ona
25 anys de sostenibilitat

Fotografia: Gemma Andreu
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“La terra proveeix el que és suficient
per satisfer les necessitats de
cada home, però no l’avarícia de
cadascú de nosaltres”. Amb aquest
gran proverbi de l’activista dels
drets humans Mahatma Gandhi,
donam la benvinguda a una nova
revista Ona. Teniu a les mans el
tercer número d’aquesta publicació
de Menorca Reserva de Biosfera,
amb la qual el Consell pretén
difondre la importància de la
sostenibilitat, els reptes que queden
encara per assolir i les amenaces
a les quals s’enfronta el territori.
Neix amb l’objectiu de conscienciar
sobre temes relacionats amb la
reserva i divulgar-los.
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MOTXILLA ECOLÒGICA - Càlcul de la motxilla ecològica d'un exemplar de la publicació
Massa
publicació
(g)

Petjada de
carboni
(g CO2 eq.)

173

204
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3

5
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0

0
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Estalvi*:

Residus
generats
(g)

Consum
aigua (L)

Consum
energia
(MJ)

Consum
matèries
primeres (g)

* Impacte ambiental estalviat respecte a una publicació similar
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CENTRO DE JARDINERÍA

Este año estamos de
celebración.
Cumplimos 30 años desde que se inauguró es fiCus
como centro de jardíneria.

Foto: Gemma Andreu

30 años y seguimos con la misma ilusión de seguir contando
con la confianza de nuestros clientes.
Concienciados por la preservación del medio ambiente,
nuestros cultivos están pensados con el máximo respeto
hacia nuestro entorno.
en lo empresarial, queremos hacer de nuestras
instalaciones un lugar donde los visitantes puedan disfrutar
de una gran variedad de artículos y de la atención que se
merecen.
¡Gracias por estos 30 años!

Calle de Gràcia, 209
Claustro del Carmen, 45

971364861
971368903
Mahón

I què fem amb els
residus d’una obra?
Posau-vos en la circumstància. Us
disposau a fer una obra a ca vostra.
I quan els manobres comencen,
apareix un tanc on es dipositen
tots els residus que s’extreuen de
l’obra. Hi van des de blocs de formigó fins a peces de marès, rajoles, revestiments, sanitaris, mobles,
plàstic, ferro... I tot el que us pugueu imaginar més. Us heu aturat a
pensar mai on acaben aquestes runes provinents de demolicions, rehabilitacions, reformes o, fins i tot,
de noves construccions i excavacions? Per què un cop desapareix
el tanc col·locat davant casa vostra
desapareix també el problema?

Però les runes són d’allò més voluminoses i, si es calcula que es
generen residus de construcció
del voltant d’una tona per habitant i
any, què es fa amb tot aquest material? La seva destinació és una
gran desconeguda, ja que la pràctica totalitat d’aquests residus de
construcció es recuperen, es reciclen i tenen una nova vida.
Són tres les plantes que avui dia
gestionen tots aquests residus que
es generen arran de les obres de
construcció i les excavacions, dels
quals aconsegueixen reaprofitar el
80 o 90 per cent. Així, es generen nous materials d’unes runes
7

que de primer moment podríem
considerar inservibles en la seva
totalitat. Aquestes tres plantes són
l’exemple més clar d’economia circular, d’un sistema d’aprofitament
de residus que permet tancar el cicle de vida dels recursos, produint
béns i serveis a la vegada que es
redueix el consum i també el malbaratament.
TRANSPORTS I EXCAVACIONS
J. TALTAVULL
L’empresa familiar Transports i
Excavacions J. Taltavull, que actualment lideren els germans Joan,
Jaume i David Taltavull, desenvo-
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La instal·lació també rep els residus
de poda, que es trituren per generar
compost d’alta qualitat, com es
pot observar en les dues imatges
següents.
Fotos: Gemma Andreu

Planta. Transports i Excavacions
J. Taltavull desenvolupa l’activitat a
una planta de 100.000 metres al lloc
de Son Salord. Imatge d’àrid reciclat
amb certificació.
Foto: Gemma Andreu

lupa aquesta activitat de reciclatge
de residus des dels anys noranta,
tot i que el seu pare va ser qui va
posar els fonaments de l’empresa
quan, cap allà els anys setanta, va
començar a desenvolupar petites
excavacions d’obra. A més a més
del transport i el treball de demolició que executen, l’empresa dedica esforços al reciclatge de residus
d’obra que es generen. Tal com
explica David Taltavull, van ser els
primers en la gestió i reaprofitament
d’aquestes runes. I la falta d’antecedents i d’informació sobre la matèria els portà a topar amb dificultats
administratives, ja que els deien que
havien d’ubicar-se en sòl industrial:
“amb la polsegada que alçam, imagina’t trobar-nos enmig del polígon
de Ciutadella, era impensable”. Així
fou com aquesta empresa va posar
les bases per al desenvolupament
de l’activitat. L’any 2000 es van
traslladar al lloc de Son Salord, just
devora les pedreres de Líthica, on
tenen una instal·lació d’uns 100.000
metres i una plantilla de treballadors
de 15 persones.
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Un cop el tanc del qual parlàvem
abans abandona el lloc en obres, és
traslladat fins a la instal·lació. Allà es
pesa i es classifica segons tipus de
residu. Tot allò que no es pot reciclar, com és el cas de matalassos
o frisos, per exemple, es deriva a
l’abocador de Milà. A la planta se
separa tot el material reciclable,
com pot ser vidre, cartó i també el
ferro perquè gestors autoritzats el
reutilitzin.
Però ben cert és que els materials
de construcció, que són com or
per a aquestes instal·lacions, són
les rajoles, els blocs, el formigó, és
a dir, tot el que és ceràmic i petri,
que després es tritura per aconseguir els àrids, i poden anar des de la
pedra de 10 centímetres de diàmetre fins a arena.
Expliquen que han estat els primers de les Balears a tenir àrids
reciclats amb certificació i que
compleixen les directrius europees per a aquest tipus de material.
I com no pot ser d’una altra manera, cadascun d’aquests àrids tenen
una funció: els de major diàmetre,

per reblir; l’arena, per fer morter o
per tapar síquies (segons la gruixa);
també es fan àrids reciclats per a
formigó. I així amb nombrosos tipus de material.
Els germans Taltavull expliquen que
dels residus d’una excavació es fa
pedra decorativa (de tota mena de
tipologies), esquerda (que serveix
per fer una subbase d’un vial) o
àrids per a formigó.
La instal·lació també rep els residus
de poda, que es trituren per generar compost. Es tarda aproximadament nou mesos a aconseguir el
producte ja útil per al seu ús, que
és altament demandat. “No en fas
prou mai”, asseguren els germans
Taltavull. Igual passa amb la pedra
per a paret seca que s’aconsegueix de les excavacions, o amb
els blocs de marès, les rajoles antigues de fang vermelles o les teules,
que també recuperen i que, arran
de les rehabilitacions, que estan a
l’alça en els centres històrics, com
el de Ciutadella, han tingut molta
sortida.
D’una excavació arriben pedres
i terra. Un cop el material petri
s’ha separat, la terra també es reutilitza. Són de diferents qualitats i
tipologies.
L’empresa assegura que de tots els
residus que arriben a la planta, devers el 80 per cent es recuperen.
Han arribat a gestionar en anys de
gran activitat de construcció i demolició unes 40.000 tones de material a l’any.

Els àrids poden anar des de la
pedra de deu centímetres de
diàmetre fins a arena.

9
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Foto: Gemma Andreu

La caldera de biomassa de Sant
Lluís és la primera en funcionar amb
energia verda.
Fotos: Gemma Andreu

EXCAVACIONES MOLL
Excavaciones Moll, empresa ubicada a la carretera de Santandria
(Ciutadella), és gestionada pels
germans Pedro i Lluís Moll. Els
dos socis van començar devers els
anys noranta com a empresa dedicada al transport, les excavacions i
els moviments de terra. L’any 2000
van iniciar els tràmits per convertir-se en planta de reciclatge de
material d’excavació i quatre anys
més tard, per al reciclatge de residus d’obra (construcció i demolició). A més, en fa nou que iniciaren els tràmits per a la gestió de la
biomassa i just fa uns mesos l’han
poguda aconseguir. La planta, amb
uns 60.000 metres d’instal·lació,
gestiona avui dia devers 27.000 tones de material de residus a l’any.

La planta té mitja dotzena de treballadors.
Els germans Moll recomanen que
a peu d’obra hi hagi almenys dos
tancs perquè els residus se separin al màxim des del moment que
són extrets de l’obra. Un cop són
traslladats a les instal·lacions, es
duu a terme un procés de separació segons el tipus de material, sigui d’excavació o d’obra. A banda,
tot allò que no és ceràmic ni petri,
però que es pot separar i gestionar,
com ferro, cartó i plàstic, és premsat en bales i reduït per facilitar-ne
el transport. I tot el material al qual
ja no es pot donar una segona vida
acaba derivant-se a Milà.
Pel que fa als residus d’obra, se
separen, seleccionen i trossegen
en diferents mides per tal d’acon10

Aquestes tres
plantes són el
millor exemple
d’economia circular
seguir des d’àrids per a formigó o
àrids per a reblir camins, fins a graves per omplir, graves decoratives
i terra. La matxucadora que regna
enmig de la planta de tractament
romp els trossos i separa la terra, mentre que el molí ho trosseja
petit. Els germans Moll expliquen
que els àrids per a formigó tenen
el certificat de qualitat i són un producte molt ben valorat que genera
gran interès entre els constructors.
Aquesta empresa també gestiona

les restes de poda que es generen
procedents de neteja de jardins. Les
tracten per aconseguir compost.
Així i tot, la planta ha fet una passa més, ja que de les restes més
gruixudes s’extreu serradís, que
s’usa com a llit d’animals, i estella, utilitzada per a calderes o com
a element decoratiu. És el cas de
la caldera del Col·legi de Sant Lluís que s’ha instal·lat recentment, la
primera a funcionar amb energia
verda. A més, la planta ja està autoritzada per a la generació de pèl·
let i confien que estigui en marxa la
temporada que ve.
I fan una reflexió: consideren que
les administracions no fomenten
prou el producte que s’aconsegueix d’aquest reciclatge dels residus de construcció i excavació,
que és de gran qualitat, i que haurien de donar-hi sortida i predicar
amb l’exemple. Consideren que almenys un percentatge del material
que s’empra en obra pública hauria de ser reciclat. I és que, segons
diuen, “n’entra més del que surt”.
Creuen que l’Administració hauria
de ser un mirall per a la societat i
posar l’èmfasi en el reciclatge, que
tant es fomenta en altres tipologies
de residus.
Pedro i Lluís Moll indiquen que
dels residus d’excavació s’aprofita
tot; només acaba a Milà un petit
percentatge de les runes de construcció i demolició. Reciclen devers el vuitanta per cent de tot allò
que gestionen.

Exposició dels diferents tipus
d’àrids, graves i arenes que
s’obtenen.
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TRIATGES MENORCA
Triatges Menorca és l’altra empresa
que es dedica al reciclatge de materials de construcció i demolició.
La planta, situada en un terreny de
55.000 metres quadrats al camí de
Loreto, al terme municipal d’Alaior,
contribueix a la recollida selectiva en origen i a la reutilització del
material en el marc del model de
desenvolupament sostenible i la
preservació dels recursos naturals
que es promou des de la declaració de Menorca com a reserva de
biosfera.
La planta, a més a més del reciclatge de residus de construcció i
demolició, amb un pes cabdal per
a l’empresa, ha fet una passa més
cap al tractament del plàstic, ja siguin canonades de PVC, cadires,
taules, gandules, jocs infantils o
contenidors de reciclatge, als quals
es dona una segona vida.
Recuperats d’entre tots els residus d’obres i construccions que

arriben a la planta, els plàstics es
classifiquen per colors per fer-ne
la millor gestió. Un cop classificats,
passen per un procés de trituració
mitjançant una màquina de darrera
generació per, després, filtrar-ho
per un molí i deixar-ho ben refinat.
El responsable de la planta, Lino
Pons, explica que aquesta matèria
primera que s’aconsegueix arran
del procés de trituració es reutilitza per tornar a crear objectes i
elements plàstics. Triatges ho envia
a Barcelona i d’allà viatja a altres
indrets com la Xina. Aquests elements minúsculs en què es trituren els plàstics permeten un millor
transport cap a gestors autoritzats.
Triatges Menorca és alhora l’única
empresa de l’illa que pot gestionar material pirotècnic i bengales
caducades d’embarcacions, per
tal de donar el màxim servei als
ciutadans de l’illa. Hi havia un buit
en aquest sentit i “el vam omplir”.
L’empresa també gestiona residus
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perillosos, com és el cas de pintures, aerosols, oli i residus d’aparells
elèctrics i electrònics.
Pel que fa al reciclatge de residus de construcció i demolició, la
planta acull una frenètica activitat
de camions d’empreses de construcció que traslladen les runes fins
a la planta. Un cop pesat i descarregat, es fa una primera selecció
del rebuig i tot el que és reciclable, com ferros, cartons, alumini i
plàstic, se separa i s’envia a gestors
autoritzats. El rebuig que ja ha arribat al final de la seva vida útil i no
té més opcions de ser reciclat es
tritura per facilitar-ne el transport i
es porta a Milà. Mentre que tot el
material procedent de construccions i demolicions acaba convertit

Procés. El material procedent de
construccions i demolicions acaba
convertit en àrids, arenes i terres
reciclades.
Foto: Javier Coll

en àrids, arenes i terres reciclades.
Blocs, rajoles, formigó sense ferro
i molts altres residus es trituren i es
classifiquen per obtenir arena, terra
garbellada, gra d’arròs, pinyolet i
pedralla, entre altres. Alguns s’obtenen de restes de demolició, altres d’excavacions.
Lino Pons assegura que les empreses dedicades al reciclatge de residus fan una “molt bona feina de
gestió mediambiental”, ja que
totes aquestes runes acabarien a Milà si les empreses
no existissin.
Triatges Menorca gestiona
devers 70.000 tones de
residus de construcció i
demolició a l’any, tenint en
compte que són exercicis
en què la construcció està a
l’alça. Pons assenyala que l’empresa recicla el 90 per cent dels
residus que arriben a la planta.
També reben restes de poda, que
es converteixen en compost vegetal. Recuperen els cantons de marès i rajoles que estan en bon estat,
i de les excavacions n’extreuen les
pedres perquè es puguin emprar
per a paret seca.
Triatges Menorca va néixer l’any
2003 as Plans i l’any 2009 es va

Plàstics. Triatges Menorca
ha fet una passa més cap
al tractament del plàstic.
Es separa per colors, es
tritura i filtra. Queda com
s’observa a la imatge.
Fotos: Javier Coll

traslladar al camí de Loreto després d’arribar a
un acord amb el Consell, el
GOB i l’Ajuntament d’Alaior. La
planta compta amb una nau de
3.000 metres quadrats i diferents
plataformes d’amuntegament de
residus.
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Alguna cosa es
cuina a Menorca
Ha tornat la Fira Arrels, àgora del producte local
Fotos: Fira Arrels. Arxiu Diari Menorca

Arrels amb gran sabor de tradició. Que acaben als nostres plats.
Que s’expandeixen per crear xarxa
i acabar conquerint els fogons dels
cuiners. Arrels que neixen a la terra i acaben als nostres paladars.
Producte local i cuina de Menorca.
Amb aquest objectiu va néixer la
Fira Arrels fa ja tres anys, una cita
on crear sinergies entre productors
i restauradors. Finalitat assolida i
fira consolidada.
Aquest saló, promogut pel Departament de Promoció Econòmica
del Consell, ha arribat enguany a la

tercera edició. Se celebrà els dies
6 i 7 d’abril al Recinte Firal de Menorca a Maó, on més de quaranta
productors exposaren la seva oferta als visitants i oferiren tastos dels
productes de proximitat. Al voltant
de 4.500 persones passaren pel
recinte i es dispensaren gairebé
26.000 tiquets, un 20 per cent més
que l’any passat.
Caragols, safrà, bolets, oli, formatge, mel o embotits, tots germinats
de la terra menorquina, van ser
algunes de les propostes que els
visitants pogueren conèixer i assa-
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borir. A més, la fira comptà de nou
amb l’Aula de Tast, un espai on els
productors presentaren les seves
propostes en una degustació guiada. En aquest espai va tenir lloc el
ja tradicional concurs de maonesa.
El públic va tastar dolços tradicionals menorquins, sobrassades i
vins de la terra, formatges artesans
o productes de Girona, que fou enguany territori convidat en aquesta
fira.
Un dels racons amb més èxit ha
estat l’Aula de Cuina, que enguany
tornà a comptar amb demostraci-

ons de cuina en directe a càrrec
de grans xefs, alguns de Menorca,
altres d’arreu del país i reconeguts
internacionalment. Es van fer 12
presentacions a càrrec de 17 experts. Alguns van fer tàndem. Així,
el públic escoltà Vicente Patiño,
gerent i cap de cuina de Saití, a València, a qui la Guia Michelin li ha
concedit el distintiu de Bib Gourmand, a més de tenir un Sol Repsol. O l’atractiva proposta de l’exconcursant del programa Top Chef
Melissa Herrera, amb un restaurant
(Valmas de Barcelona) que no té ni
carta ni menú. El client prova allò
que la xef cuina. També conegueren què significa ser una xef biodinàmica de la mà de Iolanda Bustos,
del restaurant La Calèndula de Regencós, a l’Empordà. Van aprendre de l’enginy d’Arnau Muñío, qui
cuina en la minúscula barra del
Direkte Boqueria. Ha estat elegit
cuiner de l’any 2018. La cuina menorquina també hi va ser fortament
representada amb figures tan conegudes com Joan Bagur, de Rels
(Ciutadella); Dani Mora, de Sa Pedrera des Pujol (Sant Lluís), o David
de Coca, de Sa Llagosta (Fornells).
La Fira tampoc s’oblida dels més
menuts de la casa. I és que no hi
ha dubte que aquestes arrels comencen a espargir-se de ben petits. S’ho passaren d’allò més bé
amb els tallers de cuina. Perquè
aprendre xalant és la clau de l’èxit.
Els petits xefs van cuinar berenars
molt bons, panets amb sorpresa o
bufet d’ensalades.
No hi ha dubte que els productors
i cuiners veuen en aquesta fira una
oportunitat per donar-se a conèixer i fer visible la seva aposta pel
producte local.
Cal recordar que per començar a
fer gana, els quinze dies anteriors
a la Fira 12 restaurants oferiren un
menú elaborat amb producte local,
de proximitat i, preferiblement, de
temporada. L’activitat va comptar

Els restaurants participants en aquestes jornades gastronòmiques van ser:
CIUTADELLA:
Rels Restaurant
Racó des Palau
Es tast de na Sílvia
Cafè Balear
MAÓ:
Can Bernat des Grau
Passió Mediterrània
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ES MERCADAL:
Ca n’Aguedet
Tast Mercadal
Cafè Bistro Sol 32
SANT LLUÍS:
Pan y Vino
Sa Pedrera des Pujol
Alcaufar Vell
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Expositors

amb el suport de les associacions
de restaurants de CAEB i PIME.
A més, enguany el cinema es fusiona amb el producte primari. I és
que restaurants cuinen pel·lícules.
Després d’una primera experiència molt reeixida celebrada a mitjan març amb Felip Llufriu cuinant
Deliciosa Martha de Sandra Nettelbeck a Can Saura, la darrera sessió de Cooking Films fou dia 30 de
març, i comptà amb l’experiència
del xef Patrick James, que oferí
al restaurant Pan y Vino un sopar
degustació per recrear la pel·lícula
Julie y Julia, de Nora Ephron i
protagonitzada per Meryl Streep
y Amy Adams. Ho organitzava el
Festival de Cinema de Menorca i
ho promovia el Consell.
16

• Associació de Ramaders
de Bestiar Boví de Raça de
Menorca
• Azahar Forn i Pastisseria
Integral
• Baixa Van
• Binigarba
• Binitord
• Bodegas Binifadet
• Bolets de Menorca
• Cas Xifoner
• Dolçamar Mel de Menorca
• Ecocarn
• Embotits Raima
• Embotits Trebalúger
• Es Caragol de Menorca
• Flor de Fornells
• Formatge Es Tudons
Ecològic
• Formatges i Embotits CM
• Gelat Rural RM
• Gin Xoriguer
• Girona Excel·lent
• Grahame Pearce
• Hort Sant Patrici
• iSafrà
• La Fábrica de Farry
• La Marcona
• La Oveja Negra
• Mel i Untis
• Morvedra Oli de Menorca
• Muscleres González
• Pastisseria Can Pons
• Peixateria Sa Llotja
• Pollastres Ecològics Son Tarí
Nou
• Pont Modorro
• Productes Ecològics Santo
Domingo
• Productos Boskiba
• Productos Ecológicos Es
Capell de Ferro
• Quesos y Embutidos
Binibeca
• S’Ullestrar
• Sa Sucreria by Sucrer
• S’Arangí
• S’Hort Ecològic
• Son Piris
• Torralbenc
• Vins sa Forana Menorca

Microplàstics,
de la mar als aliments
Neix el grup de treball Plàstic Zero dins la Xarxa Mundial
de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres, que promou iniciatives
per lluitar contra la contaminació per plàstic.
Els plàstics s’han colat a la cadena
alimentària. Acaben als nostres
plats i, per tant, a l’organisme.
Són elements diminuts, però el
problema que generen és colossal.
En els seixanta segons vinents,
es compraran arreu del món un
milió de botelles de plàstic. I tot
i que tardaran més de mil anys a
degradar-se, s’hauran descompost
en petits trossets, que acaben als
oceans, en els peixos i, en definitiva,
als nostres plats. Són una gran
amenaça silenciosa per a la vida
marina i contaminen el planeta.
Però, a més a més, “plastifiquen”
els nostres aliments.
Els microplàstics tenen menys de
5 mil·límetres, com un gra d’arròs,
i poden provenir de plàstics de
majors dimensions que s’han
desintegrat o, fins i tot, es troben en
productes cosmètics o en l’aigua
embotellada. Un estudi va calcular
que les persones que mengen
marisc amb freqüència podrien
estar consumint fins a onze mil
trossets de plàstic a l’any.
Segons un estudi recent elaborat
per la Universitat de Nova York
per encàrrec del consorci de
comunicació Orb Media, l’aigua
embotellada està contaminada per
fibres de plàstic, a més a més de
generar gran quantitat de residus
pels envasos d’un sol ús. I cau, per
tant, la creença àmpliament estesa

que aquesta és més saludable
que l’aigua de l’aixeta. La cultura
d’emprar i tirar ja és insostenible
per al medi ambient.
Els plàstics que no pot digerir la
biosfera acaben descompostos
en elements tan petits que són
impossibles de gestionar. Els
corrents marins els escampen.
Són presents arreu del món. A
la mar, fan de captadors d’altres
contaminants. Els éssers marins els
consumeixen, ja que els confonen
amb
organismes
planctònics.
Entren, per tant, dins la cadena
alimentària i acaben a l’organisme.
I tot i que no es coneix l’abast dels
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seus efectes sobre la nostra salut,
molts dels productes plàstics són
disruptors hormonals i poden
causar alguns tipus de càncer,
obesitat infantil, diabetis o fins i tot
infertilitat.
Els microplàstics tenen en alerta
la Xarxa Mundial de Reserves de
Biosfera Illes i Zones Costaneres,
que pretén liderar iniciatives davant
problemes i inquietuds urgents que
preocupen. I aquest és un d’ells.
A la trobada de la Xarxa de
Reserves de Biosfera Illes i Zones
Costaneres celebrada a Menorca
el mes de maig de l’any passat es
va fer un taller sobre els plàstics.

REPORTATGE

Foto: Cristina Domingo

Fotos: Gemma Andreu. Conselleria
de Medi Ambient i Reserva de
Biosfera

L’objectiu és que
les reserves de
biosfera facin
d’altaveu d’un
problema que
arriba a la costa

I allà es va posar la llavor d’un gran
projecte que està agafant forma
i s’està fent gros. “El problema
s’havia d’abordar, fan falta eines
per afrontar-lo a tots els nivells”,
assegura Eva Cardona, tècnica
responsable de la secretaria de
Menorca de la Xarxa de Reserves
de Biosfera. L’equip d’investigadors
internacional Marine Sciences For
Society, preocupat davant l’abast
del problema i interessat a dur a
escala local el coneixement científic,
va veure que la xarxa d’illes tenia
potència integradora d’iniciatives.
Menorca i Lanzarote, juntament
amb aquest equip d’investigadors,
són els encarregats de posar en
marxa el grup de treball Plàstic
Zero.
L’objectiu és que les reserves de biosfera facin d’altaveu d’un problema
que arriba a la costa. Per tant, totes
les illes o zones costaneres que són
a més reserves de biosfera sofreixen
les conseqüències de la indigestió
de la biosfera a causa del plàstic. El
programa és tan potent que avui dia
ja hi ha tretze reserves de biosfera
que formen part del grup de treball, com és el cas de l’illa de Man
(Regne Unit), les illes Komandorski
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(Rússia), Cat Ba (Vietnam), Blekinge
(Suècia), La Selle (Haití), Urdaibai
(País Basc) o Ometepe (Nicaragua),
entre altres. I n’hi haurà més. També
ha apostat per aquest projecte l’Organisme Autònom Parcs Nacionals
d’Espanya.
El grup tocarà portes a la trobada
de reserves de biosfera europees
i nord-americanes EUROMAB, que
se celebra a Dublín l’abril. A més
a més de dirigir un taller sobre
microplàstics, també es farà un
acte simbòlic per implicar tots els
assistents. Es repartiran uns bòtils
de vidre plens d’aquests elements
indesitjats i un missatge per
promoure un posicionament comú
de les reserves de biosfera enfront
d’aquesta problemàtica global.
En l’àmbit intern de la Xarxa de
Reserves de Biosfera, el grup està
ideant el que serà el full de ruta
del projecte. En un principi, les
reserves implicades ja treballen en
una diagnosi per tal que cadascuna
informi de les llacunes pel que fa
a gestió de residus, tractament
d’aigua o consciència ciutadana.
Es crearà un fòrum de recursos
compartits a fi que les iniciatives
que funcionen i tenen èxit en un

indret es puguin extrapolar a altres
que no saben per on iniciar la
seva batalla contra el plàstic. “És
aprendre dels recursos d’altres
llocs, crear un banc de material i
que es pugui aprofitar”, assegura
Eva Cardona.
Així mateix, s’oferirà assessorament
a les reserves de biosfera que
vulguin definir protocols de presa
de mostres, és a dir, que vulguin
fer un mostreig de com estan les
costes. Perquè tenint la informació
i aplicant uns protocols comuns es
podrà comparar l’estat i situació
de cada reserva i esbrinar quins
resultats donen les polítiques que
s’han impulsat a cada territori.
Eva Cardona explica que el Centre
Oceanogràfic de les Balears (de
l’IEO) fa mostrejos i caracterització
de residus marins a les Balears, i
també fa feina a Menorca, on ja
es mostregen i es caracteritzen els
microplàstics que són presents a la
columna d’aigua.
La tècnica menorquina assegura
que els plàstics que es veuen a la
superfície de l’aigua representen
tan sols un 15 per cent dels plàstics
existents a l’oceà. La resta reposa
als fons marins.
Es calcula que entre vuit i deu
milions de tones de plàstic van a
parar a la mar cada any.
Cardona afegeix que a Europa es
recicla menys del 30 per cent del
plàstic que es genera (i al món tan
sols un 9 per cent). “Un fet que
demostra que l’economia circular
no pot solucionar el problema si
no apostam per un canvi radical
de la forma en què produïm,
consumim i tractam els residus”.
Per tant, fa falta una estratègia més
potent pel que fa a la indústria. La
base és conèixer què passa al final
de la vida útil d’aquell plàstic.
Un diminut element que genera
problemes immensos.
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Fer xarxa de reserves
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Membres de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres

Albufera des Grau. Europa

Les separen 9.940 kilòmetres. Una
s’ubica a la República de Corea.
L’altra a Espanya. Una treballa
qüestions sobre canvi climàtic. I
l’altra se centra en accions sobre
desenvolupament sostenible. És
una bicefàlia. Dos caps diferents
però, alhora, ben complementats
l’un amb l’altre.
L’illa de Jeju, ubicada al sud de la
península de Corea, i Menorca són
les dues reserves de biosfera que
comparteixen la secretaria tècnica
de la Xarxa Mundial de Reserves de
Biosfera Illes i Zones Costaneres,
un ens que va néixer l’any 2009 a la
Unesco amb l’objectiu d’impulsar
el desenvolupament sostenible en
illes i zones costaneres i promoure
estratègies d’adaptació i mitigació
davant el canvi climàtic. L’any 2012
es va celebrar el primer congrés
de la Xarxa i aquest va tenir lloc a
Menorca. L’any passat la nostra illa
va tornar a ser seu de la trobada.

Es va poder comprovar que la feina
ben feta donava els seus fruits, ja
que hi van participar el doble de
reserves que en la primera trobada
de l’any 2012.
Per conèixer millor qui compon
aquesta bicefàlia, cal apuntar que
Jeju conté un altiplà de lava d’un
volcà en escut a una altura de 1.950
metres per damunt del nivell de la
mar. La seva reserva de biosfera se
situa en el centre de l’illa i comprèn
a la zona nucli el parc nacional
del mont Hallasan, dos corredors
fluvials i tres illots. A més de la
declaració de reserva de biosfera,
també ha estat reconeguda com
a patrimoni de la humanitat i
geoparc. A Menorca, en canvi,
la zona declarada reserva de
biosfera abraça tota la superfície
terrestre i una franja marina,
compta amb un paisatge rural ben
conservat, dominat per un mosaic
agroforestal i una extensa xarxa de
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Jeju. Àsia

Amèrica

23. La Palma (Espanya)

1.

Clayoquot Sound (Canadà)

24. El Hierro (Espanya)

44. Gouritz Cluster (Sudàfrica)

2.

Islas del Golfo de California (Mèxic)

25. La Gomera (Espanya)

45. Sahamalaza-Iles Radama

3.

Isla Cozumel (Mèxic)

26. Macizo de Anaga (Espanya)

4.

Fundy (Canadà)

27. Gran Canària (Espanya)

5.

Península de Guanahacabibes (Cuba)

28. Fuerteventura (Espanya)

6.

Buenavista (Cuba)

29. Lanzarote (Espanya)

Àsia i Oceania

7.

Baconao (Cuba)

47. Socotra Archipiélago (Yemen)

8.

La Selle (Haití)

30. Mariñas Coruñesas e Terra do
Mandeo (Espanya)

9.

Saint Mary’s (Saint Kitts and Nevis)

31. Urdaibai (Espanya)

46. Macchabee/Bel Ombre (Maurici)

48. Baa Atoll (Maldives)
49. Siberut (Indonèsia)

32. Terres de l’Ebre (Espanya)

11. Archipiélago de Colón-Galápagos
(Equador)

33. Menorca (Espanya). Secretaria
tècnica

12. Macizo del Cajas (Equador)

34. Isla de Man (Regne Unit)

13. Noroeste Amotapes Manglares
(Perú)

35. North Devon (Regne Unit)

14. Juan Fernández Archipiélago (Xile)

37. Tepilora, Rio Posada y Montalbo
(Itàlia)

55. Yakushima y Kuchinoerabu Jima

16. Mata Atlántica (Brasil)

38. Blekinge Archipiélago (Suècia)

56. Monte Chilbo (RPD Corea)

17. Cabo de Hornos (Xile)

39. Archipiélago Sea Area (Finlàndia)

57. Monte Kuwol (RPD Corea)

40. West Estonian Archipiélago (Estònia)

58. Gochang (República de Corea)

41. North Vidzeme (Letònia)

59. Shinan Dadohae (República de

19. Isla de Flores (Portugal)

Àfrica

60. Jeju (República de Corea).

20. Isla Graciosa (Portugal)
21. Fajas de Sao Jorge (Portugal)

42. Isla de Príncipe (Santo Tomé y
Príncipe)

61. Islas Komandórski (Rússia)

22. Santana Madeira (Portugal)

43. Costa Occidental del Cabo

62. Noosa (Austràlia)

Europa

36. Iles et Mer d’Iroise (França)

50. Komodo (Indonèsia)
51. Wakatobi (Indonèsia)
52. Palawan (Filipines)
53. Archipiélago Cat Ba (Vietnam)
54. Nanji (Xina)
(Japó)

Corea)

18. Corvo Island (Portugal)

Galápagos. Amèrica

(Madagascar)

10. Ometepe (Nicaragua)

15. La Campana- Peñuelas (Xile)
Flores Island. Europa

(Sudàfrica)
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Secretaria tècnica

REPORTATGE

Gouritz Cluster. Àfrica

Noosa. Oceania

parets seques. El seu patrimoni
arqueològic i històric és, sens
dubte, excepcional, amb més de
1.500 jaciments.
Les reserves de biosfera que
formen part d’aquesta xarxa tenen

REPORTATGE

en comú que totes estan en
contacte amb la mar, siguin illes,
arxipèlags o zones de costa. Avui dia
la Xarxa està conformada per una
setantena de reserves de biosfera. I
n’hi ha unes quinze més que estan
en procés d’adhesió. Cadascuna
de les reserves que formen part
de la xarxa representen una gran
diversitat de contextos. Però alhora
tenen una sèrie de característiques
compartides i, per tant, afronten
reptes comuns. Són indrets
sensibles a causa del seu alt nivell
de biodiversitat i la gran quantitat
d’endemismes
i
ecosistemes
fràgils i rars que els componen.
Són regions vulnerables al canvi
climàtic, però, pel fet de ser
regions de dimensions reduïdes,
tenen un gran potencial per ser
estudiades i analitzar els canvis.
Són laboratoris perfectes per a la
investigació. A més, la xarxa permet
intercanviar
informació
d’una

reserva a l’altra i, per tant, enriquirse amb les experiències de les
altres “companyes” de viatge.
La tècnica encarregada d’aquesta
Xarxa de Reserves de Biosfera, Eva
Cardona, explica que és un espai
de cooperació entre els territoris
adherits, que són diferents però
amb desafiaments comuns.
Darrerament s’han adherit a la
Xarxa les reserves de biosfera
North Vidzeme (Letònia), Komodo
(Indonèsia),

Sahalazama

Amotapes
Macizo

del

Manglares
Cajas

(Perú),

(Equador)

També La Gomera, que era l’única
illa de les Canàries que encara no
s’hi havia agregat i, per tant, amb
la seva incorporació, la Xarxa ja
compta amb les set reserves de
l’arxipèlag ubicat a la costa africana.

SOSTENIBLE!

PULSADA
RA MÒBIL AUTOPRO

Després d’un temps cremant rama o duent-la
al punt verd, ens hem adonat que té un cost
econòmic molt alt, a part d’un risc evident
d’incendis. Aquests fets poden disminuir notablement si gestionem les mateixes restes de
poda al lloc on es generen.
Per aquest motiu oferim la biotrituradora. És
una màquina que transforma les restes de
poda en estelles. L’estella es pot emprar per fer
compostatge, com a mulching i per decoració
(pasteretes, rotondes, jardins....)
L’escorxa (mulching) protegeix de l’erosió que
causa l’aigua i el vent, augmenta la temperatura de la terra, impedeix el creixement de les
males herbes, disminueix l’evaporació i protegeix les arrels de la deshidratació, en definitiva,
incrementa la fertilitat de la terra.

També es pot llogar per hores, dies o setmanes, sempre amb un dels
nostres operaris encarregats del funcionament de la màquina.

(0034) 630 122 865 | info@stangento.com | www.stangento.com |
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i

Vancouver (costa oest del Canadà).

ORCA MÉS
APOSTEM PER UNA MEN

BIOTRITURADO

Iles

Radama (Madagascar), Noroeste

Stangento, Més que jardins

Un gran oasi de foscor per
fer un viatge a les estrelles
“Mirar per amunt en la nit per veure el cel és fàcil, només cal inclinar
cap enrere el cap, és igual on siguis,
i observar algun dels punts que hi
ha allà dalt. Però contemplar un cel
nocturn estrellat, sentir l’abraçada
de la Via Làctia i esglaiar-se davant
la immensitat d’objectes brillants
que habiten la nostra volta del cel,
sentint-te infinitament petit, és més
difícil. Tant, que ens hem de fer enfora desenes de quilòmetres dels
nostres municipis cap a un oasi de
foscor, on l’absència de la resplendor de llum artificial ens permeti
sentir-nos diminuts sota el mantell
estrellat”.
Així ho expressa Susana Malón,
la directora general de l’empresa
Lumínica Ambiental i encarregada
de redactar la memòria per a la
declaració de l’illa com a reser-

Foto: Josep Bagur Gomila

va i destinació turística Starlight. I
sí, així és. Menorca ha aconseguit
la certificació gràcies a l’excel·lent
qualitat del cel i les sensacions
que és capaç de generar envers
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aquests “objectes brillants que habiten a la volta del cel” dels quals
parla Malón. L’elevada llum artificial
que sacseja carrers i pobles fa que
perdem la magnífica visió del cel
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avenços i el grau d’assoliment dels
objectius marcats.
La primera iniciativa que es posarà en marxa serà el monitoratge
de la qualitat del cel. S’instal·laran
equips de mesura de la brillantor
del fons del cel per tal de tenir un
seguiment continu de l’evolució de
la contaminació lumínica, controlar-la, però sobretot comprovar la
millora que suposa l’aplicació de
la reglamentació insular. A més,
la Fundació Starlight prepara un
projecte a través del qual instal·larà
punts de control de la qualitat del

Fotos: Josep Bagur Gomila, Arxiu Diari Menorca, Susana Malón

Imatge d’una visita a l’Observatori Astronòmic de Ciutadella.

estelat, que és patrimoni científic,
cultural i un dret de tothom, i que
a més provoca efectes nocius científicament provats sobre la nostra
salut i una continuada degradació
del medi natural, per l’afectació directa que té sobre la biodiversitat.
I és que l’energia que no s’aprofita per il·luminar els carrers serveix
per “apagar” el cel de la nit. Actualment, es fa un ús irracional, ineficient i no justificat de l’electricitat,

que es tradueix en un augment de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, cosa que contribueix a l’escalfament global del
planeta i a una despesa econòmica
no sostenible.
Mirau la imatge que acompanya
aquest text i reflexionau. És una
vista satèl·lit nocturna d’Europa
occidental. I Menorca gairebé no
hi apareix... Bon símptoma per als
amants de l’observació dels estels.
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I és gràcies a aquesta foscor que
Menorca ha aconseguit ser destinació Starlight. Tota l’illa és destinació turística Starlight, mentre
que les zones nucli de la reserva
Starlight són Cavalleria-cala Pilar,
Macarella-Son Saura, Punta Nati, la
zona entre Cala Galdana i Sant Tomàs, l’albufera des Grau i el Toro.
És a dir, són indrets de màxima foscor i amb uns paràmetres altament
interessants. Exempts de qualsevol
font de contaminació lumínica o atmosfèrica, caracteritzats pel mínim
efecte de la llum artificial.
La certificació és el punt de partida
d’un projecte ambiciós per al Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell. Ara
comença la feina perquè ciutadans
i visitants prenguin consciència de
la riquesa que atresora el cel estrellat. El tècnic en Turisme Sostenible
del Consell, Vladimir Martínez, explica que la certificació té una durada de quatre anys. Però a l’equador el Consell haurà de presentar
un informe de progrés intermedi
de destinació i reserva per tal que
la Fundació Starlight conegui els

Menorca s’ha
certificat com a
reserva i destinació
Starlight
cel en diferents indrets d’arreu del
món, i Menorca en serà un.
El Consell també pretén que el
congrés que celebra la Fundació
Starlight es traslladi a Menorca i,
així, posar l’illa en el mapa de l’observació dels estels.
Però el més important serà la formació per tal que Menorca es converteixi en meca dels amants del
turisme d’estrelles. I si els turistes
volen gaudir d’un oasi de foscor
necessitaran professionals que els
guiïn. És per això que el Consell
posarà en marxa un curs de formació a principi de l’any que ve, liderat per la Fundació Starlight.
Així mateix, Menorca disposarà de
tres miradors estel·lars en punts estratègics. S’ubicaran a l’aparcament
de Cavalleria, de Binimel·là i de Son
Saura, zones clares i òptimes per
fugir de la contaminació lumínica i
il·luminar les estrelles. Compleixen
els requisits que es necessiten per
ubicar aquests miradors, com és
l’accés fàcil i tractar-se de zones
completament fosques. Serà una

Mapa de les zones nucli de la reserva Starlight.
I tota l’illa és destinació turística Starlight.

actuació poc cridanera. S’instal·
laran uns pals indicant l’estrella
polar i un planisferi estel·lar. També s’incorporarà un plafó informatiu per atreure un potencial públic
amant del món astronòmic.
Cal afegir, així mateix, la intenció
que té el departament insular de
recuperar i donar vida a l’Observatori de Ciutadella. Un telescopi i un
planetari que completin el projecte
actual permetria disposar d’un espai per visitar i treure-hi el màxim
rèdit possible. I és que, tal com
destaca la memòria tècnica per a
la certificació, l’observatori no és
apte per realitzar activitats astronòmiques de caràcter científic, però sí
que ho és per donar-hi un ús turístic i divulgatiu. Els tècnics redactors del document consideren que
“la seva ubicació resulta contradictòria” pel que fa a contaminació
lumínica.
La certificació permetrà desestacionalitzar el turisme de l’illa amb la
creació d’un nou producte turístic
relacionat amb la nit estrellada. És
hora d’apagar la llum artificial per
encendre el cel.
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UN REGLAMENT
PER PENSAR NO NOMÉS
EN LA MENORCA
DE DIA SINÓ TAMBÉ
EN LA MENORCA DE NIT
El Consell es troba en la fase
final de l’aprovació del Reglament de protecció del cel
nocturn. L’objectiu és establir
les condicions que han de
complir les instal·lacions de
l’enllumenat artificial, situades a l’illa de 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 brillantor lluminosa
nocturna, sens perjudici de
la seguretat que ha de proporcionar l’enllumenat als vianants, vehicles i propietats.
És hora de pensar no només
en la Menorca de dia sinó
també en la Menorca de nit.
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Susana Malón

“Som la primera generació que no mira el cel”
Susana Malón és directora
general de l’empresa
Lumínica Ambiental.
Llicenciada en Ciències
Físiques i màster en
Astronomia, s’ha
encarregat de la
memòria tècnica
per a la declaració
de Menorca
com a destinació
turística i reserva
Starlight. Aquesta
experta també
s’ha encarregat de
redactar el Reglament
del cel nocturn que
el Consell està a un pas
d’aprovar. L’emprenedora
va ser reconeguda per
la Fundació Biodiversitat
amb el primer premi
Emprendeverde com a nova
iniciativa empresarial.
Malón no en dubta:
Menorca té un gran
potencial per convertir-se
en la meca dels amants
de l’astronomia, tot i que
encara falta camí per
aconseguir que la societat
s’impregni de la importància
de mirar el cel i observar
les estrelles. I és que, tal
com ella mateixa assegura,
el paisatge no només es
pot observar a la terra, sinó
també alçant el cap.
Menorca acaba de ser
reconeguda com a reserva
i destinació turística
Starlight. Què suposa
aquesta certificació?
Comptar amb la doble
certificació suposa entrar
en el top dels cels més

purs i sense contaminar. Sí que hi
ha algunes zones contaminades,
com són Maó i Ciutadella, però
Menorca té una bona qualitat del
cel i és apta. Suposa crear un tipus
de turisme que hi és i que no ha
estat desenvolupat encara, i que a
més permet desestacionalitzar.
Estrelles, una oportunitat per
ampliar el producte turístic
menorquí, doncs?
A l’hivern a Menorca es respira
un aire especial i molt idoni
per al turisme astronòmic. No
necessitam que sigui estiu per
gaudir del cel. El cel d’hivern
ofereix coses molt boniques
i atreu un perfil de turista
compromès amb el medi ambient.
El cel és molt polit i hi ha molt de
cel.
El que diferencia un territori de
l’altre és el que tenim a la terra.
I Menorca ja és de per si una
destinació turística de referència.
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I, si tenc dos territoris i un està
certificat, triaré aquest. Ara
podrem afegir un nou element al
potencial turístic de Menorca. Ser
una reserva Starlight suposa
comptar amb un pla d’acció
per reduir la contaminació
lumínica. Menorca ja
treballa en el Reglament
del cel nocturn, que pretén
regular la il·luminació
exterior. A Menorca ha
passat al revés que en altres
indrets. Han treballat amb
la legislació i després van
veure l’oportunitat d’obtenir
el segell. És important que el
territori treballi i es diferenciï com
a destinació turística.
Per què és necessari recuperar la
qualitat del cel nocturn?
La contaminació lumínica no
només malmet l’observació del
cel, sinó que també repercuteix
en la factura elèctrica i té efectes
negatius sobre els éssers humans
i altres éssers vius. Pel que fa a la
contaminació lumínica i la salut
de les persones, afecta els ritmes
circadiaris. Jo solc dir que el cos
humà és una orquestra simfònica,
cada òrgan és un instrument
i hi ha un director que dona
entrada als instruments perquè
s’aconsegueixi una melodia. Però
si es veu afectat per la il·luminació
externa, no sonarà bé. La
melatonina, per exemple, només
se segrega amb la foscor i si hi
ha llum en hores que hem d’estar
a les fosques, el ritme circadiari
s’altera. Hi ha d’haver llum de
dia i foscor a la nit. I pel que fa
a la biodiversitat, el mateix. Els
éssers vius tenen els seus cicles
i si als que necessiten foscor

se’ls posa llum, es desajusten.
S’ha d’il·luminar, evidentment;
l’enllumenat garanteix la seguretat,
però es pot il·luminar sense
contaminar o contaminar menys.
Per exemple, la llum blanca
contamina i és més perjudicial que
la llum càlida.
Es fa, per tant, un ús abusiu de la
llum artificial?
En general, sí. És un tema cultural.
Es creu que més il·luminació
significa més seguretat i no és
així. Un excés d’il·luminació fa que
estiguem enlluernats i acabam
per veure-hi menys. A més, la
falta d’uniformitat, és a dir, que
aquí estigui molt il·luminat i allà
poc, ens crea també inseguretat.
S’ha de crear una nova cultura de
la llum. Fa falta sensibilitzar les
persones, per això es duu a terme
un projecte així. Som la primera
generació que no miram el cel.
Els nostres avis ho feien, però ara,
que vivim a les ciutats, s’ha perdut
el vincle. Hi ha nens que ni tan
sols saben què és la Via Làctia, i el
cel és un paisatge per si mateix.
Parlau-nos de la qualitat del cel
de Menorca.
Per a la certificació s’analitzen
quatre paràmetres: la brillantor del
fons del cel, la transparència, la
nitidesa i la cobertura de núvols.
Pel que fa a la brillantor, es mira el
grau de pertorbació causat per la
contaminació lumínica sobre les
condicions naturals de la foscor
de la nit. Per ser reserva Starlight
ha d’estar per damunt de 21,4 i per
ser destinació turística per damunt
de 21. I zones com Cavalleria
i Macarella tenen una foscor
elevada, estan per damunt de 21,7.
Àrees com l’albufera des Grau o el
Toro no són tan fosques com les
anteriors per la seva proximitat a
Maó o as Mercadal, però també
són aptes per poder ser nucli de la
reserva Starlight.
La nitidesa queda justa, pel fet de

Imatge de l’Observatori Astronòmic
de Ciutadella. A l’esquerra fotografia
presa durant el procés de valoració
de la qualitat del cel de Menorca.
Fotos: Susana Malón

ser una illa reduïda i fortament
marcada per la humitat. En aquest
cas, es necessiten paràmetres
menors o iguals a 1 en cas de
reserves Starlight i menors o iguals
a 3 en el cas de destinacions. Tots
han estat inferiors a 3, però també
s’obtenen mesuraments pròxims
a l’1, que és el límit per a reserva.
Per exemple, Talatí de Dalt va
donar un dels millors valors.
Pel que fa a la cobertura de
núvols, un lloc idoni per a
l’observació ve marcat pel
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percentatge de nits descobertes
a l’any que es donen. El valor
mitjà és del 60 per cent i, per tant,
superior al límit per a destinació
turística i apte també per a
reserva.
I en transparència tot el territori
està per damunt del paràmetre 6,
valor exigit per ser reserva i també
per a destinació turística.
Què us va sorprendre de
Menorca?
Em va sorprendre aconseguir
tan bons resultats a zones com
Macarella o Son Saura, tot i la
proximitat amb Mallorca. Vam
fer fotografies de Roncal, situat
al límit de França amb el Pirineu,
i vam agafar la contaminació de
Madrid. És així que va començar
a redactar-se la memòria per
convertir Menorca en destinació
turística Starlight i al final vam
veure que també podia rebre el
distintiu de reserva.

OPINIÓ

Para crear el futuro hay que creer en él
La última edición del Foro Menorca Illa del Rei se dedicó al 25 aniversario de la Reserva de Biosfera
y tuve la oportunidad de presentar
allí una ponencia, de la que este artículo es un extracto.

José Guillermo Díaz Montañés,
CEO de Artiem Hotels.
Vicepresidente de CAEB

Quiero recordar que la Unesco
afirma que las Reservas de Biosfera “sirven para impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza a fin de
promover un desarrollo sostenible”. Invito a los lectores a revisar
los cinco grandes objetivos que se
plantearon con la declaración de
1993 (están en la web de la Reserva
de Biosfera) y preguntarse si se han
cumplido.
Para responder a esta pregunta se
pueden revisar las conclusiones
de las jornadas con motivo del 20
aniversario. Una de ellas dice así:
“El sentir general de las 37 comunicaciones pone de manifiesto que
la Reserva no parece ir por buen
camino. Se trataba de una apuesta
fuerte por la sostenibildad del desarrollo humano de la Isla pero no
se han llevado a cabo suficientes
actuaciones en el buen sentido, y
ni la sociedad, ni las administraciones, ni el sector empresarial parecen avanzar en la buena dirección”.
Esta idea me lleva a pensar que:
- No hay una cuantificación compartida de lo que queremos conseguir.
- Sin tener una visión clara sobre
hacia dónde queremos ir, intuimos
que hemos avanzado muy poco.
- Priman las vertientes ambiental y
social sobre la económica.
En mi opinión se confunde el fin
con el medio. El fin no era lograr el
nombramiento de Menorca como
Reserva de Biosfera, sino obtener
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una visión compartida por todos
de un modelo de sociedad que
consiga satisfacer de forma sostenible y simultánea la preservación
de nuestro medio natural, con nuestros valores sociales mediante la
creación de riqueza y prosperidad.
No hemos compartido esta visión,
no ha existido un plan de acción
consensuado, se han maximizado
los intereses individuales y no ha
existido un liderazgo claro.
Sin embargo, no solo estoy convencido que mereció la pena la
declaración de hace 25 años, sino
que es más necesaria que nunca.
Porque existe mayor concienciación de la necesidad de preservar
nuestro medio natural y estoy convencido de que nuestra competitividad depende de la prosperidad
sostenible de Menorca, de nuestra
capacidad para crear modelos de
negocio de mayor valor añadido.
La Isla cuenta con activos para
competir en este mundo global,
como son nuestra calidad y estilo
de vida y nuestra ubicación geográfica.
Me imagino Menorca en 2040,
aprovechando como palanca estos
dos activos, para atraer un nuevo
tipo de empresa, que ya no es lineal sino exponencial, que no se
fundamenta en gestionar la escasez sino la abundancia. Con ello
se conseguiría una evolución de la
economía lineal a la circular, con
la idea clara de que el residuo es
el recurso. La economía agraria se
basaría en sólidos valores medioambientales, con nuevas tecnologías, conocimiento e innovación, el
desarrollo de una industria agroalimentaria local, competitiva, consiguiendo una menor dependencia

Foto: Arxiu Diari Menorca

externa de alimentos. Nuestras viviendas y edificios públicos ya no
serían eco-eficientes, sino ecoefectivos, con un sistema de generación de energía renovable y
distribuido. Con una movilidad
basada en vehículos autónomos y
compartidos, sin que fueran necesarias mayores infraestructuras
y con una mejora de la conectividad. Y una oferta turística que experiencial diversificada, basada en
nuestros atributos diferenciados y
únicos.
Es decir, Menorca podría ser un
modelo de prosperidad sostenible
por su economía circular e inclusiva, basada en intangibles, centrada
en el bienestar de sus ciudadanos.
Veo indudables oportunidades.
Menorca, como territorio acotado en el seno de la Unión Europea, podría ser una plataforma de
proyectos innovadores. Esta economía del conocimiento aplicada

a sectores actuales es un factor de
transformación para nuestra competitividad y además las oportunidades habrían de permitir retener
el talento joven que ahora se nos
marcha. Además crece el segmento de personas mayores que
buscan un lugar donde retirarse
con una calidad y estilo de vida
altos. Menorca además tiene una
ubicación geográfica estratégica
para dar respuesta a esta demanda. A eso hay que añadir la revolución tecnológica, la conectividad
5G, el internet de las cosas, realidad virtual, inteligencia artificial,
avances cada vez más accesibles a
todos. El mundo se hace pequeño
y nosotros podemos hacernos
grandes. Para eso creo que es clave que recuperemos la autoestima,
la confianza en nuestras capacidades y abandonemos la autocomplacencia y la queja como autojustificación.
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Y apostemos por la superación
personal, la autoexigencia, el emprendimiento, la innovación, el
valor de la educación y de la inclusividad. ¿Un sueño imposible?
No lo creo. Nuestra historia contemporánea cuenta con excelentes
ejemplos de personas y empresas
que han superado obstáculos que
parecían insalvables. Empresas
bisuteras, El Caserío, Menorquín
Yatch, Jaime Mascaró, Pons Quintana, Calzados Ría, Mibo, Sasga
Yatch, Sa Cooperativa del Camp,
Mabriam, Menorca Millennials,
entre otros. O el ejemplo de gran
valor de los voluntarios de la Illa
del Rei.
A nosotros nos toca también superar los nuevos retos y asumir la responsabilidad que tenemos con las
próximas generaciones, a quienes
habrá que mostrar cómo hemos
cumplido los grandes objetivos de
Menorca Reserva de Biosfera.
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Damià Gomis

“Encara que demà mateix deixem d’emetre
gasos d’efecte hivernacle, el canvi climàtic
continuarà durant segles”
Damià Gomis és catedràtic
d’universitat de l’àrea de
Física de la Terra des de
2011. Aquest ciutadellenc
es va llicenciar en Física
per la UIB, amb premi
extraordinari de final
de llicenciatura. I es va
doctorar en Física per la
mateixa universitat, on
aconseguí també el premi
extraordinari de doctorat.
Avui dia continua treballant
en la base física del canvi
climàtic i els seus impactes,
tant des de la perspectiva
essencialment física com
des d’una perspectiva
multidisciplinària.
És director del Grup
d’Investigació de Nivell del
Mar i Clima i també del
Laboratori Interdisciplinari
sobre Canvi Climàtic de la
UIB. Una de les branques
més importants a la qual
dedica esforços és als
escenaris climàtics marins
per al segle xxi, en especial
en allò que fa referència
al nivell de la mar. La seva
tasca investigadora també
s’ha centrat en la dinàmica
marina de l’oceà Antàrtic.
De fet, es va embarcar
amb l’Hespèrides per
desenvolupar una expedició
per l’Antàrtida i conèixer el
comportament dels corrents
marins.
Gomis parla clar. El canvi
climàtic és una realitat, ja és
irreversible, però el podem
modelar.

Fotos Damià Gomis, Arxiu Diari Menorca

El cap de fibló del mes d’octubre
passat n’és una conseqüència?
No es pot associar un cas concret
al canvi climàtic. El clima és
estadística, i per tant el que s’ha
de mirar sempre és si el nombre
o la intensitat dels caps de fibló
(o de qualsevol altre fenomen)
ha canviat durant les darreres
dècades. Actualment les dades
que es tenen sobre fenòmens
singulars com aquest són massa
poques per treure’n conclusions
inequívoques. Ara bé, sí que cal
esperar que, des del moment
que la mar s’està escalfant, acabi
provocant canvis significatius en la
freqüència i/o intensitat d’aquest
tipus de fenòmens.

Les illes són espais més
sensibles a tots aquests efectes?
Per què?

Ja és irreversible, però es pot
moderar? Com?

El canvi climàtic no és un
futurible, sinó una realitat? La
societat n’és conscient?

punt). I després hi ha els que ho
saben perfectament, però no ho
volen admetre per distintes raons.

És una realitat. Fins fa unes
quantes dècades hi havia dubtes
sobre si l’escalfament global
observat podia ser degut a la
variabilitat natural del clima, però
avui ja no hi ha dubte. El darrer
informe de l’IPCC, el panell de
Nacions Unides que agrupa
milers de científics que treballen
en aquest tema, és prou clar
en la seva primera conclusió:
“L’escalfament del sistema climàtic
és inequívoc, i existeix una clara
influència humana en la seva
evolució”.

Per tal que la gent comprengui
l’abast, quins són els canvis que
ja es donen i que ja es poden
percebre a Menorca?

La societat n’és conscient?
Crec que la major part de la
nostra societat ho sap, però això
no vol dir que sigui conscient
de tot el que suposa el canvi
climàtic. N’hi ha també alguns que
no s’ho creuen, però no aporten
arguments (són com aquells que
mantenen que la Terra és plana i
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A Menorca, entre 1971 (any a
partir del qual les dades ja són
fiables i sistemàtiques) i 2016, la
temperatura mitjana ha pujat a
un ritme de 0,34 ºC per dècada.
Això implica una pujada d’1,53 ºC
durant els darrers 45 anys (és a
dir, bastant per damunt del que ha
pujat globalment, que és de l’ordre
d’1 ºC durant els darrers 100 anys).
Pel que fa al nivell de la mar, les
sèries llargues més properes a
Menorca indiquen pujades de
l’ordre dels 10-15 cm durant els
darrers 100 anys. Actualment,
però, el ritme és bastant més
accelerat: les dades de satèl·lit
obtingudes des de 1993 mostren
que la mar puja a un ritme de
l’ordre de 2,5 mm cada any de
mitjana.

Són espais més sensibles en el
sentit que, a més de la pujada
de temperatura i altres canvis
atmosfèrics, també notaran la
pujada del nivell de la mar i els
canvis que es produiran a la zona
costanera. S’ha de tenir en compte
que moltes illes depenen en bona
mesura d’activitats relacionades
amb el seu litoral, i per tant
aquestes activitats es poden veure
alterades.

El canvi climàtic ja és inevitable.
En primer lloc perquè, com s’ha
dit abans, ja ha començat. I en
segon lloc perquè encara que
demà mateix deixem d’emetre
gasos d’efecte hivernacle, el canvi
climàtic continuarà durant segles
(es calcula que el temps que
tardaria el planeta a reabsorbir
els gasos que ja s’han llençat a
l’atmosfera és de l’ordre d’un
parell de mil·lennis).
Ara bé, sí que el podem modular:
si es redueixen dràsticament les
emissions, es podria limitar la
pujada a 1,5-2 ºC cap a 2100;
mentre que si no es prenen
mesures, la pujada pot superar els
4 ºC el 2100. La diferència entre
un escenari i un altre és immensa;
de fet, les conseqüències entre
una pujada d’1,5 ºC i una de 2 ºC
ja són molt importants. És molt
recomanable mirar l’informe
especial que el mes d’octubre
passat va emetre l’IPCC sobre
aquest tema dels 1,5-2 ºC.

reduint dràsticament les emissions

La manera de mantenir
l’escalfament global per davall
d’uns límits acceptables és clara:

indústria. Per tant, sembla clar

de gasos d’efecte hivernacle que
provenen fonamentalment de la
crema de combustibles fòssils
(carbó, derivats del petroli, gas...) i
en menor mesura de la ramaderia
intensiva (en el cas del metà). Pel
que fa a Menorca, i seguint la
nomenclatura SNAP (dades de
2009), un 47 % de les emissions
estarien associades a la producció
d’energia, el 28 % al transport, el 12
% al sector de serveis i residencial,
el 8 % a l’agricultura i el 5 % a la
sobre quins sectors s’ha d’actuar
prioritàriament.
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Quant es preveu que augmenti la
temperatura de l’aigua? I el nivell
de la mar?
Quan parlam de canvis esperats,
les xifres sempre s’han de
referir a escenaris d’emissions
concrets. A la Mediterrània,
si es redueixen dràsticament
les emissions, la pujada de la
temperatura superficial de l’aigua
es podria limitar a 1,5-2 ºC cap
a 2100, mentre que si no es
prenen mesures podria pujar
uns 3,5 ºC. Pel que fa al nivell de
la mar, la pujada més probable
se situaria cap a 2100 entre 40
i 80 cm, depenent de l’escenari
d’emissions, tot i que no es
descarten valors majors.
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I com influirà tot això en les
platges, en les pesqueres
i en les praderies de
posidònia de l’illa? Quin
pot ser l’escenari d’aquí a
uns anys?
Pel que fa a les platges,
preocupen sobretot les que
estan més humanitzades.
Les platges verges, amb un
sistema dunar ben conservat
darrere, probablement
podran retrocedir i adaptarse (depèn de cada cas),
mentre que una platja amb
una primera línia construïda
difícilment ho podrà fer
i quedarà submergida,
almanco parcialment.
Pel que fa als ecosistemes
costaners, a la nostra zona
preocupa especialment
el tema de la posidònia.
Aquesta planta, que
és fonamental per a la
transparència de l’aigua,
la producció d’arena o
la contenció de l’erosió
(a més d’altres funcions
ecosistèmiques) pot patir.
El problema és que si la
temperatura de l’aigua
es manté per sobre d’un
cert llindar durant dies o
setmanes, augmenta la seva
mortalitat; i això, que fins
ara passava una vegada
cada tants d’anys i que
permetia que les praderies
es recuperessin entre un
succés i un altre, en el futur
pot passar cada estiu, sense
possibilitat que les praderies
es recuperin.
Pel que fa a les pesqueres,
es preveuen substitucions
d’unes espècies per altres.
Algunes de les espècies
d’interès pesquer es poden
veure beneficiades i altres
perjudicades.

Imatge extreta de l’estudi “Canvi
climàtic a Menorca. Efectes en la
biodiversitat”

També pot tenir efectes sobre la
migració d’aus?
Sí, poden canviar les rutes,
les espècies i els períodes de
migració. L’OBSAM ha dut a
terme recentment un treball per
a la Fundació Biodiversitat sobre
els efectes que ja s’observen en
aquest tema (i d’altres) en el cas
de Menorca. Recoman mirar
el resum de l’informe, que està
disponible a: http://www.obsam.cat/
actualitat/2018/canvi-climatic.php
Minvaran també les pluges?
De moment no s’han observat
canvis en la pluja que es puguin
atribuir inequívocament al canvi
climàtic. De fet, els registres de
les darreres dècades mostren una
gran variabilitat, amb períodes
secs i d’altres de plujosos, però
sense una tendència clara. És cert,
però, que totes les projeccions
climàtiques per a finals de segle
mostren una reducció significativa
de la pluja (20-30 %) a les regions
mediterrànies. A les illes aquesta
reducció podria ser menor a causa
de l’efecte de la mar.
Les ones també sofriran els
efectes del canvi climàtic?
Els canvis en el vent no sembla que
hagin de ser gaire significatius i, per
tant, tampoc ho seran en l’onatge.
Els models mostren en tot cas una
lleugera disminució de l’onatge del
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N i NO, sobretot durant la tardor
i l’hivern, i un petit augment de
l’onatge de SO. Ara bé, el fet que
les ones venguin sobre un nivell
de la mar que estarà entre 40-80
cm més amunt òbviament tindrà
un efecte important en els ports i
sobre la costa en general. En el cas
dels ports, obligarà a fer créixer
dics i molls si es volen mantenir les
condicions d’operativitat actuals.
En el cas de la costa s’hauran
de tornar a dibuixar les cotes
d’inundació i per tant el domini
públic, per exemple.
Per tant, què hem de fer? Què
podem fer cadascú de nosaltres
des de casa?
Ja s’ha dit d’on provenen
principalment les emissions en el
cas de Menorca. En el tema de
l’energia elèctrica i més enllà de
la substitució dels combustibles
fòssils per fonts renovables,
s’ha de reduir necessàriament
la demanda i s’ha d’augmentar
l’eficiència energètica. Jo crec que
tots sabem un poc com fer-ho.
La demanda energètica es pot
reduir considerablement anant
alerta a l’hora d’emprar l’energia.
Augmentar l’eficiència passa per
exemple per aïllar bé les cases,
perquè una part important de la
nostra despesa elèctrica se’n va en
calefacció i refrigeració.
Pel que fa al transport, està
comprovat que una part molt
important de la despesa correspon
a trajectes curts, que es podrien fer
perfectament a peu o en bicicleta.
I pel que fa als llargs, emprar
transport públic. També s’haurà
d’electrificar el transport terrestre (en
el supòsit que es generi l’electricitat
amb fonts renovables, òbviament,
en cas contrari té poc sentit).
Menorca encara està enfora de ser
un territori “verd” energèticament
parlant. Així i tot, l’objectiu que
es marca el Consell és que el

2030 un 85 per cent de l’energia
que es consumeix quedi cobert
amb renovables. I a més, hi hem
d’afegir la recent aprovació de
la Llei del canvi climàtic per part
del Govern. Són una aposta clara
i ambiciosa per lluitar contra els
efectes. N’hi ha prou?
La transició energètica és la gran
assignatura pendent d’un territori
que és reserva de biosfera,
però que basa pràcticament
tota la seva despesa energètica
en els combustibles fòssils. Els
objectius del Consell i també la
Llei de canvi climàtic i transició
energètica aprovada recentment
pel Parlament de les Illes Balears
van en la bona direcció. Són
iniciatives ambicioses, però és que
ho han de ser, perquè ja fem tard,
massa tard. A més, estic convençut
que les directrius europees aniran
augmentant cada vegada més les
seves exigències, no crec per res

que el que es vol fer aquí vagi per
davant d’Europa.
Sou director del Laboratori
Interdisciplinari sobre el Canvi
Climàtic, quin és l’objectiu
d’aquest organisme? I també
participau amb el projecte “Clean
Energy for EU Islands”, que
impulsa la descarbonització de
Menorca. Important per a l’illa,
veritat?
Per a mi és un honor dirigir el
Laboratori Interdisciplinari sobre
Canvi Climàtic, que a dia d’avui
agrupa més de 60 científics
d’especialitats tan diverses com
la física, la química, la biologia,
l’enginyeria, la informàtica, la
geografia, l’economia, el dret,
la pedagogia o la filosofia. El
denominador comú a tots nosaltres
és que treballam en temes que,
d’una manera o altra, tenen a
veure amb el canvi climàtic. A més
d’establir vincles interdisciplinaris
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entre els membres del Laboratori,
el que es pretén és potenciar la
recerca, la docència, la difusió i
la transferència de coneixement
sobre el tema. Amb poc més
d’un any de vida, el Laboratori
ja ha assolit fites importants,
com l’admissió de la UIB a la
Convenció Marc de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic.
Això implica participar com a
observadors a les Conferències de
les Parts (COP), on es debaten tant
aspectes científics com els acords
internacionals sobre emissions de
gasos d’efecte hivernacle.
El Laboratori també participa
efectivament en el Secretariat
Europeu “Clean Energy for EU
Islands”, que pretén ajudar a la
descarbonització, no només de
Menorca, sinó de totes les illes
europees. De moment es treballa
amb 26 illes, perquè evidentment
no es poden abastar totes alhora.

OPINIÓ
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El compromís ètic i social de la
reserva de biosfera

Roser Roman,
Arquitecta

El futur de Menorca com a reserva
de biosfera (declarada per la Unesco l’any 1993), el seu creixement
sostenible, la continuïtat i la preservació d’aquests valors ambientals i
paisatgístics, dels seus recursos naturals i el patrimoni cultural, no es
poden entendre ni concebre sense
els seus habitants. Tots i cadascun
dels qui vivim aquí en som responsables i actors imprescindibles.
Hem de comprendre què significa
i creure-hi per tal de cuidar i mantenir Menorca amb criteris de sostenibilitat i garantir que les generacions futures puguin continuar gaudint dels valors d’aquest indret únic.
Sí, totes les persones que vivim a
Menorca som importants, imprescindibles per a la cura i manteniment del nostre territori i allò que
s’hi desenvolupa. No es concep
aquest lloc sense els seus habitants
i, per tant, s’ha de garantir la qualitat de vida de tothom per aconseguir que es cuidi i respecti. La
societat menorquina ha d’entendre
i comprendre quin significat té viure en una illa reserva de biosfera
i, així, lluitar units per la cura de la
diversitat ambiental, patrimonial,
cultural..., que ens identifica i fa de
Menorca una illa única, amb visió
de futur. Per això, la reserva, la
nostra illa, ens ha de cuidar, ja que
aquests valors no es poden defensar si hi ha pobresa, si les persones
que habiten aquí sofreixen carències, desprotecció, exclusió social,
discriminació, abusos, desigualtat.
El primer és aconseguir una societat que tengui els seus drets bàsics
garantits per al desenvolupament
ple de totes les persones.
Menorca té el compromís social i
ètic amb tots els ciutadans que hi
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vivim. Ens ha de garantir una vida
plena i digna i això comença pel
dret a l’habitatge. És imprescindible
tenir una llar. No podem desenvolupar una vida com a persona
sense un sostre, hem d’exigir tenir
cobertes les necessitats bàsiques,
protegir-nos del fred i la calor, tenir
un lloc on netejar-nos, preparar el
menjar, dormir, tenir família. Només així podrem accedir a l’educació, a una vida laboral i a la integració social que ens permeti un
desenvolupament com a ciutadans
amb criteris d’equitat, d’igualtat,
d’integració i d’independència sense cap discriminació, drets recollits
en la Constitució espanyola, amb
salut física i mental, que ens faciliti participar activament en la vida
pública, ser ciutadans amb criteri i
valors.
Si no és així, com pretenem defensar el nostre territori si allò que
hem de defensar és la nostra integritat i supervivència? És de sentit
comú, veritat?
Tenir una societat amb educació,
formada, informada, qualificada,
s’aconsegueix, en primer lloc, garantint aquests drets bàsics dels
quals hem parlat, i hi haurà ciutadans amb criteri que entendran
que un desenvolupament sostenible de l’illa s’ha d’explicar i difondre
en col·legis, empreses, comerços
professionals..., perquè tots vulguem formar part i ens sentim orgullosos d’aquest magnífic projecte
de present i futur.
És increïble, per no dir absurd,
parlar de projectes de desenvolupament sostenible per a Menorca i
que es transmetin com una càrrega
per als ciutadans, com una pèrdua

de qualitat de vida. Això en molts
casos és per desconeixement, pors
econòmiques, inseguretat, però
sobretot per incapacitat de governança de molts partits polítics
que anteposen els seus interessos
particulars sobre els interessos generals, socials. Només amb consens polític serà possible continuar essent reserva de biosfera els
pròxims vint-i-cinc anys, un gran
exemple de política, com és arribar
a pactes amb acords pel bé general i per al bé general de tots els
ciutadans i del territori. Així es va
aconseguir fa vint-i-cinc anys.
Seria un gran exemple per als ciutadans que tots els grups polítics
de l’illa firmessin un projecte de
futur per a Menorca i els menorquins, amb responsabilitat ètica i
social, per garantir el dret a l’habitatge, en igualtat entre homes i dones, contra la violència de gènere,
en educació de valors cívics, de
respecte, i així escometre projectes
urbans sostenibles de les ciutats
des de la perspectiva de gènere,
en construcció ecològica, en educació cívica i ambiental, economia
sostenible, per reduir plàstics i exigir-ne l’extinció, per a la reducció
de residus, recuperació de l’aigua
de pluja, aconseguir l’autonomia
energètica, estudiar la capacitat de
l’illa, protegint, cuidant, mantenint
el Camí de Cavalls... Segur que em
deix coses, però allò que és clar és
que no tot val i, si aquests temes
no s’acorden amb responsabilitat,
valentia, intel·ligència i respecte, no
hi ha futur per a Menorca com a
reserva de biosfera.
Sabem que en els propers quinze o
vint-i-cinc anys apareixeran feines
que avui no existeixen? Menorca
hauria d’anar per davant i preparar-se per incentivar que joves, investigadors, creadors, que se n’han
anat a estudiar, a formar-se fora,
venguin a impulsar projectes a l’illa.

Bateria de Favàritx. Una rehabilitació ecològica i sostenible seria una solució.

Necessitam ciutadans amb ganes
de preservar, de cuidar i d’impulsar
nous projectes que ens diferenciïn
i ens identifiquin.
Què trobau d’un ateneu tecnològic
a l’antic edifici de Seat a Maó (mirau-ho al web de l’Ateneu Tecnològic a Barcelona) que permeti fer
feina i investigar a joves que s’han
format fora amb un màxim en tecnologia?

Edifici buit a Maó.

Què trobau d’un projecte de cohabitatge o habitatges en lloguer
social amb tipologies per als nous
models familiars en edificis buits o
en edificacions militars abandonades, amb projectes innovadors de
rehabilitació ecològica i sostenible
en els centres històrics per tal que
atreguin més ciutadans i s’impedeixi la gentrificació?

L’antic edifici de Seat a Maó podria
convertir-se en un ateneu tecnològic.

Què trobau d’una rehabilitació sostenible i ecològica de les antigues
bateries militars, búnquers o fars
com a equipament, lloc d’avituallament, lloc per pernoctar, amb
aigua de pluja, energies alternatives, amb banys i com a llocs per a
informació i manteniment del Camí
de Cavalls que garanteixin el seu
manteniment i donin feina a persones d’aquí?

Realment vivim en un paratge únic,
que està viu, que és fràgil i finit. No
hi val tot, no hi cap tot, s’ha d’actuar
amb criteri i amb valentia. Tots hem
d’ajudar a preservar i cuidar la nostra illa, i la nostra illa té un compromís social i ètic amb nosaltres. Ens
ha de garantir la nostra qualitat de
vida i la de les generacions futures.
És una gran responsabilitat.
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L’aigua
El dia 24 de gener de l’any 2014 va
tenir lloc a Maó una jornada sobre
la gestió de l’aigua a Menorca, promoguda i patrocinada pel Cercle
d’Economia.

José Antonio Fayas Janer.
Enginyer de Camins, Canals i
Ports

Qui ara escriu el present article,
vocal de la Junta Directiva del Cercle, fou l’encarregat d’organitzar la
dita jornada, que s’estructurà en
tres ponències introductòries i tres
ponències principals.
Les ponències introductòries foren
les següents:
— “L’aigua a la nostra illa: situació
i criteris de gestió”, José Antonio
Fayas, enginyer de camins.
— “Balanç hídric i nivells piezomètrics de l’aqüífer de migjorn”, Sonia
Estradé, llicenciada en Ciències
Ambientals.

— Reequilibrar els balanços hídrics
dels aqüífers, advertint l’interès de
la utilització d’aigües residuals regenerades.
— Implicar els usuaris d’aigües subterrànies en la seva gestió globalitzada.
— Millorar les actuacions municipals en relació amb els abastaments públics urbans.
En conseqüència, les ponències
principals foren encarregades a
experts que, a més de ser-ho en
aquestes temàtiques, poguessin
aportar experiències reals. I així fou
com es presentaren les següents:
— Ponència 1. “El agua regenerada: un recurso de calidad y fiable”,
Rafael Mujeriego, catedràtic jubilat
d’Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya.
— Ponència 2. “La gestió col·lectiva
de les aigües: les comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies”, Jordi
Codina, secretari de l’Associació
Espanyola d’Usuaris d’Aigües Subterrànies.
— Ponència 3. “La gestió de l’aigua
a la Costa Brava: estat actual i reptes de futur”, Xavier Tristán, gerent
del Consorci Costa Brava.

Fotos: Arxiu Diari Menorca

— “Els abastaments urbans d’aigua
a Menorca”, Joan Morro, enginyer
de camins.
Dels seus continguts se’n derivà
clarament que, per aconseguir una
bona gestió de l’aigua a Menorca,
convindria actuar en tres camps:
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Més tard, entre els dies 4 de juliol i 10 d’octubre del 2014, el diari
Menorca va publicar quinze articles
d’opinió, escrits per qui subscriu,
en què es desenvoluparen alguns
dels temes exposats a la jornada,
amb especial detall sobre el balanç
hídric de l’aqüífer de migjorn; per
què puja i baixa el nivell de l’aigua
als pous; per què alguns pous se
salinitzen, o sobre l’interès de regenerar i reutilitzar les aigües residuals urbanes, afegint idees i propostes sobre les infraestructures
més adients en relació amb tot això

i insistint sobre l’interès de les comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies i la conveniència de la gestió
consorciada dels abastaments d’aigua municipals.
Han passat cinc anys des que va
succeir tot el que acab de recordar
i és el moment oportú per fer una
pregunta: Què s’ha fet amb relació
a les recomanacions contingudes a
les ponències presentades a la jornada del 24 de gener de 2014 i als
articles publicats al diari Menorca?
Aqueixes són les respostes:
1. REGENERACIÓ I
APROFITAMENT D’AIGÜES
RESIDUALS URBANES
A hores d’ara només hi ha un projecte d’obres, en tramitació administrativa, i l’anunci de licitació d’un
estudi de recàrrega d’aqüífer.
Aquest projecte es refereix a la
construcció de dues canonades,
d’uns 6 km de longitud i amb
una incidència territorial no menyspreable, per a l’aprofitament, a
la Central d’Endesa al Cós Nou de
Maó, d’uns 700 m3 diaris d’aigües
residuals depurades de l’EDAR de
Maó-es Castell. El dit aprofitament
equival aproximadament al 17 %
del cabal de sortida de l’EDAR. A
una distància de l’ordre d’1 km de
la central d’Endesa hi ha el sector
oriental de l’aqüífer de migjorn.
Per què no s’ha considerat aquesta alternativa? L’extracció que faria
Endesa seria d’uns 255.000 m3/
any, equivalents a incrementar poc
més d’un 3 % les extraccions totals
actuals, la qual cosa és insignificant en l’àmbit de les avaluacions
de recursos hídrics. S’ha calculat
quins seran els increments d’extracció d’aigua que provocaran les
plantes de desnitrificació de Maó i
des Castell? I una darrera pregunta:
S’ha mirat d’aprofitar qualque pou
existent i amb cabal legalment autoritzat, al qual bastaria canviar la

destinació de les aigües, amb la
qual cosa no s’incrementarien les
extraccions a l’aqüífer?
D’altra banda, la Direcció General
de Recursos Hídrics ha anunciat la
licitació per adjudicar la realització
d’una prova pilot de recàrrega de
l’aqüífer de migjorn amb aigües
de l’EDAR de Sant Lluís. Confiem
que aquesta prova pilot aporti solucions positives per a Menorca.
El treball és complex i la licitació
anunciada planteja alguns interrogants que conduirien a comentaris
que excedeixen els límits del present article.
2. IMPLICACIÓ DELS USUARIS
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
EN LA SEVA GESTIÓ
GLOBALITZADA
Aquí sí que s’han fet passes. El
temps dirà si ben encarrilades o
no. S’ha constituït l’anomenada
Junta Central d’Usuaris d’Aigües de
Menorca i s’han aprovat els seus
estatuts, que s’han enviat a la Direcció General de Recursos Hídrics
per a la seva aprovació.
Tinc dubtes sobre la validesa del
procés seguit des de la primera
convocatòria, referida a constituir
una comunitat d’usuaris dels aqüífers de Menorca, fins a l’aprovació
dels estatuts d’un altre tipus d’entitat: una junta central d’usuaris d’ai-
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gües, incloent-hi no sols les aigües
subterrànies sinó tot altre tipus
d’aigua. Dubt que això sigui acceptable en el marc de la Llei d’aigües
i del Reglament del domini públic
hidràulic.
En qualsevol cas, vull insistir en el
meu posicionament clar a favor de:
a) La regeneració de les aigües
residuals urbanes i el seu aprofitament per substituir usos actuals
d’aigües subterrànies i per a la recàrrega artificial d’aqüífers.
b) Les comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies, que a la nostra
illa opín que s’haurien de constituir ajustades a cadascun dels tres
sectors en què ja està distribuïda
administrativament la superfície de
l’aqüífer de migjorn.
3. MILLORA DE LES
ACTUACIONS MUNICIPALS
AMB RELACIÓ ALS
ABASTAMENTS PÚBLICS
URBANS
En aquest assumpte no s’ha produït cap moviment, i pens que és
quelcom en què la iniciativa i l’empenta han de sortir del Consell Insular.
En resum, algunes coses s’han fet
des de l’any 2014 fins ara, si bé no
sé si les passes fetes i les que es
fan van pels camins més adients.

Els actes de la
reserva
MAIG

d’un altre talaiot, així com d’un
cercle. És una activitat del programa
“Som talaiòtics?”. Les excursions
s’organitzen
en
col·laboració
amb el GOB. Cal apuntar-s’hi
amb uns dies d’antelació a www.
go b m e n o r ca . c o m / i n s c r i p c i o excursio o al telèfon 971350762.

Dia 2. Presentació a Sant Lluís del
documental 25 anys fent camí.
Dies 3 i 4. Es duran a terme les
IV Jornades de Cultura Popular i
Tradicional de les Illes Balears, que
tindran lloc a Maó a la sala d’actes
del Museu de Menorca. Formen
part d’un cicle de quatre jornades
amb periodicitat anual que ja
han tingut lloc a Mallorca (2016),
Eivissa (2017) i Formentera (2018).
Les IV Jornades tindran com a
tema general conèixer i analitzar
la participació de la societat civil,
la divulgació i la promoció de la
cultura popular i tradicional i el
patrimoni cultural immaterial a les
Illes Balears i les Pitiüses.

Dia 5. Excursió al poblat talaiòtic
de Torelló. Mitjançant el guiatge de
Sílvia Villalonga, la sortida permetrà
donar a conèixer un imponent
talaiot, que a la part alta encara
conserva un portal amb llinda. És
un dels més ben conservats de
Menorca i també dels més alts.
Al voltant també s’observen restes

Dia 5. “La geologia i la recuperació
del paisatge de Binimel·là”. Cicle
de visites guiades “Geologia,
natura i cultura”. Començarà a les
10 hores i serà guiada per Agustí
Rodríguez. En aquesta sortida
es realitzarà un recorregut que
posarà de manifest l’excepcional
patrimoni geològic de la zona,
juntament amb el reconeixement
dels principals processos induïts
per l’activitat humana, que van
provocar l’alteració del lloc.

Dia 18. Cicle d’activitats creatives i familiars de primavera
al Centre de Geologia de Ferreries. Visita i taller creatiu
“El marès: La pedra en constant formació”.

Dia 19. “Les plantes, els sòls i l’home. La flora i les
activitats antròpiques a una geologia canviant”. Cicle de
visites guiades “Geologia, natura i cultura”. La visita serà
guiada per Pere Fraga i oferirà un passeig per un lloc
de l’illa on conflueixen la diversitat geològica, la florística
i un ús secular de les terres, ens servirà per conèixer
una mica més aquesta relació obligada entre l’home i el
territori. Es desenvoluparà de 10 a 13 hores.

JUNY
Dia 1. “La geologia del marès pas a pas.
Un recorregut geològic per Ciutadella”.
Mitjançant un passeig per Ciutadella,
l’itinerari se centrarà especialment en el
reconeixement d’alguns dels fòssils més
característics que s’identifiquen al marès
menorquí. S’emmarca dins el cicle de visites
guiades “Geologia, natura i cultura”. De 10.30
a 13.30 hores. Guiat per Josep Quintana.

Dia 1. Excursió nocturna a Son Mercer de Baix. Guiats per
Cristina Rita, els assistents visitaran un dels poblats de naviformes
més coneguts de Menorca. La Cova des Moro, amb les seves tres
columnes, és un dels edificis més impressionants de la prehistòria
menorquina. S’hi han realitzat diverses excavacions arqueològiques.
És una activitat del programa “Som talaiòtics?”. Les excursions s’organitzen en col·laboració amb el GOB i cal apuntar-s’hi amb uns
dies d’antelació a www.gobmenorca.com/inscripcio-excursio o
al telèfon 971350762.

Dia 11. Cicle d’activitats creatives i familiars de primavera
al Centre de Geologia de Ferreries. Sortida geològica a
Binimel·là. Excursió lúdica i didàctica.
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Més agenda i inscripcions a:
www.menorcabiosfera.org
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REPORTATGE

Tradicions que
romanen intactes
El tràfec a què estam sotmesos diàriament no ens deixa aturar-nos i reflexionar. Però si per un moment
aclucam els ulls i feim una llambregada al nostre passat ens adonarem que la vida evoluciona, corre, i
fuig, però les tradicions romanen intactes. Música, amics, festa i producte cent per cent menorquí són
alguns d’aquests elements que ens envolten cada dia, i així ha estat sempre. Observau aquestes imatges i
comprovareu que continuam congregant-nos per escoltar música menorquina, ens llepam els dits quan
assaborim llaminadures elaborades als fogons de l’illa i xalam quan quedam amb amics.

REPORTATGE

Peixateria de Maó. Segurament és
de final del segle xix o principi del
segle xx. La placa de l’estructura
central indica 1868, any de la
construcció. S’observa una bona
representació de maonesos del dia
a dia, possiblement pescadors i
peixateres. La peixateria tradicional
maonesa continua al mateix espai.
Ara a la peixateria es desenvolupa
una activitat social molt antiga, el
tardeo.

Imatges facilitades pel grup de facebook Fotos Antigues de Menorca

Orquestrina des Mercadal. Fotografia dels anys cinquanta
d’una orquestrina des Mercadal que sonava al ball. Eulàlia
Pons Gomila recorda que el tercer de l’esquerra és Xicu
Gomila Salom, el seu oncle, amb un saxo tenor, i explica
que quan ella era una filleta i anava a ca l’àvia sempre el
sentia assajar “dalt l’escala d’aquella casa vella, com si fos
un escenari. Me’l mirava embadalida i em semblava una
cosa prodigiosa”.

Es Padronet. Dones i nens a la plaça des Padronet. Al
fons de la imatge es veu la característica casa coneguda
com “es forn des cap des cos” amb la seva peculiar
arquitectura. Aquesta casa va ser esfondrada l’any 1920 i,
posteriorment, s’hi va construir el popular Hotel Sevilla. La
imatge és de final del segle xix.
Gelats. Can Mateu, una gelateria
ben coneguda pels maonesos.
La fotografia va ser molt
comentada. Molts usuaris del
grup Fotos Antigues de Menorca
recorden les pomes de caramel
i les gildes. “Les pomes de
caramel eren un luxe, corríem
en sortir d’escola i el seu carret
sempre estava rodejat de nenes
del col·legi de davall sa Plaça”,
assegura un membre del grup,
qui afegeix que venia gildes de
tots els sabors. Un altre apunta
que “em menjava les pomes
caramel·litzades i em posava ple
de most fins a les sabates”.

Barca. Detall d’una barca guarnida amb flors i
carregada amb moltes persones, al port de Maó, a
una celebració que podria ser la festivitat de la Mare
de Déu del Carme. És de l’any 1920. I és de l’arxiu
nacional de Catalunya.
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Es Migjorn. Reunió de la Germandat
Migjornera l’any 1911. L’edifici, tal
com es pot observar, és l’actual Bar
Peri del poble des Migjorn Gran.

El rector Pere Oleo. Rector de la parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior durant 44
anys, ja jubilat i recentment homenatjat. Es tracta d’una excursió a la vorera de la
mar, amb un grup de joves que estaven al seminari. Alguns d’ells hi estaven com
a residència temporal per motius d’estudis. La fotografia parla de satisfacció i
companyonia. En Pere Oleo és inconfusible, amb les seves ulleres fosques i les
patilles llargues. Els joves són, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Lluís Benejam
Barrionuevo, X. Ferrer, Gabriel Morlà, Sebastià Mercadal (de can Marjal), Pere
Triay, Ponç Pons (el poeta d’Alaior), Bep Caules i Rafel Cortés. A primer terme,
Biel Garriga (el mestre d’escola).

Traginada. Concert del grup Traginada a la pista d’estiu des Mercadal, cap a final dels anys setanta. Veuen gent amb cara
de felicitat i, sobretot, amb moltes ganes de llibertat, expliquen els membres del grup de Fotos Antigues de Menorca.
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GASTRONOMIA

Mossos biosfèrics
Caragols amb cranca
Cuiner: Miquel Mariano Vadell

Ingredients
• 500 grams de cames de
cranca
• 2 cebes grosses
• 1 kg de tomàtics madurs

(es Mercadal)

tipus pera
• 1 pebre verd
• 3 grans d’all
• 2 quilos de caragols
• sal
• oli
• aigua
• 2 fulles de llor
• tem

Paneles solares híbridos: la alternativa para proveerse de

LUZ + CALEFACCIÓN, CON CERO EMISIONES DE CO2

• api
• herballuïsa
• fonoll

Vincle amb el
territori
Vincle amb el territori:
Exponent de la cuina de
productes de recol·lecció
típica de Menorca, amb
una combinació de mar i

Los paneles solares
híbridos que ha
desarrollado Abora

muntanya forta en sabor per

Fotos: Agència de Menorca Reserva de Biosfera

l’ús habitual de les diferents
parts del marisc en una

Elaboració
Bullim els caragols, ja nets i purgats, de la manera habitual, en aigua, sal,
les fulles de llor i les herbes aromàtiques. Un cop bullits (es tarda un parell
d’hores), els deixam reposar en una olla amb el seu brou. En una cassola de
fang fregim en oli d’oliva les cames de cranca i quan agafin color les retiram i
reservam. En el mateix oli feim un sofregit amb la ceba, els alls, el pebre verd
i els tomàtics pelats i ratllats. Ho deixam confitar uns 10 minuts i seguidament
hi afegim les cames de cranca i els caragols, amb un got del seu brou de
cocció. Ho cuinam uns 15 minuts, apagam el foc i ho deixam reposar un
parell d’hores. Abans de treure-ho a taula, posam de nou la cassola al foc,
reescalfam i servim.
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picada de molts de guisats
(calderes, panaderes).
Antigament s’elaborava amb
cranc pelut, ara una espècie
protegida. És freqüent
acompanyar els caragols
amb la salsa autòctona, la
maonesa.

Producir electricidad, calor y frío con
el único ‘combustible’ que los rayos de
Sol. Una utopía que se materializó hace
décadas con la llegada de la trigeneración solar. Pero los paneles híbridos (que
combinan la fotovoltaica con los colectores térmicos) solo aprovechan cerca del
20% de la irradiación incidente. El 80%
se pierde. La startup española Abora ha
dado con la solución: su cubierta trans-

parente genera una especie de efecto
invernadero en el panel que permite
aprovechar un 75% de los rayos solares,
la misma energía que cinco placas fotovoltaicas.
Su tecnología evita perder energía
desarrollando un panel híbrido con una
cubierta transparente (para captar la
irradiación) y aislante (para no perderla).
www.barbercoll.com

Así convierte en energía útil el 75% de
la radiación incidente, generando agua
caliente y electricidad. Por sus características, el producto está especialmente
indicado para grandes edificios (hoteles,
hospitales, centros deportivos o industrias). Mientras la energía solar térmica
tiene un retorno de la inversión de nueve
años y la fotovoltaica, de 12; los paneles
de Abora rondan los cinco años.

Menorca
Amor encès de sol i llum florida
Amor vital de cel i mar ventada
Amor en vers de terra sengtraïda
Amor humil de llengua engarrinxada
Amor de calç alegre i eixerida
Amor de platja verge i llaütada
Amor festiu de llàgrima agraïda
Amor enyoradís d’illa estimada

Fotografia: Gemma Andreu

Amor de paret seca i pedra pura
Amor d’ullastre, mata, pi i alzina
Amor de tanca, aljub, claper i tempura
Amor de tamarell, càrritx, sivina
Amor de vinya, hortal, verger, ventura
Amor etern de pàtria menorquina
Ponç Pons

