ona
25 anys de sostenibilitat

Fotografia: Damià Coll
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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

28

3

5

121

18

4

0

0
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Estalvi*:

Exemplar gratuït

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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segura que les empreses menorquines que es dediquen a aquest
sector han tingut un increment de
feina important. Apunta al preu
de l’electricitat que cada vegada
és més car, i que «el fet de poder gaudir d’energia a cost zero
és força atractiu per al consumidor final de l’energia». Hi suma «la
conscienciació del canvi climàtic».
I finalment, les ajudes públiques
han permès que «la gent s’animi
amb aquest tipus d’instal·lacions»,
conclou.

Imatge de la instal·lació fotovoltaica del col·legi Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Foto: Arxiu Diari Menorca.

L’energia solar
fotovoltaica il·lumina
el present i el futur
Menorca viu la seva particular febre per l’autoconsum. I tot i que
l’afirmació pot sonar d’allò més
atrevida, els vents bufen de cara. El
nou marc normatiu, la supressió de
les càrregues impositives i la major consciència dels ciutadans han
animat a sumar-se a la transició
energètica.
LES SOL·LICITUDS D’AJUDES
DEL GOVERN, A L’ALÇA
Les xifres oficials que maneja la
Direcció General d’Energia del Go-

vern sobre les ajudes per a instal·
lació de plaques solars confirmen
aquest fenomen a l’alça. La nova
convocatòria de subvencions, cofinançades amb fons europeus
Feder, s’ha tancat amb un total de
122 sol·licituds a Menorca. Aquests
expedients que opten a una ajuda
pública sumen una inversió total
d’1.046.000 euros i d’aquests el
Govern en subvencionarà 472.000
euros. Si ens fixam en les ajudes
que va atorgar l’any passat el Govern es confirma aquesta febre per
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Explica que els preus de mercat
de les plaques solars s’han abaratit
molt en comparació de cinc o deu
anys enrere. I si a això hi afegim
la possibilitat d’acollir-se a alguna
subvenció pública, fa que el període d’amortització es pugui resoldre en poc temps, tot i que depèn
de l’ús que se’n faci. I pel que fa a
la inversió, depèn de multitud de
factors. S’han de tenir en comp-

Línia d’ajudes del Govern. El cas de Menorca:

2018

2019

Sol·licituds

Sol·licituds

Descartades

Descartades

Inversió total

Inversió total

30

122

4

14

314.000 €

1.046.000 €

Subvenció

Subvenció

138.000 €

472.000 €

Construcciones, reformas y casas prefabricadas

la instal·lació de renovables. La xifra de sol·licituds fou de 30.
ES DISPARA EL VOLUM DE
FEINA DELS INSTAL·LADORS
Aquest interès que s’ha generat
també ha tingut la seva repercussió damunt el volum de negoci del
sector dels electricistes i instal·
ladors. Així ho confirma el president de l’Associació d’Empreses
d’Instal·lacions Elèctriques i de
Telecomunicacions de Menorca
(ASEIME), Ricardo Lluch, qui as-

PROYECTAMOS Y CONSTRUIMOS TU HOGAR PASSIVHAUS

EDIFICACIONES CONFORTABLES CON ENERGÍA CASI CERO, BIOECOLÓGICAS Y SOSTENIBLES

La construcción de futuro para Menorca
RESERVA DE LA BIOSFERA

C/ Dr. Camps, 15 bajos · Mahón · 971 25 20 84 · 690 86 65 10
clara.najera@norgeshus.es · construcciones@fernandeznajera.com
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CASAS PREFABRICADAS
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ELS EXEMPLES (SIMULACIONS)

UNA CASA ‘ECO’ AMB
INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA
AÏLLADA

1. Factura sense instal·lació fotovoltaica:
Potència contractada

kW

€/kW/any

€/mes

Peatge d’accés

5,75

38,043

17,98 €

Marge de comercialització

5,75

3,113

1,47 €

TOTAL fix 			

19,45 €

Energia consumida
Cost energia

400

0,069

27,60 €

Peatge d’accés

400

0,044

17,60 €

TOTAL variable			
		
Aquesta casa rural disposa d’una instal·lació fotovoltaica aïllada.

te la ubicació de les plaques, així
com la quantitat a instal·lar. Però,
en el supòsit d’un habitatge unifamiliar amb terrat o teulada i una
potència instal·lada de 3.000 Wp,
el cost podria rondar els 4.500
euros.
TIPUS D’INSTAL·LACIONS
D’AUTOCONSUM:
- Sense excedents:
Tot i estar connectades a la xarxa
interior del consumidor que enllaça amb la xarxa de distribució i
transport, no cedeixen energia a la
xarxa a compensació. La tramitació
administrativa és mínima. S’inclouen aquí les instal·lacions aïllades,
sense connexió a la xarxa.
- Amb excedents:
Instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa de distribució i
transport i que poden cedir energia
a la xarxa.
· Acollides a compensació. La
comercialitzadora
elèctrica
compensarà dins la mateixa
factura elèctrica l’energia abocada a la xarxa. S’hi podran
acollir els habitatges i indústries
amb potències instal·lades inferiors a 100kW. El resultat de la
compensació mai no podrà ser
negatiu ni es podran compen-

sar els costos que es paguen en
concepte de peatges d’accés.
· En règim de venda. Les instal·
lacions majors de 100 kW i
que no es poden acollir a la
compensació, han d’optar pel
règim de venda. En aquest cas,
el consumidor rep una factura
elèctrica amb el consum que
s’ha fet d’energia a través de
xarxa. Per altra banda, vendrà
els excedents al mercat i rebrà
una factura de la venda dels
excedents. El client s’haurà de
fer càrrec d’obligacions fiscals/
tributàries.
Les grans novetats:
1. Eliminació d’impostos. L’energia
autoconsumida d’origen renovable estarà exempta de tota
mena de càrrecs i peatges.
2. Venda de l’excedent. Amb el
nou marc legal, el propietari de
la instal·lació pot abocar a la
xarxa l’energia generada per les
plaques solars i que no ha estat
consumida.
3. Instal·lacions d’autoconsum
compartit. És possible la instal·
lació de plaques solars en
blocs de pisos.
4. Instal·lació de producció pròxima. S’entén com a tal les línies
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directes que estiguin connectades a un mateix transformador, en baixa tensió, o que
estiguin connectades -tant la
generació com els consumsen baixa tensió, a una distància
inferior a 500 metres, o estiguin ubicades en una mateixa
referència cadastral.
5. Agilitat en la tramitació. Estaran
exemptes d’obtenir el permís
d’accés i connexió tant les
instal·lacions
d’autoconsum
sense excedents com les
que tenguin una potència de
producció igual o inferior
a 15kW ubicades en sòl
urbanitzat. Pel que fa a la
tramitació per rebre una
compensació per l’excedent
que s’ha abocat a la xarxa,
serà un procés automàtic.
Només serà necessari un
canvi de contracte i que
es realitzarà d’ofici per a
instal·lacions de fins a 5kW
de potència. Encara no es
pot començar a compensar
perquè la Comissió Nacional
de Mercats i la Competència
fixi els protocols. El Govern
està treballant perquè en
pocs mesos sigui possible la
compensació.

45,20 €

Subtotal

64,65 €

		

Subtotal

68,77 €

		

IVA (21%)

14,44 €

Impost elèctric (5,11%)

3,31 €

Lloguer comptador

0,81 €

TOTAL FACTURA			

83,21 €

2. Factura d’una instal·lació acollida a compensació:
Potència contractada

kW

€/kW/any

€/mes

Peatge d’accés

5,75

38,043

17,98 €

Marge de comercialització

5,75

3,113

1,47 €

TOTAL fix 			
19,45 €
Energia consumida
Cost energia

280

0,069

19,32 €

Peatge d’accés
Excedents fotovoltaica

280

0,044

12,32 €

380

0,050

-19 €

TOTAL variable			
		
Impost elèctric (5,11%)

3,31 €

Lloguer comptador

0,81 €

		
		

12,64 €

Subtotal

32,09 €

Subtotal

34,54 €

IVA (21%)

7,25 €

TOTAL FACTURA			

41,79 €

*Mentre que el consum de la primera factura era de 400 kWh, a la segona és de
280kWh, ja que els 120 kWh restants són els que s’han cobert amb la instal·lació
fotovoltaica. S’han generat, per altra banda, 380 kWh d’excedents, que es compensen al preu acordat, que en el cas de l’exemple és de 0,050 €/kW/any i resulta
un estalvi de 19 euros. L’estalvi en la factura elèctrica amb autoconsum respecte
a la factura sense instal·lació d’autoconsum és del 50 per cent. El client ha passat
de pagar 83,21 euros a 41,79 euros, perquè ha consumit menys electricitat i a més
se li ha compensat per l’energia abocada a la xarxa.
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Tenen instal·lades 20 plaques de
250W que generen l’energia suficient per cobrir les necessitats
energètiques de la seva llar i fins
i tot carregar un vehicle elèctric.
En Toni i na Sita són una parella
amb una casa rural verda, energèticament parlant, ja que ni tenen
connexió elèctrica a través de la
xarxa de distribució tradicional ni
tampoc consumeixen combustibles fòssils. Reaprofiten l’aigua de
pluja i disposen a més a més d’un
col·lector solar per l’aigua calenta
sanitària.
Fa sis anys que disposen de la
instal·lació solar fotovoltaica i el
seu rendiment està sent tot un èxit.
Tal com explica la parella, aquest
sistema de generació d’energia
neta els permet portar una vida
ben normal, sense preocupacions
sobre si hi haurà o no prou energia generada per a les necessitats
de cada moment. Això sí, sempre
amb cura i consciència de fer un
consum energètic responsable i
sense malbaratar, especialment
els mesos d’hivern quan hi ha
menys hores de sol.
Disposar d’una connexió elèctrica mitjançant xarxa de distribució
era, en el seu cas, una proposta
impossible, o millor, dit, inassumible, per l’elevat cost que representava i l’excessiu temps de
tramitació i execució d’obres per
fer arribar la línia a la llar. Per això,
van decantar-se per les plaques
solars amb una instal·lació aïllada.
La seva planta fotovoltaica aïllada compta amb 20 plaques solars que, en conjunt sumen una
potència de 5.000W/h a màxim
rendiment. Aquestes plaques carreguen un banc de bateries que
funcionen a 48 volts i acumu-
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En pocs mesos es
podrà descomptar
de la factura
l’energia abocada
a la xarxa

len en total més de 60kw/h, dels
quals, per aquest tipus de bateries, tan sols es pot fer servir el 50
per cent.
La instal·lació es completa amb
un inversor, dos reguladors solars i un generador de 9kVA que
es posa en marxa quan la càrrega
de les bateries està per sota del
50 per cent. Evita que en casos
excepcionals les bateries es buidin i la llar es quedi sense subministrament energètic. En sis anys
aquest generador ha funcionat
183 hores.
La instal·lació està monitoritzada
en tot moment a través d’un portal web, una eina molt eficaç per
poder fer un consum més responsable i adaptat als moments
de generació d’energia. I una informació indispensable per a què
l’instal·lador configuri el sistema
d’acord amb les necessitats de
consum de l’habitatge.
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UNA OFICINA PER ATENDRE
I ASSESSORAR EN LA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Menorca disposarà d’una oficina per implementar la transició
energètica prevista en l’Estratègica
Menorca 2030. El Consorci de Residus donarà suport tant a ajuntament com a particulars, empreses
i entitats que vulguin instal·lar energies renovables.
UN CENS D’EMPRESES DEL
SECTOR DE L’ENERGIA
El Consorci de Residus posa en
marxa la creació d’un cens públic
d’empreses i professionals del
sector de l’energia a Menorca. Les
empreses i professionals interessats a constar en el cens simplement han de emplenar un formulari disponible ja a la pàgina web
de l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera.

No hi ha pau
dins les coves
La població de ratapinyades de l’illa està en situació crítica a causa de
molèsties ocasionades per les visites a les coves que habiten
Les ratapinyades són una de les
espècies més amenaçades de l’illa
i amb majors problemes de supervivència, per motius directament
relacionats amb l’activitat humana.
La presència humana als seus llocs
de cria i hibernació els produeix
estrès fins al punt d’abandonar la
cova on habiten. Aquesta circumstància, sumada al reduït nombre
de colònies existents a l’illa, fa especialment alarmant la situació
d’aquestes espècies, ja que cap de
les colònies conegudes supera el
milenar d’exemplars.
L’ocupació de cavitats naturals per part de ratpenats durant el període reproductor és inferior
a la desena.
La presència
de

ratapinyades és molt important, ja
que controlen els insectes. Poden
arribar a menjar-se’n 3.000 en una
sola nit de la mida d’un mosquit.
Són un important aliat en la lluita
contra les plagues que assolen els
cultius o que amenacen la salut
humana. Substitueixen les aus insectívores al capvespre i a la nit.
Han demostrat ser eficaços depredadors de plagues en diferents
hàbitats agrícoles. Són un perfecte
combatent de plagues com la processionària, sense oblidar, com ja
hem dit abans, el seu potencial per
regular l’allau de mosquits.
Espanya
hi ha
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33 espècies de ratapinyades i a
Menorca se’n localitzen 16. Això
representa que a l’illa són presents
el 45 per cent de les espècies registrades a tot l’Estat. Sis són cavernícoles, és a dir que es refugien
i desenvolupen el seu cicle vital en
coves. I d’aquestes, quatre estan
amenaçades. En concret, la ratapinyada de peus grossos (Myotis
capaccinii) està en perill d’extinció,
i la ratapinyada de ferradura grossa (Rhinolophus ferrumequinum),
la ratapinyada d’orelles dentades
(Myotis emarginatus) i la ratapinyada de cap gros (Miniopterus
schreibersii) estan catalogats com
a vulnerables, segons el Catàleg
nacional d’espècies amenaçades.
L’any passat durant l’època
de reproducció es van
censar 830 exemplars
de quatre espècies:
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Les accions per salvaguardar
quiròpters com els de la imatge són
més necessàries que mai.
Foto: Arxiu Diari Menorca.

Les ratapinyades cavernícoles són espècies molt sensibles a qualsevol canvi.
Foto: Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Sis de les 16
espècies que hi
ha a Menorca són
cavernícoles

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii i Myotis escalerai. La més
nombrosa fou Myotis escalerai,
espècie de la qual s’han comptabilitzat el 98,6 % dels exemplars
censats. Aquestes xifres demostren una pèrdua d’exemplars que
supera els mil exemplars tenint en
compte que l’any anterior se’n van
censar 1.883 individus. Però la baixada s’ha d’analitzar amb cautela, ja
que dues cavitats ubicades en zona
marina no es van poder censar (per
les pèssimes condicions) i, per tant,
l’acusada pèrdua d’exemplars no
és del tot real. Només una d’aquestes que no s’ha pogut comptabilitzar alberga una colònia d’uns 700
exemplars. Però, tot i així, dues
cavitats històriques que eren refugi
important per a aquestes espècies
de quiròpters l’any passat estaven
buides. I a dues més tampoc se’n
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van trobar, tal com ja havia passat
en la campanya anterior. A Menorca hi ha dues de les cavitats més
importants de les Illes Balears i estan en perill.
El tècnic de biodiversitat del Consell Félix de Pablo comenta que les
ratapinyades cavernícoles són espècies molt sensibles a qualsevol
canvi. Usen coves que reuneixen
unes condicions concretes pel que
fa a temperatura, humitat i característiques físiques de l’interior. Van
canviant de cova per criar, per hibernar. I a més, ho fan en diferents
èpoques vitals o estacionals. Si a
causa de les contínues molèsties
es veuen forçades a cercar altres
refugis alternatius, que potser no
reuneixen totes les condicions necessàries per desenvolupar el seu
cicle reproductiu en condicions
òptimes, serà més difícil que, per
exemple, les cries se’n surtin.

Aquesta situació ja va dur a tancar
la cova Polida de Binigaus. Fa anys
es va clausurar l’entrada d’aquesta
cavitat, tot i que la reixa va ser extreta per actes vandàlics al cap de
poc temps. L’any passat es va tornar a tancar l’accés.
Aquesta opció, dirigida a la protecció de les ratapinyades que viuen a
l’illa, s’estendrà aviat a dues coves
més, ubicades al barranc d’Algendar. Tal com assenyala De Pablo,
quan hi ha un problema amb una
espècie amenaçada, l’Administració té l’obligació de solucionar-lo.
Les accions per salvaguardar les
colònies de quiròpters són avui en
dia més necessàries que mai.

EMPRESA INSTAL·LADORA, ENGINYERIA I CONSULTORIA ENERGÈTICA
La nostra activitat està enfocada a
treballar per a la transició energètica
amb la implantació d'energies renovables,
l'eﬁciència energètica
i el desenvolupament sostenible.

Projectes “claus en mà”
Enginyeria + instal·lacions
C/ Barcelona, 30 – Maó · Tel. 971.36.69.14. · info@ecosis.cat
www.ecosis.cat
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Grup d’alumnes al taller “Els animals del bosc” a Alforí. Foto: Guillermo Gallego.

Alforí de Dalt
Alforí de Dalt és una finca pública
amb uns valors naturals que destaquen per la seva gran riquesa.
Flora, comunitats i hàbitats varien
al llarg del territori a causa dels diferents substrats geològics, la influència de la mar i el vent i l’acció humana. Aquesta riquesa queda més
palesa amb les figures de protecció
que té: és un espai de la Xarxa Natura 2000, àrea natural d’especial
interès i també reserva marina. Els
elements etnològics que es poden
trobar a la finca sumen encara més
valor a l’indret, ja que inclou des de
les coves dels penya-segats fins a
les coves de carboners i tancats de
bestiar d’allò més interessants. Allà
s’hi ubica un dels majors alzinars
de l’illa i un sistema dunar destacable.
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Fent una passa enrere en la història, aquesta finca va ser expropiada
per la Direcció General de Costes
l’any 1999 i no va ser fins a l’any
2007 quan aquesta va acordar una
mutació demanial amb l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals
d’una part de la finca, en concret,
de 256 hectàrees de terreny, i la
resta de la superfície quedava com
un bé de domini maritimoterrestre.
L’any 2015 Parcs Nacionals va cedir
part de la gestió de la finca al Consell. Durant els anys que el Consell ha gestionat la finca, aquesta
ha anat recuperant esplendor, ja
que s’han desenvolupat labors de
millora de l’espai, com per exemple aixecar enderrossalls, col·locar
barreres d’ullastre, marcar les places d’aparcament, arranjar l’accés

Alumnes de primària al taller “Coneguem la platja del Pilar” al lloc d’Alforí de Dalt. Foto: Agència Menorca Reserva de Biosfera.

a la finca, recuperar elements etnològics com una era o els cursos
d’aigua, netejar pous i altres punts
de recollida d’aigua, a més de treballar actualment en una zona de
conreu.
L’Agència Menorca Reserva de
Biosfera aprofita el programa Salut Jove i Cultura per transmetre
als infants i joves de l’illa aquest
coneixement dels valors naturals i
culturals de la reserva de biosfera, amb l’objectiu de fomentar-ne
el respecte, promoure actituds
responsables en relació amb els
problemes ambientals i animar a la
seva participació en la recerca de
solucions.
MÉS DE 2.300 ALUMNES I 110
ACTIVITATS
El curs passat es van oferir als
centres educatius de l’illa vuit ta-

llers relacionats amb la finca d’Alforí de Dalt. I tal fou l’interès que
es van poder realitzar 110 activitats.
En nombre d’alumnes, la xifra fou
d’allò més exitosa. I és que aquestes propostes ambientals van arribar a 2.337 alumnes. Cal indicar
que els tallers realitzats a la finca
pública d’Alforí van ser els més sol·
licitats del conjunt d’activitats que
s’oferien als centres. I en concret
un contacontes sobre el bosc d’Alforí va arribar a gairebé 700 alumnes. El fet de ser una finca amb
diversitat d’ecosistemes permet
desenvolupar gran nombre de tallers diferents.
La proposta d’enguany s’amplia i
es consolida. El Departament de
Medi Ambient i Reserva de Biosfera ofereix per a aquest curs escolar
nou tallers, dos es desenvolupen
dins l’aula i els altres set són ex15

El curs 2018-2019
els vuit tallers
d’educació
ambiental a Alforí
de Dalt van atraure
2.337 alumnes
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Cursos sobre els valors ambientals a Alforí per al curs 2019/2020:
1. Coneix els ecosistemes i adaptacions al canvi climàtic
Destinataris: 1r a 4t d’ESO, batxillerat, FP bàsica, cicles formatius de
grau mitjà i superior
2. Contacontes. El bosc de les emocions (activitat a l’aula)
Destinataris: P3 a P5 d’educació infantil
3. Contacontes. Qui som? (activitat a l’aula)
Destinataris: P3 a P5 d’educació infantil
4. Sortim al bosc a conèixer els personatges dels contes
Destinataris: P3 a P5 d’educació infantil
5. Els animals del bosc del lloc d’Alforí de Dalt
Destinataris: 1r a 4t d’educació primària
6. Ramaders del bosc d’Alforí de Dalt
Destinataris: 1r a 4t d’educació primària
7. Joc dels rastres en el bosc del lloc d’Alforí de Dalt
Destinataris: 1r a 6è d’educació primària
8. Coneguem la platja del Pilar al lloc d’Alforí de Dalt
Destinataris: 3r a 6è d’educació primària i de 1r a 4t d’ESO
9. Itinerari escolar al lloc d’Alforí de Dalt
Destinataris: 5è a 6è de primària, 1r a 4t d’ESO, batxillerat, FP bàsica,
cicles formatius de grau mitjà i superior i escola d’adults
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cursions a la finca d’Alforí. Estan
destinats a tota mena d’edats, des
d’alumnes d’educació infantil i primària fins a estudiants de secundària i batxillerat, a més de matriculats
en cicles formatius i de les escoles
d’adults.
MÉS PROPOSTES D’EDUCACIÓ,
JA FORA D’ALFORÍ
L’oferta que presenta el departament pel que fa a educació ambiental és més àmplia que els tallers
que se celebren a Alforí. El programa d’enguany inclou 18 propostes, sis de nova incorporació, que
s’afegeixen de bell nou o en substitueixen d’altres per anar adaptant
el programa a les necessitats del
moment. Així, el canvi climàtic i la
declaració de Menorca com a destinació Starlight també tenen ressò
en aquests cursos d’educació ambiental amb propostes ben engrescadores per als estudiants.
La tècnica en educació ambiental
Tana Pons explica que l’oferta ha
anat creixent a un ritme frenètic.
A més, es va detectar una oferta
reduïda per a alumnes d’educació
infantil i el curs passat es va posar

a l’abast dels centres educatius un
ampli ventall d’opcions que han
tingut molt bona acollida.
A més, només cal retrocedir fins
a l’any 2015-2016, quan el departament només oferia tres tallers
de caràcter ambiental. Enguany ja
són 18. I dels 746 alumnes d’aquell
any, han passat als 4.142, segons
les dades obtingudes el darrer curs
escolar.

Els alumnes aprenen a
conversar amb la natura
i valorar-la d’una manera
lúdica.
Foto: Agència Menorca
Reserva de Biosfera.

De la mar a la teva taula !

d Peixateria Sa Llotja

A les nostres parades trobaràs peix i marisc fresc que arriba directament de les nostres barques.
Moll de Ponent, 119 & 971 09 16 35 / 654 187 961
Mercat des Peix de Maó, Parades 1-2 | Cooperativa San Crispín d’Alaior
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es deriven cap a la planta de selecció i condicionament de l’àrea de
gestió de residus de Milà. Un cop
condicionats s’envien a recicladors
de fora de l’illa per donar-hi una
segona vida útil.

Acopi de vidre recollit separadament i acumulat a la planta de reciclatge Transportes Marítimos Alcudia SA de Bunyola.
Foto: Consorci de Residus.

Què fan a la planta de
Milà amb els residus
que separam a casa?
Un bric de llet, un envàs de iogurt, una llauna de conserves, un
pot de vidre o una capsa de cartó
de galetes. Tothom hauria de separar cada residu generat a casa i
dipositar-lo al contenidor corresponent. Però, un cop als contenidors, on acaba tot allò que hem
separat? El nostre esforç contribueix a la millora del medi ambient?
Fa temps que sobrevola el dubte
de què passa amb tots aquests
residus que separam a casa i dels
quals, un cop al contenidor, per-

dem el rastre. És més, s’estén el
mite que a les instal·lacions de
Milà no se separa res i, per tant,
tots els residus recollits selectivament que hi arriben acaben a
l’abocador, enterrats i sense futur
ni nova vida.
I la resposta és que NO. Els residus que tiram als contenidors de
recollida selectiva no acaben a
l’abocador, sinó que s’envien a recicladors de fora de l’illa.
Amb aquest reportatge pretenem
donar a conèixer de manera clara
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i concisa el recorregut dels residus que separam i en què acaben
transformats, per poder rompre
amb aquest mite infundat que, segons assenyalen des del Consorci
de Residus, «només el pot haver
inventat algú que cerca excuses
per no reciclar».
Actualment, les principals fraccions de residus que es recullen
selectivament a Menorca són el
paper i cartó, el vidre i els envasos
lleugers (que inclouen els envasos
de plàstic, llaunes i brics), les quals

VIDRE:
El simple fet de dipositar un envàs
de vidre a l’iglú verd suposa l’inici
d’una gran cadena de reciclatge. El
vidre viatja fins a una planta de Bunyola, a Mallorca (Transportes Marítimos Alcudia SA, endavant TMA),
on, després de separar-se de manera manual els impropis, i un cop
net i triturat, es converteix en calcina. Aquest material se sotmet a elevades temperatures en un forn i es
fon juntament amb arena, hidròxid
de sodi i pedra calcària per fabricar
productes de vidre nous. Periòdicament, TMA subhasta la calcina que
produeix a les empreses vidrieres
interessades. Habitualment el vidre
de Menorca va a vidrieres de Catalunya, tot i que en algunes ocasions
s’ha enviat a Itàlia.
El vidre és 100 per cent reciclable,
de manera que un bòtil o un pot
de vidre es pot tornar a convertir
en un altre envàs de vidre amb les
mateixes propietats.
CARTÓ:
A l’àrea de gestió de residus de
Milà el paper i cartó es premsa i
s’envia mitjançant plataformes que
arriben a les instal·lacions de l’empresa Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL, situada
a Sant Cugat del Vallès. La tasca
d’aquesta empresa és gestionar
l’enviament del material cap a diferents plantes especialitzades per
obtenir diferents qualitats de paper/cartó reciclat.
L’empresa Barcelona Cartonboard
SAU n’és un exemple. Es tracta de la
fàbrica de cartó més gran de l’Estat,
que rep una part important del paper/cartó que es recull a Menorca.

A l’àrea de gestió de residus de Milà el paper i cartó es prema i s’envia a les
instal·lacions de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

8 CAPSES DE CEREALS = LLIBRE

6 BRIKS = CAPSA DE SABATES

40 BOTELLES DE PET = FOLRE POLAR

Gràfics: Ecoembes
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A la planta de Clear Pet (Alzira,
València) es tracten els envasos
lleugers arribats de Menorca.
Foto: Consorci de Residus.

La seva activitat se centra en la producció de cartó estucat a partir
de fibres reciclades per a diversos
segments de mercats, que inclouen drogueria i neteja, tèxtil, alimentació, farmàcia i sector gràfic.
Concretament es fabriquen tres tipus de productes:
- Triple gris. S’utilitza en capses
de cartó de galetes i cereals i
en pacs de productes làctics i
postres.
- Triple fusta. S’usa per a dolços,
tèxtils, productes sanitaris i
multipacs.
- Triple blanc. S’utilitza en envasos farmacèutics i d’aplicacions gràfiques, com etiquetes,
portades de llibres i materials
per a mitjans de comunicació.
ENVASOS LLEUGERS
La diversitat de tipologies de materials d’aquesta fracció fa necessària la
seva classificació. Un bòtil d’aigua,
una llauna de refresc o un envàs
d’un producte de neteja no estan
fets del mateix material. Actualment

I qui s’encarrega dels residus que generam?
El Consorci de Residus i Energia de
Menorca és un organisme constituït
pels vuit ajuntaments de l’illa i pel
Consell. Té la finalitat de promoure
la prevenció, la reutilització i el
tractament selectiu de tots els
residus urbans que generam.
Presta el servei de recollida
selectiva, la gestió de la xarxa de
deixalleries, així com la gestió del
tractament de residus a Milà, on
trobam, entre d’altres, la planta
de compostatge i l’abocador. En

termes econòmics, els consistoris
assumeixen el cost dels residus
mesclats que s’han de tractar a
Milà a través de la recaptació dels
impostos municipals de residus,
mentre que el Consorci assumeix el
servei de recollida selectiva, que es
cobreix mitjançant les aportacions
que fan al Consorci tant Ecovidrio
com Ecoembes per a la gestió del
vidre i els envasos, respectivament.
Per tant, com menys quantitat de
residus mesclats es generin, els
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imports dels impostos municipals
pel tractament de residus podran
ser menors i la ciutadania hi
guanyarà.
Però, a més, hem de tenir en
compte que el reciclatge de
residus no només té efectes
positius sobre el medi ambient,
sinó que també té repercussions
econòmiques. Contribueix al PIB
i, en l’àmbit social, genera feina. A
l’Estat espanyol, la gestió de residus
representa un 1 per cent del PIB.

Els envasos lleugers acaben convertits en escames, com es pot veure en aquesta imatge. Foto: Consorci de Residus.

aquesta classificació es fa manualment a la planta de selecció d’envasos de Milà, tot i que amb les noves
instal·lacions en construcció aquest
procés estarà mecanitzat.
Categories d’envasos:
· PET: La seva principal característica és que és transparent.
S’inclouen aquí els bòtils d’aigua o refrescs.
· PEAD: Utilitzat principalment
en els envasos de detergent i
productes de neteja.
· PEBD: És el material de les
bosses d’anses, el film industrial que s’utilitza per al transport de material.
· Plàstic mescla: Aquí s’inclou
el porexpan de les safates o
d’embalatges
d’electrodomèstics, el polipropilè d’envasos flexibles utilitzats generalment en productes cosmètics, PVC...
· Brics.
· Llaunes: Les llaunes s’envien
a forns de fusió per fondre el
metall i tornar a fer productes
de característiques similars.
El reciclatge de l’alumini només requereix el 5 per cent de
l’energia que es consumiria
per produir alumini a partir de
matèries primeres.
L’envàs de plàstic que es genera
majoritàriament a Menorca és

Gràfic de residus arribats a Milà i enviats a plantes
de tractament (de gener a agost d’enguany):
Vidre:
Entrada de material a Milà: 2.344,6 tones
Sortida: 2.367,9 tones (hi ha estoc acumulat)

Envasos lleugers:
Entrada: 1.809,2 tones
Sortida: 998,6 tones
(hi ha material en estoc a planta pendent
d’enviament)

Paper i cartó:
Entrada: 3.627,6 tones
Sortida: 3.480,3 tones

amb diferència el PET. Aquest
material, tot i derivar de la síntesi
del petroli, és reciclable, però no
biodegradable, molt utilitzat en
envasos de begudes i tèxtils. Els
envasos d’aquest material que
són dipositats als contenidors
grocs de Menorca arriben a la
planta de triatge de Milà, on són
classificats i embalats per enviarlos a empreses de reciclatge.
Les plantes de reciclatge de PET
transformen els bòtils en escames
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d’aquest material, un producte final
que serveix per fer nous envasos.
Els taps únicament se centrifuguen
i s’emmagatzemen per a la seva
venda com a polietilè d’alta
densitat.
Tot el material que s’envia fora de
l’illa no es diposita a cap abocador
i, per tant, no es malgasta territori.
Així, queda demostrat que separar
els residus a casa té una utilitat mediambiental, i com millor ho feim,
més eficient és el reciclatge.
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El millor residu,

el que no es produeix
Des del moment que ens aixecam, la generació de residus és constant i
contínua. I la cura del medi ambient comença a casa. Amb petites accions
i transformant hàbits que gairebé no ens adonam que practicam podem
contribuir a un estil de vida més sostenible.
Consells per generar menys residus:
A LA CUINA:

* Acomiadar el paper d’alumini
i substituir-lo per tapadores
de silicona o el ‘bee’s wrap’,
una espècie de pedaç fet de
cera d’abella i que s’usa en
substitució al paper d’alumini
i el film transparent. Les
tapadores de silicona també
redueixen l’ús d’aquests residus
d’un sol ús.
* Instal·lar una osmosi inversa o
un sistema similar per evitar
comprar aigua embotellada.
* Fer compost. Tota la matèria
orgànica
que
generalment
acaba a la bossa grisa es pot
aprofitar.

A LA COMPRA:
* Acomiadar les bosses de plàstic
a l’hora d’anar a comprar i usar
senalles o bosses reutilitzables,
de tela, per anar al supermercat
i poder reduir l’impacte del
plàstic.
* No adquirir productes frescos
que es venen embolicats
amb film, plàstics o safates
de porexpan. La compra
en botigues de proximitat
permet el suport al petit
comerç, l’aposta pel producte
de proximitat i de kilòmetre
zero i la reducció d’aquest
sobreempaquetament.
* Comprar aliments a granel.
Llegums, fruits secs i farines
a granel permeten reduir els
envasos d’un sol ús.
* Adquirir productes de formats
familiars ens eviten tenir
nombrosos envasos de més
petites mides.
*
Apostar
pels
recipients
transparents, amb tapa, tant
de vidre com de plàstic, per
comprar carn i peix. Sempre
és preferible el vidre, que és
cent per cent reciclable, amb
un procés de recuperació més
innocu que el del plàstic.

Fotos: Javier Coll / Arxiu Diari Menorca

conscienciades
amb
la
importància de la reducció de
residus per a la llar. Es tracta
de
comprar
rentavaixelles
i detergents a granel, amb
envasos reutilitzables.
* Boles de rentada que es poden
emprar nombroses ocasions.

Fer compost permet aprofitar la
matèria orgànica que generalment
acaba a la bossa grisa.
Fotos: Javier Coll

A L’OFICINA O A L’ESCOLA:
* Berenars sense paper d’alumini
o film i substituir-los per
recipients reutilitzables.
* Tovallons reciclats.
* Bòtils reutilitzables omplerts de
casa amb aigua procedent de
l’osmosi.
* Evitar coberts i plats d’un sol
ús.
A UNA FESTA:
* Ús de canyetes de bambú
reutilitzables, per reduir la
compra de les de plàstic
d’emprar i tirar.
* Tovallons reciclats.
*Evitar els coberts i plats d’un
sol ús, que acaben a la brossa
i són grans responsables de la
contaminació a escala mundial.

PER A LA HIGIENE:
* Usar sabons de pastilla. Evitar
haver de comprar envasos i
generar residus.
* Bolquers reutilitzables.
* Raspalls de dents de fusta per
reduir l’ús del plàstic.
* Bastonets biodegradables.

NETEJA:
*
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Detergent i rentavaixelles
a granel. Aquesta opció,
encara
que
incipient
a
Menorca, comença a prendre
força en algunes botigues
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Una tardor dedicada
a les estrelles
Imatge de la Taula de
Torretrencada.
Foto: Antoni Cladera

Imatge de l’èxit de la prova pilot del sistema de retorn d’envasos a les festes de Ciutadella. Foto: Consorci de Residus.

Ja són una
quarantena
les entitats o
associacions que
s’han adherit al
Compromís2020

Festa sí, però sense generar residus
Per segon any consecutiu, s’ha impulsat la iniciativa del got reutilitzable
per tal d’evitar el consum de gots de plàstic durant l’estiu. Enguany, des
de les festes de Ciutadella i fins a les de Maó, s’han venut més de 18.400
gots reutilitzables tant a les paradetes instal·lades al carrer com als bars
i restaurants.
El Consorci calcula que el consum mitjà a les festes és de sis begudes
per persona. Això vol dir que si s’han utilitzat 18.400 gots reutilitzables,
realment s’han estalviat devers 110.420 gots d’un sol ús.
Cal recordar que l’any passat, quan es va posar en marxa el got
reutilitzable, les xifres també van ser ben optimistes i bastant similars a
les d’enguany. Se’n van vendre més de 18.000.
A més d’aquesta proposta, a les festes enguany també s’ha implantat un
sistema de dipòsit, devolució i retorn. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme
a les festes de Ciutadella, es Mercadal, es Castell i Maó, a més d’afegirs’hi Sant Lluís, que, a diferència de la resta, ho ha impulsat mitjançant
una iniciativa pròpia municipal. I s’han pogut reciclar en total prop de
41.100 envasos de plàstic.
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LES VAIXELLES DE PLÀSTIC
D’UN SÒL ÚS PASSEN A LA
HISTÒRIA PER A NOMBROSES
ENTITATS
La revolució ambiental truca a la
porta de nombroses associacions
i entitats menorquines, que s’estan
adherint al Compromís2020. A
partir d’un acord múltiple, amb la
Fundació per a la Preservació de
Menorca i la Fundació Marilles,
el GOB està servint vaixelles
biodegradables a les entitats que
s’estan apuntant a fer el canvi
en les seves festes i activitats. Ja
són una quarantena les entitats o
associacions que s’hi han sumat
i s’han compromès a deixar
d’emprar vaixelles d’un sol ús. Però
la xifra no s’atura.

Les estrelles seran aquesta tardor més protagonistes que mai a l’illa. Menorca té dues cites amb
el cel nocturn el mes de
novembre. Per una banda,
l’illa acollirà el II Encontre
Starlight d’Astroturisme,
el congrés més important
del sector, que reuneix
tota classe d’agents, organismes i territoris certificats. Per l’altra, tindrà lloc
el primer curs de capacitació de monitors, amb
l’objectiu de tenir professionals formats.
CURS DE CAPACITACIÓ
DE MONITORS
El turisme d’estrelles és,
sens dubte, un segment
emergent de la indústria turística que, tal com
assenyala la Fundació
Starlight, organisme que
ha atorgat la distinció, no
només té un valor cultural i econòmic en si mateix, sinó que permet una
mobilització en zones que
necessiten ampliar l’oferta
i implantar altres elements
dinamitzadors per a la
seva economia. Cal recor-
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Fotografia del Far de Cavalleria. Foto: Antoni Cladera.

Menorca té
dues cites amb
el cel nocturn:
l’encontre Starlight
d’Astroturisme i
el primer curs de
monitors

dar que l’illa va obtenir la declaració de destinació i reserva Starlight
a començament d’any.
Per tal d’aconseguir aquest posicionament en el món de l’astroturisme, és necessari tenir monitors
formats, és a dir, professionals especialitzats a conduir grups durant
la nit i el dia i ampliar els coneixements dels visitants envers l’univers
i l’illa.

I a Menorca, la Fundació Starlight
ja ha posat en marxa aquest primer curs per capacitar monitors
astronòmics Starlight. Se celebrarà al Centre de Convencions des
Mercadal entre els dies 18 i 27 de
novembre. Tindrà una durada de
60 hores i combina les classes teòriques i pràctiques.
Les persones interessades s’hi poden inscriure fins al dia 31 d’octu-

GRÀCIES A TU QUE RECICLES:
Durant l’any 2018 a la planta de Milà s’han valoritzat 10.266 Tn de residus
recollits selectivament. Seguim treballant perquè l’any 2019
aquestes xifres siguin encara millors.
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Naveta des Tudons. Foto: Antoni Cladera.

bre. El curs, que organitza la Fundació Starlight, és subvencionat
per l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera del Consell.
II ENCONTRE INTERNACIONAL
D’ASTROTURISME
El II Encontre Internacional d’Astroturisme se celebrarà del dia 28
al 30 de novembre. És un congrés que reunirà devers cinquanta professionals nacionals i internacionals del sector del turisme
astronòmic.
Les
inscripcions
romanen
encara obertes. Tindrà lloc en
un indret idíl·lic, el Llatzeret, on
es desenvoluparan xerrades i
conferències sobre la matèria.
L’objectiu és poder donar resposta
als reptes als quals s’enfronta
l’astroturisme. I permetrà que els
assistents coneguin el potencial
que té Menorca pel que fa a
l’astronomia. Per això, està previst
visitar un poblat talaiòtic per tal de
promoure l’arqueoastronomia i la
fotografia astronòmica. També es
combinarà aquesta ciència amb
la navegació amb una excursió
nocturna amb vaixell des de
la platja de Binimel·là, que és
reserva Starlight. Cal apuntar que
el dissabte dia 30 se celebrarà un
sopar de gala per tancar la trobada
i es lliuraran els primers Premis
Internacionals Starlight.

Observatori estelar de Terol.

MIRADORS ASTRONÒMICS
Els amants d’aquesta activitat que
apaga el cel per encendre les estrelles disposaran ben aviat de sis miradors astronòmics, que s’ubicaran
en punts estratègics de l’illa. La idea
del Departament de Medi Ambient
i Reserva de Biosfera és ubicar-los
a l’aparcament de Binimel·là i al de
Son Saura, a la cala de Cavalleria,
al poblat talaiòtic de Son Catlar i
a Torre d’en Galmés, així com a la
casa de colònies Es Torretó. Serà
una actuació poc cridanera, ja que
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cada punt comptarà amb un pal indicant l’estrella polar i un planisferi
estel·lar, a més d’incorporar un plafó informatiu per atreure un potencial públic amant del món astronòmic. Menorca és la primera destinació de l’arc mediterrani a obtenir
la certificació com a reserva i destinació Starlight de forma conjunta.
La nostra illa forma part d’un dels
13 territoris que estan certificats
com a reserva Starlight d’arreu del
món i és un dels 28 indrets que són
destinacions Starlight.
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Cleghorn y Orfila no hubieran tenido
una idea mejor

Fco. Luis Navas Casals,
Presidente del Colegio de
Médicos de Menorca

Hace cinco lustros, el pueblo y
las autoridades de Menorca decidieron avanzar en el desarrollo
sostenible de la isla. Esta decidida
apuesta por respetar y potenciar
el entorno saludable, a la postre,
se ha convertido en un apoyo explícito a la calidad de vida de los
ciudadanos. Para los menorquines
y para sus visitantes.
La preocupación de determinados territorios por las políticas
medioambientales es relativamente joven. Sin ir más lejos, en
el siglo pasado no estaban muy
bien vistas; sus seguidores, más
bien pocos. Se convivía con una
insensibilidad política elevada, con
unos científicos adocenados, con
la demanda del pueblo manifiestamente débil y la repercusión de
las actuaciones sobre la calidad
percibida por los ciudadanos era
insustancial.

George Cleghorn

mayores son los grupos más frágiles. En realidad, solo son superados por los inmunodeprimidos.

yores se van cumpliendo con solvencia, incluyendo espacios de
debilidad.

Esta sana deriva medioambiental encuentra en la esencia de
los principios rectores de la declaración de “Menorca, Reserva
de Biosfera” uno de sus mejores
aliados. Le convierte en un instrumento que permite adecuar la
transversalidad sanitaria de todas
las políticas generales, en su lógica vertiente local.

El doctor George Cleghorn, prestigioso médico escocés, bajo las
órdenes del Ejército Inglés, pasó, a
finales del siglo xviii, 13 años de su
vida en la isla. Le permitió analizar
la relación entre las enfermedades
más frecuentes y las características del clima. Nuestro paisano, el
doctor Mateu Orfila, desde París,
describió la importancia de la flora
en su vertiente curativa e ilustró la
potencial toxicidad de determinadas especias vegetales.

Debemos reconocer que hasta la
fecha han quedado espacios muy
diluidos; la movilidad no ha sido,
tradicionalmente, bien tratada; la
calidad de las aguas potables y
de nado, francamente mejorables;
la gestión de los residuos sólidos
urbanos, con episodios poco edificantes; sin embargo, el impulso
marcado hacia la diversidad y el
crecimiento saludable es de tal
intensidad que los objetivos ma-

Ambos médicos, pioneros en sus
observaciones, conocidos y estudiados en todo el mundo, bajo
la realidad actual del siglo xxi, no
hubieran tenido una idea mejor
que la que nos orienta hacia una
sociedad saludable y sostenible,
claramente integrada en la reserva
de biosfera.

Con los años, el beneficio de la relación entre la salud de la población y el ambiente que le rodea es
un hecho, que a estas alturas nadie
ya cuestiona. La comunidad científica ha acreditado, con solvencia,
que la concienciación medioambiental y el beneficio de la salud
es una realidad no ya aceptada, no
solo deseada, sino ansiada.
De hecho, la contaminación del
aire y del agua, las emisiones químicas, la contaminación acústica,
la seguridad alimentaria, la debilidad de la capa de ozono y las
consecuencias del cambio climático, con sus derivadas sanitarias,
se han convertido en los principales problemas relacionados con la
salud humana en el mundo desarrollado.
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Mateu Orfila

Sus efectos son cada vez más
evidentes. Se manifiestan en los
grupos sociales más vulnerables y
se expresan con mayor dureza en
las capas más débiles de la sociedad. Los fetos, las mujeres embarazadas, los niños y las personas
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El beneficio de
la relación entre
la salud de la
población y el
ambiente que
le rodea es un
hecho, que a
estas alturas nadie
ya cuestiona

Apostar por una actividad humana
y un desarrollo económico compatibles con la conservación de
los recursos naturales y del patrimonio cultural nos acerca territorial y sanitariamente a una zona de
confort por la que hoy solo transitan unos pocos privilegiados.

Entrevistam
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Margarita Orfila. Presidenta de l’Ateneu

“Falta educació, el món capitalista ens ha dut
a un consumisme total”
mateix, n’hi ha molts altres que
sí. I granet d’arena rere granet
d’arena acaben formant un
arenal. Cal donar exemple amb
cadascuna de les accions.
L’entitat que dirigeix Orfila des
de l’any 2012 ha tingut un paper
molt actiu en temes relacionats
directament o indirecta amb la
declaració de Menorca com a
reserva de biosfera.
L’any passat, coincidint amb
l’efemèride, va organitzar amb
el GOB un cicle de xerrades que
van posar llum a molts de temes
imbricats en aquesta declaració.
- Sempre parlam de la
importància de ser reserva de
biosfera...

Fotos: Arxiu Diari Menorca.

La presidenta de l’Ateneu
Científic, Literari i Artístic de
Maó, Margarita Orfila, ho
té clar.
Menorca ha arribat a
un desenvolupament
sostenible gràcies a la
mateixa identitat dels
seus ciutadans. Però el
món actual, marcat pel

consumisme duit al màxim
extrem, l’està portant a coixejar.
“Menorca té una manera de viure
que ha ajudat molt en aquest
desenvolupament”, però, alhora,
afegeix sense titubejos que “ens
estam carregant el planeta”.
I no ens podem quedar de braços
plegats. Perquè, tot i que hi ha
assumptes que no depenen d’un

30

I no n’hauríem de parlar, no
s’hauria de fer. Per una part,
la gent és conscient d’allò que
significa ser reserva de biosfera,
però, per l’altra, hi ha actituds
que no exercim com a reserva i,
per això, ens obliga a demanar
una vegada i una altra quina
importància té tenir aquesta
declaració. Perquè ens estam
carregant el planeta. Una part
important no està a les nostres
mans, perquè hi ha decisions
que depenen de governs i
grans empreses, que són els
que realment haurien de fer les
primeres passes. M’agrada donar
exemple i que no només es
quedi en les paraules. I amb els
exemples obrirem més ulls.
- Segons els experts, el canvi
climàtic ja és irreversible...
La temperatura ja ha pujat un grau
i com a mínim hem d’intentar
que no vagi a més. És qüestió de

Imatge de la inauguració de l’any
acadèmic de l’Ateneu.
Foto: Javier Coll.

consciència. Tenir un lloc com
aquest, tan meravellós, i d’aquesta
mida, ha fet que s’hagin preservat
més coses que en altres llocs.
L’ambient aquí és net. Però, pel
que fa a electricitat, és el lloc
que contamina més de tot l’Estat
espanyol.
- Els menorquins en som
conscients o ens ve en l’ADN
aquesta manera de fer de
caràcter més sostenible?
Hi ha una manera de viure a
Menorca que ha ajudat molt. Els
meus pares no eren conscients
però sabien i transmetien que
quan et netejaves les dents, per
exemple, l’aixeta s’havia de tancar.
Vivien d’una manera més austera,
que això no vol dir que fossin
menys feliços que nosaltres.
Però ara la societat és molt
consumista. No compram una
camisa pensant que ens durarà
deu anys, sinó pensant que l’any
que ve en comprarem una altra.
Crec que falta molta educació. El
món capitalista ens ha duit a un
consumisme total.
- El manteniment del camp és
una altra pota transversal de la
reserva de biosfera.
Està en un moment de canvi.
Per una banda, el formatge ara
té noms i llinatges. No només té
una denominació d’origen, sinó
que cadascú, cada finca, té la seva
identitat i peculiaritat. Però som
conscients que hi ha un canvi.
Es venen finques a propietaris
que no solen ser de Menorca i el
contracte d’anar a mitges no sé
si es podrà acabar conservant. I
tal vegada no m’he de preocupar

tant dels canvis que venen, perquè
apostar per les vinyes és tornar
a allò que tenia Menorca abans
i que, a causa de la fil·loxera,
es va haver de reinventar. I em
desespera, per exemple, quan ens
diuen que Menorca està polida
tota verda. Tenir molt de verd vol
dir que hi ha molts ullastres i això
significa abandonament. No hi ha
dubte que és bo per al camp que
hi hagi gent que compra finques i
arranja el terreny.
- Parlem d’arqueologia i turisme.
L’altre dia per xarxes socials hi
havia un turista que havia visitat
l’illa que es mostrava sorprès
que Menorca tingués “un”
jaciment arqueològic. Parlava
de la taula de Torralba. Pecam
de falta de divulgació de la gran
riquesa que tenim?
Sempre m’he dedicat a
investigació i divulgació. I una
de les primeres coses que vaig
fer va ser una guia d’arqueologia
de Menorca. No estava prou
promocionada. Han passat gairebé
quaranta anys i s’ha fet molt des
de llavors, però sí que pens que
s’hauria pogut fer més. Menorca
té una gran riquesa arqueològica
i l’estat de conservació dels
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jaciments és altíssim. N’hi ha dos
per quilòmetre quadrat. Dels 1.500
que hi ha, n’hi ha 400 que són
talaiots. I aquests comentaris fan
mal.
- Així, falta promoció?
És l’illa més desconeguda i jo em
sent orgullosa d’això, però s’ha
de fer més promoció, sempre
dins uns marges. No podem
anar cap a una massificació i
hi ha mecanismes per fer-ho.
Granada és un exemple clar.
L’entrada a l’Alhambra es fa amb
una regulació. La gent sap que
ha d’esperar per entrar, així es
pot visitar sense aglomeracions.
I això no ha fet baixar l’interès.
Seria molt important que els
turistes quan arribessin a l’illa
tinguessin informació sobre el
fet que es troben en una reserva
de biosfera, que no és una illa
qualsevol. S’ha arribat a un
desenvolupament sostenible
pel mateix mode de viure dels
illencs. I respecte del turisme
cultural, és molt respectuós,
desestacionalitza, consumeix,
genera economia. Seria molt
interessant fer uns paquets on
tingués cabuda el patrimoni
històric, la riquesa musical, la
gastronomia...

ENTREVISTA

- Economia i sostenibilitat estan
renyits?
Tot al contrari. On més cultura hi
ha, més economia es genera. I una
empresa de Menorca que n’és
exemple clar és Artiem. Demostra
que economia i sostenibilitat són
compatibles.
- L’Ateneu ha organitzat moltes
conferències i tertúlies sobre
tots aquests elements i aspectes
que rodegen la reserva de
biosfera. Què es pretén?
Divulgar i conscienciar. El cicle
organitzat amb el GOB sobre
els 25 anys de reserva va ser
molt interessant, no només pels
ponents sinó també per les
preguntes de la gent. I estam
tancant un altre cicle amb el GOB
relacionat amb les pautes per
contaminar menys. L’Ateneu té 115
anys, però és una entitat del segle
XXI.

CONCURS

El quiz de la Reserva

En aquesta implicació per la
sostenibilitat de l’Ateneu, enguany
l’entitat, amb el patrocini de la
Fundació Asmar-Catalina Mercadal,
convoca un premi d’investigació
que guardonarà l’excel·lència
i l’originalitat de les propostes
d’actuació que s’emmarquin en els
17 objectius de desenvolupament
sostenible inclosos en l’Agenda
2030 de les Nacions Unides. I tot
i que s’aconsella que Menorca
sigui l’objecte de l’estudi, no és
una condició excloent. També es
valorarà que es faci una inclusió d’un component tecnològic
destacable.

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 guanyadora s’emportarà un premi, un lot de producte local!

Instruccions
Llegiu amb atenció totes les preguntes que us feim a continuació i pensau bé les respostes.
Pot haver-hi més d’una resposta correcta!
Enviau-nos les solucions, abans de l’1 de desembre de 2019, a menorca.biosfera@
gmail.com indicant nom complet, edat i telèfon de contacte. Us respondrem abans
del 31 de desembre i us enviarem les solucions. Si fóssiu la persona guanyadora del
sorteig, us telefonarem per comunicar-vos-ho. Molta sort!

Els interessats tenen fins al dia 25 de novembre per presentar una
proposta d’actuació. I el projecte guanyador comptarà amb un any per
redactar la proposta presentada.
El premi està dotat amb 5.000 euros i tindrà caràcter biennal.
Margarita Orfila indica que l’Ateneu ja convocava uns premis en anys
anteriors. I ara es reprèn aquest premi però des d’un altre enfocament,
per tal de respectar els guardons que ja convoquen altres entitats de
l’illa.

Preguntes

5

1. Per a què serveixen els contenidors taronges que

. L’Àrea de Gestió de Residus actualment està en
obres de reconversió. Entre les millores, destaquen:
a) Un sistema automatitzat de separació de
residus, el reaprofitament energètic dels residus
i una nova planta depuradora
b) Tres nous abocadors, el reaprofitament
energètic dels residus i un sistema reciclador
de paper
c) Una nova planta depuradora i una planta de
tractament de residus perillosos

trobam a tots els pobles de Menorca?
a) Per a les piles
b) Per a l’oli emprat
c) Per a aparells electrònics
d) Cap de les anteriors és correcta

2

. Quin d’aquests objectes no tiraries al contenidor
de vidre?
a) Un got
b) Una bombeta
c) Un pot buit de colònia
d) Tots poden anar al contenidor de vidre

Respostes correctes del joc anterior
A Menorca trobam la sargantana balear…
b) en alguns illots que envolten l’illa.

3 Què hem de fer amb un paper film que ha estat

Fruita i verdura fresca, formatge i ous.
Farines, cereals, llegums, espècies,
algues i fruits secs a granel.
Gran varietat de productes ecològics
CERTIFICATS DE PROXIMITAT.

Tot el que necessites per a la teva família
ho trobaràs a la nostra botiga!
repartiment a domicili

f
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L’origen d’aquesta espècie és:

emprat per embolicar menjar?
a) Com que està brut, al rebuig
b) Al contenidor groc
c) El duim a la deixalleria
d) Rentam el paper film i al contenidor groc

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

4. Quan anam a reciclar un pot de vidre és important

Una de les curiositats d’aquesta espècie és que…

La sargantana balear té coloracions…
d) Totes les respostes anteriors són correctes
(negres, verdes, blaves…).
és un animal vertebrat que pot pol·linitzar flors.

que:

La densitat de població estimada de la sargantana
balear a Menorca és de…

a) Tirem la tapadora d’alumini al contenidor
groc
b) Llevem la tapadora d’alumini i també l’etiqueta
de paper i reciclem cada cosa per separat
c) Llevem la tapadora bruta i la tirem al rebuig

més de 150 mil individus.

Enhorabona al guanyador!!
José Luis Garrosa Gude
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El Aeropuerto de Menorca apuesta por
una actividad aeroportuaria sostenible

Eva Valenzuela,
directora del Aeropuerto
de Menorca

Aena es consciente del problema
global que, en la actualidad, representa el cambio climático para
nuestra sociedad y de la magnitud del reto que tenemos todas
las organizaciones e instituciones
para hacerle frente y minimizar el
impacto que nuestra actividad tiene en el entorno. Por ello, el Aeropuerto de Menorca tiene la firme
determinación de ser un aeropuerto con una actividad sostenible y
respetuosa con su entorno. Desde
hace años trabajamos en el desarrollo de herramientas de gestión
interna, en proyectos de innovación, energías renovables y actividades de sensibilización ambiental,
que están estrechamente relacionadas con las acciones que en esta
materia se desarrollan en la isla.
Todo ello está enmarcado en la
Estrategia de Cambio Climático
de Aena, y la adhesión de la
compañía a la iniciativa Net-

El Aeropuerto contribuye al mantenimiento de especies protegidas
como el sapo balear, la tortuga mediterránea. Y en el recinto se
contabilizan 197 especies de plantas. Fotos: Aeropuerto de Menorca.
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Zero 2050 en la pasada edición del
Congreso Anual de ACI (Consejo
Internacional de Aeropuertos) Europa, en la que el Aeropuerto de
Menorca recibió el premio Eco-innovation Award, otorgado por ACI
por su labor en materia medioambiental y por las iniciativas sostenibles que se están llevando a cabo
y que están directamente relacionadas con las características específicas de la isla.
Aena, en este sentido, mantiene
una estrecha colaboración con las
instituciones locales para conseguir, entre otros aspectos, que el
Aeropuerto de Menorca alcance
un equilibrio sostenible entre su
actividad y su entorno. Para ello, el
Aeropuerto lleva a cabo una serie
de acciones relacionadas con la
reducción del consumo del agua
y su depuración: dispone de una
estación depuradora con tecnología BMR (reactor biológico de
membranas) que trata el agua residual con un sistema de filtración
muy eficiente que garantiza su depuración para poder ser reutilizada. El Aeropuerto también cuenta
con un tanque en el que almacena
el agua residual ya depurada que
posteriormente se reutiliza para el
riego. Asimismo, se ha desarrollado un sistema automático de detección de fugas que informa de
las mismas al instante para que
sean reparadas con la mayor celeridad. Todo ello ha significado que
el Aeropuerto de Menorca, desde
el 2013, haya reducido su consumo
de agua en un 50,8%.
En cuanto a la reducción del consumo de electricidad, el Aeropuerto también lleva a cabo una serie
de iniciativas, como el uso de gran-

El Aeropuerto
de Menorca
tiene la firme
determinación de
ser un aeropuerto
con una actividad
sostenible y
respetuosa con su
entorno
des ventiladores HVLS (High Volume Low Speed) en el edificio terminal que reducen en 4 grados la
sensación de calor y que han disminuido el consumo eléctrico en
un 30%. Asimismo, se han puesto
en marcha otras acciones como el
uso de coches eléctricos de Aena,
la instalación de varios puntos para
la recarga de vehículos eléctricos,
la utilización de baterías de recarga
solar en señales de tráfico que requieren de iluminación, el cierre de
varias zonas del Aeropuerto durante los meses de menor actividad
para minimizar el gasto eléctrico,
o la sustitución de la iluminación
convencional por luces LED en el
interior del terminal.
Una de las iniciativas más importantes respecto a la reducción del
consumo de electricidad y uso de
energías renovables que se
está realizando actualmente
se basa en la implementación de 1.800 placas fotovoltaicas, que producirán 500
kW de electricidad, sumándose a las 392 ya instaladas
y que actualmente dotan al
Aeropuerto de 71 kW. En la
última década, el consumo
eléctrico ha disminuido en
un 27%. Además, el 60% del
total de la energía eléctrica
consumida en la actualidad
proviene de energías de ori-

gen renovable y se prevé que en
2020 pase a ser un 100%.
Teniendo en cuenta las condiciones específicas de Menorca, el
Aeropuerto también contribuye al
mantenimiento y reproducción de
algunas especies protegidas y que
están en peligro de regresión, como
son el sapo balear (Bufotes balearicus) o la tortuga mediterránea (Testudo hermanni). Además, en el recinto aeroportuario se contabilizan
197 especies de plantas, entre las
que destacan algunas orquídeas y
dos grupos de acebuches (Olea europaea) catalogados por el Gobierno Balear como árboles singulares,
debido a su antigüedad y porte.
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Otros de los aspectos para los que
trabaja el Aeropuerto de Menorca
es el control y reducción del consumo de papel a través de la incorporación de nuevas tecnologías
como el uso de firmas digitales, la
implementación de tabletas para
determinados colectivos y el desarrollo de programas como el innovador proyecto piloto de biometría
facial, que ayuda a la eliminación
de la impresión de tarjetas de embarque.
Nuestro objetivo es tener un excelente desempeño medioambiental
con un enfoque innovador en la
gestión, que junto con la estrecha
colaboración de todas las instituciones y organizaciones implicadas contribuyan a hacer
la actividad del Aeropuerto
más sostenible y respetuosa
con su entorno. Queda un
largo camino que recorrer
para conseguir que nuestra actividad sea “neutra en
carbono”, pero con trabajo
duro, con nuevos enfoques,
tecnologías innovadoras y
conjuntamente con el resto
de actores aeroportuarios
conseguiremos en un futuro
próximo una aviación totalmente sostenible en la isla.

ITINERARIS

Imatge de la platja del Pilar.

La ruta recomanada
Itinerari florístic i d’hàbitats del Pilar
Inaugurem un nou apartat
de rutes recomanades per
l’illa per donar a conèixer la
riquesa florística i geològica
que té Menorca. Perquè és
molt més fàcil estimar allò
que es coneix. Les sortides al
camp serveixen per aprendre
sobre els tresors botànics
que ens envolten.
La primera ruta és un
itinerari pel Pilar, elegida
coincidint amb el reportatge
d’educació ambiental que
el Departament de Medi
Ambient i Reserva de
Biosfera ofereix des de la
finca pública d’Alforí. A més,
és una ruta marcada amb
cartelleria informativa.

De camí cap a la mar, travessareu
un alzinar centenari establert sobre
un espectacular sistema dunar semifòssil, un dels més extensos de
Menorca. A la part interior del sistema dunar, les dunes estan fixades
per la vegetació i parcialment petrificades. Més a prop de la costa,
el bosc dóna pas a les comunitats
vegetals adaptades a ambients més
inestables i influenciats pel vent de
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tramuntana i la saladura de la mar.
Aquest sistema dunar, a part del
seu valor paisatgístic i cultural, alberga una elevada diversitat florística i constitueix un dels santuaris
de la flora endèmica de l’illa. L’alzinar ha estat explotat històricament
per l’home per obtenir productes
forestals (llenya i carbó) i per a la
pastura extensiva de porcs, bestiar
de cabestre i vaques. Diversos ele-

L’itinerari florístic i d’hàbitats del Pilar disposa de cartelleria
informativa per tal de no perdre detall dels seus tresors.
Foto agafada de la publicació Plantes de Menorca.

ments associats a aquestes pràctiques tradicionals perduren avui
dia i formen part d’un valuós llegat
etnològic.
El projecte Life-Reneix ha creat
aquest itinerari autoguiat per donar a conèixer els valors ecològics
i florístics d’una de les zones més
riques i diverses de l’illa.

Longitud: 1.700 metres
Desnivell acumulat: 44 metres
Punt d’inici: aparcament d’Alforí-el Pilar
Punt final: intersecció amb el Camí de Cavalls

Font: Publicació Plantes de Menorca de Pere Fraga, editat pel Consell

Punts d’interès: Alzinar, sistema dunar semifòssil, béns etnològics,
flora endèmica, alzinar singular

CONSULTAU LA RUTA AMB EL
MÒBIL
Amb l'aplicació mòbil «Guia de
medi ambient de Menorca» de
l'IDE Menorca podreu descobrir
tots els valors ambientals de
l'illa: localitzar itineraris florístics,
rutes geològiques, punts d'interès
ambiental, platges, trams del Camí
de Cavalls i un llarg etcètera de
localitzacions per gaudir de l'illa.
Aquesta app carrega tota mena de
mapes, localitza la vostra posició
en ruta i inclou informació sobre
cadascun dels llocs que visiteu!

Geologia: domini de materials del Permià, formats per pelites i gresos vermellosos i sediments quaternaris que formen un extens sistema dunar semifòssil
Com arribar-hi: des de la carretera general, entre Ferreries i Ciutadella, en direcció nord cap al camí del Pilar i fins a l’aparcament d’Alforí.
Hàbitats i comunitats vegetals: alzinar, marina de xipell i romaní,
pinar, vegetació de camot, marina d’arenals (o d’estepa blava)
Algunes espècies d’interès: cirereta del bon pastor, estepa blava,
alzina, ullastre, llampugo, aladern, estepa negra, mata, camot, romaní,
pi blanc, xipell, arbocer, estepa borrera, murta, càrritx, sivina, patata
morenera, aritja, ruda, vidriella, socarrell gros, herba de cotó
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Passat i present

Família des Barberet i grup
Foto Díaz. Col·lecció de Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM
Ara estam molt acostumats a fer-nos fotos i ens en podem fer tantes com ens ve de gust, tant de serioses com
de festa. Però a principi de segle xx no era així de fàcil i sovint s’aprofitava una foto perquè hi sortís molta gent.
Aquesta és una fotografia de la família des Barberet des Castell amb un grup de militars, en un ambient ben festiu.

En cotxe per Maó
Foto Salvador Almirall Codina. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM

Excursió d’un grup de persones passant per sa Plaça
des Mercadal
Foto Salvador Almirall Codina. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM

Salvador Almirall Codina va ser un fotògraf afeccionat,
empresari i un dels fundadors de l’Ateneu Científic, Literari
i Artístic de Maó. Les fotografies que custodia l’AISM són
del període entre 1910 i 1930 i mostren com era Menorca
i la seva gent en aquella època. Aquí el veim a ell (amb
bigoti) en un dels primers cotxes que van circular per l’illa.

Ja no anam d’excursió de la mateixa manera ni vestits
igual. Durant les primeres dècades del segle xx pujar al
Toro no era tan senzill tampoc, el camí era més complicat.
Aquest grup de persones hi van pujar amb ases i mules i
ben mudats. A la imatge els veim passant pes Mercadal,
amb Ca n’Àngel a l’esquena i començant la pujada.
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Taula de Talatí
Autor desconegut. Col·lecció Miquel Àngel Limón. Arxiu
d’Imatge i So de Menorca-CIM

Fer benzina enmig de la plaça de la Constitució
Autor desconegut. Col·lecció Miquel Àngel
Limón. Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM

L’admiració pels monuments megalítics de Menorca
ve d’enfora. Des de sempre la gent s’ha volgut retratar
amb les taules, talaiots i navetes. Aquesta postal mostra
diferents persones a la taula de Talatí, els anys 1920.
Podem veure que, tot i que la taula i el seu recinte es
conserven igual, l’entorn ha canviat.

Quan a Maó, i a la resta dels llocs, no hi havia
tants cotxes com ara, hi va haver assortidors
de benzina a llocs que ara ens semblen
impensables, com aquests enmig de la plaça de
la Constitució, a mitjan segle xx.

Ball des Còssil
Autor desconegut. Col·lecció
Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i
So de Menorca-CIM
El ball des Còssil és un ball únic
a Menorca que s’ha conservat
as Castell. Està documentat que
s’interpretava en les festivitats
de Sant Jaume i Santa Anna, així
com en altres actes solemnes,
tant religiosos com civils, des
de començament del segle xix.
Tot i que l’essència perviu, la
indumentària ha canviat una
mica des d’aquest grup fins a
l’actualitat.

Anant a dormir a fora
Foto Alfredo Mallo Mallo. Arxiu d’Imatge
i So de Menorca-CIM
Una època molt recordada per molts
menorquins era aquella en què s’agafava
la tenda de campanya i s’anava a dormir
a fora. Cadascú es muntava el seu
campament i alguns indrets es convertien
en petits poblets d’estiu. S’havia
d’aprofitar bé l’espai i protegir el cotxe.
Aquest 600 quedava ben camuflat!
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Feines del camp
Foto Llorenç Melià. Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM
Batre és una d’aquelles feines del camp que encara es
fan però que han anat canviant molt amb el temps. Ja
no s’empren les mateixes màquines que abans. Llorenç
Melià va retratar aquest grup d’homes fent feina amb la
màquina.

Fent net la llana
Foto Cosme Sans Mercadal. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
Una feina molt laboriosa que ja no es fa: netejar la llana
per fer un matalàs o per filar-la. Acabada la tosa, la llana
es feia net i esclaria per poder-la treballar millor. Ja fos
per fer un matalàs o per treure llana per teixir alguna peça
de ganxet o calça.

NISSAN LEAF
Por

250€/mes

**

En 37 Meses. Entrada 10.274,22 €.
TAE 7,64%. Última cuota 15.922,90 €.

Reina de la qualcada dels Reis
Autor desconegut. Col·lecció de Xavier Martín. Arxiu
d’Imatge i So de Menorca-CIM

A l’escala de la Catedral
Foto Alfredo Mallo Mallo. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM

La forma com vivim les festes ha canviat, ja sigui per la
manera com les vivim com pels personatges i tradicions
que en formaven part. A la festa dels Reis d’Orient des
Castell hi havia una reina de la cavalcada, que podem
veure acompanyada d’un grup de joves vestides amb el
vestuari tradicional menorquí i del ball del còssil, en una
fotografia presa fa devers seixanta anys en el Centre de
Cultura des Castell.

Alfredo Mallo va ser un metge que va venir a Menorca
a exercir la seva professió entre els anys setanta i
començament dels vuitanta i va dedicar part del seu
temps a la seva afecció a la fotografia. Va retratar molt el
paisatge de Menorca i també la seva gent, com aquestes
dues persones majors xerrant a l’escala de la Catedral,
aprofitant el sol de l’hivern.
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EL 100% ELÉCTRICO,
CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA.

0

Emisiones

NIGORRA BALEARES

Gran Vía Asima, 4 (Pol. Son Castelló) 07009 - Palma de Mallorca - Tel. 971 432 300
Forners, 78 (Pol. de Manacor) 07500 - Manacor - Tel. 971 559 750
S’Esperó, 1 (Pol. Poima) 07714 - Mahón - Tel. 971 362 296
www.nissanbaleares.es
*Cero emisiones de CO2 durante su uso.
apoyo promocional de NIBSA). Entrada 10.274,22 €. 36 cuotas de 250,00 €. Comisión de Apertura 2,75% (586,46 €). TIN 6,25%. TAE 7,64%. Última cuota de 15.922,90 € . Precio total a plazos

Agenda
OCTUBRE

Dia 14 a les 20 h.

Dia 31 a les 20 h.
TAULA RODONA
A l’Ateneu de Maó, «Contaminam en la vida domèstica:
aliments, productes de neteja, plàstics». Modera Carlos
Coll, president del GOB i intervenen Joan Rieradevall,
professor de la UAB; Aina Calafat, tècnica en agricultura
ecològica i un representant de la Cooperativa San
Crispín. Forma part del cicle «Aprenguem a no
contaminar el planeta» que organitza el GOB i l’Ateneu
amb la col·laboració de Menorca Preservation Fund.

Dia 26 de 10 a 13 h.

NOVEMBRE

XERRADA
«La geologia com a base de la vida». Cicle de visites
guiades que en aquesta ocasió es farà pels municipis
de Ferreries i es Mercadal amb l’objectiu de donar a
conèixer alguns dels trets de les roques de Menorca.
L’excursió serà guiada per Bernat Caritg. Cal inscriures’hi a través del web www.menorcabiosfera.org o del
telèfon del Centre de Geologia de Menorca.

Dies 30 i 31 de 16 a 20 h.
JORNADES
Institut Menorquí d’Estudis. Jornades sobre «El futur de
Menorca» com ens imaginam Menorca en les dècades
que venen.

TAULA RODONA
A l’Ateneu. «Contaminam el nostre cos: contaminació
i salut». Modera la presidenta de l’Ateneu, Margarita
Orfila. I intervenen Ildefonso Hernández, professor
Universitat Miguel Hernández i Nicolás Olea, professor
de la Universitat de Granada. Forma part del cicle
«Aprenguem a no contaminar el planeta» que organitza
el GOB i l’Ateneu amb la col·laboració de Menorca
Preservation Fund.

Dia 7 a les 19.30 h.
XERRADA
Al Centre Cultural Can Saura de Ciutadella. «Salutacions
des de la Gàl·lia». L’arqueòloga de Nurarq Cristina Bravo
oferirà una presentació al Palau de Can Saura sobre la
intervenció d’arqueologia preventiva que es va realitzar
al port de Ciutadella i les troballes que s’hi van fer.

DESEMBRE

Dia 7 a les 20 h.
TAULA RODONA
A l’Ateneu. «Alternatives: economia circular, comerç
de proximitat, pràctiques responsables». Modera
Francisco Pérez Orfila, membre de la junta de l’Ateneu.
I intervenen l’economista Carolina Beltrán, el gerent de
la Cooperativa del Camp, Tolo Mercadal, i el director
de qualitat i medi ambient de la cadena Artiem,
Guiem Sintes. Forma part del cicle «Aprenguem a no
contaminar el planeta» que organitza el GOB i l’Ateneu
amb la col·laboració de Menorca Preservation Fund.

Dia 1
EXCURSIÓ A SA CUDIA CREMADA
Un poblat talaiòtic que conté dos talaiots, un recinte
de taula i un gran hipogeu. La visita serà guiada per
Cristina Bravo. L’activitat s’emmarca en el 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-excursio o al telèfon 971350762.

Exposicions
«TUTANKHAMON. IMATGES D’UN TRESOR SOTA EL DESERT EGIPCI». Al Centre d’Art i Història Ca n’Oliver.
Fins al dia 27 d’octubre. De dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h i de 18 a 20 h. Dilluns tancat.
Dia 3
EXCURSIÓ AL CAP COSTANER DE CALA MORELL.
L’activitat 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 Montserrat Anglada. És necessari inscriure-s’hi a
www.gobmenorca.com/inscripcio-excursio o al telèfon
971350762.

Jocs olímpics del reciclatge. Gimcana dirigida a
petits i grans on s’hauran de superar diferent proves
relacionades amb les fracciones de paper/cartó,
vidre i envasos lleugers. Dates de celebració:
•

26 d’octubre. Ciutadella. Plaça des Pins.

•

2 de novembre. Maó. Carrer de ses Moreres.

•

9 de novembre. Sant Lluís. Plaça des Pins.

•

16 de novembre. Es Mercadal. Plaça Pare Camps.

•

23 de novembre. Es Migjorn. Carrer Major.

•

30 novembre. Es Castell. Esplanada.

•

7 de desembre. Ferreries. Plaça Espanya.

•

14 de desembre. Alaior. Sa Plaça Nova.

Dia 6 a les 20 h.
CONFERÈNCIA
A l’Institut Menorquí d’Estudis. A càrrec de Miquel
Àngel Casasnovas en el marc del cicle «Llegir Joan
Ramis. 200 anys després de la seva mort». És una
activitat organitzada de forma conjunta entre la Xarxa de
Biblioteques de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis.
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«SOCIB: INVESTIGUEM EL MAR, COMPARTIM EL FUTUR». A l’Institut Menorquí d’Estudis. Exposició fotogràfica
sobre la investigació en el medi marí per part del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears.
Fins al dia 18 d’octubre. De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de dimarts a dijous de 16 a 20 h.
«PETRA. APROXIMACIONS CONTEMPORÀNIES A LA CULTURA TALAIÒTICA». Fins al dia 10 d’octubre al
Museu de Menorca i des del 15 de novembre fins a l’11 de gener a la sala municipal d’exposicions El Roser.
«EL CSIC A LES ILLES BALEARS. CIÈNCIA EN IMATGES». Al Centre Bit d’Alaior.
Fins al dia 18 d’octubre. De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
«COM FER SOSTENIBLE EL DESENVOLUPAMENT». Al Molí del Rei del GOB.
Fins al 29 de novembre. Matins de 8 a 14 h (de dilluns a divendres)
i capvespres de 17.30 a 20 h (de dilluns a dijous).

Més agenda i inscripcions a: www.menorcabiosfera.org
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«La declaració de reserva de biosfera no és un simple
reconeixement dels valors mediambientals d’un territori,
és una aposta per un model de desenvolupament que
sigui compatible amb la conservació de la naturalesa
i representa en realitat un compromís de gestió harmònica
del territori i els seus recursos (...).
Menorca era un exemple real de l’aplicació (inconscient)
d’aquest model: una illa amb un nivell de vida alt,
que explotava el seu territori seguint uns usos i costums
tradicionals respectuosos amb el medi amb un
desenvolupament turístic intens però relativament
concentrat amb una sensibilització social
sobre aquests temes bastant alta i, naturalment,
amb un entorn ambiental especialment valuós.»

Fotografia: Gemma Andreu

Volum V de la Declaració de Menorca com a reserva de biosfera

