural litoral. Miquel
Barceló, el fundador del grup,
apareix a l’esquerra.
Foto: Nura Nua

Què et va moure a fundar
l’entitat?
A finals de 2014, amb un
company, ens afegirem a la
sortida de neteja que promovia
el grup de Facebook “Voluntaris
Menorca Neta” i anàrem a
la cala des Pou d’en Caldes.
Durant aquell hivern i fins a
l’entrada de l’estiu de 2015
seguírem col·laborant amb aquell
col·lectiu, fins que vam començar
a organitzar sortides nosaltres
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mateixos a principis de 2016.
Es va establir contacte amb el
responsable de FCC, l’empresa
que gestiona el servei de neteja
litoral, i vam aconseguir així
que es fessin responsables del
transport de les deixalles que
el grup recull. El suport dels
vehicles de recollida va significar
una millora en l’efectivitat de la
nostra tasca. L’única limitació és la
manca de disponibilitat del servei
de transport en la temporada alta.

Voluntaris de totes les edats
de l’associació Per la Mar Viva,
després de recollir plàstics i residus
as Pla de Mar
Foto: Per la Mar Viva

Quins són els objectius del
vostre col·lectiu?
Nura Nua és un grup d’acció,
sense estar registrada com
associació. Hem sorgit de la
col·laboració amb la gent de
Voluntaris Menorca Neta i hem
seguit amb el nom de Nura Nua
com si féssim un esqueix d’un
ramell. Tot i que el grup inicial
ara fa unes temporades que està
inactiu, tenim l’esperança que
reprengui prest la tasca, i ara
més que mai, quan Per la Mar
Viva està fent tant per visibilitzar
el problema de les deixalles que
treu la mar i les que romanen
dipositades al litoral.
Quines accions heu desenvolupat
i quins projectes teniu en
perspectiva?
Fer plans i projectes no és la
nostra especialitat. Feim una
sortida cada mes en temporada
baixa i alguna esporàdica en la
temporada alta, sobretot a llocs
d’accés recòndit. Hem anat as Pla
de Mar dues vegades, a cala Pilar,
Pregondó, cala Mica, Cavalleria,
cala Roja, al sivinar de Mongofra,
platja d’en Valent, a la cala i a
l’arenal de s’Enclusa i a Trebalúger,
on és trist el que vam arribar a
trobar a les mates properes al
camí.
Quin és el problema real dels
plàstics i residus a la mar i quina
incidència pot tenir a una reserva
de biosfera com és Menorca?
La realitat és una cosa esquiva
avui dia i se sol presentar de
maneres massa convenients per
ser veritat. Si això es fa des d’alts

nivells d’influència, que semblen
voler aprofitar exageradament
el que esdevé la versió oficial
de la realitat, ens trobam en un
escenari en què, per exemple, a
un se’l convida com a glosador a
alabar la reserva de biosfera en
el concurs Josep Vivó, mentre
que a l’altra cara de la moneda
un és un glosador transgressor,
que fa un parell d’hiverns o tres
que treu porqueria del litoral i veu
de prop que hi ha quelcom que
falla, i no vol alabar la gestió que
s’ha fet de la reserva de biosfera.
Fins i tot alguns rètols als espais
naturals són de plàstic i en envellir
s’esquarteren en mil bocinets... Hi
ha un problema major del que es
reconeix i, per tant, una necessitat
ben real, encara que potser no
oficial, d’invertir-hi esforç i voluntat
amb molta major mesura.
Quines actuacions proposau que
s’impulsin des de l’àmbit local
per combatre la presència de
plàstics a la mar i les platges de
Menorca?
Conscienciació i pressió social
pel canvi de model energètic són
clau. Les administracions locals
han d’emprendre projectes de
transició energètica, que poden
anar combinats amb neteja
litoral. El plàstic que sobra al
litoral i a la mar, per exemple,
podria ser reconvertit en asfalt
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per a les carreteres. No sembla
lògic a una reserva de la biosfera
voler ser pioners a economitzar
i optimitzar els recursos? Hi ha
solucions sinèrgiques, però cal
que estiguem convençuts que la
necessitat, el problema per als
que vindran, creix. I ens toca triar,
o el feim minvar o bé deixam que
tot es malmeti? Vaig prendre la
decisió, i per això, i fins que com a
comunitat no aprenguem a fer-ho
millor, seré transgressor, voluntari
i poc amic de cap institució curta
de vistes i de coratge.
Què pot fer el ciutadà per
contribuir a un medi marí net de
plàstics?
Partint de procurar que no n’hi
caigui cap, fins a emprendre
croades com la de Carles Salord,
que ha posat tanta passió,
intel·ligència i paciència per
aconseguir visibilitzar amb èxit
alguns punts molt febles al port
de Ciutadella en aquest tema. Hi
ha tot un ventall de possibilitats.
S’actuï individualment o
col·lectiva, amb entitat jurídica o
sense, el més important és que
entenguem el món com ca nostra.
I que no ens agrada viure a una
casa endreçada i neta, on es
puguin criar filles i fills, sans i nets,
de totes les espècies?

CONSCIENCIACIÓ

Cuida i preserva
les platges
Les cales i arenals són entorns naturals molt fràgils i de tu en depèn,
en gran mesura, la conservació
Recomanacions
✓✓Si vas a la platja i duus
menjar i beguda, empra
envasos i coberts
reutilitzables i evita els de
vidre.
✓✓Diposita els residus que
generis en els contenidors
situats fora de la platja i, si
no n’hi hagués, enduu-te’ls
fins a trobar-ne uns.
✓✓Si fumes, guarda
les burilles, no són
biodegradables i poden
romandre fins a cinc anys a
la platja!
✓✓Empra bronzejadors o
protectors solars resistents
a l’aigua i biodegradables i
espera una mica abans de
banyar-te. Contràriament,
es dilueixen en l’aigua i
contaminen la mar.

Ara que som a l’estiu i visitants i
residents volem gaudir del tresor
de les nostres platges, us proposam una sèrie de recomanacions
per mantenir el nostre litoral al
natural i en bon estat de conservació. Una de les màximes és no
deixar rastre del nostre pas per la
platja ni la costa. Entre tots podem gaudir d’un litoral net, cuidat
i natural.
Impactes dels usuaris de les
platges
Els impactes dels usuaris es deixen sentir a totes les zones de la
platja, tant a la part submergida
com a l’emergida. Una característica comuna a ambdues zones és
l’aparició de residus generats pels
humans, que tardaran molt de
temps a descompondre’s per l’acció de la naturalesa. Ens hem de

conscienciar de no tirar fems a la
mar, ni a la costa ni a les platges.
Impactes dels usuaris de les platges a la zona submergida
Si bé la major part de l’activitat
transcorre a la zona emergida de la
platja, l’activitat nàutica pot provocar un impacte a la zona submergida quan es realitza de forma no
responsable. El sector nàutic ha experimentat un notable auge en els
darrers anys a les Illes Balears en
general i a Menorca en particular.
L’ancoratge d’embarcacions
Estudis científics han demostrat
que el tipus d’àncora i la mida de
les embarcacions és determinant
per a la conservació de les praderies de posidònia. S’ha estimat
que una única embarcació d’uns

nou metres d’eslora podria provocar una pèrdua permanent de 50
rizomes/m2 a causa de l’efecte directe d’arriar i llevar l’àncora. Això
voldria dir que una única embarcació d’aquesta mida tindria capacitat
per destruir aproximadament 2,5
m2 de praderia de Posidonia oceanica en un mes.
Per això és important tenir en
compte aquest impacte i evitar
l’erosió de les zones de posidònia.
Així, és convenient arriar i llevar
l’àncora en zones arenoses. Per
altra banda, també cal vigilar l’abocament d’aigües de sentina i detergents, que també poden resultar
nocius per a l’estat de conservació
de les praderies de Posidonia oceanica.
La Posidonia oceanica és vital per
a la preservació de les platges de
l’illa. Entre les accions dutes a terme per mitigar l’efecte dels ancoratges se n’ha impulsat, a través del
programa Life Posidonia, la regulació a zones especialment sensibles. Menorca té actualment dues
zones d’ancoratge predeterminades: Fornells i l’illa d’en Colom.
També s’ha posat en marxa una
important campanya d’informació
i conscienciació.

Fotos: Fundació Foment
del Turisme de Menorca /
Agència Reserva de Biosfera

22

IMPACTES DELS USUARIS
DE LES PLATGES A LA ZONA
EMERGIDA
Impactes generats a les platges
de major afluència
En aquest cas hi ha dos impactes
derivats de la presència de gent
a les platges. El primer té a veure
amb la compactació del sediment,
cosa que farà més difícil que aquest
es desplaci entre les tres estructures que componen la platja (barres
d’arena submergides, platja i camp
dunar). En segon lloc, la mateixa
gent que és a la platja actua com un
agent de transport sedimentari, ja
que desplaça l’arena que duu adherida al cos o a la roba fora del sistema de la platja. Ambdues activitats
poden semblar insignificants, però
en considerar el nombre de visitants
que reben les platges menorquines
ens adonam que la gent actua com
un agent important quant al desplaçament de l’arena.
Impactes generats per l’accés de
la gent a les platges
En accedir a la platja, els usuaris
que no utilitzen les vies condicionades d’accés trepitgen el camp
dunar, de manera que provoquen
la destrucció de la vegetació que
tan difícilment ha aconseguit assentar-se en aquella zona i afebleixen d’aquesta manera el camp dunar. Per mitigar aquest efecte s’habiliten plataformes de pas o llocs
d’accés a les platges.
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Impactes generats pel creixement
de l’activitat a les platges
A Menorca els principals nuclis turístics són Son Bou, a Alaior; Cala
en Bosc, Cap d’Artrutx i Cala Morell,
a Ciutadella; Platges de Fornells,
s’Arenal d’en Castell i Son Parc, as
Mercadal; Punta Prima i Binibèquer
Nou, a Sant Lluís, i Sant Tomàs, as
Migjorn Gran. Aquestes platges
s’han vist afectades en major o menor mesura, igual que el camp dunar, que en algunes d’aquestes zones fins i tot ha desaparegut. El desenvolupament i la implementació
del PTI serà una eina que permetrà
la preservació dels camps dunars
encara existents.

Recomanacions
✓✓Si vas amb la teva mascota
(cans o cavalls), no oblidis
recollir-ne els excrements,
i fes-ho sempre respectant
l’espai i les altres persones.
✓✓Que el teu record de
Menorca no sigui una pedra
o agafar l’arena de la platja.
Gra a gra es construeix una
platja i gra a gra la destruïm.
✓✓Fer munts de pedres
perjudica la flora, la fauna
i distorsiona el paisatge;
ajuda’ns a conservar-lo en
el seu estat natural.
✓✓Els peixos i les aus
aquàtiques cerquen el seu
aliment i així mantenen
l’equilibri. No els donis
menjar i no els molestis.

RECICLATGE

Compostar a casa,
ecologia fàcil i profitosa

1

2

3

La família Sintes Juanico d’Alaior d’ençà que utilitza el compostador
ha reduït de forma dràstica el volum de la bossa de fems i aconseguirà
un adob propi i ecològic ideal per al seu hort
Pere Sintes i Àgueda Juanico són
un matrimoni d’Alaior, amb tres fills
ja majors, compromès amb el medi
ambient. Viuen a un pis al nucli
urbà, tot i que tenen una tanca, que
es diu ses Oliveres, als afores del
poble, on practiquen l’horticultura
per abastir-se d’aliments sans i
naturals de temporada. Són dues
de les 240 persones que han
après a fer compostatge domèstic
a partir de la campanya “Fer
compost és la pera!”, impulsada
pel Consorci de Residus i Energia
de Menorca i l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera. Arran d’una
de les xerrades informatives
organitzades a Alaior, la parella es
va animar i va crear el seu propi
caixó compostador. “Teníem l’opció
de comprar-ne un de plàstic a
través de la campanya, però vam
preferir construir-lo amb les nostres
pròpies mans”, explica Pere Sintes.
Ell mateix va crear el dipòsit,
utilitzant quatre palets sencers
per fer les parets del caixó i en va
desfer dos més per tancar els forats
amb les llenyes. L’interior del caixó
el va folrar amb tela de galliner per
evitar l’entrada de rates o petita
fauna a l’interior del compostador.
Per Pasqua va deixar construït
un caixó amb una capacitat d’un
metre cúbic que es pot obrir i
tancar amb un palet que fa de porta
superior. De llavors ençà, la família
arreplega tots els residus orgànics

4

que genera a la cuina per dipositarlos al compostador. Expliquen
que recullen les pells i clovelles de
fruita i verdura, peladures de patata,
closques d’ou, les espines del peix,
les restes del menjar cuinat i, fins i
tot, ossos (tot i que requereixen dos
cicles de compostatge per desferse), entre d’altres. Arrepleguen totes
les restes orgàniques de la cuina en
un poal o reaprofitant les garrafes
d’aigua de 6 litres, a les quals amb
un ganivet tallen la part superior
i es converteixen en un dipòsit
ideal. La curiositat és que viuen a
un bloc de quatre pisos on habiten
familiars, que també els duen les
restes orgàniques domèstiques que
generen perquè ells en puguin fer
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Pere Sintes i Àgueda Juanico, amb
el compostador que tenen a la seva
tanca de ses Oliveres, als afores
d’Alaior. Fotos: Laura Bañón

compost i reconvertir-les en adob
per a l’hort.
El compostador el van començar
a omplir, primer, fent un llit de
males herbes de l’hort per després
anar afegint les restes orgàniques
domèstiques. “És important anar
combinant les capes de restes
vegetals de l’hort amb les restes
orgàniques de casa”, explica en
Pere. Al principi, el substrat del
compostador s’ha de remenar,
però després es van disposant les
capes sense que sigui necessari

5

regirar-ho. En el procés natural
de compostatge és cabdal la
intervenció dels petits insectes que
habiten dins el compostador, que
arriba a una temperatura d’uns
25 graus, cosa que facilita que la
matèria orgànica es descompongui.
La família Sintes Juanico comenta
que mengen molta verdura,
per la qual cosa poden arribar
a arreplegar entre 12 i 15 quilos
setmanals de restes orgàniques de
la cuina. Amb el que arrepleguen
dels familiars vesins, el volum
de restes que traslladen a l’hort
pot arribar a ser de 20 quilos
setmanals. Ara el compostador de
ses Oliveres té un substrat orgànic
de 60 centímetres d’alçada. “Al
principi, quan tires el material
orgànic i les males herbes dintre el
compostador fa molt d’embalum,
però quan s’asseca minva i es va
compactant”, assenyala en Pere. A
part de fer compostatge casolà, la
família recicla tots els residus que
genera, els selecciona i els tira als
contenidors corresponents: vidre,
plàstic i paper. Per açò els Sintes
Juanico han vist reduïda la bossa
de fems, i només en tiren una cada
dues setmanes, que conté tot allò

que no es pot reciclar.
Serà quan es compleixin set
mesos que acabarà el cicle de
compostatge i podran obtenir el
compost madur com a adob per
a l’hort. Mentre no obtenguin el
seu propi compostatge, en Pere
compta adob orgànic de la planta
de Milà, que es comercialitza a un
preu econòmic.
Pere Sintes i Àgueda Juanico
animen la gent a sumar-se a
fer compostatge “com una
responsabilitat per reduir la bossa
de fems i així poder aprofitar el
compost com a adob per les
plantes”. Com més gent faci
compostatge, més es reduirà el
volum de residus que arriben a
la planta de Milà. “Sempre hem
posat en la pràctica les 3R: reduir,
reutilitzar i reciclar”, destaca en
Pere, que és un gran defensor de
l’ús de la bicicleta com el millor
vehicle per no contaminar. El
compromís d’aquest matrimoni és
admirable i un exemple a seguir
de respecte a la natura, com un
referent de bones pràctiques en
una reserva de biosfera com la
nostra.
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1 Pere Sintes va construir amb les
seves pròpies mans el compostador
a partir de palets. També hi ha
l’opció d’adquirir compostadors
fabricats en plàstic.
2 Restes orgàniques de la cuina
de la família Sintes Juanico, que
van acumulant a casa en poals o
reaprofitant les garrafes d’aigua.
3 Pere Sintes tira les restes
orgàniques domèstiques a l’interior
del compostador. Va fent capes,
combinant-les amb restes de males
herbes de l’hort.
4 Peladures de cítrics, clovelles
i restes de verdures i fruites,
closques d’ou..., tot es diposita al
compostador i al cap de set mesos
s’obté el compost madur, que ja es
podrà utilitzar com a adob.
5 La família Sintes Juanico ha
aconseguit reduir la bossa de
fems de forma dràstica, fent el
compostatge i dipositant tots els
residus als contenidors de vidre,
plàstic i paper.

El mestre de l’astrofotografia
de paisatge
Antoni Cladera és un dels pioners de la fotografia de natura a l’illa, un dels
millors fotògrafs del cel nocturn i gran defensor de la declaració de Menorca
com a destinació o reserva Starlight

Imatge nocturna del cel sobre el far
de Favàritx, amb la Via Làctia
Fotos: Antoni Cladera

El paisatge nocturn de Menorca
fascina molts fotògrafs i amants
de l’espectacle del cel de nit.
Sense anar més enfora, el maig,
51 fotògrafs d’arreu del món i 12
màsters de reconegut prestigi
internacional, molts dels quals
eren especialistes en fotografia
nocturna, es van trobar a
Menorca en la segona edició
del PhotoPills Camp. Durant
sis dies, els participants van fer
una descoberta fotogràfica de
“l’illa de la llum”, en jornades
maratonianes. Les repercussions
van ser molt positives i els
participants van poder gaudir del
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paisatge “d’una illa que fa que te
la miris diferent i te l’estimis, amb
ganes de tornar”. Així ho explica
Antoni Cladera Barceló (Palma,
1967), un dels fundadors i membre
de l’equip de PhotoPills. Mallorquí
de naixement, aquest mes de juny
farà vint-i-cinc anys que resideix
a l’illa. “Viure i poder gaudir de
la natura de Menorca, i poderla fotografiar és el millor premi
de la meva vida”, afirma, fet que
demostra una profunda fascinació
per aquesta illa, on ha arrelat.
“Quan vaig arribar, me va
sorprendre la potència de
l’espai natural, sobretot en

Els participants d’arreu del món del segon PhotoPills Camp, celebrat el maig, van viure amb intensitat l’experiència de
poder gaudir i fotografiar els cels nets i clars de Menorca.

avifauna i paisatges costaners.
Tot i que venia de la ‘meva’ Serra
de Tramuntana, Menorca em
va fascinar… els seus racons,
barrancs, cales i camins plens
de flora fan que te l’estimis just
arribar. Si t’estimes el que fas i ho
transmets a la resta, qui et segueix
ho farà amb la mateixa passió”.
D’aquesta manera explica com
s’ha convertit en un dels pioners
de la fotografia de natura, creant
escola. Amb diversos premis i

reconeixements més enllà de
Menorca i nomenat soci protector
d’Aefona (Asociación Española
de Fotógrafos de Naturaleza),
Antoni Cladera entrà de ple en
la fotografia nocturna de la mà
de l’aplicació PhotoPills. “Va ser
quan me vaig posar les piles
i vaig començar a treballar el
paisatge nocturn, sobretot amb
l’astrofotografia de paisatge”,
recorda. Assegura que el secret
d’una bona fotografia nocturna

és que “tengui força i sentit, que
transmeti, tot i que podem dir
també que és molt subjectiu i
depèn de la mirada de qui la
fa i dels ulls de qui se la mira.
Pur diàleg. PhotoPills ajuda a
planificar-la, i a convertir les teves
idees en realitat. És una vertadera
eina per al fotògraf de natura
i, especialment, en fotografia
nocturna”.
Des de la seva experiència, és un
dels defensors de la declaració

El cel de Cavalleria i Macarella, claus per al certificat Starlight
Els primers mesuraments de contaminació lumínica assenyalen Cavalleria i Macarella com les zones més
atractives per al turisme astronòmic. Susana Balón va realitzar el mes de maig les proves per mesurar la nitidesa
amb la qual s’observen les estrelles des de Menorca. L’objectiu final és promocionar l’illa com a destinació
per a l’observació astronòmica, però també partir d’un mapa lumínic per regular aspectes com la il·luminació
exterior a Menorca. I és que la contaminació lumínica no sols pot impedir gaudir de l’observació del cel, sinó
que també pot tenir efectes negatius en la biodiversitat i en la salut de les persones. L’auditoria encarregada
pel Consell és el pas previ perquè els astrofísics de la Fundació Starlight visitin l’illa per declarar Menorca
destinació o reserva Starlight.
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Impressionant imatge de la volta
celest sobre el far de Punta Nati

Original imatge nocturna captada al recinte de la
Fortalesa d’Isabel II, a la Mola de Maó

Antoni Cladera, amb el seu equip fotogràfic,
intentant captar la lluna en un recent viatge a Islàndia
Foto: Germán Marqués

illa turística, però, a la vegada, a un
territori natural que és necessari
conservar. Anar a fer una vetllada
a Macarella, Favàritx o Cavalleria,
per exemple, és un gust per als
sentits i si a més podem gaudir
d’un cel nocturn net i clar, ja ho
acaba!”. Per al fotògraf de natura,
el potencial real de Menorca és,
precisament, la seva biodiversitat i
qualitat ambiental.

Titulada “The guardian”, aquesta
fotografia capta la Via Làctia en
vertical sobre el Pont d’en Gil, amb
la silueta d’una persona

de Menorca com a destinació o
reserva Starlight. “Sigui destinació
o reserva, serà una passa
important en la defensa de la
qualitat del nostre cel nocturn.
En som defensor per motius
molt clars: protegir la natura i
garantir un cel nocturn net per als
nostres fills i nets”, destaca amb
convenciment.
En aquest sentit, quin és el
potencial de Menorca? La seva
opinió és que “tot i que en general
no comptam amb un cel de
màxima qualitat, tenim unes zones
on és possible gaudir d’un cel
nocturn net i molt clar. Vivim a una

Antoni Cladera està convençut que
el certificat Starlight pot atreure un
tipus de turisme que sàpiga valorar
aquest potencial, “però sempre
cal començar per una gestió
compromesa amb la defensa dels
espais naturals. Els qui venen quasi
sempre valoren, i molt, el que
tenim. Som, a vegades, nosaltres
que no sabem que vivim a una illa
privilegiada on els valors naturals

pesen molt”. Com a habitant de la
reserva de biosfera de Menorca és
partidari de “mantenir una actitud
de prevenció, de protecció i de
constant vigilància. Menorca és
un espai increïble, però també és
fràgil”. Quant als reptes que tenim,
creu que el més realista “seria
complir amb els objectius actuals
com a reserva de biosfera i ser
futura reserva Starlight”.

El reglament per a la protecció del medi nocturn comença a caminar

Un espectacular cel estrellat sobre la zona de sa Punta Roja,
al nord de Ciutadella
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L’objecte d’aquest reglament és la regulació de les característiques de les instal·lacions i els aparells
d’il·luminació exterior i interior amb afectació a l’exterior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden
produir i a la seva eficiència energètica. Es tracta d’establir les condicions que han de complir les instal·lacions
de l’enllumenat artificial, situades a Menorca, així com les mesures correctores que cal aplicar a les
instal·lacions existents inadequades, amb la finalitat de millorar la protecció del medi ambient mitjançant un
ús eficient i racional de l’energia que consumeixen i la reducció de la lluminositat nocturna, sense perjudici
de la seguretat que ha de proporcionar l’enllumenat als vianants, vehicles i propietats. Aquest reglament té
per finalitat regular la implantació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir el
màxim possible la foscor natural del cel, evitar la contaminació lumínica i prevenir els efectes nocius sobre la
salut de les persones, l’entorn domèstic, els espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar l’eficiència,
l’estalvi d’energia i de recursos naturals, sense afectar la seguretat de les persones. L’illa de Menorca és reserva
de biosfera i està immersa en el projecte Menorca Starlight per certificar la qualitat del seu cel nocturn per
al desenvolupament d’activitats astroturístiques i formar part de la llista mundial de destinacions turístiques
Starlight certificades per la fundació Starlight (IAC, UNESCO, OMET i UAI). Per això, requereix la màxima
protecció mediambiental durant el dia i la nit, i és necessari visibilitzar i preservar la qualitat del cel nocturn com
a patrimoni natural, cultural i científic, a fi de propiciar-ne la utilització com a recurs econòmic. El Consell ha
obert el procés de participació ciutadana per tal d’enllestir aquest reglament.
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CULTURA POPULAR

La geologia i el paisatge
arrelen en les llegendes
Els elements geològics i els paratges emblemàtics de Menorca han inspirat
tot tipus d’històries populars que configuren i enriqueixen el nostre patrimoni
cultural immaterial, un valor afegit en una reserva de biosfera

Foto: Fundació Foment del
Turisme
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Els paratges emblemàtics, per la
seva singularitat, han despertat
la fantasia dels menorquins. Els
elements que identifiquen el
territori s’han interpretat a través
de la imaginació, per donar-los
una explicació, per la qual cosa la
geologia i el paisatge mantenen
un vincle viu amb la cultura
popular. Un conjunt de llegendes
molt abundants són les referides
a les formes de la naturalesa. Es
creen a partir de l’aparença d’una
muntanya o d’una roca que, per
la seva configuració, ens recorden
una figura humana o animal o, fins
i tot, una forma arquitectònica o
escultòrica creada pels homes.
“La imaginació popular ha anat
sempre per davant en tant que
creadora de realitats impossibles. I
no hi ha en el planeta, segurament,
cap comarca, serra, racó o
contrada que no compti amb els
seus mites amb la transformació
d’un indret determinat que, per
una circumstància concreta,
va adoptar l’aspecte que té
avui”, explica Joan F. López
Casasnovas. El puig del Toro ha
estat un dels principals referents
visuals i epicentre espiritual
dels menorquins, que amb els
seus 358 metres d’alçada s’ha
magnificat en la seva condició
de ser el cim més alt de l’illa. No
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entrarem a recordar la popular
llegenda que explica com els
frares van descobrir de forma
miraculosa la imatge de la Mare
de Déu guiats per un bou que els
obria camí...; en canvi, aquesta
vegada ens fixarem en una pedra
que es diu que conserva gravada
l’empremta dels peus de la Mare
de Déu. Segons ha pogut recollir
el professor i escriptor, l’explicació
rau en el fet que al puig del Toro hi
ha l’aflorament més espectacular
de Daonella, espècie que data
del Triàsic mitjà. Aquesta bivalva,
que vivia en aigües de poca
profunditat, té la xarnera molt
atrofiada i externament les valves
presenten una ornamentació de
fines costelles radials. Conten que,
antigament, quan els pelegrins
pujaven a peu al Toro i passaven
per davant d’aquest aflorament de
Daonella, deien que eren els raigs
que havien sortit dels peus de la
Mare de Déu quan va passar per
instal·lar-se a dalt de la muntanya.
I és que els cims d’aquesta petita
terra han exercit una poderosa
fascinació entre els menorquins,
com el cas de la muntanya de
Santa Àgueda, rodejada d’un halo
mític reforçat per les restes del
castell, que ha donat joies de la
cultura popular com la llegenda
del vedell d’or.

CULTURA POPULAR

Penya de s’Indi. És el cas més emblemàtic
de la identificació dels menorquins amb llocs
o penyes singulars. En aquest cas, la penya
s’identifica amb la silueta d’un pell roja, potser
arran del temps en què es van popularitzar les
pel·lícules de l’oest americà.

Santa Àgueda. Les muntanyes
han despertat des de sempre
una fascinació especial entre
els menorquins. Les restes
del castell han reforçat l’halo
mític, amb la llegenda del
vedell d’or.

Fotos: Centre de Geologia de
Menorca

El cas de la penya de s’Indi també
és paradigmàtic. Les roques
triàsiques, de fa entre 180 i 230
milions d’anys, adopten per mor
de l’erosió formes capricioses.
Els menorquins s’hi han sentit
atrets des de sempre i els han
atorgat noms que formen part de
la nostra identitat. Segons Joan F.
López Casasnovas, el més recent
esdevé la interpretació d’un perfil
de pell roja cofat amb el serrell de
plomes (potser per influència de
les pel·lícules de l’oest americà),
però abans també va rebre
denominacions com sa Sella, es
Capell de Ferro, es Frare... i, fins i
tot, es Cap de Ca!
Gran part de les llegendes tenen
l’escenari en els profunds barrancs
del migjorn de l’illa. Al barranc
d’Albranca hi ha les històries
sobre els frares. Un “frare” ve a
ser un element rocós natural, de
forma cilíndrica i allargada, fruit
de l’erosió eòlica; o bé construït
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per acumulació de pedres amb
la funció de fita. Són llegendes
relatives al món natural, referides a
les formes de la naturalesa, com la
llegenda de Sa dona de sa Penya
Marbre o bé els encantaments,
com el de Sa senyora des
barranquell. Aquesta darrera
narració tracta d’un ésser encantat,
una dama polidíssima, que només
veia una filleta que parlava amb
ella, li donava el seu berenar més
exquisit i a canvi rebia d’ella una
moneda d’or. Quan els pares de la
filleta la van seguir, descobriren no
una bella dama sinó una serpota
espantosa. Abans de desaparèixer
per sempre, l’ésser mític llançà
una maledicció, recurrent en el
encantaments menorquins: “Sereu
pobres tota la vida!”. Amb el
missatge que els homes han de
tenir capacitat de transcendir la
realitat immediata amb imaginació
i valentia, tal com ho fan els
infants, perquè, si no és així,
no trobaran la felicitat. Aquesta

Pedra del Toro. A la muntanya del Toro
es troba l’aflorament més espectacular de
Daonella. L’explicació popular d’aquests
fòssils és que eren els raigs que havien
sortit dels peus de la Mare de Déu quan
va passar per instal·lar-se a dalt del cim.

història era una de les tantes
dels menorquins d’en primer
per explicar formes orogràfiques
singulars i identificar-les amb uns
fets.
La llegenda del Pas d’en Revull
també és descriptiva. Així ho va
recollir el folklorista Francesc
Camps i Mercadal: “És un dels
paratges més delitosos des
barranc d’Algendar. A l’esquerra,
davallant, s’hi troba sa Timba, o
penyal tallat a plom, anomenada
sa Penya Fosca, i a la dreta,
una gran roca rodonenca, més
grossa que una casa”. La llegenda
recull que a l’entorn del barranc
campava un moro bandejat,
que quan es sentia amenaçat
desapareixia, fins que li afinaren

l’amagatall, en el mal lloc de
la penya Fosca, un pas atapeït
d’heures. Van prendre foc a
l’indret per capturar-lo i, entre el
rocam, hi feren passar el camí.
De llavors ençà se l’anomena
el Pas d’en Revull, pels cabells
arrissats, que identificaven el
bandejat amb un africà. Aquesta
història s’escau molt bé per
explicar com la geologia pot
condicionar el topònim d’un
lloc, per exemple, el barranc
d’Algendar. López Casasnovas
explica que la hipòtesi més
consolidada seria pel característic
color blanc de les penyes del
miocè. Etimològicament prové
de la paraula llatina Argentum,
amb el significat de “platejat,
blanc”, anterior a la conquesta
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musulmana, que els almohades
van arabitzar i ha perdurat fins avui
dia.
Segons indica el professor
i escriptor, trobam també
referències a les petges del mal,
que donen explicació a paratges
esquerps, amb dificultat d’accés,
esfereïdors i salvatges per la seva
naturalesa i de geomorfologia
complexa. Així a Menorca tenim
noms de lloc com el canal
de l’Infern (a la zona nord de
Ciutadella), es Bufador del Diable
(entre cala en Forcat i Calespiques,
per on surt escopida la mar
en dies de forta mestralada),
s’Esbrufador d’en Penjat (a la costa
nord de Maó), la pesquera del
Diable (a la costa de Sant Lluís), es

Muntanya Mala. La denominació “mala” fa referència en la
cultura popular a llocs feréstecs i de difícil accés. La llegenda
diu que en aquest indret hi habitaven eremites.

Mal Pas (a la Mola de Fornells), els
penyals de l’Anticrist, la muntanya
Mala, o bé el puig Mal (al lloc de
s’Arangí des Mercadal).

Barranc d’Algendar. Els barrancs
del sud són l’escenari de multitud
de llegendes, que donen explicació
a roques singulars, coves i gorgs.
Algendar prové de la paraula llatina
Argentum, que significa “platejat,
blanc”, en al·lusió al color del marès
del miocè de les seves penyes.

D’altra banda, López Casasnovas
explica com les llegendes també
ens parlen d’encantaments, que
solen situar-se en gorgs, coves
i bovals, i en són protagonistes
els barrufets del bosc, els nanets
i homenets que hi habiten. I
assenyala un altre aspecte, que
són les referències als temps
dels “moros” en les llegendes, no
referint-se només als habitants
del nord d’Àfrica, sinó a una raça
mítica que hauria habitat en els
nostres monuments prehistòrics
o en indrets paisatgístics singulars
(coves, penyes, barrancs...). La
saviesa popular els identificava
amb els gegants que en una època
ancestral habitaren l’illa i que ens
deixaren el llegat, per exemple, de
les anomenades capades de moro.
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En relació amb la geologia, la
cultura popular també testimonia
l’ús tradicional de determinades
pedres. Casasnovas es refereix al
cas de la pedra esmoladora, gres
vermell, poc cimentat i amb una
petita proporció de matriu llimosa
argilosa, que és abundant al nord,
a les zones del Triàsic inferior. Els
pescadors sempre enduien dins
la barca per poder esmolar els
ganivets, com també era utilitzada
pels pagesos per esmolar eines
de metall. Apunta que molts
noms de la toponímia costanera
al·ludeixen al color vermell de les
roques, com es Vermell, cala Roja,
sa Punta Roja... Al cap i a la fi, els
menorquins hem humanitzat la
natura, a través de les llegendes, la
toponímia i l’imaginari popular, per
sentir-nos més lligats i identificats
amb un entorn natural que forma
part indestriable de la nostra
identitat.

El ‘caçador’ de la minúscula
bellesa submarina

BIODIVERSITAT

La biodiversitat del nostre mar no
deixa de ser sorprenent. Al fons
submarí hi habiten uns minúsculs
éssers que semblen sortir d’una
pel·lícula de ciència ficció. La
seva vistositat, formes i colors
han fascinat Luis Ameller Forster
(Menorca, 1973), qui amb la seva
càmera fotogràfica es considera
“un caçador” de la seva sorprenent
bellesa. Aquest guia oficial de
turisme, tot i ser menorquí, va
aprendre a bussejar quan vivia
a Austràlia. “Com més viatjava,
més bussejava i més fotos feia.
Només era qüestió de temps que
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les dues aficions es convertissin
en una”, explica. Luis Ameller
és un entusiasta del busseig i la
fotografia, i li atreu submergirse per experimentar amb la
immensitat del mar, el contacte
amb la natura i gaudir del silenci.
Va ser en un viatge a Borneo quan
va descobrir els nudibranquis,
un petits éssers submarins
que el tenen fascinat. “Són uns
animals apassionants. Els colors,
la seva menudesa i la dificultat
per trobar-los fan més excitant
la seva recerca i descoberta”,
comenta. El bussejador assenyala
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Luis Ameller va descobrir els “nudis” en un viatge a Borneo.
Actualment té milers de fotos dels nudibranquis menorquins,
pels quals es sent fascinat.
Fotos: Luis Ameller

Els nudibranquis (Nudibranchia)
són un subordre de mol·luscs
gastròpodes de l’ordre dels
opistobranquis. El seu nom significa
“amb les brànquies nues”.
Són petits mol·luscs marins que
rarament sobrepassen els 30
centímetres de longitud. A Menorca,
els més grans tan sols fan 15
centímetres.
Coneguts com a llimacs marins,
s’enduen el premi a la diversitat
cromàtica, perquè exhibeixen
multitud de colors, tonalitats i
dissenys difícils de superar en el
món natural.

que a Menorca es poden trobar
a diverses fondàries. A l’illa els
més grans poden fer entre 12
i 15 centímetres de llargària i
altres no arriben al centímetre
d’envergadura. “Alguns cercadors
de nudibranquis duen una lupa
per trobar-los millor”, diu. Afegeix
que “quan comences a conèixerlos, quan saps en quins hàbitats
viuen o quines altres espècies se
n’alimenten, pots trobar-los més
fàcilment. Moltes vegades els
localitzes per les seves vistoses
postes d’ous. T’has de fixar amb
l’entorn per trobar els ‘nudis’”.
La seva reflexió és que “potser
són uns grans desconeguts per
a la majoria, però a indrets com
Menorca, esdevenen un atractiu
afegit per als bussejadors”.
Luis Ameller atresora milers de
fotografies dels nudibranquis
menorquins, com uns mol·luscs
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marins sense closca poc
coneguts. Per açò anima els
amants del mar a descobrir-los i
observar-los, sempre respectant
el seu hàbitat.
Els nudibranquis, juntament amb
els coralls i les gorgònies, són
les espècies que més l’atreuen.
En aquest sentit, posa de
manifest la necessitat d’aturar la
contaminació del mar i preservar
el medi marí perquè la fauna
i flora submarines no es vegin
amenaçades, com està passant
actualment amb la nacra, en un
dramàtic procés de desaparició.
“No som biòleg, però, com a
amant del mar, opín que cada
vegada abusam més del medi,
cada any hi ha una nova alteració,
invasió o cas de mortaldat. No
pot ser una coincidència. En
general, crec que la gent no
s’estima la mar com a medi

o hàbitat; sinó que
el veu com un altre
element dintre d’un
preciós escenari de
colors que només té
funcions estètiques.
A la mar hi trobes de tot:
plàstics, residus…, i el pitjor, les
tovalloletes, que són gairebé
indestructibles. Açò és molt
trist”, afirma convençut.
Com a menorquí habitant de
la reserva de biosfera, Luis
Ameller opina que “tots estam
en contínua interacció amb
l’entorn i el medi de l’illa.
Professionalment, com a guia
turístic, no perd mai l’oportunitat
de donar a conèixer als visitants
les particularitats d’un territori
com el nostre. A més, com a

fotògraf intent fer un registre
visual de l’entorn i la biodiversitat
amb la meva càmera”. Assegura
que busseja, sobretot, per
fotografiar. Després comparteix
les fotos a través del seu blog
i de les xarxes socials, com
també amb empreses d’activitats
submarines o nàutiques, o
amb publicacions relacionades
amb el mar i la natura. “És
el meu petit gra d’arena, la
meva aportació a la reserva de
biosfera”, conclou.
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GASTRONOMIA

Mossos biosfèrics
Us presentam un dels plats guanyadors del Concurs de Receptes Menorca
Reserva de Biosfera, una proposta que uneix tradició gastronòmica, cultura,
producte local, territori i identitat, i que es pot maridar amb la varietat de vins
de la indicació geogràfica protegida Vi de la Terra de Menorca
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Ingredients
• 1 endívia
• 1 ceba tendra
• all
• julivert
• 2 ous
• pa ratllat
• farina per arrebossar
• 1 sobre de llevat en pols
• colorant
• cervesa o sifó
• sal
• oli per fregir
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Foto: Agència de Menorca Reserva de Biosfera

Elaboració
Tallam l’endívia i la ceba tendra.
Les posam en un bol, hi afegim
una picada d’all i julivert, dos ous
batuts, 200 grams de farina, el
colorant per a paella i el sobre de
llevat en pols.
Mesclam a poc a poc i hi anam
afegint la cervesa fins a aconseguir
integrar tots els ingredients
formant una pasta ni massa líquida
ni massa compacta.
Posam una paella al foc amb
oli abundant i, quan estigui ben
calent, feim les raoles amb ajuda
d’una cullera.
Les hem de fregir pels dos costats
i ens han de quedar daurades i
cruixents.
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Vincle amb el territori
Les raoles ja apareixen al Llibre del Coch del mestre Robert,
del segle xv, elaborades amb cullera per aconseguir la forma
rodona. Persisteixen a Menorca amb diferents ingredients: peix,
carn, verdures, ortigues de mar..., com a proposta culinària
per aprofitar les sobres. Les més preuades són les d’endívia,
un humil vegetal excepcional a l’illa, a vegades amb l’afegit de
miques de peix.
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Una mirada al passat
Les fotografies antigues ens revelen les formes de vida dels menorquins
en equilibri amb l’entorn
Fotos: Grup de Facebook Fotos Antiguas de Menorca

Un pescador fent puu a la platja des
Tancats, a Ciutadella, en la dècada
dels anys quaranta del segle xx.
El puu són animalets marins molt
petits, sobretot crustacis del gènere
Idotea, que viuen entre les algues
i són cercats pels pescadors per
a servir d’esca. Per a agafar-los es
posen baverons o manats de xarxa
apilotada en el fons de la mar. La foto
va ser captada per Jerónimo Juan
Tous, i va ser publicada per Andreu
Salord, per gentilesa del propietari
actual, Ferran Calpena Blanco.

El fotògraf Ciganovic va captar
la imatge d’aquests pescadors de
Fornells adobant i cosint les xarxes.
La pesca amb les barques d’arts
menors està arrelada a la cultura del
mar de Menorca, com un mitjà de
supervivència sostenible amb els
recursos marins. La fotografia va ser
publicada per Pompilio Piris.

Imatge d’unes porquejades a
Torret, Sant Lluís, el 1936. El més
petit és Benet Sintes Coll Bassiva.
La tradició de criar porcs i ferne les matances permetia, d’una
banda, aprofitar les restes de menjar
domèstiques per engreixar l’animal
i d’altra banda, disposar de greix,
embotits i carn per a l’alimentació de
les famílies. Foto publicada per Adolf
Sintes.

Un pagès llaura entre
roques. Amb mules,
ases o bous, la terra es
llaurava fins al darrer
racó, com demostra
aquesta imatge captada
pel fotògraf Seymour el
1938 i publicada per Pablo
Cardona Natta.
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Pesca al rem amb la tèquina Viant
en el port de Maó. Apareixen
Vicente Villalonga, propietari de la
barca, i el seu fill, en una escena
que mostra com els coneixements
sobre el medi i les tradicions
associades passen de generació
en generació. Imatge captada per
Carlos Seguí el 1978 i publicada per
Villa Mercedes Puerto de Mahón.

Família pagesa preparant
l’ase amb les alforges per
traginar l’aigua, a la porxada
del lloc d’Algaiarens, a
Ciutadella. La imatge va ser
publicada per Juan Antonio
Gomila i mostra com
era la vida dels pagesos
menorquins i l’autenticitat
de l’arquitectura rural de
Menorca.

En Joan de l’Aire, a Cala
Corb, en una imatge capturada
per Toni Vidal i publicada
per Virginia Salord. Aquest
personatge es dedicava a
passejar gent pel port de
Maó amb la seva barca, una
pràctica que, sense saber-ho,
va ser pionera de les excursions
marítimes actuals per donar a
conèixer els valors d’aquest bell
i espectacular paratge.

Una madona, acompanyada
pel seu ca, asseca figues a un
canyís. Un exemple de les formes
d’aprofitament dels productes de la
terra i la seva conservació de forma
natural. Foto publicada per Andreu
Salord.

Navegació a la vela llatina a la zona des Caló
de Biniancollet, en una imatge captada en els
anys trenta del segle passat. El timó està en
mans d’una dona, Eulàlia, i dins l’aigua hi ha el
seu home, Francisco. La navegació tradicional
és la forma més sostenible de navegar, amb la
força del vent. Foto publicada per Pedro Pons.
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Publicada per Bep Portella
Coll, aquesta imatge és
testimoni d’un glosat amb
motiu del centenari de les
Festes de la Mare de Déu
de Gràcia. Va ser captada
a un pati de Llucmaçanes
amb el protagonisme dels
glosadors Bep Coll, Esteve
Barceló i Miquel Ametller,
amb Toni Pons a la guitarra.
Mostraven com és la glosa
menorquina a Joan Manel
Serrat, gran enamorat de
Menorca.
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“Menorca és excel·lent i la seva gent honrada.
Déu ens dugui la pluja a tots! (...)
Menorca duu la ema de magnificència,
la ena de noblesa, la erra de realisme
i la ca de cohesió col·lectiva (...).
L’estim amb l’amor malenconiós
de qui n’enyora la unió.
De ser un porter del Paradís, hi diria:
Entrau tots, gents de Menorca,
instal·lau-vos-hi al lloc més alt.”
Saïd Ibn Hakam, moixerif de Menorca (1231)

