ona
25 anys de sostenibilitat

Fotografia: Roland Bach
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Tresors amagats
al fons de la mar
Foto Gonzalo Apesteguía

Els fons marins de l’illa viuen un
any excepcional. Dues han estat
les iniciatives que s’han materialitzat i que posen els fonaments
de la conservació i de les noves
polítiques de sostenibilitat. Per
una banda, Menorca ha incorporat una segona reserva marina,
la de l’illa de l’Aire, que se suma
a la del nord de Menorca, única
zona existent amb aquesta figura
de protecció per regular els usos
i l’explotació del medi marí. La riquesa dels seus hàbitats i la presència d’espècies de peixos vulnerables a la pesca ha duit l’Adminis-

tració a regular aquestes activitats.
En ambdues zones les diferents
tipologies de pesca tenen les seves limitacions per, així, afavorir el
sector pesquer artesanal i les activitats econòmiques relacionades
amb l’observació de peixos, però,
en especial, fent-ho compatible
amb la conservació de la riquesa
biològica i dels recursos marins
vius.
Però aquí no s’acaben les novetats. I és que dins el mes de juny
es va aprovar definitivament la rezonificació de la reserva de biosfera amb l’ampliació cap a la mar.

7

L’extensió s’ha multiplicat per set
per convertir-se en la reserva marina amb més superfície de la Mediterrània.
Tots els estudis que acompanyen
aquestes declaracions parlen d’una
riquesa especial del fons marí. No
només pel que fa a les espècies
que hi viuen, que són moltes, sinó
també respecte al paisatge, amb un
elevat atractiu que cal conservar.
I són també nombrosos els sectors
que viuen de la mar, es nodreixen
de la seva riquesa per desenvolupar activitats turístiques, extractives
o per investigar.
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Foto Estació d’Investigació Jaume Ferrer

Menorca ha
incorporat una
segona reserva
marina i aprovat
l’ampliació de la
reserva de biosfera
cap a la mar

Foto Kike Ballesteros

ESTACIÓ D’INVESTIGACIÓ

fera cap a la mar i la declaració de

JAUME FERRER

l’illa de l’Aire com a reserva mari-

«Menorca comença a mirar cap a

na. Turisme i qualitat ambiental han

la mar, comença a valorar l’eco-

d’anar de la mà, perquè a Menorca

sistema marí, que és un motor tant

s’hi ve per la mar, per les seves ai-

econòmic com turístic del qual l’illa

gües i, per això, «s’ha de tenir una

no pot prescindir». És l’opinió de la

visió de futur sostenible, ser pioner

titulada superior en Activitats Tèc-

en explotació de recursos, de ges-

niques i Professionals Maria Elena

tió i de turisme». És contundent a

Cefalì, coordinadora de l’Estació

l’hora d’assegurar que són passes

d’Investigació Jaume Ferrer, sobre

que s’han de fer i que, sens dubte,

l’ampliació de la reserva de bios-

«posen les bases per tenir una visió
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futura sostenible de preservació
i conservació». I és que la qualitat
marina de Menorca és bona i alhora peculiar, però hem de començar
a cuidar-la per no haver de lamentar canvis ni mals majors. «No es
pot explotar al mateix ritme, hem
de posar fre», indica i afegeix que
«està en mans de tothom, s’ha de
treballar conjuntament per preservar-ho». Aquestes figures de protecció són «moltíssim positives».
A més, és clara quan apunta a la
col·laboració entre entitats per un
objectiu comú, perquè «la unió fa
la força».
L’Estació Jaume Ferrer, ubicada a
la Mola, va néixer l’any 2010 arran
d’un conveni de col·laboració de la
Conselleria d’Innovació, Recerca
i Turisme amb l’Institut Espanyol
d’Oceanografia (IEO), cofinançat
pel Govern i fons FEDER. L’any
2017 es va rubricar el segon conveni i fou quan van començar a treballar-hi els tres tècnics actuals, Maria Elena Cefalì, Juancho Movilla i
Ignacio Bolado, que s’han convertit
en els guardians de la qualitat submarina, guardians amb escafandre
i neoprè.
Els seus treballs són nombrosos i
múltiples. I així ho demostra el fet
que amb els diferents programes
que desenvolupen es cobreix un
ampli rang batimètric, des de zero
fins a més de 500 metres de profunditat. Treballen en la conservació de la biodiversitat, modelatge
d’ecosistemes i explotació sosteni-

ble dels seus recursos i també fan
monitoratge de l’impacte global a
la mar i l’evolució de mesures de
gestió dels ecosistemes marins.
Així mateix, acullen investigació de
caràcter multidisciplinari, a més
de donar suport logístic i tècnic a
investigadors i ser un espai per a
formació especialitzada en l’àmbit
universitari.
Fan, per una banda, monitoratge
de la temperatura costanera de
l’aigua. Recullen sèries temporals
de dades molt valuoses per avaluar
l’efecte del canvi climàtic, l’escalfament global i l’impacte sobre ecosistemes marins.
Pel que fa a macroalgues, destaca
l’avaluació del gènere Cystoseira,
espècie de la Mediterrània i de
la qual «Menorca és el bressol».
L’illa concentra moltes espècies
d’aquest gènere. Almenys n’hi ha
set de localitzades i es poden trobar des dels zero fins als setanta
metres de profunditat. Cefalì explica que són espècies autòctones
que són vulnerables i importants
per a la conservació. Els seus beneficis es poden comparar als que
ofereixen els boscos terrestres,
perquè, per exemple, donen refugi
i aliment a altres espècies. Són, a
més, vulnerables a la contaminació
i indicadores de la qualitat ambiental. Cefalì indica que estan en bon
estat de conservació. «Són fons
molt típics de l’illa que val la pena
conservar i donar-los la importància que es mereixen», perquè «no hi
ha tants de llocs a la Mediterrània
que concentrin tantes espècies».
N’hi ha una, Cystoseira barbata,
que només es trobava a la reserva integral de la badia de Fornells.
Allà és molt abundant, i a la badia
de Maó també n’hi havia però va
acabar desapareixent amb la contaminació. Fa uns anys l’Estació
Jaume Ferrer va iniciar un projecte
de restauració per replantar-la a
cala Teulera i ha estat un èxit. Actu-

Fotos Estació d’Investigació Jaume Ferrer

alment ja hi ha una població madu-

ció. N’hi ha dues altres que presen-

ra, ha arribat al nivell de població

ten oscil·lacions.

mare, i per tant sense diferències

Un altre programa que desenvolu-

amb la de Fornells.

pa l’Estació és el monitoratge de la

En aquesta línia, fa deu anys que

pesca artesanal i d’arrossegament

l’Estació Jaume Ferrer fa un segui-

amb la col·laboració de les confra-

ment d’algues invasores al voltant

ries de pescadors de l’illa. L’objec-

de l’illa. En aquest període s’ha

tiu és caracteritzar la pesca i ava-

pogut detectar que dues espècies

luar l’esforç pesquer. Cefalì explica

s’han establert i ja formen part de

que les dues espècies comercials

l’ecosistema marí illenc, sense que

més importants a l’illa són la gam-

avanci ni en disminueixi la pobla-

ba vermella (pesca d’arrossega-
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Foto Gonzalo Apesteguía

ment) i la llagosta vermella (pesca
artesanal). I comparant dades amb
altres punts de les Balears i de la
Mediterrània, tant la llagosta com
la gamba «no presenten un estat de
sobreexplotació». Obeeix, explica,
per una banda, a l’existència de poques barques de bou i, per altra, al
respecte que tenen els pescadors
per les èpoques de veda. Però Cefalì adverteix que ara estan en equilibri i, per tant, s’han de fer esforços
per mantenir-ho així, ja que si en
algun moment es produeix un desequilibri, l’espècie podria anar en
retrocés.
L’any passat es va iniciar un programa sobre l’evolució d’espècies
vulnerables a la pesca des del Parc
Natural de s’Albufera des Grau fins
a l’illa de l’Aire, en col·laboració
amb l’Obsam, per poder valorar
l’explotació dels recursos pesquers i la seva conservació. L’estudi desvela que hi ha una diversitat
més elevada i una major biomassa de peixos a l’illa de l’Aire que al
parc des Grau, encara que en cap
d’ambdós llocs algunes espècies
assoleixen les talles màximes de
maduresa sexual necessàries per
garantir-ne la reproducció. Cefalì
indica que els resultats de l’estudi

permeten esbrinar que la declaració de la reserva marina de l’illa
de l’Aire millorarà la repoblació
íctica dels fondals de la zona.
Finalment, cal ressaltar els projectes de creació de zones de reclutament de juvenils de llagosta i
també de nacres. En aquest darrer
cas, s’ha fet un esforç molt important des de l’Estació per aportar
mitjans i coneixements que ajudin
a la supervivència de l’espècie, a
més d’involucrar-se en les mesures que s’han pres a escala balear
per a la seva conservació. L’objectiu principal: captar reclutes i
aconseguir que alguna nova nacra
sobrevisqui. A Menorca, a hores
d’ara, només se’n tenen controlats
dos exemplars vius.
BUSSEJADORS
«Hi ha més vida que en altres indrets de l’illa», però «menys si ho
comparam amb altres reserves
marines». És la cara i la creu a
què fan referència alguns bussejadors professionals que coneixen com el palmell de la mà la
reserva marina del nord de l’illa.
Tocam a la porta d’una empresa
especialitzada en aquesta activitat,
que, a més, està ubicada a Plat10

ges de Fornells i que treballa en
plena reserva. La seva trajectòria
de nou anys a la zona permet fer
una reflexió de com s’ha comportat l’activitat marina. I tant Nicolás
Carbonell com Alberto Tejedor,
llicenciats en Ciències de la Mar i
socis de l’empresa Diving Menorca, apunten que en aquest període
no s’ha produït una diferència notable en la qualitat, no hi ha hagut una evolució cap a millor. Tot
i així, la zona permet gaudir de la
bellesa submarina que s’hi troba i
de la vida que s’hi concentra. Hi
ha major riquesa, asseguren, més
vida que en zones del sud de l’illa.
Però el seu gran dubte és si obeeix
a aquesta protecció, que segurament ha ajudat, o si es dona per la
mateixa idiosincràsia de l’hàbitat,
que, ja de per si, atreu major presència d’espècies. I és que la reserva marina del nord de Menorca
té uns fons més rocosos, tenint en
compte que al sud són de caràcter
arenós. Per tant, aquesta característica ja atreu major vida. Allò que
confirmen ambdós experts bussejadors és que es tracta d’una reserva d’interès pesquer. «Hi hauria
molta més vida si no s’hi pogués
pescar», asseguren.

Fan referència a la reserva marina
de l’illa del Toro, a Calvià, on hi ha
cinc vegades més riquesa que al
nord de l’illa. Ja ho confirma un
estudi sobre l’estat de les poblacions de peixos vulnerables a la
pesca, que detecta un descens de
biomassa, i tampoc es troben peixos adults de les talles que denotin
maduresa.
Sí que han detectat que la protecció de la zona ha derivat en un major control i, per tant, una millora
pel que fa a la pesca furtiva. Tot i
estar prohibit, encara hi havia qui
pescava amb fusell, un aspecte que
ha evolucionat cap a millor.
En aquest món submarí que s’obre
per davall de l’aigua, s’hi poden observar des de bancs d’espets, sirvioles, déntols, pops, cigales, anfossos... i bancs de peixos més petits
com les oblades i els sargs, entre
altres. I també nudibranquis, uns
éssers submarins molts menuts els
colors dels quals, tot i la seva dificultat per trobar-los, els fan realment atractius. La presència de badies, cales, penya-segats, canons,
coves, arcs i túnels consoliden el
gran atractiu de la zona. Les seves
aigües netes gràcies a la presència
de praderies de posidònia li atorguen un ambient especial. Destaca
l’escull de posidònia de Sanitja, les
comunitats superficials d’algues
del gènere Cystoseira i les extenses zones rocoses. També s’hi pot
observar corall vermell, mol·luscs i
crustacis com la llagosta i la cigala.
De fet, aquests dos joves professionals van deixar la seva Madrid
natal atrets per les espectaculars
opcions que obria el fons marí
menorquí i, en concret, una zona
protegida com és la reserva marina
del nord. I aquí són des de fa nou
anys. Disposen d’una vintena de
punts de busseig de diferents dificultats i profunditats. Van des dels
18 metres de profunditat, com pot
ser el cas de cala Viola o l’illa de

Fotos Gonzalo Apesteguía

Tirant, amb multitud de bancs de
peixos petits com sargs o oblades,
petites sípies i algun pop, fins als 40
metres, que seria el cas de s’Olla,
on fàcilment s’hi pot veure algun
anfós de grans dimensions.
Nicolás Carbonell té molt clar que
la incorporació de reserves i figures de protecció representa una
millora per al conjunt de l’illa i «tot
allò que sigui donar a l’illa categories de conservació» serà aplaudit
per ell, fent referència a la incorporació de les dues noves figures de
protecció.
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Creu, així mateix, que l’illa no és
coneguda per la qualitat dels seus
fons, quan té molt per mostrar. I la
seva experiència així ho constata.
Ambdós indiquen que la gent que
acudeix al seu centre de busseig no
té experiència, Menorca no és una
zona que es difongui en aquesta vessant, de manera que venen
atrets per altres joies que té l’illa;
però queden fascinats de la qualitat que poden veure quan fan una
immersió. En aquests casos es fan
immersions a 12 o 18 metres de
profunditat. En el cas de busseja-

REPORTATGE

Fotos Gemma Andreu

dors més experimentats arriben a
30 o 40 metres.
Per això, creuen que pot ser un
nínxol de mercat per explorar i difondre, sempre dins els paràmetres de la conservació i el control.
«Fomentar els recursos ambientals
que té l’illa seria una molt bona
idea» per difondre l’activitat aquàtica. I concreten que no estan a
favor de més turisme, sinó del
mateix però de més qualitat, amb
major poder adquisitiu i conscienciat en els valors ambientals. No hi
ha dubte que el descobriment de
la bellesa submarina se suma al
paquet d’activitats que ofereix l’illa
quant a sostenibilitat i en el qual tenen cabuda el Camí de Cavalls, les
platges verges i el senderisme, per
citar algunes d’aquestes activitats.
PESCA PROFESSIONAL
«Jo el que vull és que els meus
nets puguin menjar peix». Ho diu
un patró jubilat d’una barca de
pesca professional. La seva resposta ho deixa ben clar. Cal un
equilibri entre el manteniment de
l’activitat pesquera, la conservació
dels recursos i la preservació del

medi. Allò que està clar és que si
es produeix una sobreexplotació
dels recursos i s’acaben esgotant o
minvant, es produiria un perjudici
social, ja que quedaria severament
tocada una tradició arrelada a la
mar i que és transcendental en la
gastronomia illenca. Entre els afectats, els mateixos professionals,
perquè veurien reduïdes les seves
captures i, per tant, també els seus
beneficis econòmics.
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Ens apropam al port de Maó, són
les cinc de la tarda, les barques de
bou acaben d’amarrar i ho fan amb
safates plenes d’escamarlans, però
sense gambes. No n’hi ha, asseguren. Però fa unes setmanes, devers un mes, si que n’hi havia a la
pesquera i en van pescar. Per tant,
es tracta d’un moviment natural de
l’espècie, en cap cas una absència
o l’esgotament del recurs. Aquest
és un exemple clar del que es viu
a peu de port, un sector que està
sempre sotmès a factors totalment
externs i impossibles de preveure.
També apunten a la «tropicalització» de les aigües, ja que si són
més càlides, hi ha un moviment de
les espècies.
El patró jubilat Miquel Moreno assegura que a Menorca «tenim el
fons marí més ben conservat del
Mediterrani». Els pescadors descarten la sobreexplotació i parlen
de canvis naturals en les espècies,
que avui hi són i demà no. L’objectiu de tota embarcació és tenir beneficis, i per aconseguir-ne has de
ser sostenible per tal de conservar
els recursos i donar llarga vida a
l’activitat pesquera.
Gaspar Melsión, armador de la
barca de bou Nueva Joven Josefina, explica que la pesca no ha empitjorat i parla clar quan assegura
que «a Menorca no hi ha sobreexplotació». La subhasta de peix
no es practica, un fet que minva la
competència entre pescadors professionals. A més, de cada vegada
són menys els professionals que
feinegen i, per tant, la col·laboració
supera la rivalitat. Afegeix Melsión
que el que sí que s’ha donat és un
canvi en la forma de feinejar. Fins
fa uns anys sortien a les dotze de
la nit, mentre que ara ho han de
fer sempre de dia. Per això embarquen a les cinc de la matinada i
tornen a les cinc de la tarda.
En aquesta professió, en què es fa
necessari complementar la rendi-

bilitat de l’activitat amb la sostenibilitat del medi, la Nueva Joven Josefina ha fet una passa de gegant,
i està donant bons resultats. Tot va
començar com un projecte pilot,
però s’ha mantingut perquè, a la
vessant sostenible, s’hi ha sumat
un estalvi substancial en despesa
de combustible. Dos pilars cabdals
que s’han donat la mà. I continuen
innovant.
De fet, començarem informant de
la iniciativa més nova. I és que, cap
a finals de setembre, s’implantarà
en aquesta barca de bou un nou
sistema per millorar l’eficiència
ecològica de la pesca d’arrossegament en el Canal de Menorca.
Es tracta del Projecte Dragó que
s’implantarà en una embarcació
de Mallorca i també a la Nueva Joven Josefina com a projecte pilot.
Tal com explica l’investigador Enric Massutí, exdirector del Centre
Oceanogràfic de Balears, es modificarà la xarxa d’arrossegament
per tal de millorar la selectivitat i
reduir l’impacte de la pesca. Serà
un art experimental. La idea és que
amb aquests canvis puguin agafar
la mateixa quantitat de peix destinat a la comercialització; és a dir,
que la iniciativa no representi una
pèrdua de rendibilitat econòmica,
però que es redueixin els rebuigs.
En concret, es recuperaran algues i
macroinvertebrats que formen part
d’aquests rebuigs, ja que es podran
filtrar per la xarxa i, per tant, hi haurà una millora en sostenibilitat. El
projecte es desenvolupa de la mà
de la Fundació Biodiversidad del
Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del programa Pleamar
2018 i cofinançat pel Fons Europeu
Marítim i de Pesca (FEMP).
Aquesta iniciativa, que era una de
les propostes que plantejava el
Ministeri per tal d’avançar en la
protecció de la baldriga balear, en
perill crític d’extinció, se suma a
una bateria d’altres propostes. La

Foto Gemma Andreu

Nueva Joven Josefina utilitza un
bou de malla quadrada, que permet filtrar els peixos petits i que no
es quedin enganxats. A més, la gran
novetat, introduïda l’any 2012, són
unes portes que no toquen el fons,
no arrosseguen i, per tant, no fan
solc. Així com les tradicionals fan
dues forces, una cap avall i l’altra
cap als laterals, per poder obrir el
bou, aquesta que va començar a
usar la Nueva Joven Josefina i ara
també el Ciutat de Maó, només fa
la força cap els laterals i les portes
queden suspeses. Està clar que si
la porta no toca el fons, no el llaura, i per tant no el fa malbé. A més,
contribueix a conservar més la maquinària de la barca.
Respecte als caps dels suros, també es va canviar el material per un
de més lleuger i més modern a fi
de reduir-ne el pes i, com que és
més lleuger, no fan falta tants flotadors. En conjunt, totes aquestes
incorporacions han permès reduir
el consum de combustible per anar
a la pesquera de peix en un 14 %, i
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per anar a la de gamba en un 6-7 %.
Però, a més de tot això, l’embarcació també va anar introduint una
sèrie d’altres petits canvis per tal
de dur un major control del consum, com per exemple adequar les
potències, entre altres mesures. I
totes aquestes modificacions que
s’han anat incorporant, en conjunt,
han permès comptabilitzar un estalvi global del consum del 37 %.
Així mateix, Miquel Moreno explica que amb aquestes incorporacions s’ha demostrat que el bou és
més efectiu i permet pescar més
i, alhora, millor. Si en una setmana de pesca amb el format anterior
capturaven entre 80 i 90 quilos de
gamba, quan ja s’havien instal·lat
aquests nous mecanismes, se’n
van capturar 130 quilos. «Menys
consum, més benefici i pesques un
poc més», afegeix. «El que volem
és fer el menor dany possible sense afectar la rendibilitat de l’activitat», conclou.
Per tant, benvingudes siguin aquestes millores ambientals.
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Les figures de protecció marines

Torre d’en Galmés

Menorca compta amb tres figures i cadascuna és diferent i especial. La més arrelada i consolidada
és la reserva marina del nord de Menorca. La primera i única que ha existit fins enguany, a la
qual a principis d’any s’hi va afegir la reserva marina de l’illa de l’Aire i també l’ampliació cap a la
mar de la reserva de biosfera com una fita excepcional per a la protecció del medi marí de l’illa.
LA RESERVA MARINA DEL NORD
DE MENORCA
És la més antiga i la que acumula un
major recorregut. Fou declarada el
1999 i inclou 5.085 hectàrees en el
litoral de la costa de tramuntana de
Menorca. S’allarga des de cap Gros
fins a la punta des Morter, i té una
àmplia diversitat d’hàbitats. S’han
arribat a comptabilitzar fins a 35 comunitats diferents amb unes 628 espècies bentòniques, la majoria de les
quals són algues, peixos i mol·luscs.
Té un bon estat de conservació i és
elevat l’atractiu de la naturalesa i el
paisatge que conté. Això és vàlid
també per als fons, tenint en compte
que molt a prop de la costa ja se superen els 30 metres de profunditat.
LA RESERVA MARINA DE L’ILLA
DE L’AIRE
Aquest petit illot d’unes 45 hectàrees, situat a l’extrem sud-oriental de
l’illa es troba a uns 1.500 metres de
la costa. S’han inventariat fins a 634
espècies marines diferents, entre les
qual destaquen les algues, i 31 comunitats bentòniques. Amb aquesta reserva marina es protegeix una
superfície total de 719,3 hectàrees,
des de la punta des Xoriguer fins a
la punta de Rafalet, i tota l’illa de l’Aire. El Govern va declarar la reserva
marina de l’illa de l’Aire aquest passat mes d’abril. El Consell, en la seva
sol·licitud, posa de manifest que la
comunitat íctica en l’entorn de l’illa
de l’Aire és rica i variada, però que la
presència d’espècies vulnerables a la
pesca és inferior a la potencial, després de detectar una elevada pressió

de la pesca submarina. La naturalesa calcària de la zona afavoreix
la presència de nombroses
coves i cavitats a les roques,
aspectes que fan de l’illa de
l’Aire un indret molt atractiu
per als bussejadors.
La zona inclou part del lloc
d’interès comunitari (LIC) i s’ha
de mencionar alhora la declaració,
l’any 2010, de la zona submarina
que rodeja l’illa de l’Aire com a bé
d’interès cultural (BIC). Aquesta delimitació comprèn una àrea rectangular que inclou quinze jaciments
arqueològics subaquàtics, derelictes
i àncores.
AMPLIACIÓ DE LA RESERVA DE
BIOSFERA CAP A LA MAR
A mitjans de juny la Unesco va aprovar l’ampliació i rezonificació de la
reserva de biosfera cap a la mar,
que passa de 71.191 hectàrees actuals
a les 514.485 hectàrees gràcies a la
incorporació de la zona marina que
envolta l’illa, des de la costa i fins a
12 milles endins. Es delimitaran dues
zones nucli. Per una banda, el parc
natural de s’Albufera des Grau, i per
una altra la reserva marina del nord.
Amb aquesta ampliació Menorca es
converteix en la reserva de biosfera
amb més superfície marina de la
Mediterrània.
A l’espai marí inclòs s’han identificat
en total 10 tipus diferents d’hàbitats
que es poden subdividir en 24 categories o subtipus. El seu estat de
conservació es considera entre bo i
molt bo, sobretot si es compara amb
els hàbitats de les costes continen-
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El paisatge de la Menorca Talaiòtica
Servei de Patrimoni
Consell Insular de Menorca

tals. Destaca la gran quantitat d’aus
i cetacis que hi viuen de forma permanent o bé utilitzen l’àrea com a
espai de pas i alimentació. El Canal
de Menorca representa, probablement, la principal àrea d’alimentació
per a les aus marines. Cal destacar el coral·ligen i els fons rocosos
amb gorgònies que hi trobam, així
com els boscos d’algues del gènere
Cystoseira. També s’hi troba el
maërl. El document de proposta
d’ampliació de la reserva de biosfera
remarca la importància de conservar
els ecosistemes marins que rodegen
Menorca, perquè constitueixen una
molt bona representació dels ecosistemes presents a la Mediterrània
occidental, que és, a la vegada, una
mar d’una riquesa molt elevada, amb
al voltant de 17.000 espècies conegudes. Aquest mateix informe ressalta que el medi marí de Menorca presenta un estat de conservació, si no
òptim, molt bo, si es compara amb
els fons de les costes continentals de
la Mediterrània nord-occidental. Es
tracta, així mateix, d’uns dels ecosistemes que representen la Mediterrània gairebé com era abans.

La cultura talaiòtica de Menorca
és molt present al territori, ja que
les comunitats prehistòriques van
crear un paisatge densament poblat de construccions de pedra.
Entre tots els jaciments que ens
han arribat fins avui, Torre d’en
Galmés és un dels més destacats,
tant per les seves dimensions (unes
4,5 ha d’extensió, cosa que el converteix en un dels més grans de
l’illa), com per la seva situació a la
zona sud, en un turó que li dona
un gran domini visual del territori
del seu entorn, i per la varietat de
construccions que es documenten
al seu interior. És, per tant, un dels
poblats que formen part de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a
patrimoni mundial de la UNESCO.
A més, enguany, com a novetat, els
visitants que s’aturin al centre d’interpretació de Torre d’en Galmés
podran gaudir d’unes ulleres de visió 3D que permeten entrar en una
reconstrucció virtual d’una casa talaiòtica excavada al jaciment.
Tot i que el poblament que ens
mostra Torre d’en Galmés correspon bàsicament a època talaiòtica,
hi ha alguns indicis que ens permeten afirmar que aquesta zona es
va ocupar ja quan els primers pobladors s’establiren de forma permanent a Menorca. Així, algunes
restes ceràmiques i coves d’enterrament ens parlen d’aquestes fases
inicials. Però serà durant el bronze
final (a partir del 1200 aC aproximadament) quan el poblat agafarà

Mapa Zona 3: Línies d’intervisibilitat al territori de Torre d’en Galmés
amb tota una sèrie de petits assentaments situats de forma radial al seu
voltant. Imatge: IDE Menorca

la fisonomia que coneixem avui
dia. Amb la conquesta romana, el
123 aC, el poblat continuarà habitat, però de cada cop amb menys
població. Durant l’època islàmica,
el poblament ja és puntual, amb
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poques cases a l’interior, i l’abandonament definitiu es produirà
amb la conquesta de l’illa per part
de la Corona d’Aragó. En aquest
moment el poblat i la zona del seu
voltant es dedicaran exclusivament
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Interior del recinte de taula des de
la zona de l’absis i mirant cap a la
costa sud de l’illa.

Vista panoràmica des del sud. En primer pla hi ha els cercles 6 i 7, la sala hipòstila adossada al cercle 6 i el sistema de
captació d’aigua. A la part nord, es veu el recinte de taula i els tres talaiots.

Vista aèria del poblat des de la zona sud. Es poden veure les cases talaiòtiques
excavades a la zona sud, el sistema de captació d’aitua i els tres talaiots i el
recinte de taula a la zona nord del poblat. Fotografia: Mario Gutierrez - Universitat
de Granada.

Façana del recinte de taula.

a ús agrícola i serà quan es començaran a construir les cases del lloc
de Torre d’en Galmés.
Com hem comentat, la situació de
Torre d’en Galmés és privilegiada.
Està sobre un turó d’uns 100 m
d’alçada i aquí és on es van construir els tres talaiots del poblat,
formant una línia est-oest. Aquest
fet els dona una gran visibilitat dels

territoris del voltant i crea un perfil
al paisatge fàcilment reconeixible.
A partir dels talaiots, es van situant la resta de construccions que
formen part del poblat. La més
destacada, per la seva singularitat
i monumentalitat, és el recinte de
taula. En aquest cas, se situa just al
costat sud del talaiot central i, fins
i tot, hi està unit amb un mur. La
16

Vista aèria del conjunt format per
el recinte de taula i el talaiot central,
units per un mur de pedra.

pedra capitell de la taula es troba
davant la columna de la taula, fora
de la seva posició original, i s’hi va
fer un rebaix interpretat com una
tomba d’època romana tardana.
En una primera fase d’ocupació el
poblat anirà creixent al voltant del
nucli central format pels talaiots
fins a arribar a la meitat del vessant
sud del turó, on es va construir un
mur perimetral amb un portal per
accedir a l’interior. Durant el darrer
any s’han iniciat treballs d’excavació en un parell de zones d’aquesta
primera fase, per intentar conèixer
millor tant la distribució interna
com les construccions d’hàbitat.
A partir del segle vi aC, es produeix
la segona fase d’expansió del poblat. A la part nord, al costat dels
talaiots, es construirà el recinte de
taula, mentre que a la zona sud,
més enllà del mur perimetral, es
construiran les cases corresponents a aquesta darrera fase de la
cultura talaiòtica. Aquests habitatges corresponen al que coneixem
com a cercles. Són cases monu-

mentals, amb la planta de tendència circular i organitzades al voltant
d’un pati central. L’accés es fa des
del sud i els diferents espais, tant
de treball com de descans dels
habitants, donen a aquest pati. La
zona sud de Torre d’en Galmés ha
estat objecte d’excavacions arqueològiques de forma continuada des
de l’any 2001 per diferents equips
d’investigació i avui dia és on millor
es poden apreciar aquests cercles.
El poblat es completa amb altres
tipus de construccions complementàries. Una d’elles són les sales
hipòstiles o recintes coberts. Són
construccions que estan adossades als cercles i que tenen una
sèrie de columnes a l’interior que
sustenten la coberta, feta amb pedres. Aquests espais s’han identificat com a zones d’emmagatzematge d’aliments o per guardar el
bestiar.
La captació d’aigua també té una
presència important a l’interior de
Torre d’en Galmés. De fet, podem
documentar diferents estructures
relacionades amb aquest element
tan necessari per a la vida humana.
En algunes cases, s’han trobat cisternes amb forma globular amb el
coll estret. També s’ha de destacar
la presència a la zona sud del poblat del sistema de captació d’ai-

Interior del cercle Cartailhac des del
pati central cap a la port d’accés.

gua format per una sèrie de petits
cocons de decantació d’impureses
connectats per una canal i que
acaben en una cisterna de grans
dimensions per tal de fer-hi arribar
aigua al més neta possible.
El poblat estaria delimitat per un
mur, que faria la funció de murada,
separant l’interior de la zona exterior de l’assentament. En algun tram,
són les mateixes parets exteriors de
les cases les que faran de murada,
mentre que en altres es construirà
expressament. A la zona nord s’ha
documentat la possible construc-
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ció d’un bastió en aquesta murada,
mentre que a la zona sud s’entreveu un portal d’accés al poblat.
Pel que fa a la distribució interna
del poblat, sembla que podrien
haver existit zones de pas, com
carrers, i espais comunitaris, com
places. Tot això ens fa parlar d’un
protourbanisme dins els poblats
talaiòtics.
Però, Torre d’en Galmés no s’ha
d’entendre només com un jaciment arqueològic amb restes de
la cultura talaiòtica. La gent que va
viure en aquest poblat va ocupar el

REPORTATGE

La seva situació
elevada fa que
domini les zones
del seu voltant

Vista aèria del conjunt format per la sala hipòstila, el cercle 6, el cercle 7 i els seus patis davanters.
Fotografia: Associació d’Amics del Museu de Menorca.

Vista de les habitacions del
costat oest del cercle 7 des de la
porta d’accés. Fotografia: concurs
Menorca a la Vista (MAV).

territori del seu voltant per tal d’obtenir els recursos necessaris per a
la seva subsistència. Així, el camp
es devia explotar per cultivar cereals i lleguminoses i perquè el bestiar hi pasturés. El paisatge no es
devia diferenciar gaire de l’actual,
ja que les espècies vegetals que es
podien localitzar al voltant devien
ser similars a les que podem veure avui dia (ullastre i llentiscle). Per
contra, l’abandonament del camp
de Menorca ha provocat que la
vegetació hagi crescut de forma
abundant i cobreixi molt més camp
del que devia ocupar en època
prehistòrica.
L’estudi d’aquesta connexió entre
l’assentament i el paisatge que l’envolta forma part del nou enfocament de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial de la UNESCO. És per aquest
motiu que s’ha dut a terme un estudi del territori de l’illa, seguint dues
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línies d’investigació. Per un costat,
s’ha estudiat la intervisibilitat entre
talaiots i la visibilitat del territori des
d’aquestes estructures. D’aquesta
forma, s’ha pogut veure l’antropització del paisatge i la creació de
diferents models d’ocupació del
territori. Per l’altre costat, s’ha analitzat la visibilitat sobre el terreny de
les navetes d’enterrament i de les
necròpolis en coves situades als
barrancs i cales.
Així doncs, mentre els poblats se
situen a zones elevades, amb gran
domini visual sobre el seu entorn
i, principalment, de les zones de
captació dels seus recursos econòmics, els espais funeraris es van
situar a zones amb baixa visibilitat
del seu entorn, més amagades.
Aquest fet dona com a resultat
una gran diferenciació entre el patró d’assentament utilitzat pel món
dels vius en relació amb el del món
dels morts.

Torre d’en Galmés és un exemple
clar d’aquesta utilització del territori. La seva situació elevada fa que
domini perfectament totes les zones del seu voltant i, quan ens allunyam una mica del poblat, un cordó de petits assentaments situats
de forma radial l’ajuda a completar
aquest domini. Per tant, es pot veure una clara jerarquia entre un assentament principal i tota una xarxa
de petits poblats al seu voltant: Binialmesc, Llucassaldent, Binifamís,
Binigemor, Binissegarra, etc.
En canvi, tota una sèrie de necròpolis de coves al voltant del jaciment, tant situades a barrancs (cala
en Porter) com a penya-segats
costaners (Son Bou, Llucalari, cala
de Sant Llorenç o Penyes d’Alaior)
no són visibles des del poblat. Tot
i que és difícil establir una relació
clara entre els assentaments i les
necròpolis, com que queden dins
el seu territori d’influència s’ha de
suposar que formaven part del seu
entramat vital.
Per tant, a la zona on està situat el
poblat de Torre d’en Galmés s’ha
de destacar la gran pervivència al
llarg del temps del paisatge creat
per la cultura talaiòtica. Avui dia encara ens és possible veure les restes d’aquesta cultura en un paisatge
que no ha estat gaire modificat per
l’activitat humana dels mil·lennis
posteriors, fet que hi dona una
gran excepcionalitat perquè permet entendre molt millor el model
d’assentament talaiòtic. Tot i que la
pervivència d’aquest model no és
única en el territori de Menorca, la
zona de Torre d’en Galmés és una
de les que l’ha conservat en millors
condicions.

Corredor d’accés monumental del cercle Cartailhac.
Fotografia: concurs Menorca a la Vista (MAV).

Vista del corredor d’accés monumental i la façana del cercle
Cartailhac. Fotografia: concurs Menorca a la Vista (MAV).

Cercle Cartailhac vist des del nord. Fotografia: concurs Menorca a la Vista (MAV).
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Fotos Agència Menorca Reserva de Biosfera

La marca Menorca Reserva
de Biosfera, més que un
segell de qualitat
El Consell ja està en la recta final
del procés per aconseguir que un
formatge, una peça d’artesania
o un allotjament turístic estiguin
certificats amb la marca Menorca
Reserva de Biosfera. Es tracta d’un
distintiu que pretén donar valor
afegit i promocionar projectes,
béns i serveis que contribueixin
a la conservació del patrimoni
cultural i natural de Menorca,
així com al desenvolupament
sostenible. Reconeix els productes
que es produeixen de manera
responsable.
Va més enllà d’un segell de qualitat,
d’una denominació d’origen o d’un
certificat ecològic, perquè cerca
compatibilitzar tot l’anterior dins
un marc de sostenibilitat territorial.
I a més de la funció promocional i
diferenciadora que exerceixi aquest
distintiu per als béns i serveis
que representi, permetrà unificar
esforços en una mateixa direcció.
També permetrà reconèixer les
bones pràctiques ja existents al
nostre territori en conservació
i desenvolupament sostenible i
servirà d’exemple per millorar totes
les iniciatives que cerquin sumarse a aquest objectiu comú.
A final de 2016 el Consell va crear
la nova imatge de reserva de
biosfera amb l’objectiu d’impulsar
la promoció d’aquest concepte.
I encara que la declaració de
la reserva es va produir fa més
de vint anys, encara quedaven
reptes a assolir pel que fa a la
difusió. Amb aquesta nova imatge

es pretenia donar a conèixer què
és i què significa pertànyer a la
xarxa de reserves de biosfera
de la UNESCO. I després d’un
notable augment en el grau de
coneixement, ara el Consell fa una
passa més i pretén promocionar
aquest concepte amb la creació
d’una marca que atorgui a
productes i serveis un valor afegit.
Pretén reconèixer el qui s’esforça
per crear o produir des del vessant
mediambiental i sostenible.
Amb anterioritat, cap a l’any 2011,
es va crear el Club de Producte
Turístic de la Reserva de Biosfera.
Fou el precedent. En aquell
moment era un projecte amb un
únic objectiu, el turístic. Més de
vint empreses s’hi van sumar. Però
no va evolucionar, es va quedar
estancat.
Amb la creació del logotip de la
reserva de biosfera, el Consell
va veure l’oportunitat per tal que
aquella primera idea, centrada
només en producte turístic, es
reactivés i s’ampliés. Es van
prendre com a model marques
que ja funcionen a altres reserves
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de biosfera com Lanzarote, La
Palma i les Terres de l’Ebre.
La marca ha nascut amb quinze
categories diferents, i l’opció
d’ampliar-se segons les necessitats
que es vagin detectant. Cada
categoria
s’integra
en
dues
grans famílies. Així, en producte,
s’inclouen les empreses dedicades
a artesania alimentària, artesania
no alimentària, carn, formatge,
fruita, horta, mel, oli, ous i vi.
Pel que fa a serveis turístics, s’hi
poden sumar allotjaments turístics,
restauració, activitats turístiques,
botigues especialitzades i visites a
indústries agroalimentàries.
El Consell va aprovar el reglament
i també les fitxes amb tots els
requisits que s’han d’incloure
segons cadascuna de les tipologies.
Així, a tall d’exemple, un hotel
que se sumi a la marca haurà
d’incloure
productes
locals,
com a mínim tres famílies de
productes elaborats a l’illa. Haurà
d’oferir els pícnics amb materials
biodegradables o reutilitzables. En
la carta haurà d’indicar quins plats
utilitzen productes de Menorca
o quins han estat elaborats amb
productes d’agricultura ecològica
certificada. Aplicarà una política de
reducció de plàstics. O adoptarà
mesures per a l’estalvi energètic.
I així, fins a un màxim de setze
requisits obligatoris i setze més de
recomanables.
En el cas de les empreses de
producció de mel, una altra
tipologia que pot sumar-se a la

marca, les casetes han d’estar
ubicades tot l’any a Menorca i
hauran de tenir un pla de prevenció
d’incendis, entre altres requisits. Tal
com assenyala el tècnic en turisme
sostenible
del
Departament
de Medi Ambient i Reserva de
Biosfera, Vladimir Martínez, les
empreses han de complir un vint
per cent inicial dels requisits (entre
obligatoris i opcionals). I al cap de
tres anys, quan es faci la revisió,
s’hauran d’haver ampliat aquests
compliments fins al cinquanta per

cent dels requisits. Per tant, hi haurà
una millora constant d’aquestes
empreses envers la qualitat social
i ambiental de l’illa.
Per tal de difondre aquesta marca,
el Consell treballa en un pla de
comunicació i posa en marxa
una pàgina web exclusiva (https://
marcamenorcabiosfera.org).
Martínez apunta que un dels grans
objectius que persegueix el Consell
és que els menorquins «se sentin
orgullosos» del producte local i es
promogui el respecte i l’amor per la
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cosa produïda a l’illa d’una manera
sostenible i responsable. A més,
pel que fa als visitants, aquesta
marca pretén informar-los que
darrere l’etiqueta que acompanya
un bòtil de vi, un pot de mel, una
dotzena d’ous o un restaurant hi
ha una empresa compromesa amb
Menorca i que fa feina per mantenir
la imatge tradicional illenca.
A més de la pàgina web, també
es farà una campanya en xarxes
socials i tríptics informatius sobre
la marca Reserva de Biosfera.

OPINIÓ

Equilibrio medioambiental, progreso
social y crecimiento económico

María García,
Secretaria General de PIME

Desde su inicio, la denominación
de Menorca como reserva de
biosfera ha sumado esfuerzos,
principalmente en el ámbito de la
sostenibilidad medioambiental, y
ha servido para tener una percepción más palpable de nuestro entorno, para sumar a nuestra conciencia la necesidad de preservar
el medio natural y para comprender que uno de nuestros mayores
activos está en el territorio.
Acciones de promoción del producto local, como la creación de
la marca Made in Menorca o la
marca Reserva de la Biosfera, así
como el contrato agrario de la reserva de biosfera (CARB) en colaboración con los propietarios de
fincas rústicas, son ejemplos de
la materialización de dicha conciencia.
Pero es un error caer en la complacencia de que se ha avanzado
mucho. Los retos a los que se enfrenta Menorca sólo se pueden
resolver desde una perspectiva
global que también tenga en cuenta los tres pilares de la reserva:
el equilibrio medioambiental, el
progreso social y el crecimiento
económico.
Entre los objetivos de Menorca
Reserva de Biosfera, la vertiente
más relevante y más olvidada ha
sido el desarrollo económico. No
ha existido una comunión entre la
actividad económica y la necesidad de preservar el medio natural a la hora de tomar decisiones,
objetivo alcanzable, deseable y
virtuoso para la consecución de
los objetivos de la reserva. Entendemos que de ahí deriva la falta de evolución en ese objetivo.
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Definir una estrategia de desarrollo empresarial es un reto enorme
en el contexto económico y social actual, a lo que debemos añadir que somos un territorio aislado y disgregado y de la biosfera;
pero no es imposible.
En muchas ocasiones se enfatiza
en que el crecimiento económico
tiene un coste en la preservación
del medio natural, señalando a
los sectores productivos como
perturbadores del equilibrio medioambiental; pero en la mayor
parte de los casos estos planteamientos se deben a la torpeza
de confundir crecimiento con depredación, a la falta de conocimiento del funcionamiento del tejido productivo y a la necesidad de
mostrar excesos singulares para
justificar limitaciones generales.
Ante este distanciamiento es imprescindible promover la combinación de los principios y las demandas de los agentes económicos con los objetivos que debemos cumplir como reserva de
biosfera.
Por mi trayectoria profesional
debo decir que los pequeños y
medianos empresarios manifiestan esa conciencia social y medioambiental, y aunque a muchos
pueda sorprenderles, con mucha
más coherencia y más convencimiento que el que generalmente
se otorga al empresariado.
Claro ejemplo de ello son los
propietarios de fincas rústicas.
Precisamente gracias a ellos, nuestro entorno natural se encuentra en condiciones óptimas para
que podamos continuar manteniendo la declaración de reserva

de biosfera. Creo que no puede
ponerse en duda que su labor y
dedicación a este menester es
uno de los puntales de la reserva, y sin embargo, la dificultad en
sobrevivir exclusivamente con la
actividad agraria, es actualmente
complicada.
También mencionaré a los empresarios náuticos, tanto en su
vertiente industrial como en la
de ocio náutico, que prestan sus
servicios a los usuarios del mar,
que sienten como la preservación
del medio natural les está expulsando de dicho medio. Cuando
no debería existir duda alguna en
cuanto a sus planteamientos medioambientales sobre el medio
marino, sobre la necesidad de
preservarlo y de mantenerlo. Son
plenamente conscientes que sin
él su actividad desaparecería y,
por tanto, su interés se centra en
que Menorca siga conservando
sus calas y playas limpias, pero
no a costa de prohibir su uso. Esperemos que la reciente ampliación de la reserva de biosfera ha-

cia la zona marítima se convierta
más en una oportunidad que en
un nuevo escollo para esta actividad.
Es deseable que la reserva deje
de ser la excusa para el establecimiento de restricciones, limitaciones y oposición a nuevas inversiones y proyectos, y que estos
esfuerzos se centren en reconocer la valentía de poner en marcha nuevos proyectos e iniciativas,
proponiendo alternativas que encajen en nuestro entorno.
Estamos dispuestos a ofrecer
el mejor producto y a prestar el
mejor servicio, y dispuestos a
competir en mercados en los que
la igualdad de oportunidades no
impera. Pero para ello es necesario que el hecho de producir en
Menorca no suponga una merma
de nuestra competitividad en el
mercado global. Afortunadamente, existen corrientes de consumo
que se decantan por los productos artesanales, vinculados a economías locales y con valor añadido, pero todavía su extensión
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no es mayoritaria. En este contexto, Menorca debe ser consciente que es necesario impulsar
la evolución económica positiva
que siga generando riqueza y que
distribuya los beneficios en el entorno local, y todo ello debe ser
compatible con la declaración de
reserva de biosfera.
Deberíamos centrarnos en fijar
objetivos para un crecimiento inclusivo, en el que cabe la economía circular con la eficiencia en
el uso de los recursos, en el que
cabe el desarrollo empresarial en
un entorno a preservar y que sea
respetuoso con los recursos naturales, en el que cabe que nos
encaminemos hacia una producción sostenible basada en la generación de energía con fuentes
renovables y a costes competitivos; pero en el que no tengamos
que lamentarnos de seguir perdiendo fuelle económico porque
no hemos tenido en cuenta las
consecuencias de determinadas
medidas que no ayudan al progreso empresarial.
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Fotos Pep Arcos

La baldritja,
a la corda fluixa

Se submergeix amb un breu impuls de les potes. Quan vol guanyar profunditat o perseguir un
peix, empra les ales com si fossin
rems. Volant sobre la mar troba el
seu vertader domini. S’eleva sempre de cara al vent, i en situacions
de calma s’ajuda amb una breu
carrera. Vola a poca alçada, alternant el planatge amb profunds
aletejos, una conducta molt característica que facilita una primera
diagnosi i permet distingir-la d’altres aus marines com les gavines o
els mascarells.
Només s’atraca a terra per nidificar. Ocupa les colònies mesos
abans de la posta dels ous. Les
relacions de parella solen ser de
per vida. Tornen any rere any, no
només a la mateixa colònia, sinó
també al mateix niu.

I Menorca és una d’aquestes terres
que utilitza per a la nidificació. Parlam de la baldritja balear (Puffinus
mauretanicus), l’única au marina
endèmica d’Espanya. Fins fa uns
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anys es considerava una subespècie de la baldritja mediterrània.
Però ara ja no. És una espècie per
si mateixa. I està amenaçada. Molt
amenaçada. Està inclosa en el Llibre vermell de les aus d’Espanya,
que elabora la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura
i que la classifica en «perill crític
d’extinció». Es tracta de l’inventari més complet sobre l’estat de
conservació d’espècies d’animals i
plantes a escala mundial. Així mateix, cal destacar que en el Catàleg
nacional d’espècies amenaçades
apareix com «en perill d’extinció».
D’aquí que s’hagin desenvolupat
diferents programes de seguiment
per tal de detectar les majors amenaces de l’espècie i proposar mesures de conservació que permetin
reduir la pèrdua d’exemplars.

I és que la baldritja és una espècie
de gran importància per a la biodiversitat, ja que es considera un indicador de la salut mediambiental de
la Mediterrània.
Aquesta espècie endèmica només
cria a les Balears, però en els seus
desplaçaments pot arribar fins a
l’Atlàntic i el Cantàbric. Durant el
període reproductor es pot observar en aigües de la Mediterrània occidental i de l’Atlàntic est; per tant,
és possible veure-la durant la seva
hibernada en aigües franceses, angleses o, fins i tot, prop de la mar
del Nord.
La baldritja és, en certa manera, el
nostre os polar, especialment sensible a la mortalitat originada per
causes que no són naturals.
David García, membre de la Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat
de les Illes (IRBI) i de la Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/BirdLife,
explica que a Menorca la baldritja
nidifica de forma concreta i controlada als penya-segats de la Mola,
on estan localitzats una vintena de
nius. També la podem trobar a l’illa
de l’Aire, tot i que darrerament no hi
ha nius localitzats. És una presència
més aviat erràtica. Hi ha altres dos
indrets on la baldritja pot aprofitar
l’agrest territori per nidificar. Es tracta dels penya-segats de Cavalleria i
la Mola de Fornells, tot i que encara
s’ha de verificar la presència de nius
d’aquesta espècie.

Localitzar nius, desenvolupar programes de seguiment i conèixer
l’èxit reproductor d’aquesta espècie, així com les taxes de supervivència i àrees d’alimentació mitjançant marcatges amb registradors
de GPS, són algunes de les tasques
que desenvolupa David García arreu de les illes i també a Menorca.
I en aquests moments Menorca
té una població aproximada de
200 parelles, totes localitzades a
la zona de la Mola. En el conjunt
de les Balears, la xifra és de devers
3.000 parelles reproductores.
García apunta que la de la Mola «és
la colònia estrella». La seva localització facilita la feina dels experts
i investigadors, ja que permet entrar-hi i fer-ne un seguiment visu25

al i detallat per dur-ne un control
exhaustiu. A més, afegeix que la
importància de la colònia de baldritges de l’illa creix perquè la població de Menorca és diferent de
la resta de les Balears. I per tant,
la fa encara més atractiva: «És una
espècie d’hibridació», assegura. És
més petita i més blanca que els
seus parents de Mallorca i les Pitiüses.
Pel que fa a les principals amenaces, David García explica que hi
ha tres grans factors que posen
en risc aquesta espècie endèmica. Per una banda, fa referència a
la depredació d’espècies introduïdes, com les rates i els moixos, que
ataquen els nius. Hi ha constància
que l’any 2000 un sol felí va matar
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Tipus de baldritges i les seves diferències
BALDRITJA BALEAR
(puffinus mauretanicus)

BALDRITJA MEDITERRÀNIA
(puffinus yelkouan)

BALDRITJA CENDROSA
(Calonectris diomedea)

De la mida d’una
gavina mitjana. Fosca
per sobre i més clara
per sota, però sense
presentar contrast
(parts inferiors
‘brutes’).

La baldriga
mediterrània és molt
semblant a la balear,
però lleugerament
més petita i presenta
un contrast evident
entre parts superiors
fosques i inferiors
blanques.
Els ocells de Menorca es consideren una
població «híbrida» entre les dues espècies
i són més petites i blanques que les seves
parentes de Mallorca i Pitiüses.

És més gran, de la mida d’un
gavià argentat (però més
estilitzada), amb ales arquejades
i vol més relaxat que les altres
dues baldritges. Marró cendrós
per damunt i blanca per sota,
bec groc.

en pocs dies més de 20 baldritges
adultes de la colònia de la Mola
de Maó. D’aquí que un dels principals projectes per a la conservació
d’aquesta espècie és l’erradicació
dels depredadors de les colònies
de nidificació. Es desenvolupen
campanyes de captura de moixos
i es pretén la desratització total
dels illots on aquestes aus marines
crien.
Una altra causa de la mortalitat
de la baldritja és la contaminació
lumínica. Atretes per la llum i en
època de vol, els exemplars joves
avancen fins a les zones urbanes,
s’enlluernen, es desorienten i cauen exhaustes. I allà estan exposats
a perills com col·lisions, atropellaments i una major vulnerabilitat als
depredadors, com els moixos. En
aquest cas, García fa referència a
una campanya de conscienciació
de la població. Si se’n localitza un
exemplar, és important fixar-se si
està identificat i comunicar la troballa a l’112.
A més, fa referència a un altre factor. Els penya-segats marins de la
Mola són inestables i l’enfonsament d’alguns punts pot suposar la

pèrdua de nius. És el que va passar
fa uns mesos.
L’expert apunta que les amenaces
no només són locals, sinó que van
més enllà, «són fora» de les aigües
balears. Un cop abandonen el niu
i surten a la recerca d’aliment, posen rumb i poden arribar a moure’s entre el Delta de l’Ebre i el cap
de Creus. I allà pateixen una nova
amenaça, la captura accidental per
arts de pesca, en especial el palangre. Les baldritges es veuen atretes
per l’esquer que fan servir aquestes barques, com sardina i seitó, i
a vegades queden enganxades en
els hams. El comportament gregari
de les baldritges i la seva associació habitual amb embarcacions de
pesca pot causar una mortalitat en
massa, quan una barca cala l’art a
prop d’un grup. L’època més complicada és la de l’alimentació dels
polls, que oscil·la entre maig i juny.
És quan es produeix la majoria de
les captures accidentals per les arts
de pesca.
Les aturades biològiques en l’activitat pesquera durant el període
de cria podrien provocar també
una baixada en la productivitat de
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les colònies, a causa de l’absència
de descarts pesquers. En aquest
sentit, es fa pinya amb el sector
pesquer per poder aplicar mesures
que ajudin a reduir aquestes captures accidentals. La pesca nocturna
podria ser una opció, entre moltes
altres que encara s’avaluen. Allò
que és clar és la insistència en la
divulgació i conscienciació, dirigides, en aquest cas, al sector pesquer, per al qual les captures també són un problema. D’acord amb
els darrers estudis, la població de
baldritja balear decreix en un 14 per
cent cada any i, si es mantenen les
amenaces actuals, s’extingiria en
poc més de mig segle.
Cal ressaltar que SEO/BirdLife treballa activament en la conservació
de la baldritja balear, a través de
projectes com el LIFE IP Intemares (que té per objectiu consolidar la Xarxa Natura 2000 i millorar la conservació dels hàbitats
i espècies que justifiquen el seu
valor), o els projectes del programa Pleamar, que cerquen la col·
laboració dels pescadors per minimitzar el problema de les captures
accidentals.

Més producte local i
menys malbaratament
Aquell trosset de pa que ha quedat damunt la taula, aquella fruita o
hortalissa que no s’ha emprat i que
ha acabat podrint-se. O aquell plat
cuinat que tampoc s’ha consumit i
que, després de passar uns quants
dies al frigorífic, ja no fa gana. Tots
aquests aliments solen acabar tirats als fems. Cadascun de nosaltres malbarata, de mitjana, fins a 43
quilos d’aliments a l’any, segons es
desprèn de l’Estudi del potencial de
producció i fluxos alimentaris a l’illa
de Menorca, que analitza amb un
alt grau de detall la forma com els
menorquins s’alimenten.

Aquest document pioner i ben
innovador, que va encarregar el
Consell amb l’ajuda econòmica
de la Fundació Daniel & Nina
Carasso i la col·laboració de
Justícia Alimentària, és un treball
de diagnosi, un punt de partida per
emprendre polítiques públiques i,
per tant, contribuir directament a
l’economia circular i, en especial,
al sector primari. Sens dubte, el
Consell ha posat l’alimentació al
centre de la biosfera.
L’executiu insular entén que el
consum de productes de proximitat
és una prioritat tant des del punt de
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vista mediambiental com social. I a
més, és indiscutiblement un motor
de dinamització de l’economia
local.
Hi havia un desconeixement clar
sobre la visió unitària i general de
tot allò que es produïa a l’illa i el
que es consumia de cada tipus de
producte. I ara, gràcies a aquest
estudi, s’ha obert un camí que segur que permetrà iniciar un llarg recorregut en les polítiques alimentàries. De fet, el Consell ha obert set
línies de treball per poder avançar
en aquesta implementació de l’estratègia alimentària. Entre aquestes,

REPORTATGE

L’estudi parla d’una
sèrie d’indicadors
que permeten
conèixer on som
i cap on avançar
per aconseguir
la sobirania
alimentària

destaca la promoció de dietes i la
producció saludable i sostenible, la
promoció de la producció agrària i
pesquera o la compra pública responsable en alimentació.
El document, de mig miler de pàgines, parla de producció, consum,
fluxos, impacte i malbaratament
d’aliments, és a dir, una sèrie d’indicadors que permeten conèixer
on som i cap a on cal avançar per
aconseguir la sobirania alimentària.
L’informe confirma que els consumidors valoren positivament la
qualitat del producte local, encara
que pesa més el seu preu, elevat.
També indica que l’agricultura és
escassa. No hi ha prou diversificació de cultius i els costos de producció són elevats perquè l’activitat sigui rendible.

CONSUM

que el peix i les patates ocupen
les darreres posicions. A tall de
curiositat, consumim més formatge que pa; el doble de fruita que
de carn, i pràcticament menjam el
mateix de peix que de patates. Crida especialment l’atenció que pel
que fa al formatge es consumeix
producte importat en gairebé la
seva totalitat. En consumim 6.600
tones i en duim de l’exterior 6.143.
De les 3.500 tones que es fabriquen a l’illa, més de 2.000 acaben
consumint-se fora de les nostres
fronteres. I una altra curiositat: a
Menorca es consumeixen 15.800
tones de fruita, quan l’illa només
en produeix 1.030 tones. Similar és
el que passa amb l’horta, amb un
consum de més de 10.000 tones i
una producció que just supera les
1.000 tones.

PRODUCCIÓ

PRODUCCIÓ
A Menorca es produeixen prop de
28.000 tones d’aliment cada any,
un 58 per cent de les quals es consumeixen a la mateixa illa. El 42 per
cent restant s’exporta en forma de
llet i formatge. Un dels aspectes
més interessants és que aquesta
producció genera un impacte en
concepte d’ocupació directa de
1.100 treballadors, cosa que representa un 3,2 per cent de la població
activa.
Per a aquesta producció l’illa empra 23.300 hectàrees, és a dir el
33 per cent del territori. Més de la
meitat del que es produeix és llet.

CONSUM
A Menorca es consumeixen prop
de 78.000 tones d’aliments, de les
quals, el 19 per cent són producte
autòcton. El 81 per cent restant és
importat. D’aquestes tones totals
que els menorquins consumim, la
fruita, l’horta i la llet encapçalen la
llista de productes més demandats
i que menjam més sovint, mentre
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L’altra 12 per cent és formatge. I el 6
per cent és carn. L’horta, la fruita, el
peix i les patates representen el 10
per cent restant.

MALBARATAMENT
Una dada rellevant és la gran quantitat d’aliments que es malbaraten.
Acaben al contenidor del rebuig
11.785 tones d’aliments que havien estat adquirits per al consum,
és a dir el 15,3 per cent del
consum total. Però, qui
malbarata més? L’estudi alerta que són les
llars les que més ús
fan de l’acció de tirar aliments a les
escombraries.
Els
residus domèstics
dupliquen els que
es generen en allotjaments turístics i
en bars i restaurants.

RESIDUS
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L’informe en qüestió desvela que
les llars tiren el 41 per cent de tots
els aliments que es malbaraten a
l’illa. Hem de concretar, tanmateix,
que és el sector que més consumeix. Per la seva banda, el sector
de l’hoteleria tira al contenidor el
21 per cent de tot el que es malbarata. A aquests dos sectors hi hem
d’afegir la quantitat d’aliments que
es tiren als fems durant el procés
de producció i que representen el
32 per cent del total. No hi ha dubte
que reduir aquest malbaratament i
limitar la generació de residus és
una de les línies que el Consell es
marca com a prioritàries per avançar cap a la sobirania alimentària.
Les xifres sorprenen.

Foto Agència Menorca Reserva de Biosfera

IMPACTE
Ningú no dubtarà que importar
producte vol dir generar moltes
més emissions que quan el producte que es consumeix és local. I
l’estudi dedica esforços a analitzar
aquests dos pols.
Així, l’autor de l’article assegura
que els productes importats es
transporten en vaixell i en camió
fins a arribar a l’illa i, després, en
furgoneta. Des de la Península fins
al consumidor final aquests productes importats recorren entorn
de 800 quilòmetres, amb tot el que
això representa per a l’aliment en
qüestió.
Per la seva banda, els productes
locals es transporten en furgoneta
fins al consumidor final. I recorren, d’aquesta manera, una mitjana
de 20 quilòmetres fins a arribar al
consumidor final. Això vol dir que
el producte importat genera 6.300
tones de CO2, mentre que el local,
416 tones.

IMPACTE
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OPINIÓ

Present i futur del sector
agroalimentari de Menorca

Tolo Mercadal,
Director comercial de
Sa Cooperativa del Camp
de Menorca

Fa uns mesos el Consell Insular
de Menorca va encomanar i fer
públic un estudi que ens donava
una visió clara del que passa amb
el producte local. Sense entrar a
valorar l’exactitud de les dades,
aquest informe diu que Menorca
presenta un dèficit comercial alimentari valorat gairebé en 154 milions d’euros, que estadísticament
es tradueix en el fet que «el 93 %
de la fruita prové de fora de l’illa,
el 93 % dels làctics consumits són
importats, el 91 % del peix consumit és importat, el 74 % de la carn
consumida és importada, i només
el 17 % dels consumidors compren
producte local».
Si aquest diagnòstic és bo, que
jo crec que sí que ho és, és evident que hem de decidir què volem realment per a la nostra illa a
curt i mitjà termini i com afrontam
aquestes dades.
Un dels principals problemes als
quals ens enfrontam és la falta de
consciència entre els consumidors.
Aquesta tasca d’informar, formar i
sensibilitzar l’haurem de fer entre
tots els implicats que tenim la vocació i la responsabilitat de fer que
aquestes dades s’inverteixin en el
termini més curt possible.
El sector primari és el primer interessat a fer autocrítica i assumir
el paper que li pertoqui acceptant i assumint, en primer lloc, la
situació actual i, a partir d’aquí,
veure quines són les mesures que
es poden aplicar de manera intel·
ligent i, sobretot, cercant la unió
del sector i de les diferents àrees
productives.
El sector de la gastronomia ha de
ser el principal motor i el far que
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ha de guiar la tendència a seguir,
emprant i respectant el producte
local. Ells són els millors prescriptors dels nostres productes i, a la
vegada, els millors ambaixadors.
L’hostaleria va prenent consciència del seu paper i cada vegada
posa més en valor els productes
elaborats a l’illa. Són un motor
molt important, perquè tenen el
volum que permet produir sense
riscos, un compromís que han de
tenir amb el sector, ja que sense
aquest compromís es produeixen
excedents, que tant de mal fan al
productor i al comercialitzador.
El consumidor és la peça clau.
És qui compra, qui tria i és la garantia de futur. El producte local
ha de ser present dins els menús
familiars, els menjadors escolars,
els hospitals, les botigues de proximitat... Sobre aquest segment
és on més esforç hem de posar
per aconseguir que aquest 17 %
augmenti com més aviat millor.
Aquest seria l’indicador que feim
les coses bé.
Per acabar, l’Administració ha de
tenir una posició ben clara i definida del que pensa i del que vol
fer i, sobretot, com ho vol fer.
Ja no hi ha excuses ni pretextos,
el diagnòstic és clar i s’ha d’actuar
de pressa. Per fer-ho fa falta fer
feina sobre tres grans pilars.
En primer lloc, la cohesió entre
tots el que hi intervenim és el pilar
més important que hem de mantenir. A partir d’aquí no fa falta res
més que fer feina amb una estratègia consensuada.
Hem de començar per discriminar positivament tots els qui es

Fotos Sa Cooperativa del Camp
de Menorca

vulguin implicar per donar visibilitat al producte local, bars, restaurants, escoles, hotels, entitats,
institucions, comerços...
Tots volem i necessitam vendre
més, però que cadascú faci la
guerra pel seu compte té un recorregut curt i conseqüències poc
favorables a mitjà termini. Aquest
camí no serà fàcil, ho tenim clar.
Però s’ha demostrat que junts,
tots els agents que intervenim en
aquesta cadena, podem aconseguir millorar molt l’actual situació.
En segon lloc, tenir credibilitat,
un valor tan difícil d’aconseguir i
tan bo de fer de perdre. Per això
hem de ser molt rigorosos amb el
frau i establir totes les mesures de
control necessàries per evitar els
enganys.
La credibilitat és un valor que permetrà que les generacions futures
adquireixin uns hàbits i una estima
cap al producte, el productor i el
territori, per tal que sigui un veritable signe d’identitat del que som,
d’on venim i on anam.
En tercer lloc, la creativitat. Hem
d’apostar pels productors joves
que tenen il·lusió i empenta amb el
suport dels productors que tenen
més experiència i que saben molt
bé el que han de fer i hi estan disposats. El sector és conscient que
s’ha de moure i de modernitzar,
i sobretot s’ha de fer visible. La
transformació de les matèries primeres és una assignatura que tenim pendent i, si volem continuar
a primera línia, ho haurem de fer.
Hem de dotar els productes del
màxim valor afegit per ser competitius en preus, formats i condicions. De vegades volem que ens

comprin el que produïm, però no
tenim en compte les tendències
del mercat, i valdria la pena saber
ben clar quina és la demanda per
poder adaptar l’oferta.
Som un gran defensor de l’anomenat capitalisme conscient, que
no és més que saber el que venem, com venem, a qui venem i
què es fa amb tot el que genera
aquesta venda, és a dir com ho
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reinvertim. A Menorca tenim molta capacitat productiva, molta capacitat de reinventar-nos, tenim
actitud, humilitat i capacitat de
sacrifici. En definitiva, tenim el que
necessitam per poder ser una illa
amb identitat alimentària, territorial, i de ple dret una reserva de
biosfera única.
Hem de fer un esforç, però segur
que valdrà la pena.
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Posem fi als dubtes
a l’hora de reciclar

Els 30 grans dubtes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
És una escena que se sol repetir en
més d’una ocasió: un element de
rebuig a la mà i dubtant si el dipositam al contenidor gris o al groc.
Són molts els elements que la majoria de ciutadans ja tenen assumit
on han de dipositar-se, però n’hi
ha molts d’altres que ens fan dubtar i, a vegades, tot i voler-ho fer
bé, acabam caient en l’error. Hi ha,
per exemple, consens generalitzat
sobre les ampolles de plàstic, les
llaunes d’acer de begudes i els envasos de llet. Però, què feim amb
els estris de cuina, els taps de plàstic o de metall, les càpsules de cafè
o les safates de porexpan?
I tot i que n’anam aprenent, enca-

ra hi ha molts productes que van a
parar al contenidor equivocat.
I aquests seran els protagonistes de
l’article que teniu entre les mans.
Volem fer referència de manera

clara als productes que solen generar dubtes a la població i que o
bé acaben en el contenidor erroni
o bé s’haurien pogut reciclar, però
han acabat en el contenidor gris.

Les curiositats:
Amb 6 brics es pot fer una capsa de sabates. 40 botelles de plàstic
poden convertir-se en un forro polar i 80 llaunes de begudes es poden
transformar en una llanta de bicicleta. 8 pots de conserva poden tenir
una segona vida com una olla de cuina i 550 llaunes poden ser una
cadira.
A més, cada envàs reciclat té el seu impacte en la lluita contra el canvi
climàtic i la contaminació. Reciclant 6 llaunes o brics es contraresta
l’emissió equivalent a deu minuts d’un tub d’escapament.
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Paper d’alumini: si està net, al contenidor
d’envasos lleugers
Bolquers: al rebuig
Cartutxos d’impressora i fotocopiadora: a la
deixalleria
Desodorant de bola: si és un envàs de plàstic, al
contenidor d’envasos lleugers; si és de vidre, al
contenidor verd
Estris de cuina: a la deixalleria
Farmaciola: restes de medicaments, a la farmàcia;
restes de cures (gases, esparadraps...), al rebuig
Infusions: es poden compostar amb la matèria
orgànica
Insecticides: els domèstics, al contenidor
d’envasos lleugers; els industrials, a la deixalleria o
a gestor autoritzat
Joguines: si estan en bon estat, es poden donar
perquè es puguin reutilitzar; la resta es poden
dipositar a la deixalleria
Llaunes de conserves: al contenidor d’envasos
lleugers
Embolcalls de magdalenes: embolcalls i bosses
de plàstic, al contenidor d’envasos lleugers; els de
cel·lulosa es poden compostar
Raspalls de dents: al rebuig
Tampons i plàstics aplicadors: al rebuig
Taps de suro: es poden compostar amb la
matèria orgànica
Targetes de crèdit: al rebuig
Tovalloletes: al rebuig
Embolcalls de caramels: al contenidor groc; però
els xiclets, al rebuig

CONTENIDOR GROC:
• Envasos d’aigua, iogurt,
detergent, higiene i neteja

18. Gots i plats de plàstic: al
contenidor groc
19. Taps: és igual que siguin de
metall o de plàstic, tots van
al contenidor groc
20. Miralls, cendrers,
gots, vaixella,
ceràmica: mai al
verd; han d’anar
a la deixalleria
21. Càpsules de cafè:
a la deixalleria
22. Motlles de
silicona: al rebuig
23. Tubs de pasta
de dents: al
contenidor
d’envasos
lleugers
24. Bombetes: si són de
filaments tradicionals, al
gris; les de baix consum o
fluorescents, a la deixalleria
o a botigues on es venguin
bombetes
25. Safates de porexpan: al contenidor groc
26. Embolcalls d’alumini de mantega: al contenidor
groc
27. Rodets de fil: al groc
28. Poals de plàstic: a la deixalleria
29. Paper plastificat emprat a carnisseries i
peixateries: al rebuig
30. Bolígrafs: al rebuig

CONTENIDOR BLAU:
• Diaris i revistes

• Brics de llet, suc, vi, sopa

• Envasos de cartó d’alimentació,
sabates, congelats

• Envasos d’alumini de conserves,
begudes

• Paper d’impressió, sobres,
cartolines

• Llaunes d’acer de begudes

• Paper d’embolicar

• Bosses i embolcalls de plàstic

• Llibretes, llibres, guies

• Paper i safates d’alumini
• Aerosols
• Pots de
desodorant
• Tapes i taps
metàl·lics
• Safates de
porexpan
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CONTENIDOR VERD:
• Bòtils de vidre: de cervesa,
vi, cava, sidra, begudes
espirituoses, licors
• Pots de vidre de perfums,
cosmètics, colònia
• Recipients d’aliments: iogurts,
melmelades, conserves, salses,
llegums, vegetals
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El CARB,

un reconeixement al paper
de la pagesia professional
Un reconeixement als serveis
ambientals i culturals que
els agricultors i ramaders
professionals
de
l’illa
ofereixen al conjunt de
la població. Aquest és
l’objectiu
principal
del
programa anomenat Contracte
Agrari de la Reserva de Biosfera
(CARB), un instrument que
va néixer l’any 2005 i al qual
a hores d’ara ja s’han adherit
devers dues-centes finques de
Menorca, que representen devers
la meitat dels llocs tradicionals del
territori insular. No es tracta d’una
simple ajuda econòmica per a la
supervivència de l’activitat, sinó
que pretén retornar al sector agrari
una petita part d’allò que ofereix a
l’illa i de què tothom es beneficia.
Les
parets
seques
sense
enderrossalls i ben cuidades. Les
síquies, els aljubs i les cisternes
de les finques en perfecte estat
de conservació i, si més no, en
funcionament. Els tancaments
dels llocs dotats d’autèntiques i
tradicionals barreres d’ullastre. Els
boscarrons cuidats per allunyar
qualsevol risc d’incendi, procurar
ombra als animals i, especialment,
contribuir a l’adaptació als efectes
del canvi climàtic, ja que, quan es
redueix densitat, aguanten millor
els episodis de sequera. Tots
aquests elements creen la imatge
que ens agrada observar i que
forma part de l’autèntic paisatge
menorquí, aquell que ens captiva

COMPROMÍS

UNITATS

IMPORT

EXPEDIENTS

% PRESSUPOST

HÀBITATS FRÀGILS

8 hàbitats

3.600,00 €

7

0,54%

3,61%

19 beurades

5.700,00 €

9

0,86%

4,64%
5,15%

AMBIENTALITZAR BEURADES

% EXPEDIENTS

CONTROL BIOLÒGIC: ATRAIENTS

35,32 hectàrees

12.362,00 €

10

1,86%

CONTROL BIOLÒGIC: FEROMONES

30,77 hectàrees

10.769,50 €

8

1,62%

4,12%

XERMAR VORERES

50.032,76 metres quadrats

125.081,90 €

103

18,81%

53,09%
78,35%

ACLARIR BUSCARRONS

201.670,14 metres quadrats

403.340,27 €

152

60,64%

BARRERES D’ULLASTRE

17 barreres

6.650,70 €

9

1,00%

4,64%

VARIETATS LOCALS DE FRUITA

8 hectàrees

2.400,00 €

6

0,36%

3,09%

APICULTURA

41 sol·licitants

12.300,00 €

41

1,85%

21,13%

281,27 hectàrees

11.250,80 €

12

1,69%

6,19%

ITINERARIS DE PAS

2 sol·licitants

800,00 €

2

0,12%

1,03%

FORMACIÓ

12 sol·licitants

1.800,00 €

12

0,27%

6,19%

ELEMENTS ETNOLÒGICS HIDRÀULICS

2 elements

2.230,00 €

2

0,34%

1,03%

BOMBES SOLARS D’EXTRACCIÓ D’AIGUA

4 bombes

11.837,53 €

4

1,78%

2,06%

ROTACIÓ DE CULTIUS

PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES
SÍQUIES
TORRENTS
INCREMENTS*

1 placa

2.803,20 €

1

0,42%

0,52%

7.172,60 metres quadrats

48.303,70 €

27

7,26%

13,92%
0,52%

105 metres

2.100,00 €

1

0,32%

TOTAL EXPEDIENTS

TOTAL IMPORT

% PRESSUPOST

% EXPEDIENTS

OCUPACIÓ DE LA DONA

64 sol·licitants

37.712,63 €

5,67%

32,99%

CUSTÒDIA O AGRICULTURA ECOLÒGICA

25 sol·licitants

17.425,22 €

2,62%

12,89%

COL·LABORACIÓ EN ESTUDIS

9 sol·licitants

5.250,00 €

0,79%

4,64%

*Projectes que fan augmentar el sostre màxim de les ajudes
FONT: DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA

i ens deixa bocabadats. És la que
ens ve a la ment quan pensam en
la Menorca agrària, tradicional, i
la que ens acompanya quan feim
una volta per l’illa. Aquest paisatge,
però, té qui el cuida i qui el manté
endreçat. I, tot i que fan una feina
silenciosa, generen un retorn a la
societat.
El CARB és, doncs, un acord mutu
entre l’Administració i el titular de
l’explotació, mitjançant el qual la
finca assumeix uns compromisos
respecte a la seva activitat i, a
canvi, rep una compensació.
Totes les finques de l’illa han de
complir una sèrie d’objectius; de
manera que ja fan les coses ben
fetes. Però les que estan adherides
al CARB, a més de complir aquests
objectius que ja venen marcats per
llei, en compleixen un bon grapat
més per tal de fer les coses encara
millor. S’implanta així un model de
bones pràctiques que contribueix a conservar la biodiversitat i a
mantenir el paisatge rural tradicio-
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En vermell, les hectàrees que estan
adherides al CARB

nal, assegura el director insular de
Medi Rural i Marí del mandat 20152019, Miquel Truyol.
Aquest contracte agrari va néixer
l’any 2005 de la mà de la declaració
de Menorca com a reserva de
biosfera, tenint en compte que en
la mateixa declaració ja es deixa
que s’havia de donar suport al
camp en considerar-lo compatible
i necessari per a la conservació
dels valors naturals de Menorca.
Aquella
primera
convocatòria
va beneficiar 53 finques. El salt
quantitatiu va venir el 2009, quan la
línia va animar 146 finques, mentre
que els darrers anys la xifra de
beneficiaris s’ha estabilitzat entorn
de les 200 finques. De fet, la darrera

línia, referida al 2018, va aprovar
195 sol·licituds per un import total
de 718.677 euros.
Miquel Truyol explica de manera
molt
gràfica
com
funciona
aquesta convocatòria: els pagesos
professionals compten amb una
llista de mesures, com si estiguessin
davant un menú, i han de triar els
seus plats preferits. I d’acord amb
aquests compromisos, reben una
compensació econòmica.
L’any passat els compromisos
més sol·licitats van ser la neteja
de boscarrons i l’eixermada de
parets seques, seguits del foment
de l’apicultura i la neteja de
síquies. De fet, en aquesta darrera
convocatòria el CARB ha arribat a
26.392 hectàrees de territori de tot
Menorca en què les coses es fan
millor d’allò a què estan obligats.
Miquel Truyol afirma que a
Menorca el CARB és una realitat
que, a més, està ben consolidada
després de tretze anys de vida.
Hi ha altres territoris europeus

Foto GOB

on se’n parla molt, però encara
no s’hi ha materialitzat. L’illa és un
exemple en el qual emmirallar-se.
El director insular afegeix que, en
el cas menorquí, la convocatòria ha
restringit aquests reconeixements
al pagès professional. I tot i que és
una decisió del Consell, l’executiu
té clar que els primers beneficiats
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han de ser els col·lectius que viuen
de la terra.
Així mateix, és cabdal ressaltar
quan una finca ha dut a terme
un projecte pilot de conservació
(com els desenvolupats amb
els programes Life) i s’obtenen
resultats beneficiosos per a l’illa,
la iniciativa acaba incloent-se en

CONCURS

El quiz de la Reserva
Benvinguts al «Quiz de la Reserva», el joc de preguntes i respostes! En aquesta secció de la revista ONA
podreu posar a prova els vostres coneixements sobre la reserva de biosfera de Menorca. A més, si ens
enviau les respostes i són totes correctes, entrareu en un sorteig entre tots els encertants. El guanyador
o la guanyadora s’emportarà un lot de producte local!

Instruccions
1. Llegiu amb atenció les cinc preguntes que us feim a continuació i pensau bé les respostes.
2. Enviau-nos les solucions, abans de l’1 de setembre del 2019, a menorca.biosfera@gmail.
com tot indicant el vostre nom complet, l’edat i un número de telèfon de contacte.
3. Us respondrem abans del 30 de setembre i us enviarem les solucions*.
Si fóssiu la persona guanyadora del sorteig, us telefonarem per comunicar-vos-ho.

Molta sort!

3. La sargantana balear té coloracions...

PREMI DEL QUIZ 01 DE LA RESERVA:
Foto Gemma Andreu

el CARB i, per tant, s’estén per
tot Menorca, és assumida per la
pagesia i es fa universal.
Cal fer referència, també, al paper
de la dona. Una de cada tres finques
adherides al CARB té una dona
assegurada. La darrera convocatòria
ha premiat 64 explotacions per
tenir madones donades d’alta a la
Seguretat Social a temps complet.
I gràcies a això el sostre màxim que
pot percebre la finca augmenta.
Qui les assegura, veu incrementada
l’ajuda que percep pel contracte
agrari en un 15 per cent.
I és que la dona sempre ha tingut
un paper fonamental en el camp,
però no sempre ha estat el més
reconegut. Per això encara són
necessàries mesures com la
del CARB per estimular que es
garanteixin els drets de la dona en
aquest sector i que es reconegui el
seu treball. «Mantenim aquest punt

de discriminació positiva», apunta
Truyol.
Miquel Truyol fa encara una altra
reflexió. El sector està sotmès
a moltes normatives, i el que
ha quedat clar al llarg dels anys
d’aplicació del CARB és que
aquest contracte garanteix i dona
la seguretat a la ciutadania que
els pagesos compleixen tota una
sèrie de normatives del sector. Per
què? Perquè s’atorga condicionat a
tenir-ho tot en regla.
El CARB, tanmateix, té una sèrie
de reptes de futur que haurà
d’afrontar. El Pla d’Acció de la
Reserva de Biosfera, recentment
aprovat, parla d’ampliar les línies i
la dotació econòmica del contracte
agrari. I això està estretament
relacionat amb el reglament de
minimis. Fa dos anys que Europa
autoritza que el CARB quedi fora
d’aquest reglament que marca que
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els pagesos no poden percebre
en tres anys més de 15.000 euros.
Per tant, Europa avala que aquestes
ajudes no afecten la competitivitat
i que es tracta, per tant, d’una
mesura ambiental. Davant aquesta
realitat el Consell té via lliure per
incrementar la partida que hi
dedica. O potser també podria optar
perquè el Govern de les Illes Balears
o el Ministeri s’impliquessin en
aquesta línia. Però Truyol reflexiona.
Homogeneïtzar la línia per al conjunt
balear podria posar en perill el nivell
d’exigència, sobretot en criteris de
professionalitat. I és que Eivissa i
Menorca es troben a les antípodes,
ja que a les Pitiüses l’agricultura
professional no és tan present i les
característiques de les finques que
demanen ajudes són diferents de
les de Menorca, per la qual cosa
s’hauria d’adaptar a cada illa.

Lot de producte local

a) negres.

Sorteig entre els que responguin correctament
totes les preguntes.

b) verdes.
c) blaves.

Tema: SARGANTANA BALEAR

d) Totes les respostes anteriors són correctes.

Preguntes

4. Una de les curiositats d’aquesta espècie és que...

1. A Menorca trobam la sargantana balear...

a) és un animal vertebrat que pot pol·linitzar
flors.

a) als voltants de les basses d’aigua temporals.
b) en alguns illots que envolten l’illa.

b) és una de les poques sargantanes del món
que se submergeix dins l’aigua.

c) només a l’illa de l’Aire.

c) només en podem trobar a Menorca i Eivissa.

d) a tota l’illa.

5. La densitat de població estimada de la

2. L’origen d’aquesta espècie és:

sargantana balear a Menorca és de...

a) El procés d’especiació que tingué lloc amb
la separació de les illes Gimnèsies o Balears
majors (Mallorca i Menorca) de les illes
Pitiüses.

a) menys de 100 mil individus.
b) més de 150 mil individus.
c) entre 60 i 80 mil individus.

b) És originària de l’illa de Sardenya i va arribar
a Menorca fa aproximadament 18.000 anys.

d) menys de 30 mil individus.

c) Són sargantanes d’una altra espècie que han
pres massa el sol i s’han torrat.

* En el proper número de la revista ONA
publicarem les solucions d’aquest quiz.
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Passat i present
Estiu. Festes. Vida al carrer. Temps de lleure. Costums. Moltes escenes costumistes que ens donen una
idea de com era la vida anys enrere. Molts deveu haver sentit a dir als vostres pares o avis «sembla que
no ho hem viscut, tot ha evolucionat tant i tan ràpid...». I sí. Els canvis han estat molts i grans. Aquestes
imatges que hem anat reproduint al llarg de les quatre revistes que ja han sortit al carrer pretenen donar a
conèixer als més joves com era la Menorca de fa uns anys, però, a la vegada, fer enlairar els records dels
qui van conèixer aquella època i que puguin discernir cares, gestos o accions habituals de la vida diària
dels menorquins. Sens dubte, és evolucionar sense perdre de vista les arrels d’un poble. D’on venim, on
som i cap on anam.

Una altra de Sant Joan.
Fotografia de 1973. Foto de
grup típica dels dies de festes,
en concret de Sant Joan.
En aquest cas, a la imatge
hi ha pioners i caravel·les de
l’Agrupament Sant Jordi-Sa
Nau, de Ciutadella, amb algun
convidat de fora. S’hi pot
observar, entre altres cares,
Paco Muñoz, Miguel Pérez,
Edu Muñoz, Bruno Calafat,
Joan Riutort, Roser Gener, Pere
Caules, Laura Florit i Josep
Portella.

Imatges cedides pel grup de facebook Fotos Antigues de Menorca

Hospital de sang. Imatge presa un
mes de desembre de l’any 1938. La
periodista francesa Andrée Viollis,
redactora del diari francès Ce Soir,
va visitar Menorca acompanyada
del fotògraf David Seymour. Van
immortalitzar l’hospital de sang, encara
en obres. En el centre de la imatge,
d’esquena, Andrée Viollis. A la dreta,
M. Gomila Borràs, secretari de l’S. R. I.,
i a l’esquerra i uniformat, el comissari
polític Juan López Morillo. La foto va
ser presa per David Seymour.
Curiosos. El buc Cabo San Roque
entrant al port l’any 1966, mentre
alguns curiosos l’observen des
de la barana de la baixada a
Calesfonts.

Moll d’en Pons. Imatge que permet observar com ha
evolucionat la zona del moll d’en Pons, des Castell. Es
veu, al fons, l’hotel Hamilton i baix, les antigues coves
per guardar tèquines, que avui en dia s’han reconvertit
en locals de restauració. Sembla que el vapor és el
Jaume II. La foto és cortesia de M. Huguet.

Exploradors. Imatge de principi de segle xx. És un
nombrós grup dels Exploradors d’Espanya, que aquí eren
coneguts com «Es Bois» en referència als boy scouts.
Anaven d’excursió al Fonduco. Miren a càmera davant el
berenador Las Chumberas, que hi va haver en aquesta
zona durant molts d’anys. Si s’observa detingudament,
es poden descobrir detalls que contribueixen a conèixer
millor com s’entretenia i gaudia del temps lliure la joventut
maonesa de fa més de cent anys.

Sant Joan. Imatge de Sant Joan de 1975. Aquesta
fotografia és simptomàtica dels canvis i l’evolució que han
viscut les primeres festes de l’illa, les de Ciutadella, tant en
nombre de cavalls com en afluència de gent. I també, pel
que fa a la vestimenta, cal perdre-hi una estona per veure
com ha canviat tot en aquests anys.
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Costa de ses Voltes.
En primer pla es veu el
monument erigit l’any 1954
per recordar que en aquest
indret va existir la petita
església de Sant Pere. Estava
previst que continués allà,
però es va ensorrar quan es
construïa la costa. Avui en
dia i segons expliquen els
membres del grup de Fotos
Antigues de Menorca, el
monument està rodejat de
vegetació i no és visible.
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Agenda
AGOST

Dies 3 i 10
A les 18.30 hores, «La Ruta Albranca, en família». Ruta
pes Migjorn Gran que se celebra en el marc dels Dimarts as Migjorn en Família. Els infants en són els protagonistes.

ologia, Natura i Cultura. La visita serà guiada per Montserrat Anglada. Cal inscriure’s-hi prèviament a través del
web www.menorcabiosfera.org o del telèfon del Centre
de Geologia de Menorca (971374505).

OCTUBRE

Dia 8
A les 20 hores, al Club Nàutic de Ciutadella, tercera jornada del cicle Diàlegs Davall s’Aigua sobre «L’or blau».
Es passarà un fragment del documental Setantapercent,
el valor de s’aigo i acabarà amb un refrigeri. L’organitzen l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Estació d’Investigació
Jaume Ferrer i la Fundación para la Preservación de
Menorca.

Dia 6
Excursió a la necròpolis de Calescoves. L’activitat s’organitza en col·laboració amb el GOB i s’emmarca en
el programa Som Talaiòtics? que organitza el Departament de Cultura del Consell en col·laboració amb el
GOB. La visita serà guiada per Octavi Pons. És necessari
inscriure’s-hi a través del web www.gobmenorca.com/
inscripcio-excursio o al telèfon 971350762.

Dia 8
A les 21 hores, a Ses Fonts d’Enfora de Ferreries, xerrada
a càrrec de Santiago Uribarrena Bollain, cap de secció
tècnica de Patrimoni Arbori i coordinador de l’Observatori Municipal de l’Arbre de l’Ajuntament de València. És
una activitat que s’emmarca en el programa de Xerrades
a la Fresca de Ferreries.

Dies 7, 10, 14, 21, 24 i 28
Visita guiada en caiac per conèixer els valors ambientals
de l’àrea marina del parc natural de s’Albufera des Grau.
Sortida des de la platja des Grau a les 9.30 hores i fins
a les 13.30 hores. Es visitarà la cala des Tamarells i l’illa
d’en Colom. Cal inscripció prèvia. Informació i inscripcions als tel. 971177705 i 609601249 i també a educacioambientalesgrau@gmail.com.

Dies 13, 20 i 27
A les 19.30 hores, «La Ruta Albranca, en família». Ruta
pes Migjorn Gran que se celebra en el marc dels Dimarts as Migjorn en Família. Els infants en són els protagonistes.

SETEMBRE

Festes de poble

Dia 13
«Els camins de l’aigua». Visita guiada per conèixer les
característiques ambientals dels barrancs de Menorca i el que representen per a la fauna i la flora que els
habiten, així com en la seva gènesi geològica. L’activitat serà guiada per David Carreras i Agustí Rodríguez.
S’emmarca en el cicle Geologia, Natura i Cultura. Cal
inscriure’s-hi prèviament a través del web www.menorcabiosfera.org o del telèfon del Centre de Geologia de
Menorca (971374505).

Dia 22
Excursió as Castellàs des Caparrot de Forma guiada per
Ismael Moll. És una activitat del programa Som Talaiòtics? que organitza el Departament de Cultura del Consell en col·laboració amb el GOB. És necessari inscriure’s-hi a www.gobmenorca.com/inscripcio-excursió o
al telèfon 971350762.
Dia 29
«L’aprofitament de recursos geològics durant la Prehistòria de Menorca». Visita al jaciment de Cala Morell per
poder parlar de l’aprofitament dels diferents recursos
geològics. Aquesta activitat s’emmarca dins el cicle Ge-

Dia 26
«La geologia com a base de la vida». Guiats per Bernat
Caritg, els participants faran un itinerari pels municipis
de Ferreries i Es Mercadal. L’activitat s’emmarca en el
cicle Geologia, Natura i Cultura. Cal inscriure’s-hi prèviament a través del web www.menorcabiosfera.org o del
telèfon del Centre de Geologia de Menorca (971374505).

Visita guiada

Dies 10 i 11 d’agost
Festes de Sant Llorenç a Alaior.
Dies 17 i 18 d’agost
Festes de Sant Climent.
Dies 23 i 24 d’agost
Festes de Sant Bartomeu a Ferreries.

Dia 4
Visita guiada en caiac per conèixer els valors ambientals
de l’àrea marina del parc natural de s’Albufera des Grau.
Sortida des de la platja des Grau a les 9.30 hores i fins
a les 13.30 hores. Es visitarà la cala des Tamarells i l’illa
d’en Colom. Cal inscripció prèvia. Informació i inscripcions als tel. 971177705 i 609601249 i també a educacioambientalesgrau@gmail.com.

Dies 24 i 25 d’agost
Festes de Sant Lluís.
Dies 7 i 8 de setembre
Festes de Gràcia, a Maó.
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Dimarts i dijous, visita guiada al parc natural de
s’Albufera des Grau per conèixer els valors naturals
d’aquest espai protegit, gaudint del paisatge i d’un
agradable passeig. A més de s’Albufera, la zona humida més important de Menorca, durant el recorregut visitarem diferents ecosistemes i s’explicarà la
importància ecològica que tenen, així com la flora i
la fauna que hi trobem. Dimarts en català i dijous en
castellà, a les 10 hores o a les 18 hores. Cal inscripció
prèvia. Informació i inscripcions als tel. 971177705 i
609601249 i també a:
educacioambientalesgrau@gmail.com

Mercat agrari
Tots els diumenges. De 10 a 14 hores a la plaça Reial
de Maó. Mercat agrari setmanal on es poden adquirir productes del camp de Menorca. És un mercat
de bones pràctiques, ja que les finques que hi participen s’han compromès a desenvolupar una gestió
agrària responsable, avalada pel segell d’agricultura
ecològica, pel contracte agrari de la reserva de biosfera o per un acord de custòdia del territori.

Més agenda i inscripcions a: www.menorcabiosfera.org
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Menorca
Encercla l’illa amb dits de vent i espera
que els déus, benignes, vulguin apropar-te-la.
Mai no l’has vista però en tens memòria
com d’un desig que incita i crea un àmbit
propici al somni i a la melangia.
Encercla l’illa i la podràs recórrer,
tancant els ulls, des d’aquest teu silenci
sense malmetre’n la claror ni el ritme.
Lúcidament absort, pensa Menorca
sempre al límit del temps, com un fita
que recupera l’orient més càlid
i el converteix en llum meravellada,
en sorra, en mar, en pedra i en misteri.
Aquest és el tresor que cap pregunta
no posa al descobert, però que vibra
rera el secret ardent de la mirada
com un espai de fondes ressonàncies.
Pensa Menorca i digues en veu baixa
noms a l’atzar de pobles i de cales
fins que se’t transfiguri el gest i sentis
que la sang et batega a ritme d’illa.

Fotografia: Gemma Andreu

Miquel Martí i Pol

