ona
25 anys de sostenibilitat

Fotografia: Damià Coll
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L’agricultura
ecològica arrela
En Sergio s’acota per collir uns
quants tomàtics i lletugues. Ho fa
amb un somriure, perquè veu com
tot allò que ha sembrat dona fruits.
Aquestes fruites, verdures i hortalisses arribaran ben aviat a les
llars de Menorca que apostin per
una alimentació local i respectuosa
amb el medi ambient. En Sergio és
un dels 65 productors que tenen
clar que apostar per una producció
sense l’ús de fertilitzants químics ni
pesticides ni herbicides és el present i el futur per a la terra.
L’agricultura ecològica arrela. Respon a una demanda de la societat,
que exigeix mesures per a la protecció del medi ambient i la qualitat
dels aliments, i fa especial incís en
la necessitat de no usar, durant la
cadena de producció, substàncies
químiques sintètiques i custodiar el
benestar animal.
Ja és una realitat que va més enllà d’allò que es descriu com una
moda o una tendència. Desperta
interès, curiositat i, fins i tot, posicions adverses dins les diferents
esferes de la societat.
«Tot i que ser agricultor i ecològic és avui en dia un acte heroic
a Menorca, és, alhora, una aposta necessària si volem contribuir a
la preservació del medi ambient»,
assegura la presidenta del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica (CBPAE) i d’Intereco, entitat pública dedicada a la promoció i desenvolupament de l’agricultura ecològica en l’àmbit nacional,
la menorquina Alexandra Büttiko-

Carxoferes en un hort de Ciutadella. Foto: Gemma Andreu.

fer. I afegeix que «és una qüestió
de responsabilitat per part dels
pagesos, els propietaris, els consumidors i les administracions; ens
hem de posar d’acord i impulsar
polítiques transversals per poder
avançar cap a la sobirania alimentària, lluitar contra el canvi climàtic,
fomentar l’economia local, repartir
la riquesa localment i fixar la població rural». Perquè, segons opina,
no només s’ha de posar l’accent en
el producte local, sinó en el fet que
aquest sigui a més ecològic.
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Aquest tipus d’agricultura gaudeix
de bona salut. Les xifres oficials així
ho avalen.
Avui dia, el 15 per cent de la superfície de terres llaurades i terres per
a pastures permanents està dedicada a l’agricultura ecològica. Representa una superfície de 5.450
hectàrees, una xifra que mai abans
s’havia arribat a assolir. Segons la
memòria del CBPAE, l’illa ha sumat en només un any prop de 600
hectàrees en agricultura ecològica,
que demostren aquest interès per
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reconvertir les terres de cultius
tradicionals en produccions més
amables amb el medi ambient.
No només creixen les hectàrees de
terra dedicades a aquesta agricultura, sinó que també augmenten
els operadors (tant els elaboradors
com els productors). Per primera
vegada se supera la barrera dels
cent. De fet, ja són 108. Destaca el
repunt d’elaboradors, és a dir, els
titulars que transformen el producte (fruita en melmelada, carn en
sobrassada o olives en oli). Aquest
increment explica l’interès per diversificar i oferir productes de qualitat, diferents i que amplien mercat. En un sol any se n’han sumat
nou fins a arribar als 43. I pel que fa
a productors, és a dir, els que produeixen sense transformar (com
és el cas dels ous, les hortalisses,
fruita o carn), han crescut en dos
fins als 65.

Büttikofer reflexiona que hi ha
demanda i així ho demostra el
fet que creixi el nombre de botigues que se sumen a la venda
de producte ecològic. Però el
sector té encara buits a omplir.
«Per omplir la senalla de la compra diària, hi ha molta feina per
fer», assenyala. Hi ha mancança
de producció de cereals, quan fa
uns anys fins i tot s’exportaven a
Amèrica. Falta producció d’hortalisses, de fruites, falten cítrics,
llegums, ous, làctics, vi i carn
d’aviram ecològics... Només hi
ha dues explotacions que es dediquin a la producció ecològica
de formatge de vaca, les mateixes de fa una quinzena d’anys. I
no hi ha cap finca que es dediqui
a produir llet. Anima els operadors a il·lusionar-se amb nous
projectes i omplir aquests buits
que hi queden.
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Imatge de la finca Santo Domingo
de Sant Lluís, durant la collita de
verdures i hortalisses.
Foto: Gemma Andreu.

Menorca dedica
5.450 hectàrees
a l’agricultura
ecològica, una
xifra mai abans
assolida
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Gràfics. Font: Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

s’hagi d’importar producte ecològic perquè aquí no es produeix.
Hi falta varietat i diversificació. L’illa
està molt centrada en la producció de carn (sobretot vedella i be)
i el 75 per cent dels cultius es dediquen a farratge i pastures, és a
dir, a l’alimentació del ramat boví,
el predominant a l’illa, per tal de
reduir costos a l’hora de comprar
pinsos. I un 16 per cent es dedica a
la recol·lecció silvestre (recollir allò
que et proporciona el bosc).

Imatge de tomatigueres ecològiques
amb els seus fruits a punt de
madurar a la finca de Santo
Domingo.
Foto: Gemma Andreu.

Per altra banda, s’ha donat un
augment molt important del cultiu
d’oliveres. Aquest increment és generalitzat a totes les illes. És un producte molt demandat tant al mercat intern com a països del nord
d’Europa, on aprecien que sigui oli
ecològic de les illes.
Confirma que no hi ha prou producció local per cobrir tota la demanda. I «és absurd», indica, que
8

RAMADERIA
Quan pensam en ecològic ens venen al cap fruites, verdures i hortalisses. Però cal tenir ben presents
les explotacions de ramaderia
ecològica que hi ha a l’illa i que
practiquen una activitat basada en
el màxim respecte cap al benestar
animal i a evitar l’ús de substàncies
químiques en tot el procés, tant de
medicaments per als animals com
de fertilitzants o additius a l’hora
d’obtenir els aliments per al seu
consum. L’any passat hi havia a l’illa
82 explotacions de ramaderia eco-
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Plat de verdures i hortalisses
acabades de collir.
Foto: Gemma Andreu.

lògica certificades, cosa que representa un increment de sis respecte
de l’exercici anterior. S’incorporaren noves explotacions ramaderes
dedicades a l’oví, el vacum i el porcí. Però se’n va donar de baixa una
d’aviram. Curiosament, de les 51
explotacions que tenen ramaderia
bovina a les illes, 31 són a Menorca.
Però Alexandra Büttikofer fa una
altra reflexió en aquest sentit. El
principal producte en ramaderia
ecològica és la venda de carn de
vedella i també de be. I tot i que
tot el procés és ecològic i amb la
correcta certificació, la seva venda
acaba produint-se per vies convencionals. No es ven com a carn
ecològica, tot i ser-ho. Per això, es
parla de crear una marca diferent
per a la carn de Menorca ecològica que permeti canviar aquesta
tendència preocupant.
L’EXEMPLE DE SON FELIP I
ALGAIARENS
La història del camp de Menorca
està íntimament lligada a una activitat convencional amb una alta
dependència dels fertilitzants per
alimentar les plantes i que ha acabat erosionant els sòls. Però les
finques de Son Felip i Algaiarens
marquen tendència per capgirar
aquesta situació i desenvolupar
projectes basats en unes pràctiques agrícoles més sostenibles.
Van més enllà de la producció ecològica. Apliquen un sistema que
pretén utilitzar el màxim de recursos de la finca i afavorir la fertilitat
del sòl, la retenció de l’aigua i, sobretot, produir aliments saludables.

Fotografia d’un tractor preparant la terra amb pràctiques agrícoles sostenibles.
Foto: Son Felip i Algaiarens.
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Fa quatre anys que van començar a elaborar oli ecològic de Menorca.

El maneig holístic ajuda que els animals pasturin correctament. S’evita la
sobrepastura, l’empobriment del sòl i l’esgotament de l’energia de les plantes.
Fotos: Son Felip i Algaiarens.
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El projecte format per Son Felip,
Algaiarens, Alforinet i sa Font Santa inclou unes 1.000 hectàrees, de
les quals 400 són cultivables i unes
600 de bosc. Disposen de 80 vaques de pastura de raça Menorca,
a banda de cavalls, porcs, bens i
gallines. Explorant els cultius tradicionals de Menorca, alguns poc
presents, propietaris, pagesos i
l’equip tècnic va decidir apostar
per l’olivera, l’ametller i per varietats ancestrals de blat, en concret,
per la xeixa i la canya blava. I fa
quatre anys que van començar a
elaborar el primer oli ecològic de
Menorca. Disposen d’un molí propi per assegurar la màxima qualitat
per poder recollir i moldre ràpidament. Elaboren un oli collit en verd,
aromàtic i de qualitat, elaborat a
baixa temperatura, tal com explica
l’enginyer tècnic agrícola i director
tècnic del projecte, Francesc Font.
Però, quina és la filosofia de la fin-
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Foto: Son Felip i Algaiarens

ca? L’equip té clar que treballar el
sòl, aplicar productes químics i
sobrepasturar exterminen la vida,
degraden la matèria orgànica alliberant CO2 a l’atmosfera i destrueixen moltes de les plantes que
protegeixen el sòl i el deixen nu i
exposat a l’erosió i la desertificació. Font assegura que a Menorca
es perden unes 15 o 20 tones de
sòl per hectàrea i per any. Per tant,
la clau és recuperar la fertilitat del
sòl, que vol dir capturar més CO2
de l’atmosfera (i que és positiu per
mitigar la crisi climàtica), reduir la
pèrdua de sòl i el risc d’erosió, millorar la retenció d’aigua de pluja i,
sobretot, produir més i millor.
El canvi de model que estava establert en aquestes finques «no va ser
fàcil, ni per a les persones ni
tampoc per a la terra», assenyala Francesc Font. Però ho estan
aconseguint «amb la il·lusió de tot
l’equip, començant per la família
propietària».
Molts us deveu demanar quines
tècniques són aquestes que han
posat en marxa i revolucionen el
sector. Són sistemes de disseny i
gestió d’una finca basats en l’ús eficient i sostenible de l’energia. «Bàsicament es tracta de copiar la natura i els seus processos», explica
Font. El maneig holístic és una eina
de presa de decisions que ajuda
que els animals pasturin correctament. S’evita la sobrepastura, l’empobriment del sòl i l’esgotament de
l’energia de les plantes.
El keyline és un disseny que els
ajuda a aprofitar i distribuir millor
l’aigua de pluja i frenar l’erosió.
La plantació es fa en funció de les
corbes de nivell per tal de reduir
l’escorrentia artificial i afavorir la filtració al sòl de l’aigua de pluja.
La permacultura permet crear projectes basats en l’estalvi energètic.
Així pretenen ser productius des

Feines de recol·lecció d’olives en verd.

del punt de vista econòmic, però
també social i ambiental, a més
d’esdevenir «un exemple a escala
menorquina, però també en l’àmbit
internacional, del fet que una altra
agricultura és possible i necessària
per al planeta», indica.
I ja s’aconsegueixen resultats. «A
banda de produir carn, mel, oli,
farina, melons i altres productes,
que ens surten molt bons, regeneram el sòl i tenim resultats científics
que ho demostren», afegeix Francesc Font. A més, un dels resultats
dels quals estan més satisfets és
que molts propietaris o pagesos
de Menorca els han visitat. L’equip
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tècnic del projecte, la consultora
empordanesa ara establerta a Menorca Agroassessor, encapçalada
per Francesc Font i Eudald Saez,
els ajuda a crear models com el
seu. En concret, ajuden uns vint
llocs de l’illa a crear projectes basats en l’agricultura local i en la
permacultura i l’agricultura regenerativa. «Aquest és per a nosaltres el
millor resultat», indica. Creen llocs
de feina al camp i han traslladat
a Menorca els màxims referents
mundials, com Darren Doherty
i Joel Salatin. I continuaran en
aquesta línia.
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El vals de les
papallones
Les papallones són uns invertebrats que no passen desapercebuts per a ningú gràcies a la
seva majestuositat en el vol
i els colors de les seves
grans ales. Ens encanta
veure-les voleiar i donar color a flors i jardins. Són admirades
per la seva bellesa.
I, a més de tenir
una missió cabdal
en el procés de
pol·linització, són
considerades uns
excel·lents
indicadors biològics.
La gran sensibilitat a
les alteracions que es
donen en el medi on viuen
i la resposta ràpidament observable a aquests canvis les fan
un laboratori molt interessant per
saber com està el medi i si pateix
alguna alteració. Són extraordinàriament sensibles al clima i responen de pressa a fenòmens com
l’escalfament global i les variacions
en la temperatura i la pluja. Tenen,
a més, un paper fonamental dins
l’ecosistema, ja que són consumidors primaris i també serveixen de
font d’aliment per a molts consumidors secundaris. Per tant, tot allò
que les afecta ho fa també a molts
altres organismes que en depenen.
També són sensibles als canvis
que es produeixen en la vegetació.
Si les plantes de les quals depenen
desapareixen, escassegen o canvia
el tipus de gestió a què són sotme-

creixent incidència de la sequera
figuren entre les possibles causes
d’aquesta pèrdua de poblacions.
I només retrocedint un
any enrere ja es detecta aquesta constant
baixada
d’exemplars. L’any 2017 es
van comptabilitzar
13.300 papallones.

Papallona “Polyommatus celina”.
Foto: Oriol Perona.

ses, les poblacions de papallones
disminueixen de cop.
Durant la darrera campanya de
seguiment de les papallones diürnes es van comptar devers 12.500
exemplars de 25 espècies diferents
i, segons els experts, s’observa
una tendència de descens en la
darrera dècada. Afecta la majoria
d’espècies i la majoria d’ambients,
un fet que qualifiquen de preocupant i que no és únic de Menorca, sinó que el mateix comportament també s’observa a Catalunya.
L’augment de les temperatures i la
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El seguiment de
les papallones es
fa mitjançant el
mètode
Butterfly
Monitoring Scheme
(BMS), un sistema de
recompte visual i per
transectes (es recorre
un cop per setmana, a una
velocitat constant, i solament
es compten les papallones que
estan a una distància de 5 metres
per davant i als costats de l’observador) que va néixer a Anglaterra
i que permet avaluar l’abundància
de papallones de forma senzilla i
pràctica. A Menorca, l’establiment
d’estacions de seguiment de papallones diürnes neix arran de la consolidació de l’Obsam.
A l’illa es monitoren vuit estacions.
Cinc (amb un seguiment setmanal
de març a novembre) formen part
de la xarxa catalana de seguiment
de ropalòcers, que compta amb
80 estacions entre Catalunya, les
Balears i Andorra. És una de les
bases de dades més importants
sobre la biodiversitat i també sobre ecologia de les papallones de
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la zona mediterrània. A més, les
estacions menorquines constitueixen un punt més d’observació
de la xarxa europea internacional.
Se’n poden extreure conclusions
importants, com per exemple, dels
efectes del canvi climàtic i dels
canvis d’usos de sòl o de gestió del
paisatge. Aquestes cinc estacions
són l’albufera des Grau, el barranc
d’Algendar, Santa Catalina, Talis i
Algaiarens.
Les altres tres (Turmadèn, es Tudons i Sant Antoni de Ruma) són
mensuals i s’hi fa un seguiment al
llarg de tot l’any. Aquestes tres estan de prova i són considerades de
baix esforç.
Agafant com a referència les cinc
estacions que formen part de la
xarxa catalana de seguiment, es
percep clarament aquesta pèrdua
de nombre d’individus. Si en el
darrer any d’anàlisi se n’han recomptat de mitjana 86 exemplars

Papallona “Maniola Jurtina”. Foto: Óscar García-Febrero

cada cent metres analitzats, la xifra
augmenta fins als 135 individus l’any
2006 o els 102 de fa cinc anys.

Els experts indiquen que les zones
de mosaic agrícola són les que en
presenten una major abundància i

Construcciones, reformas y casas prefabricadas

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

Foto: casa prefabricada a medida con estructura de madera
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

Passivhaus

Foto: Iván Fernández Rebollar

La papallona tigre
va visitar Menorca
cap a la meitat
de l’any. Es veu
de manera molt
ocasional

Les curiositats:
• S’alimenten bàsicament de
líquids que xuclen de les
diversitat. Es tracta d’horts fruiters o
conreus tradicionals extensius amb
parets seques vegetades, alternats amb prats de pastura. El barranc d’Algendar és l’indret on més
quantitat d’individus i espècies es
localitzen. L’elevada diversitat que
ofereix el paisatge en mosaic agroforestal i la presència de les parets
seques entre els correus agraden
a les papallones. Les dunes i els
prats arenosos com els que es troben a les estacions d’Algaiarens o
es Grau també en presenten una
alta diversitat i abundància. Mentre que la menor abundància la
trobam als terrenys més rocosos
litorals, segurament a causa de la
baixa densitat de vegetació i del caràcter efímer de la floració, a més
de fer un ambient més ventós, sec
i desprotegit davant fenòmens meteorològics.
UNA VIATGERA BEN ESPECIAL
Cap a la meitat del 2019, Menorca
va comptar amb la visita d’una viatgera ben especial. La papallona tigre (Danaus chrysippus) és una migradora que es veu de manera molt
ocasional a Menorca i va ser vista
en prou ocasions per enregistrar-la
en el programa de seguiment de

papallones diürnes de l’Obsam. En
els darrers anys se n’han detectat
migracions regulars procedents de
l’Àfrica tropical a la Península, on
s’instal·la normalment a zones humides, canyissars o síquies. A Catalunya, les primeres observacions
se solen realitzar el mes de juny
als aiguamolls del delta de l’Ebre,
època en què, els anys que ens visita esporàdicament, sol ser vista a
alguns indrets de Mallorca i aquí a
Menorca.
També ens sol visitar la migradora dels cards (Cynthia cardui), que
anualment fa un llarg viatge de més
de 4.000 km travessant muntanyes,
mars i fins i tot el desert del Sàhara. A la tardor aquesta papallona
vola d’Europa fins al Magrib per
reproduir-se. Algunes poblacions
segueixen camí i travessen el desert del Sàhara fins al Sahel, on es
reprodueixen en acabar l’època de
pluges. Les noves papallones naixeran a l’època seca, poc adequada per sobreviure, i emprendran
viatge fins al Marroc, on les condicions encara són bones. Un cop hi
arriben, es reuneixen amb les cries
de les papallones que ja s’havien
quedat al Marroc, des d’on emprenen un viatge cap a Europa.
14

plantes. Poden absorbir el
nèctar de les flors i l’aigua
interna de les plantes.
• Les ales són transparents,
però percebem els cridaners i diferents colors gràcies al fet que la seva estructura està protegida per
escames molt fines que reflecteixen contínuament la
llum. Aquestes escames tenen la funció de regular-ne
la temperatura corporal.
• Poden volar des de 8 quilòmetres per hora fins a 20.
• Les papallones tenen els
receptors gustatius a les cames. Si volen saber si alguna
cosa és comestible, posen
les cames damunt la planta.
• No tenen pulmons, sinó orificis per on entra l’oxigen i
un sistema de tubs denominat tràquea que transporta i
distribueix l’oxigen per tot el
cos.
• N’hi ha per tot el món, excepte a l’Antàrtida.
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Quantes vides
té l’aigua?
L’aigua és font de vida. Sense aigua no hi ha vida. Són frases que
sentim contínuament. Prova que
no entenem la vida sense l’aigua és
que la recerca de formes de vida
fora del nostre planeta va lligada a
la recerca d’aigua. Però quantes vides té l’aigua?
Aterrant a la realitat menorquina. Què es fa a l’illa per allargar la
disponibilitat de l’aigua? I per retornar-la al medi ambient en les
millors condicions possibles? Com
podem assegurar aigua en quantitat
i qualitat suficient? Són preguntes
que no ens podem fer només des
del punt de vista humà, sinó tenint
en compte el conjunt de l’entorn.
L’aigua que es fa servir per a les diverses activitats humanes, tant domèstiques com industrials, sofreix
canvis, es contamina, per la qual

cosa, si l’hem de retornar al medi
sense crear efectes perjudicials,
s’ha de tractar de forma adequada.
Així, la majoria de nuclis de població habitats disposen de xarxes de
sanejament per recollir i conduir
les aigües residuals domèstiques
generades cap a plantes de tractament, conegudes col·loquialment
com a depuradores, o tècnicament
com EDAR (estacions depuradores
d’aigües residuals). Val a dir que
les aigües residuals generades per
les activitats industrials requereixen també un tractament específic
previ, que les faci assimilables a les
domèstiques. I de la mateixa manera, els habitatges aïllats o nuclis
dispersos que encara no tenen xarxa de sanejament han de disposar
de sistemes autònoms de depuració homologats.

Malgrat els esforços que fan les diverses administracions implicades,
actualment encara hi ha algunes
excepcions, on encara manquen
infraestructures o aquestes estan
incompletes. Aquesta és una de les
prioritats que s’ha marcat l’Administració, ja que a l’illa de Menorca
una trentena de nuclis encara no
han resolt aquesta situació irregular. Alguns casos, com Llucmaçanes, Cala Llonga, Cala Morell,
l’Argentina o la Sínia d’en Riera, per
esmentar-ne alguns, s’han connectat recentment a la xarxa de sanejament o s’hi executen les obres per
fer-ho possible.
L’aigua residual recollida per
aquestes xarxes de sanejament és
conduïda cap a les plantes de tractament d’aigües residuals. Menorca compta actualment amb onze
instal·lacions públiques en servei,
gestionades per l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental,
empresa pública de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears. Dues
instal·lacions més estan construïdes a punt per entrar en servei. Per
altra banda, també hi ha diverses
instal·lacions privades en servei en
urbanitzacions i instal·lacions turístiques, a més d’algunes d’específiques a l’aeroport i zones militars,
per esmentar alguns exemples.
Segons les dades disponibles,
es tracten anualment entre 7,5 i 8
milions de metres cúbics d’aigües
residuals. L’any 2018, la xifra va situar-se en els 7,9 milions. L’estació
de Ciutadella Sud és la que més

Plànol de les xarxes de sanejament (IDE Menorca).
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convenientment tractades per poder-les retornar al medi amb prou
garanties de minimitzar els efectes
que poden tenir a l’entorn, s’obre
un nou escenari. I és que un tractament addicional d’aquestes aigües,
el que de forma genèrica se sol definir com a tractament terciari, les
poden convertir en un recurs amb
diverses utilitats. Aquestes aigües
es coneixen amb el nom d’aigües
regenerades.
Tot i que els percentatges van millorant amb els anys, la reutilització
de les aigües residuals és encara
una assignatura pendent a Menorca. Des de l’any 2000, quan es va
constituir la comunitat d’usuaris de
Punta Prima, a Sant Lluís, s’empra
aigua depurada per a usos urbans,
com són el reg de jardins i zones
verdes i en les dobles xarxes d’algunes instal·lacions hoteleres. En
aquest cas, part de l’aigua s’empra
indefinidament, ja que una vegada
usada als sanitaris dels hotels, es
recull a la xarxa de sanejament, es

Plànol de les depuradores que gestiona Abaqua (Abaqua).

cabal rep i, per tant, la que major volum d’aigua depura. Només
aquesta instal·lació concentra el 50
per cent del volum total d’aigües
residuals tractat a l’illa.
Crida l’atenció que les depuradores també pateixen el mateix fenomen d’estacionalitat que s’observa,
per exemple, en el consum d’aigua.
La causa, com no pot ser d’una
altra manera, és l’activitat turística,
que obliga a tenir les instal·lacions
dimensionades per al màxim cabal
en temporada alta. Així, les plantes situades a zones turístiques,
com Cala Galdana, Cala en Por-

ter, Ciutadella Nord o Sant Lluís,
són les que presenten una major
estacionalitat.A tall d’exemple, el
mes de febrer de 2018 es van depurar 551.448 metres cúbics d’aigües
residuals entre totes 50
les estacions,
mentre que a l’agost la xifra es va
disparar fins als 933.214
40 metres cúbics, cosa que representa pràcticament duplicar el cabal
30 tractat entre
temporada baixa i temporada alta
al conjunt de l’illa. 20

Subministrament d’aigua potable
i d’aigua reutilitzada a Sant Lluís
(2018).
Aigua potable: 99.292 metres cúbics

10
UNA SEGONA VIDA

Aigua reutilitzada: 45.292 metres cúbics
Total consum: 144.584 metres cúbics

Una vegada assegurat que aques0
tes aigües residuals han estat

Font: Aigües Sant Lluís.
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Es tracten entre
7,5 i 8 milions de
metres cúbics
d’aigües residuals.
L’any 2018, la xifra
va situar-se en els
7,9 milions.
tracta a l’estació depuradora i es
retorna cap a l’hotel, de manera
que el cercle es tanca completament. L’any 2018 es van reutilitzar
un total de 45.292 metres cúbics
d’aigua, que van representar un
31,33 % del total d’aigua consumida
al terme municipal de Sant Lluís.

Foto aèria de la depuradora Maó-Es Castell. Foto: Abaqua.

Un altre ús al qual es pot destinar
l’aigua regenerada és el reg de farratges, com són els casos de les comunitats de regants des Mercadal i
Ciutadella. L’any 2018 es van destinar a reg agrícola un total de 323.994
metres cúbics d’aigües regenerades
entre les dues concessions.
En el cas de les instal·lacions de
l’aeroport de Menorca, 9.141 metres cúbics es van destinar al reg
de les zones verdes d’aquesta infraestructura, cosa que representa
més del 45 % del cabal tractat per
la depuradora existent.
Tot i no disposar de dades concretes, els efluents de dues depuradores privades de Son Parc i de
s’Arenal d’en Castell es destinen
també al reg de l’únic camp de
golf existent a Menorca. Aquesta
situació s’haurà d’adaptar a la nova
realitat amb l’entrada en funcionament de la nova estació depuradora d’Addaia.
Més recentment, ha entrat en fase
de proves la reutilització d’aigües residuals procedents de la depuradora
mancomunada de Maó-Es Castell,
per ser usada com a refrigerant a la
central tèrmica de Maó i fer efectiva

Reg amb aigua depurada a l’Aeroport de Menorca. Foto: Gemma Andreu

la necessària reducció d’emissions
de gasos contaminants. Es preveu
reutilitzar un total de 95.000 metres
cúbics anuals d’aigua.
S’espera també amb vista a 2020
l’execució de la prova pilot de recàrrega de l’aqüífer de Sant Lluís,
a càrrec de la Direcció General de
Recursos Hídrics del Govern de les
Illes Balears, a càrrec de les partides de l’impost de turisme sostenible, i que ha de permetre estudiar
la viabilitat de replicar a escala real
aquesta opció que ja es du a terme
en altres indrets geogràfics.
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En definitiva, les xifres disponibles
ens indiquen que actualment només es reutilitzen al voltant del 5 %
de les aigües residuals tractades
a Menorca i, per tant, es disposa
d’un gran potencial per créixer en
aquest aspecte. Tècnicament ja és
possible que l’aigua tengui vides infinites. En cada cas, s’ha d’analitzar
bé el cost per fer-ho possible, no
només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de
vista ambiental. I per descomptat,
analitzar també quin és el cost de
no fer-ho. L’aigua ha de fer camí.

Entrevistam

ENTREVISTA

Marga Llambias. Secretària general d’Unió de Pagesos

«No comprenem la vida al camp
sense la figura de la dona»
Fotos: Josep Bagur

Marga Llambias Ametller (Alaior,
1968) continua la tradició familiar
pagesa. Ha viscut tota la vida al
camp i els seus avantpassats estan
fortament arrelats a la terra. De
petita, amb els seus pares va viure
al lloc de ses Fontanilles i després
a Capifort. Un cop casada amb
Francesc Truyol, va viure a Son
Costa i a Algendar d’en Gomila,
on resideix des de fa divuit anys.
És mare de dues filles. I des de
mitjan 2018 és la secretària general
d’Unió de Pagesos, primera
dona que exerceix el càrrec en
els quaranta anys d’història de
l’entitat. Algendar d’en Gomila
és un lloc ubicat al terme de
Maó, devora Sant Climent. Té 85
hectàrees i a més la família conrea
cinc finques més. Actualment
compten amb 70 vaques amb
producció, a més de 30 caps de
reposició. També tenen devers 150
ovelles i 10 truges.
— Explicau-nos com és el seu
dia a dia. A què es dedica una
madona? Quines són les feines
que assumeix?
De dies no n’hi a cap d’igual,
tot i que hi ha feines que
necessàriament són les mateixes.
Des de ben matí la primera
feina, ara que ens van naixent els
vedells, és donar-los a cada un
la llet, una feina que també feim
els fosquets a l’hora de munyir (ja
que aprofitam la llet de les seves
mares). Després de fer-los net les
estances, els donam aigua neta
i farinetes cada dia. En acabar
de munyir pos quall al tanc per
començar el procés de fer el
formatge, que acabarà al cap de
dues hores amb l’elaboració de
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Marga Llambias és feliç fent les
feines del camp.

les fogasses. A mitjan capvespre
s’han de treure les fogasses de la
salera del dia abans i posar-hi les
del dia, a més de fer net tota la
formatgeria i aclarir els vedells una
altra vegada. Amb tot això, entre
i entre, m’encarreg de les feines
de casa. I tot i que no és el meu
cas, encarregar-se dels tràmits
administratius de l’explotació, que
cada cop són més abundants,
és una feina molt habitual de les
madones.
— Falta més protagonisme de la
dona al camp?
Encara que sempre hi hem estat,
cada dia es nota més la nostra
presència. No comprenem la vida
al camp sense la figura de les
dones al món rural.
— Cada vegada sou més visibles?
Abans igualment hi fèiem feina,
però la majoria no estaven
afiliades a la Seguretat Social, ara
la majoria cotitza i algunes s’han
fet càrrec d’algun lloc.
— El CARB ha ajudat a garantir
els drets de les dones? Una de
cada tres finques adherides al
CARB té una dona assegurada.
Sí que hi ha contribuït. L’increment
en l’import del CARB pel fet de
tenir una dona assegurada al lloc
ajuda que nosaltres tinguem la
situació laboral regularitzada.
— El camp viu una lluita constant
per poder sobreviure. Continuen
tancant explotacions? Tot i
així, és un sector clau per a
la fisonomia de Menorca. És
gràcies a la pagesia que l’illa té
aquesta personalitat especial.
La pagesia gestiona el 80 % del
territori. I aquest és clau per
tenir una personalitat especial,
tot i així, com qualsevol negoci,

hem de lluitar perquè el compte
de resultats sigui positiu.
L’estancament dels preus dels
nostres productes i l’encariment
dels subministraments que
necessitam de cada vegada
dificulten més la rendibilitat. I sí,
se segueixen tancant explotacions,
ja sigui per falta d’inversions, per
falta de rendibilitat o perquè el
propietari vulgui encaminar-la cap
a una altra direcció.
— El camp ha passat del
monocultiu de la llet a la
diversificació. És renovar-se o
morir?
El monocultiu de la llet de cada
vegada és més exigent, perquè
la llet com a tal es pot elaborar
a qualsevol part del món a uns
preus més baixos que aquí. Si
no som capaços d’aprofitar les
característiques pròpies de l’illa
(com poden ser la pastura, el
clima o l’elaboració del formatge
artesanal) i donar un valor afegit
al producte, difícilment pot ser
rendible. Es tracta d’adaptar cada
lloc a la producció més adient per
fer viable el camp.
— Ser reserva de biosfera ha
generat algun benefici al camp?
Pel que fa a subvencions, pel fet
de ser reserva de biosfera, només
tenim l’ajuda del CARB. Cap altre
tipus d’ajuda del Govern balear

19

o la PAC té cap increment pel fet
de ser una reserva. També s’ha
de dir que el fet de ser reserva no
ha dificultat el desenvolupament
normal de l’explotació agrària
tradicional.
— El camp nota els efectes del
canvi climàtic?
Amb el cultiu de farratges,
necessaris per a la producció
lletera, no es nota gaire, encara
que darrerament sembla que les
temporades de sequeres són més
llargues i que les plogudes són
més intenses, amb episodis més
violents.
— Es viu un boom de llocs que
passen a mans d’inversors
estrangers. És positiu o negatiu
per a la supervivència de
l’activitat rural?
Les inversions estrangeres no
són un problema, depèn de l’ús
que donin als terrenys i a les
edificacions existents. Si l’activitat
agrària és una excusa per poder
desenvolupar una activitat turística
abusiva damunt el territori, creim
que a la llarga serà prejudicial
per al camp de Menorca, perquè
transformarem el rústic agrari
en turístic i podria arribar un
moment que l’activitat agrària sigui
molesta per al turisme, i seria la
desaparició definitiva.
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La nostra fauna,
en bones mans
Salvar, educar i fer xarxa de voluntaris. Aquests són els tres pilars sobre els quals se sustenta l’activitat
al Centre de Recuperació de Fauna
Silvestre de Menorca. Aquest hospital d’animals de referència salva
vides. Però no només això. L’educació ambiental i la difusió de les
activitats entre la població més
jove de l’illa és un dels principals
objectius del Centre. I a més, la
seva activitat no seria possible si no
fos pels més de 60 voluntaris que
conformen l’estructura d’aquest
espai de recuperació. No podria
funcionar sense ells. Després de
formar-los, aquests voluntaris ajuden tant en les tasques de neteja
de gàbies i d’alimentació d’animals,
com en la recollida d’animals quan
es dona un avís, com en l’alimentació de polls emportant-se’ls a casa.
El Centre s’ubica a la pedrera de
l’Alzina, un espai cedit per l’associació Líthica, a Ciutadella, des de
l’any 1998. Però l’atenció a fauna
silvestre accidentada va començar molt abans, cap a l’any 1987 de
la mà del GOB. Llavors no existia
cap centre, però la gent relacionava GOB amb animals i els duien
els exemplars que trobaven ferits
o desorientats. D’aquí que l’entitat
hagués d’organitzar-se per donar
sortida a una necessitat tant de
la societat com dels animals que
requerien una assistència. Actualment el GOB continua gestionant el
Centre gràcies al conveni que manté amb el COFIB i l’ajut del Consell
i la majoria d’ajuntaments de l’illa.

Fotos: GOB Menorca

Àguila calçada

Des de llavors, el Centre de Recuperació ha atès més de 5.840 animals, als quals s’han d’afegir 14.450
tortugues de terra que estaven en
captivitat. Per tant, parlam de devers 20.300 animals que han passat per les instal·lacions. I cada any
es donen increments en el nombre
d’animals atesos. El coordinador
insular del GOB, Cristòfol Mascaró,
creu que obeeix a la conscienciació més gran de la gent i al fet que
el Centre i la tasca que s’hi desenvolupa és cada vegada més coneguda i valorada.
L’any 2018, el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre va gestionar 1.363 animals de 61 espècies
diferents, entre les quals, eriçons,
baldritges, corbs marins, tords negres, vinjoles, falcons, xorics, serps,
mussols i iguanes.
En concret, van ser 505 animals
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autòctons que presentaven necessitats d’assistència i dels quals el
48,6 per cent (sense comptabilitzar
els que ja van ingressar cadàvers)
van poder ser alliberats i retornats
al seu hàbitat. A més, es van gestionar 773 tortugues mediterrànies
que estaven en captivitat i altres 85
animals exòtics.
Entre les causes d’ingrés, la principal és la caiguda o destrucció del
niu de polls i cries orfes. En molts
de casos, són polls que neixen dins
poble. Solen ser rapinyaires, majoritàriament xorics i mussols. Els
atropellaments amb vehicle són la
segona causa identificada d’ingressos d’animals, que han afectat sobretot tortugues de terra, mussols i
sibil·lins, eriçons i òlibes. També es
donen col·lisions i animals electrocutats i algunes ferides per maquinària agrícola. I, malauradament,
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també hi ha casos d’ingrés per tir
d’escopeta. L’any 2018 van arribar
al Centre quatre exemplars ferits.

Òlibes

EXÒTIQUES
El Centre de Recuperació va recollir 85 individus exòtics, 76 dels
quals eren tortugues d’aigua americanes (Trachemys scripta). Algunes es van capturar al medi natural
en una campanya que impulsa el
Consell d’evolució de la tortuga
autòctona. I quan en capturaven
d’americanes, les portaven al Centre. El coordinador insular del GOB,
Cristòfol Mascaró, recorda que la
tortuga de Florida és una espècie
al·lòctona que dona problemes als
ecosistemes si s’alliberen. És una
espècie invasora. És més grossa,
àgil i forta que l’autòctona. L’hàbitat de Menorca els agrada i s’hi
reprodueixen. Se’n poden trobar
poblacions importants a les zones
humides de Son Bou, Tirant, la Vall
o Cala en Porter, entre altres.
A més, es van atendre agapornis,
un lloro de front blau, una iguana,
una isabela del Japó, un periquito, una cacatua nimfa, una cotorra
Kramer i un canari.

Falcó

LES TORTUGUES DE TERRA
Fa més de vint anys que el GOB va
posar en marxa una campanya de
rescat de tortugues de terra (Testudo hermanni) en captivitat, per
tal de donar a entendre a la població que aquests animals no són
domèstics, i el nombre d’exemplars que arribaven al Centre va
augmentar considerablement. La
població menorquina havia disminuït a causa de les captures massives per a la comercialització i del
costum —tot i estar prohibit— de
portar a casa com a mascota les
tortugues que la gent es trobava al
camp. Actualment, la població aquí
és prou vigorosa i es desaconsella
continuar alliberant-les a Menorca
i, per tant, es poden destinar a mi-

Tortuga de terra
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L’educació ambiental és clau per
difondre els valors naturals de l’illa.
Foto: GOB Menorca.

llor la població global. De les 773
tortugues ateses l’any 2018, 130
van ser traslladades al Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya per als seus projectes de
reintroducció. Menorca manté una
de les poblacions més estables de
tot Europa, tot i que és una espècie
en perill d’extinció.
EDUCACIÓ AMBIENTAL
És una eina bàsica per difondre
els valors naturals de Menorca,
inculcar actituds positives a favor
del medi ambient i evidenciar la
necessitat de protegir-lo. Durant
el curs 2017-2018 quinze centres
educatius i 200 alumnes van visitar
22
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Grup de voluntaris.
Foto: GOB

les instal·lacions del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. S’hi
ha de sumar un altre centenar de
persones que van participar en el
projecte d’apropament del centre
a persones amb discapacitat o dependència.
A més, el Centre obre al públic durant tres mesos d’estiu per explicar
la feina dels centres de recuperació i els problemes que afecten la
fauna silvestre. Així, l’any 2018 el
van visitar 1.535 persones. Durant
aquests mesos es duen a terme
també tallers per a famílies per
apropar la fauna de l’illa a la gent
i reben una important assistència.

L’any passat
el Centre de
Recuperació va
atendre 1.363
animals de 61
espècies diferents

APADRINA UN ANIMAL
Na Ra, na Blancaneus, na Monalisa, en Fausto o en Rossi són
alguns dels animals que viuen al
Centre de Recuperació. No poden
ser alliberats al medi, ja que probablement no sobreviurien. S’han
recuperat però no han quedat del
tot bé per amollar-los. El GOB ha
posat en marxa l’any 2019 un programa d’apadrinament d’animals i
tots aquests exemplars que tenen
al Centre la seva residència permanent poden tenir tutors que ajuden
a cobrir les despeses tant de tractament com d’alimentació. Es pot
fer una aportació anual a partir de
20 euros.
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Medioambientalmente conscientes

Rebecca Morris. Presidenta de
Menorca Preservation Fund.

A principios de verano del 2017,
tuve la suerte de conocer a Jade
Brudenell y Ben Goldsmith. Ellos
venían de Londres para empezar el
proceso de investigación sobre el
contexto medioambiental en Menorca y analizar si creían que había
un espacio disponible en el que
una “Fundación para la Preservación de Menorca” pudiera ser algo
útil y positivo en la isla.
Ben, un filántropo medioambiental
británico había creado un modelo para ayudar a combatir el problema del cambio climático, pero
desde un punto de vista local. De
esta manera, todos aquellos que
amamos ese lugar y vemos como
nuestro comportamiento afecta el
medio ambiente podemos volvernos conscientes de ello y
cambiar ese impacto en algo
positivo para nuestro entorno natural. Ben, tras ver que
esto estaba funcionando de
manera muy positiva en Ibiza,

donde la Fundación para la conservación de Ibiza se constituyó
hace 11 años, decidió empezar a
intentar lanzar proyectos similares
en otras islas del mundo. Ahora somos una red de 9 fondos filantrópicos, todas independientes la una
de la otra, pero con un objetivo común de proteger, preservar y restaurar el medio ambiente natural.
En cuanto a mí, yo venía de unos
años estudiando fuera, seguidos
por otros tantos trabajando como
cooperante en organizaciones humanitarias en diferentes países.
Por ello, cuando volví a casa con
ganas de quedarme en la isla, mi
gran duda era: ¿Qué iba a hacer
laboralmente?
Tras esta primera reunión con Jade
y Ben, me llené de ilusión pensando en lo increíble que sería conseguir un trabajo que me diera la
oportunidad de trabajar para Menorca. Creo que todos los que nos
hemos criado aquí y que sentimos
esta isla como nuestra tenemos
claro que hay que cuidarla y reposicionar nuestras actitudes hacia su
bienestar.
Ahora, algo más de dos años
más tarde, como la directora de la Fundación para la
Preservación de Menorca
(FPM), creo más firmemente que nunca que
entre todos podemos
llevar a cabo el cambio
necesario para preservar
y proteger Menorca.
La FPM es una organización sin ánimo de lucro
que busca recaudar fondos
para poder apoyar proyectos
medioambientales en la isla y
tener un impacto positivo sobre su
ambiente natural. Desde su consti-

Imágenes de las distintas acciones
que ha desarrollado la entidad.
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La Fundació ha apoyado
23 proyectos y donado más de
150.000 euros.

tución, la FPM ha dado apoyo a
unos 23 proyectos de organizaciones locales y donado más de
150,000 €. Los proyectos incluyen tanto iniciativas educativas
como proyectos de reducción
de uso de plásticos, estudios
de investigación, concienciación
medioambiental y proyectos enfocados a conservación marina.
De estos proyectos, ha habido dos
grandes enfoques, el plástico, que
como todos sabemos es un problema enorme, y la conservación
marina, ya que la identificamos
como un área de prioridad cuando
empezamos a trabajar, porque en
aquel momento había muy pocos
proyectos activos en esta área.
En cuanto al trabajo sobre los plásticos, hemos tenido varios enfoques: reducir el uso de los plásticos
de un solo uso, a la vez de limpiar
las playas y la costa de estos residuos. Trabajando con la asociación
LEADER, hemos mirado de reducir
el plástico de un solo uso en varios sectores, pero en particular el
de la pesca, ya que se estima que
en el 2050 habrá más plásticos
en el Mar que pescado. De allí la
campaña de “Mas peces, Menos
plástico”. La iniciativa está compuesta por varios componentes,
una campaña educativa con unos
vídeos promocionales, una prueba
piloto para encontrar alternativas a
los plásticos con los que nos dan
el pescado de las pescaderías,
identificar y sacar redes fantasmas
del mar para evitar los riesgos que
pueden causar a la vida marina etc.
En cuanto a limpiezas de playas,
hemos apoyado desde un principio a Per La Mar Viva en su fan-

tástica labor de limpieza del litoral,
junto a algunas más de sus iniciativas, y también hemos tenido la
gran suerte de tener el apoyo de
un grupo de voluntarios que juntos
han formado Beachclean Menorca
y que hacen limpiezas de playas de
forma regular por toda la isla.
Además, hemos dado apoyo al
GOB Menorca con su proyecto
Mar Nostra con el especial enfoque a la reducción de uso de plásticos de un solo uso con entidades
y asociaciones. Esta iniciativa está
teniendo un gran éxito y ahora se
está ampliando a escuelas. Esta
parte del proyecto consiste en
ayudar a estas entidades a buscar
alternativas a las típicas vajillas de
usar y tirar de plástico y firmar un
convenio para que dejen de usar
las vajillas de plástico. Por ahora más de 40 organizaciones han
querido firmar este convenio de
colaboración y unirse a este movimiento.
Por otro lado, también creemos
que la transición a energías renovables y el apoyo al producto local
son dos áreas de trabajo pendientes y en las que hay mucho que
hacer aún. Hemos apoyado otro
proyecto con el cual se han estado
restaurando aljibes tradicionales
que estaban fuera de uso en granjas productoras para aprovechar
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mejor el uso de aguas pluviales,
pero en este sector aún queda mucho más trabajo por hacer.
No puede ser que en estos momentos Menorca siga con solo un
3 % de energía renovable y que la
media de lo que consumimos los
menorquines solo sea el 10 % de
producto local. Pero también es
cierto que se está haciendo mucho trabajo en estas áreas tanto
por parte del Consell, como de los
productores, como de las entidades colaboradoras, y esto es algo
muy esperanzador y a lo que la
FPM también se suma.
En cuanto a la concienciación ambiental, creo que se están haciendo grandes pasos, que de cada vez
somos más los que estamos predispuestos a buscar maneras de
proteger nuestra isla y de buscar
soluciones sostenibles a nuestra
forma de vida y esto para mí es
algo fantástico y que me llena de
esperanza. Por ello estoy segura
de que desde Menorca conseguiremos poner más que “nuestro
granito de arena” para cambiar el
rumbo del cambio climático y reducir de manera importante nuestra huella de carbono, convirtiéndonos en una referencia de lo que
se puede lograr cuando todos trabajamos hacia un objetivo común.

Races de Menorca,
un patrimoni de valor incalculable
Antoni Vallejo
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Foto: Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça Menorca

pecialment en un context d’emergència climàtica com l’actual.
La principal causa de la pèrdua
d’aquest patrimoni genètic en l’àmbit mundial, i també a Menorca, és
el declivi dels sistemes de producció tradicionals, l’encreuament indiscriminat i l’abandonament de les
races autòctones en favor de races
foranes més rendibles comercialment, tot i que sovint no tan ben
adaptades al medi local.  
Els darrers anys, però, gràcies a un
major grau de conscienciació i a la
feina de particulars i associacions,
a Menorca les races autòctones es
recuperen després de períodes en

els quals algunes havien esdevingut
residuals. Així, races com el cavall,
l’ovella o la vaca menorquina cada
vegada gaudeixen de més bona salut i s’expandeixen després d’èpoques d’oblit. Altres, com el ca de
conills, tot just comencen el camí
cap al seu ple reconeixement, però
també n’hi ha que continuen amenaçades, com la gallina o el gall
dindi.
VACA MENORQUINA
Una de les races que ha protagonitzat una recuperació més notable
els darrers anys, després d’estar a
punt de desaparèixer, ha estat la
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vaca de raça menorquina, un animal la presència del qual a Menorca es remunta, com a mínim, al
període talaiòtic, i que durant molts
segles fou la raça predominant a
l’illa.
Probablement, la vaca menorquina està emparentada amb la vaca
marinera, una raça avui desapareguda però que estigué molt estesa
pel litoral de Catalunya i el llevant
peninsular, on s’usava per a múltiples finalitats, fins i tot per treure les
barques de l’aigua. Aquest parentiu
converteix la vaca menorquina en
un vestigi que cal preservar, com a
representant de les antigues races

Foto: Carina Maiwald

de boví mediterrànies.
Ibai Martínez, tècnic de l’Associació de Ramaders de Bestiar Boví
de Raça de Menorca, explica que
«amb la gran expansió de la vaca
frisona, la vaca menorquina gairebé es va extingir i va ser gràcies a la
feina d’algunes famílies molt arrelades al camp que es va aconseguir
salvar». Actualment, el seu cens no
atura de créixer i se situa en els
2.264 exemplars.
Segons Martínez, la versatilitat de la
vaca menorquina és un dels factors
que l’ha ajudada a recuperar-se,
ja que és una raça d’aptitud mixta
carn-llet i s’ha convertit en una alternativa davant la crisi del sector
dels lactis, durant la qual moltes
explotacions que han deixat de munyir s’han agafat a la versió càrnia.

Foto: Marc Florit
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Ara, el repte dels criadors és incrementar-ne la demanda sota la marca de qualitat Vermella Menorquina i aconseguir que el consumidor
cada vegada la conegui i la demani
més. Un objectiu, segons Martínez,
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«que fa vint anys era impensable,
però que ara és possible perquè la
gent cerca un producte de qualitat i
amb un valor afegit».
CAVALL DE RAÇA MENORQUINA
El cavall de raça de menorquina és
un altre dels animals que ha experimentat una recuperació notable
després de passar per èpoques de
retrocés. De raça molt antiga, el cavall menorquí és un dels emblemes
de Menorca i a través dels segles
ha esdevingut una part fonamental
de la cultura i les tradicions de l’illa,
especialment pel seu paper insubstituïble en les festes populars.
Francesc Morlà, president de l’Associació de Criadors i Propietaris de
Cavalls de Raça Menorquina, recorda que l’associació va néixer l’any
1988, «en un moment en el qual el
cavall menorquí es trobava en decadència, ja que amb la tecnificació del
camp havia deixat de ser necessari i
no era ni una raça reconeguda».
Emparentat amb el cavall mallorquí
i amb el ja desaparegut cavall català, i englobat dins el grup d’equins
del llevant peninsular, el cavall menorquí és un animal fort i tranquil,
que ha aconseguit mantenir-se ben
diferenciat, tot i l’entrada a l’illa
d’altres races, i avui dia molt és
apreciat tant en l’àmbit rural com
en el món de l’equitació.
El cavall menorquí també va patir la
crisi econòmica del 2008, durant la
qual els naixements van baixar de
250 a l’any a poc més de 100. Ara,
continua la seva evolució expansiva, i durant el 2018 han nascut un
total de 125 animals de pura raça
i es comptabilitzen més de 3.000
exemplars censats.

blanca de les illes de la Mediterrània occidental, que ha mantingut
la seva puresa a causa de la insularitat. Es tracta d’una raça rústica,
ben adaptada al medi, molt prolífica i una bona productora de llet,

femelles i 57 mascles. Actualment,
l’associació de criadors fa feina per
mantenir-ne la puresa, així com per
divulgar-ne les qualitats, especialment pel que fa a la promoció del
formatge d’ovella menorquina.

tot i que actualment la seva sortida
principal és la venda de cries per al
consum de carn.
Des de l’any 2001, disposa de lli-

OVELLA MENORQUINA

bre genealògic i a final del 2018 hi

També gaudeix de bona salut l’ovella menorquina, una raça entroncada amb el grup d’ovelles de llana

havia inscrites en els registres un
total de 70 explotacions ramaderes a l’illa, amb un cens de 3.275
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CA DE CONILLS
El ca de conills de Menorca és una
raça rústica i d’origen molt antic,
que pertany al grup de cans mediterranis d’origen faraònic. Tot i
que no existeix un cens d’animals i
la raça no compta amb uns estàn-
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Foto: Caib

Les races autòctones contribueixen
a conformar el paisatge de l’illa.
La seva preservació és clau per
a la sostenibilitat i la seguretat
alimentària.
Foto: Arxiu Diari Menorca.

dards morfològics definits, la seva
situació és bona, sobretot gràcies a
la popularitat que té entre els caçadors, que en valoren l’habilitat per
cercar conills.

Des de l’Associació de Criadors
de Cans de Conills, una associació de caçadors que des de fa un
parell d’anys fa feina per millorar i
conservar la raça, Paco Goñalons
explica que ara fan feina per definir l’estàndard racial, i recorda que
fa uns anys es van fer unes proves
genètiques a través del Consell que
van evidenciar que el ca de conills
és una raça molt pura i diferent de
les altres races de podencs, que
sorprenentment s’ha conservat
sense gaire mestissatge ni consanguinitat. Goñalons assegura que
«això ha estat possible gràcies al
fet que l’han preservat els caçadors
menorquins, perquè és molt funcional i s’adapta molt bé al tipus de
terreny de l’illa. Altres cans de fora
no donen tan bons resultats».
GALLINA MENORQUINA
Menys sort ha tingut la gallina menorquina, que tot i els intents per
recuperar-la es troba en una situació de gran vulnerabilitat. Foren els
anglesos, durant el seu període de
dominació de l’illa, els qui escamparen la gallina menorquina arreu
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del món i la convertiren en una
raça internacional. Paradoxalment,
ara la seva situació és millor fora
de l’illa que dins.
Joan Mercadal, president de l’Associació Gallina Menorca, explica
que l’entitat es va crear l’any 2002 i
«es va fer molt bona feina fins que
amb l’arribada de la crisi van deixar d’arribar les subvencions i es
va perdre tot el que s’havia fet».
Ara, l’associació continua amb un
mínim d’activitat, tot i que no s’ha
pogut aconseguir l’objectiu de
convertir l’illa en un referent.
Mercadal assenyala que «la gallina menorquina és una raça molt
ben valorada fora de l’illa, ja que
es considera un animal ornamental, pel negre intens, el bon port i
la presència que té, i les seves característiques són molt apreciades
pels criadors aficionats». Així i tot,
adverteix que «hi ha molta gent a
l’illa que té gallines menorquines,
perquè s’ha anat estenent, però de
criadors que facin feina per millorar la raça en queden només quatre o cinc».
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Gall d’indi de Menorca.
Foto: Magda Clopés.

La gallina menorquina també és
una bona ponedora d’ous, tot i
que Mercadal recalca que cap raça
pura pot competir amb les gallines
industrials. «Mentre a Menorca no
hi hagi molta gent disposada a tenir un galliner polit, aquesta gallina
està condemnada a ser residual»,
conclou.
GALL DINDI DE MENORCA
També es troba en una situació delicada el gall dindi de Menorca, del
qual no es disposa de dades concretes, tot i que no és gaire abundant i es troba sota l’amenaça de
les aus híbrides comercials.
El gall dindi és una espècie que
prové d’Amèrica del Nord, i el lli-

bre Història de l’illa de Menorca de
l’enginyer militar John Armstrong,
publicat l’any 1752, ja fa esment de
la seva presència a l’illa. Tot i que a
Menorca aquesta au presenta una
gran variabilitat, una sèrie de trets
permeten distingir-la d’altres po-

blacions com la mallorquina. És per
això que resulta del tot necessari la
posada en marxa de mesures per
assegurar-ne la conservació, com
el manteniment de nuclis de cria
en puresa i la realització d’un estudi
per establir un estàndard racial.

UTE Es Milà, vol desitjar-vos Bones Festes !!!!!!:
No cal fer grans canvis per contribuir amb el medi ambient, simplement
amb petites coses ja estàs ajudant molt i el planeta t’ho agrairà.
Bon Nadal i un Pròsper any nou 2020 !!!!!!
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Antonia Varela. Presidenta de la Fundació Starlight

«L’illa té un cel comparable al de qualsevol
observatori científic del món»
Foto: Sergi Garcia

Imparable, inquieta i enèrgica.
Parlar d’Antonia Varela és parlar
de passió pel món de l’astrofísica
i de les estrelles. Contagia
l’empenta per aconseguir un
món que cada vegada miri més
al cel i no tant a terra, un món
que s’enfosqueixi per il·luminar
el firmament i també la salut.
Nascuda a Santa Cruz de
Tenerife, Varela és doctora en
Astrofísica i investigadora en un
lloc d’enginyera sènior, a l’Institut
d’Astrofísica de Canàries (IAC).
El seu treball sempre ha estat
relacionat amb la caracterització
dels observatoris, per això ha
format part de comissions
internacionals per a la selecció de
grans telescopis. Actualment fa
feina en la campanya del telescopi
de 30 metres americà.
És membre, des de fa trenta
anys, del Grup de Qualitat del
Cel de l’IAC, per a l’estudi de la
qualitat del cel i la consolidació
dels observatoris de les Canàries
com a referents mundials en
astronomia.
A més, a principi de 2019 va ser
elegida presidenta de la Fundació
Starlight, una entitat que va néixer
per a la protecció del cel estrellat i
la difusió de l’astronomia.
A final de novembre es va
desplaçar a l’illa amb dues
missions cabdals. Primer es va
celebrar el curs per a monitors
Starlight i, després, l’illa va acollir
el segon congrés d’astroturisme
amb l’objectiu de donar resposta
als reptes als quals s’enfronten els
territoris certificats.
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— Per què es va elegir Menorca
per celebrar-hi aquest congrés
internacional?
Vam rebre deu candidatures, però
ens vam decantar pels territoris
que tinguessin la doble certificació,
la de reserva i destinació Starlight.
També ens vam fixar què convenia
més a cada territori, si un curs,
un congrés o altres activitats. I
Menorca comença ara, l’hem de
conèixer, posar-hi cara. Per tant,
era un lloc ideal per celebrar-hi el
congrés. Hem d’afegir les facilitats
i disposició de les autoritats per
celebrar-lo aquí.
— Quins són els hàndicaps
que comparteixen els territoris
certificats?
El desconeixement per part
de la societat. Hem d’educar
i conscienciar perquè la gent
entengui per què canviam fanals
i baixam la intensitat de la llum
i deixin de pensar que pot ser
contraproduent. La ciència s’ha
d’incorporar a la cultura de la
societat.

amb el medi ambient i d’un alt
nivell adquisitiu.
— Com definiríeu el cel de
Menorca?
Per les propietats que té, és un
cel que tècnicament anomenam
de 21,4. Estar per damunt de 21
vol dir que el cel és molt bo. És
un cel molt fosc. Podem veure
la major part de les estrelles que
serien visibles a simple vista. Si hi
ha 2.000 estrelles que l’ull és capaç
de veure, totes serien visibles
des de Menorca. Gairebé està
intacta la condició del cel. Però no
només es valora la contaminació
lumínica, també la nitidesa, que és
la qualitat de la imatge, que això
és congènit, o es té o no es té.
S’analitza la transparència, l’escassa
contaminació atmosfèrica. I pel
que fa a nuvolositat, estan clares
el 60 per cent de les nits. Per tot
això pot ser reserva i destinació
Starlight.

— Menorca té la doble
certificació. Per què?

— Parlau de turisme i dels
beneficis que genera obtenir
un distintiu com a territori
Starlight. Permetrà a Menorca la
desestacionalització?

El concepte de reserva va néixer
per certificar les àrees que tenen
el compromís amb la protecció
del cel. Són àrees que mantenen
intactes les seves propietats
naturals. I la destinació Starlight es
va fixar per als llocs que no tenen
un cel tan excepcional, però sí molt
bo, i que a més és visitable, no
només assequible per a la societat
científica, sinó per a la societat
general i que aquesta la valori. La
doble certificació, com passa amb
Menorca, significa que l’illa té un
cel excepcional, comparable al
de qualsevol observatori científic
del món i, a més, compleix les
condicions per ser una illa visitable,
amable, sostenible, molt lligat al
turisme que ja rep Menorca, de
nivell cultural mitjà-alt, sensible

Permet desestacionalitzar perquè
el territori també té estrelles a
l’hivern. I sobretot, s’ha de tenir en
compte que ajuda a incrementar
les pernoctacions. La gent no
arriba i se’n va, sinó que es queda
per gaudir de les activitats que
s’ofereixen en relació amb el
cel nocturn. Tot això genera un
impacte econòmic important.
És generador de llocs de feina
de qualitat. I després d’obtenir
la certificació, i de la formació,
ara toca treballar amb el sector
privat per tal de dissenyar i crear
producte. Alguns empresaris
inclouen telescopis als terrats, o
posen hamaques orientades per
observar les estrelles. Es poden
fer tasts de vins o de producte
local amb estrelles, una lectura de
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textos sota la llum de la lluna o, de
dia, tenint en compte que el sol és
l’estrella principal. Cada territori
ha de singularitzar el producte,
perquè el cel pot ser el mateix a
tot el planeta, i per què venir a
Menorca?, perquè ofereix activitats
diferents i diferenciades de la
resta de territoris. Posicionam l’illa
com un referent mundial, perquè
és reserva de biosfera, pel seu
paisatge, però també pel cel.
— Però hem perdut el costum
d’alçar el cap i observar el cel,
veritat?
Miram molt cap avall, i més
amb els mòbils. Hem perdut la
perspectiva del cel. Els nostres
avantpassats miraven molt el cel
per saber el temps que faria. Hem
perdut el vincle, el nostre origen
és el cel. Abans de ser espanyola,
canària o europea som d’aquest
planeta. I hem perdut aquesta
cosmovisió que ens unia. El gran
problema el té la biodiversitat. El
65 per cent de les espècies són
nocturnes. S’alteren els hàbitats,
espècies i ecosistemes. A més,
l’electricitat fa un segle i escaig que
hi és. Si reduíssim a un dia la vida
de l’ésser humà a la terra, només
faria un minut i mig que tindríem
llum. Tenim cicles circadiaris,
cicles de 24 hores. La melatonina,
per exemple, s’ha de sintetitzar
de nit i si escurçam les hores de
foscor, reduïm també la producció
de melatonina i això pot tenir
conseqüències greus d’obesitat,
bipolaritat o malalties relacionades
amb el càncer de pròstata o
mama. A això, hi hem d’afegir els
enlluernaments i la llum intrusa que
repercuteix en la seguretat viària.
La societat ha de ser conscient de
la importància de preservar el cel
fosc, ja sigui per la biodiversitat,
pel medi ambient, per la qualitat de
vida, per un estalvi energètic o per
un tema econòmic.
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Cases passives o edificis
de consum gairebé nul
La despesa energètica per aconseguir una temperatura idònia a la
nostra llar pot convertir-se avui dia
en un maldecap per a una família.
Moltes vegades malbaratam energia perquè no feim una bona gestió
dels recursos o per simple desconeixement. Però i si aconseguíssim
una casa amb uns consums mínims
sense renunciar a les necessitats
bàsiques? És el que es coneix com
a casa passiva o Passivhaus.
A grans trets, es tracta d’un tipus
d’habitatge que permet mantenir
unes condicions atmosfèriques
estables dins la llar fins al punt de
permetre estalvis que poden anar
entre el 70 i el 90 per cent respecte
d’un habitatge convencional. No es
necessiten sistemes de calefacció ni
de climatització, d’aquí que es digui
que el consum d’aquests habitatges
és «gairebé nul». Així ho explica Miguel Ángel Sicilia, president del Col·
legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Menorca, qui, alhora, s’ha especialitzat en aquest tipus de llars. A
més, se’n construeix una, la primera
que se certificarà com a tal a Menorca després de passar els controls que fixa la Plataforma d’Edificació Passivhaus (PEP). El Col·legi
ofereix formació en construcció
sostenible, ja que els aparelladors
i directors d’execució són una part
important del procés constructiu.
Aquestes cases, també considerades bioclimàtiques, consisteixen
a tenir un baix consum energètic,
transmeten baixes emissions de
CO2 a l’atmosfera i, a més, deixen
poca petjada de carboni. No és el

Imatge en construcció de la primera casa passiva que se certificarà a Menorca.
Foto: Gemma Andreu

Foto: Miguel Ángel Sicilia

mateix executar un edifici pesant
de difícil reciclatge que un on s’han
usat elements més avançats o sostenibles.
La clau està en el fet que la demanda en calefacció i refrigeració no
superi els 15 kW/hora/m2 per any.
Sicilia assenyala que tot i que es fa
difícil canviar tradicions en els processos constructius i els materials a
utilitzar, el concepte de casa passi-
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va agafa protagonisme. Però no és
nou. Fa una vintena d’anys que és al
mercat. A més, indica que una casa
de nova construcció permet l’aplicació completa de tots els paràmetres que es fan necessaris per aconseguir una llar bioclimàtica. Però
també comença a ser una realitat
en rehabilitacions i reformes. «No
es poden traslladar tots els paràmetres d’una casa passiva a una casa
tradicional del centre de Maó, però
sí que té algunes aplicacions», assenyala, i recalca que no es vol demonitzar el sistema tradicional. Al contrari, el que es pretén és millorar-lo
per aconseguir fins més sostenibles.
El que és cert és que avançam cap
a una construcció més industrialitzada, que fa més fàcil aconseguir
els paràmetres passius. «La construcció està en una via de no retorn
en construcció sostenible i industrialitzada, en la millora de l’impacte
al medi ambient i en la millora de la
qualitat de les llars en tot el procés
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(estudi, projecte, execució,
vida útil i demolició)»
Pel que fa a la reforma
d’una llar que vol complir
amb aquests paràmetres
d’eficiència
energètica,
Sicilia recomana, com a
elements cabdals i principals a executar, el canvi de
finestres per unes d’altes
prestacions, amb fusteries
amb dobles juntes d’estanquitat i amb vidres dobles
o triples. També apunta
a la col·locació d’un aïllament a la
teulada i la façana. S’han d’extreure
les teules i col·locar-hi aquesta capa
aïllant de 12 centímetres per a les
cobertes i de 6 centímetres per a la
façana. Així i tot, l’arquitecte tècnic
assegura que la ventilació mecànica i l’hermeticitat són qüestions que
difícilment avui es veuen en una
reforma, ja sigui per la complexitat
de l’actuació o pel desconeixement
sobre la funció que fan. És cert que
a poc a poc acabaran incorporant-se en una reforma, ja que avui

dia la sostenibilitat és prioritària en
aquesta societat i cap aquí avança
l’orientació dels professionals per
aconseguir bona execució i bons
productes.
Sicilia indica també que l’obligatorietat d’instal·lar sistemes d’aerotèrmia
o plaques solars ajuden a la generació de l’aigua calenta sanitària. Aporten molt per garantir cases amb un
consum «gairebé nul».
El president del Col·legi d’Aparelladors de Menorca indica que no
només són cases eficients energèti-

cament, sinó que alhora
són ecològiques i saludables. Es pretén que la
seva construcció es faci
a partir de materials més
amables amb el medi
ambient. S’empra fusta, fibra de fusta, pintura
sense plàstic i estructures de pladur amb perfils de fusta, entre altres.
I es demana per què a
països amb unes temperatures extremes fan
estructures senzilles, de fusta, amb
un confort perfecte, i nosaltres aquí
feim construccions pesants, costoses i que fan necessària la instal·lació
de calefacció o climatització (molta
aportació d’energia). «Vivim en una
illa reserva de biosfera, apostam per
la sostenibilitat en àmbits societaris,
turístics i tenim a banda un motor
com és la construcció» i assenyala
que «potser ens hem de demanar
si la construcció convencional és la
més adequada per a les condicions
climàtiques de l’illa».

Quines condicions han de complir les cases passives?
— Tenir un bon aïllament tèrmic
continu amb un gruix que dupliqui o tripliqui el convencional (superen les condicions mínimes de
normatives actuals). Es col·loca
major gruix i densitat d’aïllament
respecte al sistema convencional
en cobertes, façanes i terres.
— Les finestres han de tenir altes
prestacions, ja que entre el 25 i el
30 per cent del consum en calefacció es deu a les pèrdues de calor que es produeixen a través de
les finestres. Els vidres han de ser
dobles o triples, amb cambra d’aire per aconseguir el nivell suficient
d’aïllament tèrmic.
— Absència de ponts tèrmics. Un
pont tèrmic és una zona de l’envoltant d’un edifici (ja sigui una façana o un sostre que dona a una

terrassa o qualsevol altra zona que
limiti l’edifici amb l’exterior) per on
es poden produir fuites calorífiques. Per aquests punts s’escapa
la calor quan calefactam a l’hivern
o ens entra la calor des de l’exterior quan a l’estiu tractam de refrigerar un edifici. A més, aquests
punts són fàcils de detectar en una
llar, ja que solen generar condensació i, per tant, humitat.
— Hermeticitat. S’ha d’aconseguir
que les estances estiguin com al
buit, són llocs «estancs» per evitar les infiltracions d’aire a través
de l’envoltant de la construcció.
El que es fa, segons explica Miguel Ángel Sicilia, és col·locar una
tela vaporitzada per tot l’envoltant
de la casa, és a dir, a les parets i
els sostres, perquè no entri gens
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d’aire.
— Col·locació d’un sistema de ventilació mecànica amb recuperació
de calor. Són uns tubs que permeten purificar i aclimatar l’aire de
la casa. L’aire entra a la casa mitjançant un ventilador d’impulsió.
Passa per diferents filtres instal·lats
i s’introdueix en el recuperador de
calor. Aquí, l’aire que s’introdueix a
la casa i l’aire que s’expulsa s’encreuen (però sense mesclar-se).
Quan l’aire surt del recuperador de
calor, ja aclimatat i filtrat, es reparteix entre els diferents conductes
d’impulsió i d’allà a les estances de
la casa. Aquesta purificació fa que
s’elimini la humitat i es mantengui
una temperatura mitjana i constant
entre els 20 i els 23 graus.
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Sobre el paper de la joventut
a les Reserves de Biosfera

Vanessa Mesquida i
Fabio Schneider,
Representants de
Menorca en el I Fòrum
de Joves de la Xarxa
Espanyola de Reserves
de Biosfera

A final d’octubre vam tenir l’oportunitat d’assistir al I Fòrum de Joves
de la Xarxa Espanyola de Reserves
de Biosfera en representació de
Menorca. Durant 3 dies 39 joves de
30 reserves de biosfera espanyoles
vam debatre i compartir diferents
visions sobre com es pot contribuir a un desenvolupament sostenible
implicant la joventut. Un dels objectius principals d’aquestes jornades
era elaborar una declaració i un pla
d’acció de la joventut de la Xarxa
Espanyola de Reserves de Biosfera, així com conformar una xarxa de
joves consolidada que pogués anar
creixent i treballant en els acords als
quals arribaríem. Per encaminar les
nostres idees, ens vam fer tres preguntes. Vam poder constatar que
les respostes a aquestes tres preguntes, que intentam desglossar a
continuació posant atenció al context de Menorca, eren comunes per
al gruix del grup de joves que ens
trobàvem al fòrum.
QUÈ IMPORTA MÉS ALS
JOVES?
Els joves no tan sols som el futur
de la societat, sinó que també som
el present, i en aquest present volem tenir veu i representació i poder incidir en el tipus de polítiques
que ens afecten a nosaltres i a les
generacions futures, especialment
en la lluita contra el canvi climàtic. Aquestes decisions han d’anar
enfocades a un desenvolupament
socioeconòmic sostenible, que garanteixi la preservació de l’entorn i
la vida digna i en igualtat.
El nostre desig, però, va vinculat
a tenir major poder d’incidència,
un canvi de mentalitat i formes de
fer i poder arrelar-nos al territori
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on hem nascut, vivim, estudiam o
treballam. Són reptes clars que cal
afrontar i, en el cas de Menorca, el
darrer és un dels principals. Acabar l’ESO o el batxillerat comporta sempre la decisió de quedar o
partir, cosa que no sempre és fàcil.
Proporcionar oportunitats per formar-nos, fer feina, investigar i emprendre en els nostres territoris ha
d’esdevenir eix principal en les polítiques a les reserves de biosfera,
i tenim l’oportunitat de fer-ho prenent com a base la designació de
la reserva de biosfera com a territori d’experimentació en el desenvolupament sostenible.
QUINS COMPROMISOS PODEM
ADQUIRIR?
Els joves volem emprar la nostra
formació i experiència per a la millora de les reserves de biosfera on
vivim, i implicar-nos en les millores
mitjançant la nostra participació
activa assumint els nostres drets,
però també els nostres deures.
Serà necessari un canvi en determinades pràctiques, una aposta ferma per la gestió i ús eficient
dels nostres recursos i residus, per
nous models de consum i transport, i implantar formes de treball
i interrelació entre la joventut i els
òrgans de gestió de cada servei.
Volem liderar el moviment contra el canvi climàtic i fomentar un
estil de vida respectuós amb el
medi ambient, així com promoure el sentiment de pertinença a
les reserves de biosfera posant en
valor el seu patrimoni natural, social i cultural. Creim que el treball
multidisciplinari i en xarxa amb la
joventut d’altres reserves és una
via per fer-ho i ens comprometem
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“Els joves
volem emprar la
nostra formació
i experiència per
a la millora de
les reserves de
biosfera on vivim”

a treballar pels principis que vam
acordar en la declaració del primer
Fòrum de Joves de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera.
QUINES DEMANDES TENIM?
La recerca de mecanismes d’inclusió de representants de la joventut de Menorca i altres reserves
de biosfera en els seus respectius
òrgans de gestió serà fonamental
per garantir la seva incidència en la
presa de decisions. Com també ho
serà comptar amb representació
oficial de la Xarxa de Joves davant
la UNESCO. Com ja ha fet la Reserva de Biosfera de Menorca, també
veim necessari garantir la suficient
dotació pressupostària i el traspàs
de les competències necessàries
per fer front als reptes que té l’illa
en matèries com la transició energètica, la gestió de l’aigua, el model
turístic i econòmic de l’illa o la protecció del seu patrimoni natural i
cultural. Seguirem amb atenció els
avenços en l’elaboració de l’Avantprojecte de llei Menorca Reserva
de Biosfera i els passos següents
fins a la seva aprovació.
La redacció d’aquesta llei, així com
els futurs canvis en el Pla d’Acció
de la Reserva de Biosfera de Menorca, podrien establir legalment
un major compromís amb la joventut menorquina. Prenent com
a base els ODS de la UNESCO,
abordar qüestions que podrien

Imatge de grup de gestors de reserves de biosfera, representants de l’OAPN,
Miguel M. Clusener-Godt (secretari del Programa Home i Biosfera de la
UNESCO) i Belén Do Campo (directora general de Patrimonio Natural Xunta de
Galícia)

anar des de la seva representació i
majors mecanismes de decisió democràtica que incloguin la joventut, l’impuls de l’ocupació estable,
l’emprenedoria jove i la investigació, o la inclusió de la perspectiva
de gènere en tots els àmbits d’actuació de la reserva de biosfera de
Menorca. En definitiva, establir les
bases perquè el jovent pugui quedar-se i unir-se a l’esforç per garantir el desenvolupament sostenible de Menorca.
ELS PASSOS SEGÜENTS
Uns mesos després del I Fòrum
de Joves de la Xarxa Espanyola de
Reserves de Biosfera, alguns de
nosaltres vam tenir l’oportunitat de
reunir-nos en la Cimera del Clima
(COP25), celebrada a Madrid entre
el 2 i el 13 de desembre, i organitzada i presidida per Xile. La Conferència de les Parts (COP) és l’òrgan
de decisió suprem de la Convenció
Marc de Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic (UNFCCC, per les
seves sigles en anglès). Les 197
parts que conformen el tractat van
cercar avançar en la implantació
dels acords que s’han de determinar en la Convenció i que establei37

xen obligacions específiques per
combatre el canvi climàtic.
Durant aquest esdeveniment, joves espanyols del programa MaB
ens vam reunir amb alguns responsables d’organismes de gestió a escala local (gestors), nacional (OAPN, MITECO, Consell de
Gestors) i internacional (Programa
MaB). Vam treballar temes sorgits
durant el I Fòrum, com la feina en
xarxa dels joves de les diferents reserves o la difusió mitjançant xarxes socials. Altres temes tractats
van ser com els llocs designats per
la UNESCO (reserves de biosfera,
patrimoni mundial i geoparcs) són
plataformes per al monitoratge del
clima, la mitigació i l’adaptació, així
com llocs d’aprenentatge sobre
bones pràctiques en l’educació sobre el canvi climàtic, o la consolidació de la xarxa juvenil MaB i la
protecció de la biodiversitat per a
la lluita contra el canvi climàtic.
Finalment, es va començar a preparar el II Fòrum de Joves de la
Xarxa Espanyola de Reserves de
Biosfera. Esperam que s’hi continuïn desenvolupant les idees sorgides per millorar l’entorn i societat
de les nostres reserves de biosfera.

Imatge de la platja de la Punta de Binimel.là. Foto: Arxiu Diari.

La ruta recomanada
Itinerari florístic i geològic per Binimel·là
La ruta recomanada que presentam en aquest número de la revista ONA discorre per la zona de
Binimel·là. És un itinerari per un dels
indrets més singulars de Menorca
en l’àmbit geològic, paleontològic
i botànic. Durant aquesta ruta veurem zones humides, sistemes dunars, vegetació de salobrar, marines i roquissars litorals, entre altres
formacions. Seguirem pel Camí de
Cavalls des de Binimel·là en direcció a Pregondó, on destaquen els
salobrars, sòls salins amb vegetació esparsa i espècies singulars
adaptades a l’excés de sal. També
podrem observar el sistema dunar
(arenal de Salairó) que s’estén un
quilòmetre terra endins des de la
platja de Pregondó. De tornada,
passada la platja de Binimel·là, cap
a llevant, apareixen les comunitats
de roquissars litorals adaptades als
sòls prims i a la influència directa

És un itinerari per un dels indrets més singulars en l’àmbit geològic,
paleontològic i botànic. Fotos: Josep Bagur

de la mar. A mesura que la costa
guanya alçada, la marina litoral de
càrritx i aladern, i especialment la
comunitat de socarrells, agafen
força. Destaca la comunitat de socarrells de gran desenvolupament,
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una concentració elevada d’endemismes. Sense allunyar-nos gaire
de l’itinerari podrem veure punts
d’interès geològic com dunes quaternàries fossilitzades, plegaments
xebró i afloraments de radiolarites.

ITINERARIS

La ruta ofereix molts altres atractius com
l’observació d’espècies d’aus. Foto: Arxiu Diari.

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

Tipus d’itinerari: senderisme

direcció nord pel camí de Tramuntana des Mercadal

Longitud aprox.: 4.250 metres

fins a l’aparcament de la platja de Binimel·là. També,
des de la carretera Me-7 en direcció a Fornells, cap

Desnivell acumulat: 115,65 metres

a l’oest pel camí de Tramuntana fins a Binimel·là.

Temps estimat: 1 hora

Hàbitats i comunitats vegetals: sistema dunar, bas-

Dificultat: baixa

sa temporal, zona humida, llacuna litoral, màquia ar-

Punt d’inici: aparcament de la platja de Binimel·là

bustiva litoral, salobrars, vegetació litoral de primera

Punt final: aparcament de la platja de Binimel·là

línia, comunitat de socarrells, vegetació calcícola de

Trets d’interès: geologia, sistemes dunars, salobrars, zones humides, flora endèmica, comunitats
de socarrells.

dunes fòssils, fenassars.

Geologia: domini de materials del Devonià i del
Carbonífer, que inclouen gresos i lloselles, juntament amb una barreja de diverses litologies poc freqüents en el conjunt de la comarca de tramuntana.
També trobam materials del Permotriàsic (pelites i
gresos), roques subvolcàniques, dunes quaternàries
i materials al·luvials.

canyametes, borró, lliri de platja, corretjola de platja,

Com arribar-hi: des de la carretera general (Me1),

didalera (o herba de Santa Maria)

Algunes espècies d’interès: bolitx de la mar, espinadella, cent nusos de la mar, ravenissa de la mar,
card de platja, trèvol mascle, salivetes del Bon Jesús,
mata, trompera, joncs, canyet, tamarell, camamil·ló
(o sempreviva), fonoll marí, aladern, lletrera de platja, violer de platja, socarrell gros, socarrell bord,
socarrell, frígola, llengua de passerell, donzell marí,
coques de la mar, porradell, camamil·la de la mar,
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Passat i present

Esperant l’arribada del vaixell
Autor desconegut. Consell Insular de
Menorca. Arxiu d’Imatge i So de MenorcaCIM
Tota aquesta gent esperava l’arribada del
vaixell, en el moll de port de Maó. Tot i que la
imatge no ens ha arribat amb cap informació
de quan ni per què hi havia aquesta gernació
esperant el vaixell, podem veure que
l’esperen amb molt d’interès, com si n’hagués
de desembarcar algú important.
Sovint les imatges que ens arriben a l’Arxiu
d’Imatge i So ho fan sense cap informació
que ens ajudi a catalogar-les. Us animam que
dediqueu una mica del vostre temps lliure a
documentar les fotografies que tingueu a casa
(sempre que hàgiu d’escriure sobre el revers
d’una foto, que sigui amb llapis tou i sense
pitjar). Pensau que si no coneixem qui surt
a una imatge deixam de tenir-hi cap lligam
emocional i deixarem de donar-hi valor.

Neu a cala Corb
Autor desconegut. Col·lecció de Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So
de Menorca-CIM
La nevada que va cobrir Menorca aquell principi de febrer de
1956, el conegut com a Any de sa Neu, va deixar estampes
ben polides i espectaculars per tota la nostra illa. Hi ha moltes
fotografies d’aquells dies, de diferents indrets i pobles ben nevats.
Aquesta vista de cala Corb, a la vorera de la mar, n’és una.
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Cala Llonga
Foto Alfredo Mallo Mallo. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
Com ha canviat el paisatge de la zona de cala Llonga. En
aquesta imatge d’Alfredo Mallo, de començament dels
anys setanta, just hi ha els vials i les casetes a la vorera de
la mar. Poc temps després començaria la construcció a la
zona.
Poblat de pescadors de Binibèquer en construcció
Foto Alfredo Mallo Mallo. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
El poblat de pescadors de Binibèquer, amb el seu encant,
és un lloc molt visitat a la nostra illa. Els seus carrerons
estrets i el silenci i la pau que s’hi respiren fan de la seva
visita una estona molt agradable. Aquesta imatge ens
mostra un moment de la seva construcció a principi dels
any setanta.
El iot
Foto Cosme Sans Mercadal. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
Un gran iot a la costa i un fillet mirant-lo des del mirador.
Cosme Sans té un fons fotogràfic ple d’aquestes imatges
amb elements que ens mostren un moment, una emoció,
sense necessitat de paraules.

Pelant la taronja
Foto Llorenç Melià. Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM

Fira del llibre
Foto Gustau Juan Benejam. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM

Llorenç Melià, en els seus anys de fotògraf afeccionat, va
retratar paisatges i persones de Menorca. El seu fons és
a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca i ens mostra moments
tan senzills però plens de detalls com aquest home pelant
una taronja.

Una fira de llibres sempre és un bon moment per mirar i
remenar entre novetats i llibres de vell. Aquesta vegada la
fira era a Ciutadella, a començament dels anys vuitanta. En
aquesta parada de la plaça Nova de Ciutadella s’hi podien
trobar molts títols infantils i juvenils.
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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 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 del 15 de febrer de 2020, a
comunicacio.biosfera@cime.es indicant nom complet, edat i telèfon de contacte.
Us contestarem i us enviarem les solucions. Si fóssiu la persona guanyadora del
sorteig, us telefonarem per comunicar-vos-ho. Molta sort!

Preguntes

b) El barranc d’Algendar, la costa oest de l’illa i el
polígon industrial de Ciutadella.
c) La platja de Macarella, el tram de costa des
de Cavalleria fins a la Vall i el Parc Natural de
s’Albufera des Grau.

1. Quins paràmetres s’han valorat per atorgar a Menorca
les certificacions de reserva i destinació Starlight?
a) Comptar amb infraestructures d’observació
astronòmica i empreses dedicades a
l’astroturisme.
b) La temperatura mitjana anual, la velocitat del
vent i la foscor del cel nocturn.
c) La foscor, la nitidesa, la transparència i
la nuvolositat del cel nocturn, i reunir les
condicions com a destinació turística sostenible.

4

. Quins beneficis té conservar la foscor de la nit
combatent la contaminació lumínica?
a) Disminueix el consum energètic i les emissions
de CO2, protegeix hàbitats naturals i els
processos biològics i ecològics de persones,
animals i plantes, i suposa un estalvi econòmic.
b) Permet l’observació astronòmica, redueix
enlluernaments a usuaris de vehicles, trànsit aeri
i marítim.
c) Les dues respostes són correctes.

2. Veim les mateixes estrelles a l’estiu que a l’hivern?
a) Sí, la rotació de la terra al voltant del Sol i
l’univers estan sincronitzats, de manera que
observam les mateixes constel·lacions al llarg de
tot l’any.
b) No, el cel nocturn canvia completament
segons l’època de l’any a causa de la rotació de
la terra.
c) No, la translació i inclinació de la Terra fan
que un sector del cel estrellat observable sigui
sempre el mateix, i que un altre canviï en funció
de l’època de l’any.

5

. Quines primeres actuacions es desenvolupen a
Menorca després de l’obtenció de les certificacions
Starlight?
a) Comprar telescopis i prismàtics per visualitzar
el cel nocturn.
b) Seguir amb els canvis en l’enllumenat de
nuclis urbans per reduir contaminació lumínica,
la reforma de l’observatori astronòmic de
Ciutadella, la formació de guies astronòmics i
tallers divulgatius.
c) Crear l’Institut d’Astrofísica de Menorca.

3

. Quines són algunes de les zones que han estat
qualificades a Menorca com a més fosques i, per tant,
amb millors possibilitats per observar el cel estrellat
segons la Fundació Starlight?
a) La badia de Fornells, el tram de costa de
Binibèquer a Punta Prima i l’aeroport.

Respostes correctes del quiz anterior
1b, 2a i b, 3a i d, 4a, 5a

Enhorabona al guanyador o guanyadora!
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Agenda

Dia 15
EXCURSIÓ A SANT VICENÇ D’ALCAIDÚS/BINIAIET
(MAÓ, ALAIOR)
Guiatge a càrrec d’Elena Sintes. És una activitat
del programa “Som talaiòtics?” que organitza el
Departament de Cultura de Consell en col·laboració
amb el GOB. Cal inscriure’s.

GENER
Dia 17 a les 18 h.
ACTE
Al Consell insular de Menorca. Ple institucional de la
Diada del Poble de Menorca.

ABRIL
Dia 5
EXCURSIÓ A TORRELLAFUDA (CIUTADELLA)
Guiatge a càrrec de Majo León. És una activitat
del programa “Som talaiòtics?” que organitza el
Departament de Cultura de Consell en col·laboració
amb el GOB. Cal inscriure’s.

Dia 19.
EXCURSIÓ A LA COVA DES COLOMS (ES MIGJORN
GRAN)
Guiatge a càrrec de Carol Moreno. És una activitat
del programa “Som talaiòtics?” que organitza el
Departament de Cultura de Consell en col·laboració
amb el GOB. Cal inscriure’s.

Dia 24 a les 20.30 h.
CINEMA I BIOSFERA
A la Sala Multifuncional des Mercadal. Segona edició
del cicle Cinema i Biosfera, impulsat per l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera en col.laboració amb el
Festival de Cinema de Menorca. Versa sobre la mar.
Vídeo promocional de Per la Mar Viva I presentació de
l’entitat, projecció del llargmetratge de ficció “Jaques” i
degustació i diàleg.

FEBRER
Dia 1 a les 11 h.
CINEMA I BIOSFERA
Al Canal Salat de Ciutadella. Inici de la segona edició
del cicle Cibema i Biosfera, impulsat per l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera en col. Laboració amb
el Festival de Cinema de Menorca. Versa sobre la mar.
Taller de reconeixement de la sorra i identificació dels
microplàstics ( Infantil acompanyats de família), projecció
del vídeo promocional de Menorca Preservation Found
i presentació de l’entitat i projecció del llargmetratge
infantil “La canción del mar”. Degustació i diàleg.

Exposicions
“PETRA. APROXIMACIONS CONTEMPORÀNIES A LA
CULTURA TALAIÒTICA”.
A la sala municipal d’exposicions El Roser.

Dia 2
EXCURSIÓ A SES ROQUES LLISES I NA COMERMA
DE SA GARITA (ALAIOR)
Guiatge a càrrec d’Ismael Moll. És una activitat
del programa “Som talaiòtics?” que organitza el
Departament de Cultura de Consell en col·laboració
amb el GOB. Cal inscriure’s.

Fins a l’11 de gener.
De dilluns a dissabte en el següent horari:
de 10.30 hores a 13 hores i de 17.30 a 21 hores.
“ES CASTELL S.XXI 250-2021” de David Arquimbau.
A l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca.
Fins al 19 de gener.
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores i dimarts i
dijous de 17 a 20 hores.

MARÇ

“DE NATURA”. A la Sala de Cultura Sa Nostra.

Dia 4 a les 20 h.
CINEMA I BIOSFERA
Sala Albert Camus de Sant Lluís. Segona edició del
cicle Cinema i Biosfera, impulsat per l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera en col.laboració amb el Festival de
Cinema de Menorca. Versa sobre la mar. Presentació de
l’ampliació de la Reserva de la Biosfera de Menorca a
la mar per part de l’Agència, projecció del curtmetratge
“Mareas ocultas”, projecció del documental “El
archipiélago indómito” i degustació i diàleg.

A càrrec de Rafael Carralero.
Fins al 18 de gener. De 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores.
“NADAL ART”. Exposició col·lectiva en petit format.
A la Galeria Argos. Fins al 17 de gener.
COL·LECTIVA DE NADAL.
A la Galeria Kroma.
Fins al 10 de gener.

Més agenda i inscripcions a: www.menorcabiosfera.org

43

CASA A FORNELLS
La pau d’aquest racó
no és aquesta llenca de mar
sobre la teulada, ni el regal
del cant del verderol
a dalt del fumeral;
aquesta pau tot ho abraça.
Port de somnis —Fornells—
victòria del blau:
finestra!
Al cor perdura encara
la blancor nupcial d’una vela,
un vol
de gavines zenitals;
el groc efímer de les flors,
l’esclat coral -insistent de
les cigales al migdia.
Mes ara tot és quietud, sentors
de garriga i de penyal.
Casa límpida, aquesta,
i qui hi viu,
i qui hi entra.
Niarà l’amor sobre l’amor
en la casa acollidora,
hi serà motiu de goig
el vent o la bonança,
l’ona mansa
o furient…
Hi haurà un brindis qualque hora
per les mestresses gentils i absents.

Fotografia: Gemma Andreu

Àngel Mifsud

