ona
25 anys de sostenibilitat

Fotografia: Antoni Cladera
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som
naturals
«L’educació per al
desenvolupament sostenible
ha de ser entesa com la
base per a una educació i un
aprenentatge de qualitat, des
del qual s’abordin temes com
la reducció de la pobresa, les
formes de vida sostenibles,
el canvi climàtic, l’equitat de
gènere, la responsabilitat social
corporativa i la protecció de les
cultures indígenes». Així resumeix
la UNESCO la importància d’una
educació a partir dels valors
ambientals. En aquest número
parlarem de l’oferta que hi ha a
Menorca en aquest sentit, però
també d’orquídies, de comerç
local, d’energia, d’ecoturisme i
de platges. Esperam que gaudiu
llegint aquesta revista que hem
preparat gairebé tots des de casa,
confinats.
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Centres ecoambientals,
una llavor de futur
Setze centres educatius de l’illa han
estat inscrits aquest curs al Programa de Centres Ecoambientals. Representen el 40 per cent dels col·
legis i instituts existents. N’hi ha sis
d’Educació Secundària Obligatòria,
set d’Educació Primària, dos centres concertats i una escoleta.
Però, de què tracta aquest programa? És una iniciativa que impulsen
les conselleries de Medi Ambient
i Territori i la d’Educació, Universitat i Recerca i que pretén avançar
en l’educació per a la sostenibilitat,
entesa com un procés permanent
i participatiu d’aprenentatge i amb
la voluntat de fer interioritzar en els
infants i en el jovent un sentit ètic i
cívic de la problemàtica ambiental.
Els centres cerquen conscienciar la comunitat educativa sobre la
necessitat de la conservació de la
naturalesa i de la millora de l’entorn
social. Volen potenciar la importància de la qualitat de vida i del respecte al medi ambient fomentant la
participació de manera activa dels
alumnes. Així ho apunta el centre
concertat de Nostra Senyora de la
Consolació de Ciutadella, un dels
col·legis que treballen aquest vessant educatiu tan important i que
prenem d’exemple.
La Comissió de Medi Ambient
del centre s’havia marcat un repte
aquest curs escolar: l’eliminació
dels plàstics dels berenars. Per
aconseguir-ho van realitzar un
estudi el curs passat que va desvelar que els berenars de l’escola
generaven 29.744 residus plàstics
en un curs. Són 169 envasos diaris.
La majoria eren bosses (77 casos),

Setze centres educatius de l’Illa estan inscrits enguany al programa de Centres
Ecoambientals. Foto: Conselleria de Medi Ambient i Territori.
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El col·legi Nostra Senyora de la Consolació de Ciutadella treballa els plàstics als berenars. Foto: CC La Consolació.

però els alumnes també portaven
embolcalls de film de plàstic (32 casos) i paper d’alumini (24 alumnes).
Arran d’aquell estudi van impulsar
una campanya de conscienciació
a través de Youtube amb la participació dels estudiants del centre
amb la qual es pretenia, i es pretén,
reduir al màxim aquesta generació
de residus.
I la iniciativa ja ha obtingut resultats. Des del mes d’octubre la
Comissió de Medi Ambient recull
dades diàries de com porten els
alumnes el berenar i la baixada
del nombre de residus que es
generen ha estat molt pronunciada. El mes d’abril de l’any passat
acabaven als fems 3.380 residus.
El mes de febrer d’enguany la xifra s’havia reduït fins als 529. Per
tant, la baixada ha estat del 84 per
cent. I com ho han aconseguit?
Emprant embolcalls reutilitzables
i sense dur brics ni envasos d’un
sol ús. No hi ha dubte que l’eix
dels residus és, per a aquest centre, una prioritat i marca el ritme
de les accions mediambientals a
l’escola.
A més, la Consolació també ha
analitzat com berenen els infants
i si les famílies se sumen a la dieta saludable. La gran majoria dels
estudiants (el 55,7 per cent) du pa

Gràfic del CC La Consolació de com ha baixat l’ús de residus plàstics.
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amb companatge. Un altre 24,4 per
cent berena de fruita. Un 4 per cent
porta productes fets a casa. Un 10,1
per cent porta productes comprats
i els 5,5 per cent du sucs, actimels i
iogurts. Cap a final de curs, es tornarà a fer l’estudi per poder
comparar dades.
Els centres interessats a participar
han de fer una
sol·licitud adjuntant un projecte
d’ambientalització
que consta d’una
diagnosi
inicial,
uns objectius i el pla
d’acció. Els eixos principals que s’han de treballar
són aigua, energia i canvi climàtic
i residus. A més, la Conselleria de
Medi Ambient ofereix assessorament personalitzat durant el curs
escolar. També es fa cada curs
una formació específica i voluntària

Els centres
ecoambientals
• CEIP Sant Lluís
• CEIP Sa Garriga
• CEIP Àngel Ruiz i Pablo
• CEIP Mare de Déu del Carme
• CEIP Verge de Gràcia
• CEIP Tramuntana
• CEIP Fornells
• IES Cap de Llevant
• IES Pasqual Calbó
• IES Joan Ramis i Ramis
• IES Josep Miquel Guàrdia
• IES Josep Maria Quadrado
per als docents dels centres que hi
participen. Aquest curs s’ha tractat
la nova llei de residus i sòls contaminats i la seva incidència als centres educatius.

• IES Biel Martí
• CC Ntra. Sra. de la Consolació
• CC La Salle Maó
• EI Sant Climent

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/Alemania, 27 Poima IV Fase - Mahón · 971 25 20 84 · 690 86 65 10
construcciones@fernandeznajera.com
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Passivhaus
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Per conservar el
primer pas és conèixer
L’educació ambiental és la clau per garantir el futur del planeta

Activitats al Parc Natural de s’Albufera des Grau.

Per conservar el primer pas és conèixer. Tot el que es faci per aconseguir aquest repte permetrà sembrar futur i contribuir a la construcció d’una societat millor.
Els problemes globals del planeta
fan que es plantegi l’educació com
l’instrument clau per aconseguir
un món més equitatiu i amb major justícia social. El programa MaB
de la UNESCO, òrgan gestor de
les reserves de biosfera, promou
l’educació per al desenvolupament
sostenible.
I Menorca en sap d’això. L’oferta de
cursos i recursos que ofereix l’illa
pel que fa a educació ambiental és
admirable. Procedeixen fonamentalment d’activitats complementàries, dirigides a tots els nivells
educatius i procedents de diverses
entitats, ja siguin administracions,
organismes associats o entitats privades.

Per a aquest curs escolar Menorca ha comptat amb un ventall amb
almenys 128 activitats ambientals,
entre tallers, excursions, xerrades
o sessions dins l’aula. Provenen de
deu programes diferents.

L’OFERTA AMBIENTAL,
UNA A UNA
PARC NATURAL DE
S’ALBUFERA DES GRAU
L’oferta d’activitats d’educació
ambiental per a centres educatius
consta, per una banda, de tres tallers per a alumnes d’ESO, formació professional bàsica, cicles formatius i batxillerat i, per altra, d’uns
altres set tallers per a infants d’educació infantil i primària.
El Parc Natural de s’Albufera des
Grau és l’únic que hi ha a l’illa i
l’oferta està dissenyada de manera
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que el mateix alumne pugui visitar
diverses vegades el parc però realitzant activitats sobre temàtiques
diferents. Són propostes vivencials,
experimentals i d’observació.
L’any 2019 les activitats realitzades
per l’equip d’educació i interpretació ambiental del parc van arribar
a prop de 3.000 persones, de les
quals 1.735 van ser participants de
centres educatius i 1.184 van ser
visitants del parc que van participar en les activitats que es fan els
dissabtes i en les visites guiades de
l’estiu.
Cal recordar que entre els mesos
de setembre i juny, es fan activitats el dissabte destinades principalment a la població local, que
permeten descobrir el parc natural
des de diferents enfocaments. A
l’estiu es realitzen visites guiades
per la zona de s’Albufera i visites en
caiac per l’àrea marina del parc per
donar a conèixer els valors naturals
tant del parc com de l’illa.

Les activitats:
• Les aus
• S’Albufera des Grau, gestió
de l’aigua
• Posidònia, platges i illots.
Sortida en caiac
• Qui viu a s’Albufera?
• Els exploradors de la natura
• La mar
• Taller d’aromes
• S’Albufera des Grau
• Sitja de carbó
• El far de Favàritx

REPORTATGE

Els tallers:
• Coneix la reserva de biosfera
de Menorca
• Descobreix la geologia de
la reserva de biosfera de
Menorca
• Els fòssils del Centre de
Geologia de Menorca
• Biodiversitat marina de la
reserva de biosfera
• Biodiversitat de la reserva de
biosfera
• Descobrim la diversitat
florística de Menorca
• Coneix els ecosistemes i
adaptacions al canvi climàtic
• Espècies invasores i exòtiques
Les sortides al bosc tenen una gran acollida. Fotos: Josep Bagur.

• Contacontes a l’aula. «El bosc
de les emocions»
• Contacontes a l’aula. «Qui

PROGRAMA SALUT JOVE I
CULTURA
Salut Jove i Cultura és un programa
del Consell que pretén ser un catàleg divers i adaptat als interessos,
projectes i programacions específiques dels centres educatius. Enguany, pel que fa a l’àmbit d’educació ambiental i residus, aquest
programa ha oferit 22 tallers (18
dels quals són oferits per l’Agència
de Reserva de Biosfera i els altres 4
pel Consorci de Residus i Energia).
El curs passat varen ser 17 activitats
(comptabilitzant només els relatius
a l’Agència de Reserva de Biosfera)
que van arribar a un total de 4.142
estudiants. Aquest curs que acaba
s’han incorporat novetats i millores
als tallers ja existents i també s’ha
modificat l’oferta incorporant-ne
de nous. En concret, n’hi ha sis de
nous. La coordinadora d’aquest
programa, Tana Pons, assegura
que enguany s’han rebut gairebé
250 sol·licituds. Algunes s’han hagut de cancel·lar pel fet de no poder-se realitzar a causa de la crisi

som?»
• On viu aquest animal?
• Sortim al bosc a conèixer els
personatges dels contes
• Els animals del bosc d’Alforí
de Dalt
• Ramaders del bosc d’Alforí
de Dalt
• Joc dels rastres en el bosc
del lloc d’Alforí de Dalt
• Coneguem la platja del Pilar al
lloc d’Alforí de Dalt

sanitària. Les previsions inicials
eren arribar a uns 4.000 alumnes.
Els tallers estan dirigits a tots els
nivells educatius, a alumnes de primària, secundària i també a cicles
formatius o adults. A més a més,
per segon any consecutiu, s’inclouen tallers per a alumnes d’infantil.
El programa Salut Jove és molt
més ampli, ja que recull sota el seu
paraigua un total de 165 activitats
de categories molt diverses com
l’economia, la salut, l’activitat física,
les arts i la cultura i la societat.
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• Itinerari escolar al lloc d’Alforí
de Dalt
• Astronomia: una mirada al cel
• Descobrint amb Compostí el
ratolí
• Taller d’aprofitament
alimentari
• Redueix. És hora
d’arromangar-se! Litteringtirar basura
• Les energies renovables a
Menorca

REPORTATGE

AMB BONA LLETRA
Aquest programa educatiu de
l’Ajuntament de Maó està dissenyat per donar suport als
centres educatius. Consisteix
en una variada oferta d’activitats complementàries composta per 143 cursos, dels quals 22
estan relacionats amb l’educació ambiental. En la relació que
fan n’inclouen fins a 30 sobre
aquesta matèria, tot i que n’hi ha
alguns que ofereix el GOB i que
incorporam a l’apartat d’aquesta
entitat. S’imparteixen dins l’horari escolar per diferents professionals i s’ofereixen a tots els
centres educatius públics i concertats de la ciutat.
Amb aquest programa educatiu
l’Ajuntament de Maó vol emfatitzar el caràcter lúdic i plaent de
l’aprenentatge, vol ajudar a connectar els continguts treballats a
l’aula amb l’entorn físic i natural
més proper, fomentar la convivència i la participació i ajudar
a desenvolupar les àrees cognitives, motrius, afectives i relacionals de l’alumnat. En definitiva,
vol contribuir a la promoció del
desenvolupament de tots els infants i joves de la ciutat.

XARXA FORESTAL
La Xarxa Forestal, que depèn de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern, promou també
activitats per fomentar la prevenció
d’incendis forestals i sensibilitzar en
els valors i la importància dels boscos. Aquestes iniciatives s’impulsen
des del Servei de Gestió Forestal i
Protecció del Sòl i de l’Ibanat, amb
el suport dels agents de Medi Ambient. S’afavoreix la transmissió de
coneixements i experiències sobre
els espais forestals, ja siguin alzinars, pinars, ullastrars o garrigues, i
es dona suport a iniciatives de de-

fensa del patrimoni forestal. A Menorca l’oferta és de tres activitats i
està en funció de la disponibilitat
dels professionals forestals.
A més, els agents de Medi Ambient també ofereixen a Menorca
una xerrada per tal de donar a conèixer la seva feina, especialment
la relacionada amb la protecció
i conservació de la fauna i flora i
dels espais naturals protegits. També donen a conèixer la seva funció
com a agents de l’autoritat per denunciar atemptats al medi i la seva
participació en la prevenció i extinció d’incendis forestals.
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Els tallers:
• «Urdimbre y trama». El fil de
la vida
• Mons de paper
• Carpinteria i vida al bosc
• Ullastre, espart i jonc
• Jocs i instruments de la
natura
• Vent del nord
• Una mascota és un amic
o un membre de la
família? Caminant cap a
l’abandonament zero
• El rei i els elefants
• En Bolet i en Caragolí
• Els bolets de Menorca
• Arquitectura animal
• Món minúscul
• Oceà
• Art de la Terra
• Taller de cuir: a flor de pell
• Caixes niu
• Les aus
• Els vertebrats
• Els invertebrats
• Anam d’excursió
• Vida i supervivència al bosc
• Dolç com la mel

Els tallers:
• Jardins forestals
• Visites forestals
• Setmana forestal de
l’autoprotecció a Menorca

REPORTATGE

CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT I TERRITORI DEL
GOVERN

OBRINT PORTES
Uns altres set tallers sobre medi
ambient els desenvolupa l’Ajuntament de Ciutadella a través del
seu programa Obrint Portes, que
enguany ha arribat a la XXI edició.
Aquest programa educatiu s’ha
convertit en un clàssic entre les iniciatives de l’Ajuntament per fer palesa la voluntat de la institució del
fet que sigui tota la societat la que
eduqui. Perquè s’ha d’educar en
els valors més preuats de la democràcia, segons afirma l’Ajuntament,
com són la diversitat, la tolerància,
la participació, però també el respecte cap al medi ambient, la cultura i el patrimoni, que són les àrees que aborda el programa Obrint

Portes, amb una oferta total de 60
tallers. Aquests tallers estan dirigits
a alumnat dels 18 centres educatius
del municipi amb edats compreses
entre els 2 i els 18 anys.

La Conselleria de Medi Ambient
també ha posat a l’abast dels centres educatius 23 tallers que s’imparteixen a través de l’empresa
GRAM Gestió Ambiental. Aquests
recursos s’elaboren per tal de donar suport als centres educatius i
a altres col·lectius interessats en
la programació d’activitats ambientals de l’illa. Arriben a totes les
etapes educatives, des d’educació
infantil fins a batxillerat i cicles formatius.

Els tallers:
• Na Branqueta
• Les gotetes d’aigua

Els tallers:
• Coneixent el medi i
descobrint la vida de la Vall

• En Sion Gastapoc
• Na Caqueta Coqueta
• El concurs de l’aigua

• Els invertebrats

• Energititza’t

• Els vertebrats

• El twister de la mobilitat

• L’Hospital d’Animals

• Aplica les 3R

• Menorca al plat de l’escola

• Compra amb seny

dins la cúpula Leader
• Tinença responsable
d’animals
• Visita al refugi d’animals

• Alimenta’t sostenible
• ECOmemory de la
biodiversitat
• El bingo de les espècies
• Els detectius ambientals

SERVEIS DE MILLORA
AGRÀRIA I PESQUERA
(SEMILLA)
Serveis de Millora Agrària i Pesquera desenvolupa activitats destinades a apropar el sector primari
als infants d’educació primària. Un
dels objectius principals és promocionar els aliments de la nostra
terra per tal de divulgar-ne la qualitat i augmentar-ne l’acceptació
dins el mercat. Així, els escolars
aprenen les característiques dels
productes agroalimentaris més

representatius de l’arxipèlag i se’ls
ofereix una visió general positiva de les activitats agropecuàries
insulars. A Menorca s’ofereixen
quatre activitats, totes destinades
a alumnes d’educació primària.

Els tallers:
• Les varietats locals
• De la mar a la taula
• Conèixer els productors
• Sector primari i aliments de
les Balears
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• Ecoauditors
• Visita a la depuradora
• D’on prové l’aigua
• El passaparaula de la
mobilitat
• Estima la teva illa
• L’ECOpassaparaula
• Joc de rols
• ECOsistema
• El compostatge
• Posi... què?

REPORTATGE

ELS CAMPS
D’APRENENTATGE DEL
FAR DE CAVALLERIA I ES
PINARET
Els camps d’aprenentatge són centres que depenen de la Conselleria
d’Educació. Ofereixen als alumnes la possibilitat de desenvolupar
aspectes del currículum escolar
mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp.
Són activitats relacionades amb el
descobriment de l’entorn natural i
cultural mitjançant la realització de
tallers i itineraris educatius guiats i
dinamitzats per entorns singulars,
amb la finalitat de proporcionar a
l’alumne els coneixements, eines i
valors per descobrir, per aprendre,
per respectar, per conservar i per
estimar l’entorn.
A Menorca hi ha dos camps
d’aprenentatge.
En el cas del far de Cavalleria, la
Conselleria d’Educació havia programat per a aquest curs escolar
70 activitats al far que arribaven a
prop de 1.700 alumnes. Cal apuntar que la xifra serà inferior, tenint

Els tallers:
• Els fars de Menorca
• El far i el seu entorn
• Taller sobre la geologia de
Menorca
• Taller sobre orientació
• Excursió pel Camí de Cavalls
sobre geologia de Menorca
• Excursió pel Camí de Cavalls
sobre orientació
• Itineraris pedagògics:
Platja de Cavalleria
Cala Mitjana
Penya de s’Indi
Basses de Lloriac
Es Pont des Bosc
Interpretació d’un paisatge

Els alumnes observen, experimenten i descobreixen l’entorn natural.
Foto: Arxiu Diari Menorca.

en compte que hi haurà activitats
que durant l’època de contenció
del coronavirus i de suspensió de
classes educatives no s’han pogut
realitzar. L’oferta per a aquest curs
arribava als dotze tallers i itineraris
pedagògics.
L’espai dedicat al vessant educatiu
ocupa la part de ponent de l’edifici del far, antic habitatge d’un dels
dos farolers que en vigilaven el bon
funcionament. Disposa d’una aula
multifuncional on es poden fer diferents tipus d’activitats, a més d’un
gran pati exterior per fer tota mena
d’activitats didàctiques i d’esbarjo.
A més, per l’entorn del far s’hi troben una gran varietat d’elements
etnològics.
Pel que fa al camp d’aprenentatge des Pinaret, per a aquest curs
escolar estaven programades 84
sessions sol·licitades pels centres
educatius i que havien d’arribar a
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un total de 1.870 alumnes. Són nou
tallers diferents. Es Pinaret està situat en una zona verda municipal.
Fins fa uns anys era un lloc menorquí tradicional. Avui encara conserva els elements característics, com
el casat, els boers, l’era, sínies, barraques i ponts de bestiar.

Les activitats:
• Els animals del lloc
• El bosc i jo
• Es Pinaret
• L’hort
• Joc de descoberta de
Ciutadella
• Jornada de feina
• Menorca
• Santandria-es Castellar
• Taller de roques de Menorca

REPORTATGE

GOB MENORCA
L’entitat ecologista és un dels organismes privats que fan la seva
aportació a aquesta conscienciació
de la societat amb vista a un futur
més net, sostenible i responsable
amb el medi ambient. El GOB té
clar que ecologisme i educació són
dos conceptes que van agafats de
la mà perquè ambdós «miren cap
al futur i actuen en el present». El
vessant educatiu és fonamental per
divulgar els nostres valors. Cuidar
Menorca no només té sentit per
a la naturalesa en si, també vol dir
educar els menorquins i visitants,
agents principals sobre el nostre
territori terrestre i marí.
Enguany ha oferit un programa de
15 activitats sobre animals, plantes,
la mar i els recursos (l’aigua, l’energia i els residus). El curs passat van
ser 11. El responsable d’educació
ambiental, Adrià Pons, explica que

cada any es realitzen unes 160 activitats que arriben a devers 5.000
alumnes. A aquestes xifres s’hi han
de sumar més de 2.000 persones
que van visitar el Centre de Recuperació d’Animals i on també es
fan tallers i activitats diverses. Per
altra banda, Adrià Pons emfatitza
que s’estan impulsant les colònies
ambientals. L’any passat se celebraren per a 40 al·lots d’entre 6 i
14 anys. L’exercici anterior arribaren
a vint alumnes i enguany possiblement s’hi sumin (si el coronavirus
ho permet) 90 al·lots.
Pons reflexiona que els alumnes
estan molt deslligats avui en dia de
la vida al camp i en molts de grups
escolars n’hi ha que no es volen
asseure a terra perquè hi ha fang
o les herbes piquen. Però quan
ho fan reconeixen que ha estat
una experiència molt enriquidora.
I repeteixen.

Els tallers:
• Na Bresca
• En Taques
• Visitam un lloc
• L’hospital d’animals
• Coneguem el nostre entorn
• Anam d’excursió
• Coneix les plantes del voltant
de la teva escola
• Les plantes de Menorca
• Na Mordala
• Coneguem la platja,
protegim la mar
• La posidònia, un submón
de vida
• Residueix, és hora
d’arromangar-se
• Per no perdre l’energia
• L’aigua és vida. Què en saps?
• El repte de l’aigua a
Menorca

Imatges de diferents sortides escolars organitzades pel GOB.
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Menorca i les
orquídies
Pere Fraga Arguimbau.

Abelletes (Neotinea conica)
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Dins el món vegetal, les orquídies
és un grup de plantes que fascinen
a parts iguals especialistes i afeccionats. A uns perquè representen
un dels casos més evolucionats de
síndromes de pol·linització. Moltes
espècies fan les flors amb colors
i formes capritxoses per atreure
pol·linitzadors específics, principalment insectes. Són aquestes
mateixes estratègies reproductives
les que expliquen l’elevada diversitat d’espècies d’aquesta família. La
riquesa i la complexitat taxonòmica
són altres aspectes que les fan interessants i a la vegada donen feina als botànics. Els afeccionats, els
col·leccionistes, veuen en les orquídies un món inacabable de colors
i formes, i els reptes del seu cultiu.
Quan parlam d’orquídies sovint ens
venen imatges de plantes amb flors
grosses i vegetació ufanosa que viuen en climes tropicals, però podem trobar orquídies a la majoria
de regions, fins i tot en els climes
que poden semblar més inhòspits.
A la Mediterrània també tenim orquídies que plantegen problemes
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i reptes semblants a les tropicals.
El seu aspecte és diferent. Són
plantes terrestres, no epífites com
moltes orquídies tropicals. Són de
mida més petita i tenen un període de repòs molt marcat, a l’estiu,
durant el qual desapareix la part
aèria de la planta i només en queda la part subterrània en forma de
tubercles o rizomes. En arribar les
pluges, després de l’estiu, la planta
inicia un nou cicle de creixement.
Primer surten les fulles, disposades en una roseta ran de terra;
després, d’enmig d’aquesta corona, anirà creixent la inflorescència.
La trentena d’orquídies de la flora
de Menorca es distribueixen en
nou gèneres, però dos concentren prop de la meitat de totes les
espècies. Comencem pels menys
representats, els que tenen una o
dues espècies.
Epipactis microphylla és una orquídia discreta, tant que no se’n coneix cap nom popular. La discreció
la té tant en la mida com en l’aspecte. És una planta de colors apagats. La part subterrània està formada per rizomes. A l’illa viu principalment dins alzinars estables.
Només és visible en el moment de
la floració, ja que no fa roseta de
fulles. La resta del seu cicle vital és
subterrani i s’alimenta gràcies a la
simbiosi amb fongs (micorrizes).
Limodorum abortivum és una altra
orquídia d’alzinars, com l’anterior
només visible en el moment de la
floració i també té rizomes. Aquesta espècie és sapròfita, s’alimenta
principalment de matèria orgànica
en descomposició. En florir és una
planta més vistosa, tant en dimensions com en colors. Les inflorescències poden arribar als 40 cm
i estan formades per nombroses
flors de tonalitats blavoses relativament grosses. Per tot açò a l’illa
se la coneix amb el nom de ramell
d’ombra. No és rara, i a mesura
que els alzinars es van recuperant

Ramell d’ombra (Limodorum abortivum)

es pot veure amb més freqüència.
Spiranthes spiralis és una altra de
les orquídies discretes i atípiques.
A diferència de totes les altres floreix a la primavera d’hivern, després de les primeres pluges. La
inflorescència és prima i les flors,
petites i blanques, es disposen en
espiral. Només es coneix de quatre
localitats de l’illa, sempre prop del
litoral, però aquesta suposada raresa pot ser fruit del seu comportament atípic.
L’orquídia més voluminosa de Menorca (Himantoglossum robertianum) es coneix adequadament
amb els noms de mosques grosses
o ceba marina borda. Sense les
flors, les fulles recorden certament
una ceba marina, més aviat petita,
però durant la floració l’aspecte
canvia molt. Les flors són relativament grosses i abundants i queden
agrupades en un raïm cilíndric. La
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part més visible de les flors, el label, és la que més pot semblar una
mosca o abella. Avui és una planta
relativament freqüent, però sabem
que no sempre ha estat així. Els
primers botànics de l’illa la consideraven molt rara. Com en altres
regions mediterrànies sembla que
es troba en procés d’expansió.
Antigament el gènere Orchis, que
dona nom a tota la família, era un
dels més rics en espècies. A mesura que els coneixements taxonòmics avançaren se’n van llevar
espècies per posar-les en altres
gèneres. Amb les darreres revisions, ja amb el suport de les eines
moleculars, aquest empobrint s’ha
agreujat. Avui a Menorca només té
un representant: Orchis italica. Curiosament és una de les darreres
espècies incorporades a la flora de
l’illa. Fins fa uns anys no se n’havia confirmat la presència. És una
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Barretet (Anacamptis pyramidalis)

orquídia de flors més aviat petites,
agrupades en una inflorescència
cònica, més aviat curta, amb un label que recorda una figura humana.
Les abelletes (Neotinea conica i
Neotinea tridentata) són orquídies que es van separar del gènere
Orchis. Són de les més freqüents
a l’illa, principalment en terres
calcàries. La floració és més aviat primerenca, febrer i març, i les
flors, petites, són de coloració variable, de pràcticament blanques a
un rosat intens, sempre amb més
o menys taques de color fosc. El
label recorda un poc una figura
humana, però no tan ben retallada
com l’anterior. Les dues espècies
es diferencien per petits detalls en

la forma i disposició del label.
El gènere Anacamptis abans tenia a l’illa un únic representant, el
barretet (Anacamptis pyramidalis),
una de les orquídies més abundants a l’illa. És una altra amb les
flors petites, disposades en una
inflorescència cònica. Sol ser més
alta que les altres espècies d’aspecte semblant. El color de les
flors és variable dins una mateixa
població, del blanc al rosat intens.
Prefereix terres calcàries i especialment les marines i boscos amb
clarianes. Arreu de la Mediterrània
aquesta orquídia sol fer dues floracions, una de primerenca, cap al
març o abril, i una altra de tardana,
cap al maig. Encara no s’ha pogut
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aclarir totalment el perquè d’aquest
comportament, podria haver-hi un
rerefons taxonòmic. Les altres dues
espècies del gènere són transvasaments del gènere Orchis. Anacamptis coriophora és una altra
orquídia discreta. Sol viure a terres
arenoses, és més baixa que l’anterior i té les flors petites, d’un color
rosa blanquer, agrupades en una
inflorescència un poc allargada.
Les plantes de Menorca tenen les
flors perfumades, per açò abans
es coneixia com a Orchis fragrans.
La tercera espècie que ara s’ha incorporat dins aquest gènere és una
de les orquídies més singulars i
vistoses de Menorca. A diferència
de les dues anteriors, Anacamptis longicornu fa les flors bastant
més grosses i la inflorescència més
espigada. Cada flor combina dos
colors: blanc i tonalitats blavoses,
i també és característic l’esperó
llarg girat cap endarrere. És una
espècie poc freqüent a l’illa, però
localment, en algunes zones de la
tramuntana, és abundant.
I ara venen els dos gèneres més
representats a l’illa, també els que
més dubtes i problemes plantegen
en la taxonomia i la identificació
d’espècies.
Les llengües (Serapias), com a gènere, són fàcils de reconèixer, tenen la part més visible i acolorida
de la flor, el label, allargat i penjant
cap a fora, d’aquí el seu nom popular. Són endèmiques de la Mediterrània. Moltes espècies tenen preferència per les terres silícies o poc
carbonatades, per açò a Menorca,
especialment a la tramuntana, són
freqüents. Com a mínim en tenim a
l’illa sis espècies. La de flors petites (Serapias parviflora) la podem
veure arreu, perquè creix sense
problema en terres calcàries. Totes
les altres en major o menor mesura són calcífugues. Dues destaquen
per les dimensions de la llengua:
Serapias cordigera i Serapias nur-
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rica. La primera és de les més rares.
Es reconeix per les llengües amples
de color vermell envellutat. La segona (Serapias nurrica) té les inflorescències més poblades, llengües
allargades amb coloracions grogoses o rosades i una boca de color
fosc. És una espècie endèmica de
la Mediterrània occidental que viu
principalment en els territoris insulars. Serapias lingua és la segona
espècie de llengües més freqüent a
Menorca, també és la que mostra
més variabilitat, especialment en el
color de la llengua, que pot ser d’un
vermell fosc fins a un groc fluix, quasi blanc. Les altres dues espècies de
llengües, Serapias olbia i Serapias
strictiflora, són semblants a aquesta, si bé difereixen per la forma i dimensions del label.
A banda de les mosques grosses
(Himantoglossum
robertianum),
les altres orquídies de Menorca
que es coneixen amb aquest nom
són del gènere Ophrys, que és,
amb diferència, el gènere que té
una major complexitat taxonòmica,
especialment a la Mediterrània. Entre els botànics hi ha una discussió
eterna sobre si les variacions en la
coloració i morfologia del label tenen o no valor taxonòmic, si s’han
de considerar espècies o no. Els
que apliquen criteris sintètics diuen
que a la Mediterrània hi hauria poc
més d’un centenar d’espècies; a
Menorca, una desena. Els analítics,
els que donen valor a les variacions, eleven el nombre d’espècies a
uns quants centenars; a Menorca,
una vintena o més. Els darrers estudis integrals del gènere apunten
cap a la versió analítica com la més
consistent.
Sigui com sigui, les mosques són
també les orquídies més abundants
a l’illa. A diferència de les llengües,
aquestes solen ser més calcícoles,
per tant són més freqüents al migjorn. Així i tot, algunes espècies com
les mosques vermelles (Ophrys

Mosca d’ase (Ophrys apifera)

tenthredinifera) o les mosques petites (Ophrys bombyliflora) són tant o
més freqüents a la tramuntana perquè prefereixen terres un poc humides. Per damunt de totes, la més
abundant són les mosques grogues
(Ophrys lutea), que també és una de
les espècies que mostra més varia-

La trentena
d’orquídies de la
flora de Menorca
es distribueixen en
nou gèneres, però
dos concentren
prop de la meitat
de totes les
espècies
cions en els colors i en la forma del
label, que alguns autors interpreten
com a espècies diferents. La situació encara és pitjor a les mosques
negres (Ophrys fusca). Agafant un
criteri sintètic aquesta espècie seria
un orquídia amb un label fosc, de
vegades amb taques o zones més
blanqueres o amb un viu groc. Pels
que defensen uns criteris analítics
cada una d’aquestes variacions serien espècies diferents.
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Llengües (Serapias nurrica)

Tres espècies més del gènere, les
mosques blaves (Ophrys speculum), la mosca d’ase (Ophrys apifera) i el borinot (Ophrys balearica), semblen ser més estables i no
plantegen, per ara, grans conflictes
taxonòmics. D’aquestes tres, el borinot, com indica el nom científic,
és endèmic de les Balears.
Des de fa anys les orquídies són
un grup de plantes amb interès
de conservació. Per una banda,
hi ha l’amenaça de la recol·lecció.
Les flors vistoses i les infinites variacions les fan atractives per als
col·leccionistes. Un altre motiu per
a la seva protecció és la funció
ecològica. La pol·linització especialitzada que han desenvolupat les
fa essencials per a molts insectes;
simultàniament, la dependència
d’unes relacions tan estretes les
fa més sensibles a les alteracions.
La presència d’orquídies, la seva
abundància, és també un indicador
ecològic. Són unes plantes que depenen de microorganismes del sòl
per créixer bé. En un terra alterada,
remenada, no hi creixen orquídies,
perquè han de menester terres estables, per açò sempre les trobarem a garrigues, marines, boscos,
etc., terres que tenen una biodiversitat que és característica d’un
medi natural ben conservat.
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Desapareixerà l’arena
de les platges?

La platja des Grau va recuperar la seva amplada habitual poc després del temporal de gener. Foto: Gemma Andreu.

El programa de
gestió i neteja
de platges,
mancomunat entre
els ajuntaments
i gestionat pel
Consell, ha permès
estabilitzar el
retrocés de la línia
de costa.

Menorca va viure a final del mes
de gener un dels temporals més
bruscos del litoral de llevant des
de l’any 2000. Va causar greus
desperfectes fins al punt que algunes platges van arribar a desaparèixer i la línia d’arena va quedar completament anegada. Però
aquest fenomen —la borrasca
Glòria— també va demostrar que
les platges més ben conservades
són les que millor resisteixen l’embat d’aquests temporals. És el cas
de la platja des Grau. Així ho assegura l’Observatori Socioambiental
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de Menorca (OBSAM), que sosté
la seva afirmació en dues constatacions. Per una banda, l’aigua va
tapar l’arenal des Grau i va arribar
fins a les primeres formes dunars.
Però, deu dies després, ja havia
recuperat la seva amplada habitual. Per altra banda, un estudi constata que aquesta platja del parc
natural és una de les poques que
han recuperat línia de costa. Entre
l’any 1956 i el 2015 ha crescut 13
metres en línia de costa. Patrons
similars, però en menor mesura,
s’observen en altres platges del
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Imatge de Son Bou on es percep
la seva línia de costa. La part
urbanitzada ha retrocedit més
de 7 metres. Foto: Javier Coll.

parc. Cala Presili, per exemple,
n’ha recuperat set.
A l’altra banda de la balança hi
trobam cala Blanca. Només fa falta observar les imatges que s’inclouen en aquest reportatge per
adonar-se del que ha passat. La
primera imatge va ser presa l’any
1976. L’altra és actual. La línia d’arena ha passat d’estar uns metres
per davant de les escales d’accés
al restaurant a quedar-hi molt per
darrere. Ja no és la cala Blanca
que era... És un dels exemples de
l’evolució de la línia de costa dels
darrers anys i que un extens i detallat estudi elaborat per l’OBSAM i
Biogeomed constata.
L’estudi Evolució històrica de la línia de costa de les platges de Menorca (1956-2015) ha analitzat 52
platges i cales de l’illa i la seva evolució entre els anys 1956 i 2015. El
retrocés mitjà durant aquest període ha estat de 4,78 metres de línia
de costa. I d’aquest mig centenar
d’unitats analitzades, 15 han recuperat metres d’arena i les altres 37
n’han perdut.
A més a més de la platja des Grau,
encapçalen el rànquing d’unitats
en millor estat de conservació les
platges des Canutells i Punta Prima, que han recuperat 16 i 13 metres lineals de franja d’arena respectivament.
L’estudi deixa palesa una altra realitat. Les cales ubicades a la façana marítima del ponent illenc són
les que pitjor comportament han
tingut i, per tant, les que major regressió han sofert en els darrers
59 anys analitzats. El retrocés mitjà
d’aquestes platges se situa en els
20,3 metres. Aquesta àrea d’estudi
s’estén des del cap d’Artrutx fins a

Ciutadella i inclou cinc platges. Cap
se salva de la regressió. I la que lidera el problema és cala Blanca,
que ha perdut prop de 53 metres.
Pel que fa a les platges ubicades a
la zona de migjorn, és a dir, al sud
de l’illa, amb 24 unitats analitzades,
han registrat un retrocés mitjà de
6,4 metres, i més del 75 per cent
han sofert un procés erosiu important.
Pel que fa a la zona de tramuntana,
amb 21 platges analitzades, han retrocedit 0,48 metres. És l’àrea que
els autors de l’informe consideren
com la més estable, tot i trobar-se
en una zona de gran onatge i amb
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Les platges verges i menys
artificialitzades resisteixen millor,
com és el cas de Cala Pregonda.
Foto: Arxiu Diari Menorca.

presència d’importants temporals
marítims. Una de les característiques comunes d’aquestes platges
és que compten amb sistema dunar. Hi ha excepcions, com és el
cas de cala Tirant, amb un retrocés
de 12,3 metres.
I finalment, pel que fa a l’àrea de
llevant (amb dues platges), és l’única façana marítima que millora
xifres. La línia de costa mitjana ha
augmentat 8,3 metres de mitjana.
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de les platges, mancomunat entre
els diferents ajuntaments i gestionat pel Consell, que va permetre
l’aplicació de diferents tècniques
de gestió litoral sota el prisma dels
sistemes platja-duna, de les seves
característiques morfològiques i
ecològiques i del caràcter turisticorecreatiu. És en aquest període
quan s’estableix la classificació de
les platges (en urbanes, verges amb
accessibilitat i verges sense accés
rodat) per tal que la gestió es pugui
realitzar de manera individualitzada
i, per tant, al més adequada per a
cadascuna d’elles. A tot això s’hi va
sumar la implicació social, empresarial i política, «sense la qual no
s’haurien obtingut els resultats positius que es van obtenir en aquest
període analitzat», apunta l’estudi.

Evolució negativa que ha tingut cala Blanca. La primera imatge va ser presa
l’any 1976. La segona és actual. Fotos: Arxiu Diari Menorca.

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC
L’estudi desvela que en la primera
meitat del període analitzat, l’erosió
i, per tant, el retrocés de la línia de
costa ha estat molt més agressiu
que durant la segona etapa. Així,
entre 1956 i 2002, les platges van
retrocedir de mitjana 6,7 metres. I
coincideix amb el període de desenvolupament
d’infraestructures
turístiques. «Ens trobam en el període on es consolida el massiu desenvolupament
d’infraestructures
turístiques i urbanístiques en el lito-

ral de Menorca, que ha conduït a
una destrucció i desgast del paisatge litoral», asseguren els autors de
l’estudi. És al llarg d’aquests anys
quan comencen a desenvolupar-se
les activitats econòmiques lligades
a l’oci, amb la instal·lació d’infraestructures damunt la platja i la invasió del sistema dunar, afegeixen.
A partir de l’any 2002 es manifesta
una estabilitat, tot i que el resultat
continua essent negatiu. Durant
aquest període es va implementar un programa de gestió i neteja
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LES PLATGES VERGES
RESISTEIXEN MILLOR
Les platges més «artificialitzades»,
és a dir les urbanes i amb una major pressió per part de l’activitat
humana, són les més afectades per
l’erosió de la línia de costa. Així ho
constata també l’estudi Evolució
històrica de la línia de costa de les
platges de Menorca (1956-2015).
Així, les platges de tipologia A han
retrocedit en aquests 59 anys una
mitjana de 9,3 metres.
Les de tipologia B, és a dir platges
no urbanes però amb accessibilitat rodada, han sofert un procés
d’erosió de 2,6 metres i, finalment,
les de tipologia C, és a dir platges
verges i amb accessibilitat a peu,
tenen una mitjana de retrocés d’1,5
metres. L’estudi creu que existeix
una relació entre el grau d’antropització i els processos erosius.
I què passarà en els anys vinents?
El document fa una predicció del
nivell de la mar per als propers
anys. Per a l’any 2040 es projecta
una pujada del nivell de fins a cinc
centímetres.
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Les 52 platges analitzades i la seva evolució
de la línia de litoral
Número de metres que ha retrocedit o recuperat de línia de costa cada platja en els 59 anys analitzats
PLATGES DE LA ZONA DE TRAMUNTANA:

Cala des Talaier........................................... 11,03 metres

Arenal de Son Saura......................................- 22 metres

Cala en Bosc............................................. - 13,33 metres

Arenal d’en Castell..................................... - 7,05 metres

Cala en Porter.......................................... - 28,39 metres

Cala d’Algaiarens........................................... 2,70 metres

Cala en Turqueta...................................... - 13,44 metres

Cala de sa Torreta......................................... 11,73 metres

Cala Escorxada.......................................... - 8,93 metres

Cala de s’Enclusa....................................... - 0,72 metres

Cala Fustam................................................ - 9,71 metres

Cala des Tamarells del nord .................... - 0,17 metres

Cala Galdana.............................................. - 9,07 metres

Cala des Tamarells del sud ........................ 6,42 metres

Macarella.................................................... - 9,67 metres

Cala en Calderer.........................................- 7,32 metres

Macarelleta................................................ - 4,99 metres

Sa Mesquida............................................... - 2,86 metres

Cala Mitjana............................................. - 10,30 metres

Cala Mica.......................................................0,93 metres

Cala Trebalúger.......................................... - 3,47 metres

Cala Pilar......................................................- 0,77 metres

Platja de Son Bou (no urb.) .................... - 2,97 metres

Cala Pregonda.............................................. 2,80 metres

Platja de Son Bou (urb.)............................ - 7,32 metres

Cala Presili....................................................... 7,11 metres

Platja de Binicodrell.................................... - 4,11 metres

Cala Tirant.................................................. - 12,31 metres

Platja de Binigaus....................................... - 1,29 metres

Platja de Binimel·là..................................... - 1,58 metres

Platja de Sant Tomàs................................. - 1,96 metres

Platja de Capifort...................................... - 0,76 metres

Platja de So na Parets................................. 0,55 metres

Platja de Cavalleria...................................... 3,34 metres
Platja de Salairó............................................ 8,38 metres
Platja des Bot............................................. - 0,52 metres

PLATGES DE PONENT:

Platja des Grau............................................ 12,97 metres

Cala Blanca............................................... - 52,74 metres

Platja des Sivinar..................................... - 10,59 metres

Cala de Santandria.................................... - 7,08 metres
Platja Gran.................................................. - 6,54 metres
Sa Caleta.................................................... - 27,42 metres

PLATGES DE L’ÀREA DE MIGJORN:

Cala en Blanes........................................... - 7,92 metres

Arenal de llevant de Son Saura............. - 29,18 metres
Arenal de ponent de Son Saura............ - 8,06 metres
Cala de Binibèquer................................... - 3,83 metres

PLATGES DE LLEVANT:

Es Canutells................................................. 16,63 metres

Cala d’Alcalfar................................................ 3,12 metres

Cala de Binidalí......................................... - 8,80 metres

Platja de Punta Prima................................ 13,40 metres

Cala de Biniparratx..................................... - 5,01 metres
MITJANA.................................................... - 4,78 metres

Cala de Binissafúller.................................... 2,43 metres
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El valor de
l’ecoturisme
«És el viatge a una àrea natural per
conèixer-la, interpretar-la, gaudir-ne
i recórrer-la, alhora que se’n valora
la conservació i s’hi contribueix de
forma pràctica, sense generar impactes sobre el medi i repercutint
positivament en la població local».
Veis reflectida Menorca en aquesta definició? Són les paraules que
usa la Declaració d’Ecoturisme de
Daimiel per parlar d’ecoturisme,
una forma de visitar un indret per la
qual l’illa aposta i hi encaixa perfectament. Hi ha un futur per explorar.
L’ecoturisme es planteja com una
alternativa per als qui gaudeixen del
contacte amb la natura i la integra-

Menorca podria ser destinació de
naturalesa tot l’any. Fotografies de la
qualitat que ofereix l’illa pel que fa a
observació d’aus.
Fotos: Xavier Méndez.

ció amb les cultures que visiten. Fa
una passa més en la forma d’entendre els viatges tradicionals i respon
a les inquietuds de moltes persones
que no es conformen amb una visió superficial dels llocs que visiten.
Prima la sostenibilitat, la preservació
i l’apreciació del medi en activitats,
allotjaments i gastronomia. És un
producte diferenciador i desestacionalitza. Posa en valor uns altres
encants de l’illa més enllà del sol i
platja.
«Podríem dur molts fotògrafs a
prendre imatges de nius d’ocells,
però amb aquesta acció podríem fer perdre moltes cries i, per
tant, mai no ho faríem».
Aquesta és la filosofia que emana de
l’ecoturisme. Ho
assegura el vicepresident del
Segment Estratègic Turístic
(SET)
d’Ecoturisme, Xavier
Méndez, i un dels
empresaris que treballa amb força perquè
Menorca es posicioni com
a destinació ecoturística. En
el seu cas, amb la promoció
d’activitats per gaudir de la
natura i de l’observació d’aus i
d’interpretació de la natura. L’activitat ha d’anteposar el benestar de la
natura a l’interès personal.
A aquest SET hi ha adherides empreses de Menorca que veuen en
l’ecoturisme una altra forma de do-
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nar a conèixer l’illa amb la vocació
clara de «protegir-ne els valors, perquè si no estaràs matant la gallina
dels ous d’or».
Méndez assegura que Menorca té
futur com a destinació ecoturística. Ara comença a despertar en
activitats que tenen aquest valor
afegit. I l’Administració també hi
aposta. Reflexiona que «no podrem viure únicament de l’ecoturisme, però sí que pot ser un factor diferenciador, desestacionalitzador i que encaixa molt bé amb
altres sectors com el gastronòmic,
el cultural o l’etnològic».
Per al vicepresident del SET, «Menorca podria ser una destinació
de naturalesa tot l’any». La natura
sempre hi és i, a més, ens mostra
les seves diferents cares segons
l’època. «Sempre tens natura, geologia, botànica, fins i tot paisatge» i
afegeix que «Menorca té elements».
Els moments més interessants per a
l’observació d’aus, que seria el seu
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davant, Xavier Méndez, com a vicepresident del d’ecoturisme.
Hi tenen cabuda hotels que apliquen
mesures mediambientals com l’ús
d’energies renovables i accions de
reciclatge, que comprin aliments de
proximitat; restaurants que apostin
per productes de quilòmetre zero i
per la cuina menorquina; empreses
d’activitats que emprin mitjans de
locomoció no contaminants i que
respectin els valors culturals; centres
de busseig que siguin respectuosos
amb el medi marí, o empreses de
senderisme que facin interpretació
del paisatge, entre altres.
Observació d’aus. Foto: Xavier Méndez.

camp, són la primavera i la tardor,
quan es produeixen els moviments
migratoris i, a més, no fa tanta calor.
Però, a l’hivern Menorca compta
amb una quantitat d’ocells molt important i està tota verda.
Méndez va crear Menorca Walking
Birds, un exemple d’empresa dedicada a l’observació d’aus, de fauna i
de flora de Menorca amb guies especialitzats. És ornitòleg i naturalista
i ha fet nombrosos estudis de seguiment tant d’ocells com de mamífers
(i amfibis). Aquest bagatge li permet
conèixer bé l’entorn per mostrar-lo
i protegir-lo alhora, li permet fer les
excursions segons les preferències
dels clients i, alhora, per evitar zones vulnerables o, per exemple, en
època de cria i, per tant, mantenir el
benestar de la natura.
Indica que «Menorca no és els Pirineus, tampoc no és Mallorca;
té menys espècies que la resta de
llocs, però la qualitat està per damunt d’altres indrets. Són zones
molt tranquil·les, poc antropitzades,
aspectes que donen gran valor a
les excursions. A més, el nombre
d’individus de cada espècie és molt
elevat». Menorca agrada i se’n van
contents. El públic sol ser gent que

coneix bé aquest món i procedeix
del nord d’Europa.
I explica que fa uns anys, quan van
començar a assistir a fires europees, la gent ni tan sols sabia on era
Menorca. Ara, ja ha canviat i el coneixement de l’illa com a destinació
de natura és més elevat. Hem agafat
el camí adequat tot i que estiguem a
l’inici d’aquest recorregut.
El Segment Estratègic Turístic (SET)
d’Ecoturisme és una aliança entre
empreses i administracions per tal
de desenvolupar un esforç conjunt
que es tradueixi en un producte turístic de major valor afegit. Es planifiquen accions per millorar la posició
competitiva de les Balears i donar
més qualitat i valor a aquest segment
turístic. S’edita material, es fan jornades, s’assisteix a fires i es fan accions
de millora en infraestructures, com
per exemple els observatoris d’aus.
President i vicepresident de cada
SET són empresaris per tal que les
accions que es decideixin desenvolupar siguin les més idònies per a
cada segment. És una col·laboració
publicoprivada.
I es dona la curiositat que dels vuit
SET que existeixen a les Balears només a un hi ha un menorquí al cap-
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CONGRÉS NACIONAL A
MENORCA
A finals del mes d’octubre, en concret, del 20 al 22, està previst que el
Llatzeret aculli la cinquena edició del
Congrés Nacional d’Ecoturisme, que
reunirà a l’illa especialistes d’arreu del
món amb dos objectius clars. Per
una banda, obrir els ulls als menorquins sobre la importància d’apostar per aquest segment turístic i, per
l’altra, mostrar a la gent de fora que
Menorca és una destinació ecoturística donant a conèixer els seus valors.
L’illa serà l’epicentre del turisme ecològic, aspecte que pretén diferenciar-la de la resta de les Balears.
TURISME ACTIU
L’ecoturisme és una de les dues cames que sostenen el turisme actiu.
L’altra cama és el turisme d’aventura,
en què les activitats inclouen un esforç físic per part dels participants i
sovint també un risc controlat. L’ecoturisme, com ja hem apuntat abans,
es refereix a activitats de contemplació i observació de la natura. I pel
que fa al turisme actiu, una trentena
d’empreses estan adherides a l’associació Menorca Activa, de PIME,
que promou aquest vessant ambiental de les activitats que desenvolupen. Inclou empreses tant de turisme d’aventura com d’ecoturisme.

OPINIÓ

Enamarar
El rol de la imatge per connectar la gent amb el mar i la natura

Aniol Esteban.
Director de Marilles Foundation.

El món de les arts audiovisuals i
gràfiques tenen un paper clau per
fer arribar la bellesa del món natural al gran públic; per remoure
consciències i afavorir accions que
ens apropin a un futur sostenible.
La Fundació Marilles i Reserva de
Biosfera sumen forces en aquest
àmbit.
El confinament ens ha fet anhelar més que mai sortir a la natura.
Hem passat setmanes tancats veient passar dies assolellats de primavera i com la llum del dia s’allarga cada capvespre. Una situació
inèdita, un gran repte per a grans i
petits, sobretot per als petits.
Els beneficis de passar temps en
espais verds són ben coneguts,
amb impactes positius sobre la
nostra salut física i mental. Passar
temps a la natura és temps ben invertit, tal com deia una campanya
del National Trust, organització de
conservació de referencia britànica. De ben segur que aquests dies
molts hem evocat els nostres racons verds preferits, sigui un camí
rural, una platja o un parc urbà, esperant el moment de tornar a gaudir de l’aire lliure per reconnectar
amb la natura.
Tots tenim el potencial de connectar amb la natura, de gaudir-ne,
d’apreciar-la i de cuidar-la. S’han
realitzat estudis basats en qüestionaris molt treballats que permeten avaluar el nivell de connexió i
implicació que tenen els ciutadans
amb el seu medi natural. I d’altres que ens permeten veure com
evolucionen els valors, actituds i
accions vers el medi ambient. De
ben segur que han canviat molt en
les ultimes dècades, però encara
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estem lluny del que necessitem.
Molts d’aquests estudis parlen del
conegut «value-action gap», és a
dir que el fet de tenir uns valors o
unes actituds de respecte vers el
medi ambient no sempre es tradueix en accions conseqüents.
Tots som protectors del medi ambient en potència. La nostra personalitat i en conseqüència els nostres comportaments venen definits
per un còctel de valors que simplificant molt es divideixen en valors
intrínsecs i en valors extrínsecs.
Els intrínsecs són els relacionats
amb l’empatia, la compassió, la
cura i l’interès pels altres i el nostre
medi. Els extrínsecs estan relacionats amb la competició, el poder i
l’individualisme. Molts autors destaquen que la nostra societat ha
esdevingut més materialista, més
egoista i més injusta perquè hem
evolucionat cap a uns valors més
extrínsecs.
Quina petjada deixarà el confinament i la pandèmia en la nostra
personalitat? Sembla que valors
com la solidaritat i l’empatia s’han
reforçat, i la reflexió sobre el nostre estil de vida va despertant una
consciència col·lectiva de respecte vers la natura i els altres. Però
també hem vist egoisme i trets mes
negatius. Esperem que a la balança final els aspectes positius pesin
molt més que els negatius.
És innegable que la sobtada i
abrupta aturada econòmica està
tenint efectes positius sobre el
medi natural i millorant la qualitat
ambiental. Per exemple, els nivells
de contaminació han baixat a nivells històrics, la pressió pesquera
tant professional com recreativa
s’ha reduït.. Hi haurà qui celebri

La iniciativa CineMar ofereix
projeccions de pel.lícules i
documentals relacionats amb la mar,
seguides de debat.

aquest impacte positiu sobre el
medi, però res de tot això és motiu
de celebració. No cal una crisi econòmica per millorar el medi natural. No és així com des de Fundació
Marilles i les altres organitzacions
que treballem per la conservació
del medi marí creiem que s’hagi de
produir aquest canvi. Sabem que
medi ambient, prosperitat econòmica i benestar són compatibles.
Hem de canviar per les bones i no
per les males.
Els que treballem per la conservació del medi ambient sovint ens
trenquem les banyes pensant en
com podem fer «aflorar» els conservacionistes en potència que tenim tots a dins. La gent connecta
amb la natura de moltes formes, a
través de les mans, dels ulls o a través del cervell aprenent coses. Són
moltes les formes a través de les
quals podem «activar», emocionar
i ajudar a transformar-nos en una
societat veritablement sostenible.
Des del nostre naixement el 2017,
tenim clar que si volem fer de Menorca i la resta de les Balears un
referent de conservació del medi
marí, hem d’apropar –encara mésla gent a la mar, despertar emocions i enamarar, sí amb «a» de mar.
Però la mar no deixa de suposar
una barrera física i això fa que siguem relativament pocs els que
ens aventurem a veure i viure-la directament amb els nostres propis
ulls a través d’unes ulleres de busseig. L’alternativa doncs passa per
dur la mar a la gent. És aquí on els
mitjans audiovisuals i la fotografia
hi tenen un paper clau. Tot seguit
teniu alguns exemples d’iniciatives
que estem duent a terme.

Poc abans de la declaració de l’estat d’alarma, Marilles, la Reserva
Biosfera i el Festival Internacional
de Cine de Menorca vàrem fer públic la iniciativa CineMar, un nou
cicle de cinema dedicat al mar.
Una sèrie de projeccions de pel·
lícules i documentals relacionats
amb la mar seguides de debat amb
experts i el públic. Un cicle que ara
és al «congelador» fins que tornem
a una nova pseudonormalitat, però
que tard o d’hora posarem en marxa tant si és d’aquí a tres, nou o divuit mesos.
Pocs dies després de l’inici del
confinament vàrem encetar la iniciativa #enamarar animant la gent
a compartir per xarxes socials
una fotografia de la mar o la costa balear i construir una exposició
virtual per recordar-nos la bellesa d’aquesta bonica mar i poder
viure-la des de casa. Us animem a
participar-hi pujant una foto a Ins-
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tagram amb el hashtag #enamarar
l’etiqueta @marillesfoundation i
una breu descripció de la foto.
Finalment, i també en la línia de la
fotografia, estem treballant en el
disseny d’una nova iniciativa sobre fotografia submarina. Un projecte ambiciós que vol mostrar la
mar de Menorca i de les Balears
com no s’ha vist mai abans. Un
projecte que posa el focus sobre
(i sota) la mar balear i sobre la rica
i diversa fauna i flora marina que
l’habita. El projecte, actualment en
fase de gestació, està obert a col·
laboracions de tots els que compartim l’objectiu de millorar la mar
de Menorca i balear i que veiem
en la fotografia un valuós aliat per
aconseguir-ho.
Per a més informació sobre qualsevol
d’aquestes iniciatives poseu-vos en contacte amb info@marilles.org o seguiu-nos
a xarxes socials FB/IG: @marillesfoundation Tw: @marillesfund

L’aposta per les energies netes és un dels reptes que s’ha marcat Menorca. Foto: Arxiu Diari Menorca.

L’Oficina de l’Energia,
el trampolí cap al canvi
de model energètic
La societat és clau per fer realitat
una transició i un canvi de model
energètic basat en les energies
d’origen renovable. Per això, els
ciutadans han d’estar informats i
conèixer les opcions que tenen al
seu abast. La transició requereix
la instauració d’una nova cultura
energètica, que entre altres coses
implicarà un canvi d’hàbits de consum i de la manera mateixa d’entendre l’energia entre la població.
És a partir d’aquest objectiu que
s’ha obert l’Oficina de l’Energia,
un organisme que pretén informar i incentivar la població perquè participi en aquest procés de
descarbonització. Ubicada a la seu
del Consell, ofereix assessorament
i resol dubtes sobre autoconsum,
mobilitat elèctrica, eficiència energètica o facturació d’electricitat.
Sabem interpretar una factura de

llum? Gastam massa? Com podríem reduir el consum i fer un ús més
eficient de l’energia? Seria possible
instal·lar una planta d’autoconsum
a casa? Tenc possibilitats d’aconseguir una subvenció per a aquesta instal·lació? I què passa amb
l’aposta per l’automoció elèctrica?
Com em poden ajudar com a empresa o professional del sector?
A tots aquests interrogants i a molts
altres donen resposta els dos enginyers formats en energia que atenen a l’Oficina de l’Energia, ubicada
a la seu del Consell a Maó.
Qualsevol persona o entitat interessada pot contactar-hi a través
d’un formulari web (entrant en
aquest enllaç: http://www.menorcabiosfera.org/Solicituds/FormSol.
aspx?Tipo=OFI), on podrà demanar cita prèvia o bé fer una consulta en línia. Els tècnics encarregats
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es posaran en contacte per resoldre les consultes de totes les persones que ho sol·licitin i concertar
cites personalitzades.
També pretén ser un organisme
obert a tots els sectors de la ciutadania: particulars, empreses,
professionals, entitats i administracions públiques. En aquest sentit,
s’oferirà assessorament tant a empreses i professionals del sector en
les problemàtiques que es puguin
trobar en el desenvolupament de
les seves tasques, com a altres
empreses interessades en matèria
energètica. A més, es realitzaran
activitats de formació i divulgació
específiques per a empreses.
La creació d’aquest organisme
com a centre de referència de les
qüestions relacionades amb l’energia constitueix un dels eixos de
l’Estratègia Menorca 2030 i s’ha
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Àmbits d’actuació
AUTOCONSUM
Assessorament normatiu i en el
procediment de legalització de les
instal·lacions d’autoconsum, des que
es demana el projecte d’instal·lació
fins que es posa en funcionament la
planta de producció. També s’ofereix informació relativa a les convocatòries de subvencions.

Instal·lació d’autoconsum de l’Hospital Mateu Orfila. Foto: Arxiu Diari Menorca.

pogut obrir arran d’un conveni signat amb la Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius del
Govern, el Consell i el Consorci de
Residus i Energia.
L’objectiu general de l’Estratègia és
descarbonitzar i situar Menorca al
capdavant en estalvi energètic, eficiència energètica, l’ús d’energies
netes i servir com a referent per
a altres zones de la Unió Europea.
La fita és assolir una cobertura del
85 % de la demanda elèctrica a
partir de fonts d’origen renovable,
i reduccions del 50 % del consum
de combustibles fòssils en el transport terrestre, del 30 % del consum
de combustibles fòssils per a usos
tèrmics en el sector industrial i residencial i del 10 % del consum de
gasoil B en el sector primari. Per
aconseguir tot això no hi ha dubte
que la societat ha de capitanejar el
canvi de model energètic, i l’Oficina
ha de ser el trampolí per aconseguir les fites establertes.
Queda clar que la societat hi té interès, ja que en el primer mes de
funcionament aquest organisme ha
arribat a atendre 50 consultes.
DOCUMENTS DE CONSULTA AL
WEB
A partir de les consultes i els temes més sol·licitats que la gent
trasllada als enginyers de l’Oficina,

el web oficial va actualitzant material i enllaços d’interès que puguin
ser usats pels ciutadans i puguin
respondre dubtes i incògnites. Ja
s’hi troba, per exemple, una Guia
ràpida de l’autoproducció fotovoltaica, que resumeix les principals qüestions que poden interessar a una persona que es planteja
fer una instal·lació per autogenerar-se energia elèctrica amb plaques solars.
També es pot consultar la Guia de
tramitació d’instal·lacions d’autoconsum de petita potència, que
recull les passes que un professional ha de tenir present a l’hora de
tramitar una instal·lació fotovoltaica d’autoproducció de fins a 100
kW.
Un altre document d’interès és una
guia de Consulta i interpretació de
dades del comptador intel·ligent,
que cerca posar a l’abast de qualsevol particular que disposi de
comptador intel·ligent telemesurat
(la immensa majoria a dia d’avui)
la valuosa informació que pot proporcionar aquest aparell des de la
plataforma web de la companyia
distribuïdora, que va des dels
registres de la potència màxima
demandada cada mes fins a l’exploració de les corbes de consum
dia a dia o hora a hora, entre altres
funcionalitats.
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VEHICLE ELÈCTRIC
Informació sobre les línies de subvenció per la compra d’un vehicle
elèctric o per a la instal·lació del punt
de recàrrega del vehicle.
FACTURA ELÈCTRICA
Suport en la interpretació de la factura elèctrica per tal de tenir consciència sobre la quantitat d’energia
que consumim i quin cost té. Explicació dels conceptes que apareixen
en la factura i assessorament en les
mesures que es poden adoptar per
reduir el consum energètic i, en conseqüència, l’import a pagar.
EMPRESES
Assessorament sobre temes d’autoconsum, rehabilitació energètica i
eficiència energètica, mobilitat sostenible i altres qüestions.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Assessorament sobre actuacions
que es poden realitzar per augmentar l’eficiència energètica en els edificis i instal·lacions. Informació de les
subvencions que es poden percebre
per fer rehabilitacions d’edificis.
ENLLUMENAT EXTERIOR
Avaluació de l’estat actual dels enllumenats públics per tal de definir millores encaminades a la reducció del
consum energètic associat, així com
també aconseguir una reducció de
la contaminació lumínica, tenint en
compte el reglament de protecció
del medi nocturn i la declaració de
Menorca com a reserva i destinació
Starlight.
FORMACIÓ I DIVULGACIÓ
Organització i realització de diversos
esdeveniments divulgatius relacionats amb l’energia a Menorca i amb
l’Estratègia Menorca 2030.

Tècnics de l’OBSAM prenent nota per avaluar l’estat dels fons marí. Foto: OBSAM.

OBSAM, el prismàtic de
la reserva de biosfera
L’OBSAM
s’ha convertit
en una eina
imprescindible per
conèixer l’estat de
salut de la reserva
de biosfera.

«Des de la secció de Ciències Naturals s’ha generat la proposta de
crear un observatori mediambiental, l’objectiu del qual seria, sobretot, la vigilància contínua dels principals indicadors sobre la conservació dels recursos naturals i l’estat del medi ambient a Menorca.
Aquest projecte és complementat
per la secció de Ciències Socials
de l’Institut Menorquí d’Estudis
(IME), que posa de manifest la tradicional carència d’estadístiques
socials i econòmiques sobre Menorca i proposa que un observatori
d’aquest tipus no deixi de banda el
vessant de la informació econòmica, social i cultural».
Així s’iniciava el text de la proposta
de creació d’un observatori l’any
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1997, una eina a través de la qual es
pretenia omplir la mancança d’estadístiques regulars i contribuir al
fet que el desenvolupament sostenible es transformés en una de les
senyes d’identitat de l’IME.
Es va anomenar Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)
per atorgar-li la finalitat explícita de
contribuir a les funcions que l’IME
havia de desenvolupar de seguiment científic al servei de la reserva
de biosfera. Es va crear finalment
l’any 1999 amb la funció bàsica i
clara d’avaluar com evoluciona la
reserva de biosfera en els diferents
vessants de la sostenibilitat i aportar solucions.
Des d’aquell moment han transcorregut més de vint anys i l’OBSAM
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Imatge d’una tècnic de l’OBSAM
prenent mostres en ple treball
de camp.
Foto: OBSAM.

no només ha crescut en experiència, sinó que s’ha convertit en una
eina imprescindible per conèixer
l’estat de salut de la reserva de biosfera. És el seu prismàtic.
És un instrument de recollida i
d’anàlisi d’informació. Recull, elabora i actualitza informació sobre
l’estat dels recursos naturals i la
biodiversitat, així com també sobre les tendències que afecten la
sostenibilitat econòmica i social de
l’illa.
A dia d’avui té en cartera i actualitza
més de 300 indicadors cada any.
La seva tasca és tal que l’OBSAM
mobilitza uns trenta tècnics i especialistes per tal de donar cobertura
a tots els àmbits sobre els quals
investiga.
INDICADORS
Amb aquest ampli treball de camp,
l’OBSAM s’ha convertit en un sistema d’alarma primerenca, un laboratori que permet detectar ben
aviat alguna irregularitat o una
tendència negativa i que, per tant,
pugui arribar a posar en perill tant
el benestar humà com els recursos
naturals de Menorca.
El director d’aquest organisme, David Carreras, explica que hi ha indicadors més coneguts, ja difosos
per altres mitjans, com pot ser el
cas de l’atur. N’hi ha d’altres que no
ho són tant i s’hi ha de posar major
atenció. A tall d’exemple, apunta a
la pèrdua de qualitat de l’aigua de
les platges. Fins ara era excel·lent,
però se n’ha detectat un deteriorament. De moment no és greu, però
ho podria acabar essent. Hi tenen
la lupa posada.

Població, societat, economia, turisme, transport, mobilitat, energia, aigua, residus, territori, paisatge i medi natural són algunes
de les múltiples categories sobre
les quals l’OBSAM desenvolupa la
seva activitat.
Posem alguns exemples per entendre-ho millor:
• Població: l’OBSAM analitza
l’índex de pressió humana per
detectar problemes derivats
de l’estacionalitat turística,
com és el cas del consum d’aigua i d’energia i generació de
més residus.
• Societat: fa una cobertura de
serveis socials per municipis,
illa i a escala balear com a eina
per detectar debilitats del sis-
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tema i advertir-les als organismes que en són responsables.
• Societat: estudia habitatges
buits al centre històric de Maó
amb la voluntat de promoure
polítiques municipals de lloguer social i la rehabilitació
d’edificis per a usos públics.
• Economia: promou el producte local amb la creació d’Agroxerxa, una plataforma en línia
de productes, productors i
punts de venda. L’objectiu és
visibilitzar petites empreses
que difícilment podrien muntar
una pàgina web. A dia d’avui hi
ha 118 productors, 270 punts
de venda i un centenar de restaurants.
• Medi natural: localitza flora
amenaçada i delimita àrees
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Presentació d’indicadors a càrrec
del director de l’OBSAM,
David Carreras. Foto: OBSAM.

sensibles per a aquesta flora,
que acabaria desapareixent.
L’objectiu és que es pugui implementar aquesta informació
en la revisió del Pla Territorial
Insular per evitar canvis d’usos
que posin en perill aquestes
espècies.
Carreras apunta que aquests indicadors exemplifiquen clarament
una de les fortaleses de l’OBSAM.
Es refereix a una investigació que
està enfocada a la gestió. Què vol
dir amb això? Doncs que totes les
variables que s’analitzen i s’investiguen tenen l’objectiu d’intervenir
en la gestió que faci l’Administració. Tenir dades per poder actuar
en conseqüència.
En aquest sentit, David Carreras
posa èmfasi en la bicefàlia de la reserva de la biosfera. Per una banda, compta amb el vessant de la
gestió (Agència Reserva de Biosfera) i, per l’altra, amb el de la investigació (OBSAM). Es manté una visió
científica independent de la gestió,
però ambdues treballen de forma
coordinada fins al punt que una no
podria viure sense l’altra.
Ja els agradaria a moltes reserves
tenir aquesta organització!
RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ
PER A LES ADMINISTRACIONS
L’organisme fa una altra tasca, molt
menys visible i, per tant, de caire
intern, però no per això menys important. Recopila informació i la
sintetitza en informes i monografies que l’Administració després
empra per desenvolupar les seves
polítiques, cosa que «diu molt de
l’equip de govern insular que es vol
basar en informació per emprendre mesures». Ha estat el cas, per

Conjunt d’indicadors que s’analitzen periòdicament en el Butlletí de Conjuntura
Econòmica.

exemple, de les competències en
igualtat de gènere que acaba de
rebre el Consell i sobre les quals
l’Administració ha volgut conèixer
la informació que hi ha a l’abast
per poder gestionar correctament
la competència.
DEBAT CIUTADÀ
Un tercer objectiu de l’OBSAM és
«elevar el debat ciutadà», és a dir
que quan la societat discuteixi i
debati sobre un tema ho faci amb
el coneixement a les seves mans i
amb dades fidedignes. Moltes les
acaba aportant l’OBSAM.
I és que els polítics no són més que
un reflex de la nostra societat i si la
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gent està més informada obligarà
els polítics a ampliar el seu camp
de coneixement.
DIFUSIÓ
Finalment, David Carreras apunta a
la tasca de difusió i intercanvi de
coneixements i experiències amb
altres reserves de biosfera. Per a algunes, l’OBSAM ha estat un exemple i un trampolí per implantar un
organisme similar a la seva terra. I
altres vegades ha estat Menorca la
que ha après i ha traslladat l’experiència al seu camp de treball. Actualment Eivissa es troba en fase de
desenvolupament d’un observatori
molt semblant al menorquí.
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Comerç local. El valor
de la proximitat
«Només ens queda l’esperança que la gent local sigui responsable a l’hora de replantejar-se la seva
forma de consum i redescobreixi els avantatges del nostre comerç autòcton, local i de proximitat».
Aprofitam aquesta frase del gerent de Ciutadella Antiga, Macià Coll, per obrir aquest reportatge sobre
el comerç local de l’illa. Coll espera, igual que ho esperam nosaltres, que el confinament a causa de
la pandèmia pel coronavirus descongeli el tracte humà i ens faci tornar a les botigues menorquines i
fomentar l’economia local.
I és que no hi ha dubte que comprant a prop potenciam valors de sostenibilitat i preservació de
l’entorn. Fomentam les relacions socials, feim costat als productors locals, evitam desplaçaments innecessaris, incentivam l’economia d’aquí, les compres són més responsables i es generen menys residus,
ja que els productes no han de viatjar tant. En definitiva, provocam un menor impacte ambiental. Tres
associacions que aglutinen més de mig miler de comerços parlen del sector i comparteixen incerteses i
fortaleses del petit comerç illenc.

Vicente Cajuso, president d’ASCOME

«El comerç local està en crisi i, per tant,
necessita transformar-se»

Foto: Javier Coll.

- Feis-nos una pinzellada sobre
ASCOME.
ASCOME va ser fundada l’any 1978
per un grup d’empresaris del sector que van unir els seus esforços
per defensar el comerç de Me-

norca i promocionar-lo a l’exterior.
En aquests 40 anys, ASCOME s’ha
consolidat com a organització més
representativa del sector i aglutina
més de 400 comerços repartits arreu de l’illa.
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ASCOME està integrada, juntament
amb 42 associacions sectorials
d’empresaris de l’illa, a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa
de Menorca (PIME). En som el president des de febrer de 2011.
- Com ha evolucionat/canviat el
teixit comercial a Menorca?
Cada vegada hi ha menys botigues
físiques, especialment en els municipis més petits, i per tant menys
afiliats a la Seguretat Social. El principal sector econòmic privat atenent a la mitjana de treballadors i
autònoms afiliats a la Seguretat Social, segons l’Observatori del Treball del Govern, és el comerç.
- El comerç local està en crisi o
en procés de transformació?
Està en crisi i, per tant, necessita
transformar-se. Hi ha models comercials de barriades com polleries, peixateries, xarcuteries..., que
fa dècades eren vàlids però avui
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dia ja no serveixen, ja que els clients tenen menys temps per fer
les compres i opten per Internet,
per les grans superfícies, per la
comoditat i per millors horaris. Hi
ha comerciants que ho han fet bé
especialitzant-se o apostant per diferents canals de venda, altres no
tant.
- I ara hi hem afegit un altre entrebanc. Com ha reaccionat el petit
comerç davant la crisi del coronavirus?
Amb resignació i una mica de temor que la situació s’allargui massa, però complint tots amb la normativa del reial decret. No tenc
constància que a cap comerç li hagin obert expedient per incomplir
la norma. A més, tots els que tenen
obert ho fan amb les mesures preventives necessàries.
- I quines seran les conseqüències a curt i llarg termini per a un
sector que ja està tocat?
És difícil predir-ne les conseqüències, però un sector que ja estava
lluitant per sobreviure, després
d’aquesta pandèmia, ho tindrà
més difícil. Dit això, els comerciants hem de ser optimistes, ser
capaços de transmetre a la societat menorquina la importància de
comprar productes de Menorca
en els comerços de Menorca. I és
important perquè la gran majoria
de negocis a Menorca són pimes
i autònoms i, per tant, són els que
sostenen l’economia menorquina.
Les accions d’ASCOME han d’anar
encaminades en aquest sentit, juntament amb la venda en línia i la
innovació. Més que mai el comerç
ha d’estar unit. Ho dic amb majúscules: resistirem.
- Tot i la situació actual, és el sector que més feina genera, veritat?
Sí, l’any 2019 el sector del comerç
comptava amb 5.588 treballadors,
un 18 per cent del total de tots els
sectors afiliats a Menorca. Fa 10
anys, l’any 2009, els 6.017 afiliats

de mitjana en el sector del comerç
de Menorca representaven el 20
per cent del total de la Seguretat
Social.
- Han tancat moltes empreses en
els darrers anys?
Sí, especialment el petit comerç,
que està en caiguda lliure. En els
darrers quatre anys a Espanya han
tancat prop de 34.000 botigues,
però a Menorca no sabem quantes. Una altra dada significativa és
que la majoria de petits comerços
no tenen relleu generacional i, per
tant, estan abocats al tancament.
- Els hàbits comercials han canviat. Què aconsellaria als comerciants davant aquesta metamorfosi?
Efectivament. Aquest any 2020 i
durant els darrers mesos, els treballs d’ASCOME s’han centrat en
la creació d’una plataforma perquè
els comerços de Menorca puguin
vendre els seus productes en línia
i promocionar-se, un Amazon Menorquí. Es tracta de facilitar la necessària omnicanalitat (compaginar
botiga física i comerç electrònic)
per assegurar amb majors garanties el futur i la viabilitat dels petits
comerços de proximitat. El nom
elegit, juntament amb una imatge i
un manual d’identitat també creats
expressament, és Xuroa. Es tracta
de l’expressió col·loquial de la tercera persona del singular del verb
xoroiar (o xuruar), que ve a significar ‘mirar’. Una paraula totalment
menorquina amb personalitat visu-
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al i sonora. La imatge va acompanyada d’un reclam, «shop online
Menorca».
- Els comerços estan convençuts
de pujar al carro del comerç electrònic? És el futur per al sector
comercial?
Ens està costant més del que esperàvem. Hem de tenir en compte
que el client cada vegada valora
menys el preu i més el servei. Vol
comprar a qualsevol hora i qualsevol dia de l’any; si nosaltres no
li donam aquesta facilitat, ho faran
uns altres. No sé si és el futur, però
sí que és necessari intentar-ho.
- La crisi ens ha fet millors consumidors?
La crisi ha fet consumidors més
responsables. El client pensa més
a l’hora de comprar i ja no gasta
amb tanta alegria.
- «Comprant a Menorca hi guanyam tots», deia una de les vostres campanyes. Convenceu-ne
els consumidors.
Seré clar. Dic i seguiré dient que
comprin productes de Menorca en
els comerços de Menorca perquè
lògicament els beneficis que tenen els inverteixen a l’illa i es crea
riquesa i llocs de feina. Això no
passa amb altres operadors, que
inverteixen els seus beneficis fora i
empobreixen Menorca.
- Quines accions impulsa ASCOME per mantenir viu el teixit comercial menorquí?
Dins el nostre pla d’activitats anuals organitzam diverses activitats
de diferent tarannà i interès per al
sector del comerç de Menorca;
entre d’altres, campanyes de dinamització i promoció comercial
d’àmbit insular i l’organització de
cursos, seminaris, conferències i/o
jornades informatives dirigides als
professionals en actiu del sector.
- Internet, franquícies i grans superfícies. Qui us fa més por?
Tots, però Internet és el que més
mal ha fet.
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Gemma Olives, presidenta del Mercat des Claustre.

«Consumir aquí i d’aquí enriqueix el nostre entorn»
- Feis-nos una pinzellada sobre
l’entitat Mercat des Claustre.
Mercat des Claustre és popularment conegut com Sa Plaça. Va
néixer com a mercat d’abastament
a final del segle xix després que es
municipalitzés l’edifici (desamortització de Mendizábal). És un espai
que ha estat el cor de la ciutat en
l’àmbit comercial fins que van arribar les grans superfícies. Tot i que
la reforma de fa més de vint anys
el va transformar en un concepte
més modern i el va atracar a la idea
de centre comercial, actualment fa
una campanya per tornar als orígens com a mercat, essència que
mai no ha perdut gràcies a l’esforç
dels comerços d’alimentació que
s’hi mantenen generació rere generació, i a la fidelitat dels clients de
sempre. Des de ben petita he viscut la realitat del mercat perquè ma
mare fa més de quaranta-cinc anys
que hi té negoci alimentari i, a més,
va ser la impulsora de la reforma,
així com la presidenta durant deu
anys. El 2017 vaig agafar amb molt
d’afecte aquesta responsabilitat
des de la creença que el mercat
podia tornar a ser un motor comercial, així com l’essència social
del barri que sempre l’havia caracteritzat, sense perdre la perspectiva
que havia de caminar cap a la millora de serveis als clients, així com
cap a la modernització per afrontar les noves formes de consum.
Tot això és la teoria, a la pràctica
sempre és més difícil. Però tenim
un full de ruta i és un camí que té
visió a llarg termini, sigui qui sigui
el president.
Actualment hi ha 28 negocis en
funcionament i 7 locals buits.
- Un informe que vàreu encarregar posava l’accent en el fet que

Foto: Gemma Olives.

la caiguda del consum ha duit els
comerços de Maó a dedicar-se al
turisme. Quina és la realitat del
comerç local de la ciutat?
Tenim molt clar que la turistificació
dels negocis, la caiguda del petit
comerç, no és una qüestió només
del Mercat. És un problema que es
veu a la nostra ciutat, a Menorca
i a Espanya. Els negocis tanquen
per falta de facturació o per falta
de relleu generacional i els negocis que obren tenen un caràcter
turístic; això vol dir que no obren
tot l’any, perquè els nombres no
surten, i que el producte que ofereixen està destinat principalment
al turista. Falta conscienciació per
part de la població dels beneficis
de comprar al petit comerç, falta
inversió pública. Sí, inversió pública, perquè les institucions no poden viure d’esquena al sector comercial per molt privat que sigui. O
som aliats o tot du cap a un camí
molt negre a on les ciutats i pobles
seran espais dormitori. Res pot ser
més beneficiós socialment que una
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ciutat que té una xarxa comercial
forta i consolidada. També falta millorar l’oferta i els serveis dels petits
negocis, i això és una autocrítica
que també feim. Però no ens enganyem, aquesta guerra s’està lluitant
entre cuirassats d’última generació
i vaixells de vapor.
- I pel que fa al cas concret dels
placers del Mercat des Claustre?
Pateixen les mateixes conseqüències?
Tenim set negocis tancats, i alguns
altres que aniran caient. El problema del petit comerç és ben latent
al Mercat. Els problemes del Mercat són diversos: falta de relleu en
negocis de tota la vida. Els negocis
que s’obren tenen poc recorregut
perquè són molt turístics i al final
no resisteixen pagar tot l’any i només facturar uns quants mesos. El
creixement de grans superfícies,
però, sobretot, de la venda en línia fa dificilíssim poder competir
en condicions. Hem canviat les
formes de consumir, molt més
agressives que abans, perquè tot
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és més accessible. Ja no
ens conformam amb dos
o tres parells de sabates, si
en podem tenir deu a més
baix cost. Això és impossible d’evitar si, per una banda, no hi ha conscienciació
ecològica, social i econòmica per part del consumidor
i, sobretot, si no atacam el
problema d’arrel: les noves
formes de produir.
- Quines són les vostres
fortaleses?
Som afortunats perquè fem feina
a un lloc emblemàtic, que és de
visita obligada quan vols conèixer
Maó. Un lloc que estimam i mantenim en exclusiva així com podem.
Sa Plaça ofereix el 2020 el servei
de mercat d’abastament a Maó,
quan a moltes ciutats els mercats
han acabat clausurant. Oferim producte local, directe del camp, km
0, i ho ofereixen els mateixos hortolans, així com petits negocis que
fiscalitzen aquí.
- El centre de Maó viu un increment de grans cadenes de roba.
Bo o dolent?
No té una resposta simple. Les
grans cadenes de roba eren una
demanda per part de la població
per tenir accés a marques més
populars i econòmiques sense haver de desplaçar-se. Donen llocs
de feina, vitalitzen la ciutat perquè
tenen les portes obertes durant
més hores. Ara bé, plantegen altres
problemes: han encarit desmesuradament els lloguers del centre,
cosa que fa que molts negocis de
sempre no puguin renegociar justament la continuïtat quan s’ha de
renovar el contracte; són una competència deslleial, i podem entrar a
valorar si aquestes cadenes deixen
diners o no al poble (bancs, gestories, enginyers, advocats...), cosa
que sí que fan els petits negocis. I la
pregunta següent: per què no una
limitació del nombre de cadenes,

tant en tema de roba com alimentàries?, perquè no podem oblidar
que Menorca i Maó som els que
som, i no tenim el mateix flux de
gent que Barcelona o Madrid.
- Què proposau per dinamitzar el
mercat?
Les accions de dinamització del
mercat són una eina vital per atraure nous tipus de clients. De fet tenim damunt la taula un pla estratègic de comunicació i dinamització de Sa Plaça, enfocat a mostrar
un nou concepte de mercat, més
adaptat a les noves demandes, involucrat en la vida social i cultural
del barri i de Maó i reforçat com
a lloc de trobada i d’intercanvi. Cal
oferir nous serveis però mantenint
els valors de la cultura de compra
al mercat. Ens hem marcat cinc
objectius: crear un nou concepte
de mercat, amb una nova imatge
i un relat de marca que recuperi els nostres valors tradicionals;
aconseguir la viabilitat econòmica
del mercat fent accions per atraure
nous negocis, captant nous clients
amb campanyes i ofertes i oferint
un programa d’activitats setmanals dirigides sobretot a famílies i
a públic més jove; volem potenciar
la funció social i de servei al barri del mercat, recuperant el paper
del mercat com a centre vital, amb
programes de recollida d’aliments,
col·laborant amb entitats veïnals o
promovent el reciclatge o el mercat
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sense plàstics. Els darrers
objectius se centren a posicionar el mercat com a referent en la distribució d’aliment fresc, de qualitat i de
km 0 i com a espai que contribueix a la sostenibilitat territorial i a l’economia circular. És un pla molt ambiciós
que volem anar executant en
els pròxims tres anys, sempre que puguem aconseguir
finançament i solucionem la
continuïtat econòmica del
mercat, així com ajudes i implicació per part de les administracions.
- Per què és important consumir
producte de proximitat?
Podem entendre que, si hi ha algun
producte que no trobes a l’illa, no
tenguis més remei que comprar-lo
per Internet. Però les diferències
econòmiques que un pot trobar
quan compra al Mercat o a qualsevol petit negoci del poble, respecte
a comprar per Internet, estan justificades. El petit comerç menorquí
no té les mateixes condicions de
joc, però no només amb Internet;
fins i tot, és més fàcil comprar a un
mallorquí o barceloní que a un menorquí. Els desplaçaments de mercaderies entre Menorca i la Península no tenen les mateixes condicions que a Mallorca i la Península.
Això és una realitat. La insularitat té
un preu, que gairebé sempre assumeix el negoci. Consumir per Internet és còmode, però fa que moltes
famílies que són les nostres veïnes
no puguin subsistir. Llavors, hem
de tornar a l’economia circular,
comprar d’una forma més lògica
i també més ecològica. Consumir
aquí i d’aquí a la llarga enriqueix el
nostre entorn i ens n’acabam beneficiant tots, perquè cream llocs de
feina, evitam que es perdin oficis i
evitam la contaminació que provoca consumir coses que venen de
molt enfora quan les tenim ben a
prop.
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Macià Coll, gerent de Ciutadella Antiga

«A les botigues locals hi trobaran humanitat»
- Feis-nos una pinzellada sobre
Ciutadella Antiga
Ciutadella Antiga és un «centre comercial obert» (marca europea) que
va començar a treballar entre el 1999
i el 2001. Va sorgir de la unió de les
petites associacions comercials que
existien al nucli antic (Rodol, Centre, Contramurada, etc.). Actualment
som prop d’un centenar de comerços adherits i l’objectiu de l’entitat
és, sobretot, el de generar moviment comercial dins el nucli antic.
Vaig començar a treballar-hi com a
coordinador o gerent l’any 2005.
- Com ha evolucionat, com ha canviat, en els darrers anys el centre
històric de Ciutadella?
El nucli antic ha tingut uns canvis
increïbles en els darrers quaranta
anys. Cap als anys vuitanta hi vivia
molta gent, però estava molt degradat. Estava ple de cotxes i voravies,
els infants jugaven tot el dia al carrer (jo era d’un d’ells). Després va
venir el tancament al trànsit rodat,
cosa que ha revalorat i embellit el
nucli antic de forma prou encertada.
Però aquella conversió en zona per
a vianants no va venir acompanyada
de plans de mobilitat, ni de creació
d’aparcaments, i entre els vuitanta
i els noranta es va anar perdent la
major part del veïnat, sobretot als
carrers de més densitat comercial; aquestes cases les van comprar
turistes peninsulars per venir a fer
l’agost. L’any 1999 es crea el Pla Especial de Protecció, que blinda el
nucli contra barbaritats, però també
transgredeix l’evolució natural de
qualsevol centre històric. Cap a final
dels noranta ja es percebia un nucli
antic molt despoblat i buit a l’hivern,
que es va anar estabilitzant fins a la
crisi. Actualment els grans canvis
han vingut per l’aparició de noves

Foto: Gemma Andreu.

compres de cases (per francesos
sobretot) i l’aparició dels hotels d’interior.
- L’aposta de franquícies pel centre
de la ciutat representa la pèrdua
d’empresaris locals?
Les franquícies arriben arran de la
directiva Bolkestein, que fou una
aposta europea i neoliberal en el pitjor moment: la crisi de 2009. Era un
bon moment perquè el lloguer de
locals comercials baixés, però amb
la seva arribada no sols es van mantenir, sinó que van pujar. Mai hem
volgut confrontar-nos a les franquícies. Aquestes tenen polítiques
centralitzades i individuals. Enlloc
s’han preocupat per vincular-se dins
les poblacions on s’estableixen i no
contribueixen a la vida social ni que
sigui associant-se. Només es miren
el benefici i, com tot el que cotitza
en borsa, han perdut la humanitat.
Però a vegades també són positives,
perquè, malgrat que no facin cap
esforç social, s’integren dins el teixit
comercial i creen moviment i vida
urbana. Però és cert, en general,
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que com més franquícies, manco
empresaris locals.
- S’està turistitzant el nucli antic de
Ciutadella?
El fet que cada vegada més el comerç miri cap al turisme és una
conseqüència que els menorquins
mirem cada vegada més cap a Internet. Des de Ciutadella Antiga sempre hem vetllat per no esdevenir un
decorat turístic. Volem vida al nucli
antic tot l’any, però no és gens fàcil quan els comptes no surten. El
tancament de botigues durant l’hivern és, i serà, habitual, mentre no
es produeixi un canvi de paradigma
socioeconòmic rellevant.
-Fa uns mesos vàreu apostar per
‘disfressar’ els locals i penjar el
cartell de tancat.
Amb aquella campanya preteníem
visualitzar un problema real, projectant cap on entenem que va el
comerç. Evidentment no som «futuròlegs acadèmics». Volíem cridar
l’atenció i ho vam aconseguir. Una
part important de la gent, com sempre, es fan els desentesos amb els
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problemes aliens, però sempre hi
ha una altra part social que té més
coratge i intel·ligència per fer el que
considera correcte. I en ells tenim
l’esperança.
- En una entrevista aconsellàveu
a la gent ser ciutadans, en lloc de
consumidors.
El món on ens ha tocat viure pateix
les conseqüències d’un capitalisme
ferotge, neoliberal (importat dels
americans) i globalitzat. No ens podem permetre destruir el nostre hàbitat (i el de tantes altres espècies)
i malbaratar els recursos per l’enriquiment d’uns quants. Crec que és
millor pensar en un món amb una
riquesa més ben repartida, més
equitativa per a la societat i on el
capitalisme torni a un nivell manco
bel·ligerant amb el territori global.
D’aquí la importància de la consciència dels ciutadans en l’acte de
consumir. I d’aquí la importància de
pensar en la proximitat i el producte
local.
- Quin impacte tindrà la crisis pel
coronavirus sobre el comerç de
proximitat?
L’impacte sobre l’economia serà
molt fort i el petit comerç local que
sobrevivia dins aquesta situació tan
feble és un dels sectors més perjudicats. No sols perquè s’hagi aturat
gairebé tota l’activitat durant uns mesos, sinó perquè la temporada turística està perduda. I la dependència
de la temporada alta és molt gran.
Passam mesos esperant el bullici de
l’estiu perquè els negocis funcionin
i recuperem les pèrdues de l’hivern.
Les conseqüències seran probablement que tots els negocis que necessiten l’estiu per pagar deutes i refer-se, que són molts, tindran moltes dificultats per tirar endavant. Només ens queda l’esperança que la
gent local sigui responsable a l’hora
de replantejar-se la seva forma de
consum i redescobreixi els avantatges del nostre comerç autòcton,
local i de proximitat. Esperem que el

confinament hagi recarregat les piles
als menorquins per sortir al carrer,
tocar els productes amb les mans,
veure’ls amb els ulls, recuperar el
tracte humà que s’ha congelat, per
tornar a les botigues menorquines.
D’una altra manera, acabarem per
perdre també bona part de la nostra
identitat i singularitat comercial.
- Quines activitats o accions promou Ciutadella Antiga per mantenir viva l’activitat al centre de la
ciutat?
Ciutadella Antiga desenvolupa al
cap de l’any nombroses accions
directament comercials. També desenvolupam accions culturals que
provoquen moviment al nucli antic. Però en una de les coses que
més treballam és en la relació amb
l’Ajuntament (i les institucions) quant
a millores urbanes, de normatives,
de canvis de plans, etc. Aquesta última és una feina força invisible però
fonamental pel bé comunitari i comercial.
- Tothom parla d’allò que troba a
Internet. Però, què no hi trobaran?
La gent sempre comenta les bondats de les compres en línia, però
no parla per vergonya dels desencisos. I no em referesc a les estafes,
que hi són, sinó al fet que comprar
coses sense haver-les vistes, tocades i palpades du a desencisos. Du
a devolucions i a més quilometratge
i consum de recursos. A les botigues locals, a part que no existeixen
aquest tipus de desencisos, hi trobaran humanitat. Persones que ofereixen un tracte atent i entès sobre
els seus productes. El comerç local
és immediat, aporta llum i vida als
nuclis urbans. El comerç local aporta recursos a les institucions amb els
seus impostos. A Internet no hi trobaran res d’açò, però és que, a més,
les grans multinacionals paguen el
mínim a paradisos fiscals. És a dir,
tampoc hi trobaran honradesa.
- La competència a dia d’avui ja
no és només el preu, sinó també
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la comoditat de comprar des de
qualsevol lloc i en qualsevol moment. Com es pot conviure amb
aquesta realitat?
Alguns diuen que s’hi pot fer front
amb les mateixes eines. És a dir,
posar-se a Internet. Però açò no és
factible en la majoria dels casos. Les
administracions hi han de prendre
part, però des d’una perspectiva diferent de com ho han fet fins ara. Si
volen apostar per la digitalització, el
millor sistema seria donar una empenta forta a iniciatives conjuntes
com el Market Place que vol fer
ASCOME. Però a aquesta botiga en
línia de tots els menorquins hi hauria
de poder entrar tothom i a un preu
raonable i amb unes ajudes importants al manteniment. Una botiga de
dues persones no té el temps suficient per pujar els seus productes a
la xarxa. Personalment crec que només s’hi pot fer front des d’una altra
òptica, que és la de legislar per a la
majoria i no per als interessos de les
grans multinacionals, que és el que
hem fet durant els darrers vint anys.
- Per què és important comprar als
negocis que tenim a prop de casa?
Perquè es genera moviment d’economia local i els recursos econòmics es mouen dins el nostre entorn, que és Menorca. D’una altra
manera, els recursos surten de l’illa
i no es reinverteixen aquí, i açò
ens fa cada vegada més pobres a
tots. Actualment és molt evident
que companyies com Amazon o
Ali Express generen més vendes
a l’illa que tots els comerços junts.
Aquesta fuita de capital en mans
d’uns quants empobreix la nostra
societat i acumula en mans de només dos la major part del capital. I
fa ràbia, quan aquestes grans multinacionals no segueixen les mateixes regles que les botigues tradicionals, sinó les que els han creat per
a la seva conveniència.

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 xx de maig 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!

Tema Quiz4: El milà reial

1. El milà reial (Milvus milvus) és una de les espècies més

3. Podem trobar exemplars d’aquesta espècie a:

emblemàtiques de Menorca. Actualment la població de
milà:

a) Sobretot a Espanya, França i Alemanya
b) Només a les Illes Balears

a) Està a prop de l’extinció amb menys de 10
parelles reproductores

c) Sobretot a Espanya, Itàlia i al nord d’Àfrica

4

b) Continua creixent amb més de 100 parelles
reproductores

. El milà reial és un rapinyaire amb les
característiques següents:

c) Continua creixent amb unes 50 parelles
reproductores.

a) Longitud de 60 a 65 cm, ales que poden arribar
als 190 centímetres i una coa amb forma de V
b) Sempre de color negre, longitud de 80 a 90
cm i amb una coa en forma de V

2. El milà reial és una de les espècies més
amenaçades de la reserva de biosfera de Menorca;
la causa de mortalitat més freqüent actualment a
l’illa és:

c) Cap de color gris, cos castany i taques
blanques a les ales, que tenen una envergadura
de màxim 90 centímetres

a) Atacs d’altres aus

5. L’alimentació del milà es caracteritza per:

b) Electrocució
c) Malalties

a) El milà reial és un gran depredador, caça
moixos salvatges

d) Caça

b) Només caça peixos i amfibis
c) Caça petits mamífers com rates i ratolins,
conills amb mixomatosi, petits ocells i sobretot
carronya

Solucions Quiz3 sobre Starlight: 1C 2C 3C 4C 5B.

Enhorabona al guanyador o guanyadora!
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Educació ambiental i reptes de futur

Tana Pons.
Tècnica en educació ambiental.

L’educació ambiental va començar la seva trajectòria fa cinquanta
anys, a final del segle passat. No
obstant això, el fracàs per arribar a
acords a l’hora de prendre decisions globals que afecten el futur del
planeta, com es va veure a la Cimera del Clima, COP 25, celebrada
al desembre a Madrid, ens recorda
que encara li queda molt de recorregut.
La situació d’emergència climàtica
actual exigeix la transició cap a altres models energètics, econòmics
i socials per encarar els reptes als
quals s’enfronta la vida en el planeta. L’educació ambiental ha d’estar
sempre present, sensibilitzant els
ciutadans perquè assumeixin valors capaços de generar canvis en
els seus hàbits. És una tasca difícil,
ja que la cultura neoliberalista s’ha
imposat amb força. En molts casos,
la societat identifica i és conscient
dels problemes ambientals, però
és complicat posar límits i restriccions a la nostra forma habitual
de vida. D’altra banda, la resistència al canvi a vegades ve donada
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per dificultats tècniques, com per
exemple models de mobilitat que
no permeten prescindir del cotxe
particular o adquirir-ne un de més
eficient o normatives inadequades.
No obstant això, s’ha d’insistir que
el model econòmic actual condueix al col·lapse i a desigualtats entre
zones molt enriquides a costa d’altres mancades de condicions de
vida dignes.
Ja a la Carta de Belgrad (1975)
s’afirmava:
«És absolutament vital que tots els
ciutadans del món insisteixin en
mesures que donin suport a un tipus de creixement econòmic que
no tengui repercussions perjudicials per a les persones, per al seu
ambient ni per a les seves condicions de vida. És necessari trobar
maneres d’assegurar que cap nació creixi o es desenvolupi a costa
d’una altra i que el consum fet per
un individu no ocorri en detriment
dels altres. Els recursos de la Terra
han de desenvolupar-se de manera que beneficiïn tota la humanitat
i que proporcionin millora de la
qualitat de vida de tothom.»
En aquest context, l’educació és
un pilar fonamental en la transició
cap a nous escenaris. El sistema
educatiu està en canvi permanent
i s’adapta a les necessitats i preocupacions cada vegada més complexes de la societat, com és el cas
de l’emergència climàtica o l’esgotament dels recursos, i té en l’educació ambiental un dels millors
mitjans per canviar el rumb del
desequilibri socioecològic i deixar
enrere el model de sobreexplotació de la naturalesa i els seus recursos. Però, tal com indica ESenRED (xarxa nacional de centres
educatius sostenibles promoguts
per les administracions públiques)

OPINIÓ

Imatges de sortides i tallers
d’educació ambiental. I baix, foto de
família del darrer seminari de tècnics
d’ESenRED que es va celebrar
i al què participà Tana Pons en
representació de Menorca.

no hauria de quedar relegada a la
bona voluntat del professorat sensibilitzat en el tema, sinó que hauria
de tractar-se com una competència ecosocial per a la sostenibilitat
que es va construint i desenvolupant al llarg del procés d’escolarització. Aquesta competència
garantiria que la crisi ecosocial
estigui integrada de manera troncal
i transversal en totes les àrees del
currículum al llarg de l’itinerari escolar. D’aquesta manera rebria un
tractament correcte global enfront
de propostes de caràcter parcial i
s’aconseguiria el protagonisme de
l’alumnat, que és la clau del procés
transformador, alhora que garantiria el seu empoderament com a
ciutadans.
És cert que molts dels problemes
ambientals exigeixen major regulació normativa i solucions tecnològiques, que no estan a l’abast
de l’educació ambiental, però tant
petits gestos com tancar les aixetes, apagar els llums o reciclar
correctament, com iniciatives com
FridaysForFuture, de la jove sueca
Greta Thunberg, que ha mobilitzat
milions de joves exigint canvis radicals en les polítiques contra el
canvi climàtic, han estat generats a
partir de l’educació ambiental.
És important reflexionar perquè
vagi emergint la nova cultura del
canvi. Potser la crisi sanitària actual
ens hi ajudarà i comprenguem que
la mala qualitat de l’aire, la contaminació química o la de l’aigua ens
fa més vulnerables a les infeccions,
o que la pèrdua de biodiversitat
disminueix la resiliència dels ecosistemes, i per tant de la nostra societat, davant infeccions i plagues,

que possiblement són més freqüents i intenses a causa del canvi
climàtic.
El coronavirus ha posat de manifest la fragilitat del nostre model
econòmic i podria contribuir al
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canvi de model productiu, si els estímuls per reactivar l’economia se
centren en energies netes i sectors
més respectuosos amb el medi
ambient. És moment de reflexionar
i canviar...

En aquest indret es poden veure tots els ambients. La vegetació va canviant radicalment al llarg del recorregut.
Foto: IDE Menorca.

La ruta recomanada
Itinerari florístic i agroforestal per Santa Eularieta
La ruta recomanada que presentam en aquest nou número de la
revista ONA discorre per la zona
de la casa de colònies de Santa
Eularieta. Els senderistes coneixeran la diversitat d’ambients agroforestals característics de la part
més interior de l’illa, la mitjania,
que es caracteritza per unes valls
amples, poc fondes, envoltades
de petits turons, que es coneixen
com a plans. Antigament, la majoria d’aquests plans eren zones humides que es van anar drenant per
aprofitar les terres arenoses silícies
com a espais de cultiu i pastura.
Encara avui, són indrets que requereixen un manteniment constant
dels sistemes de drenatge (síquies,
torrents, pous de drenatge) per evitar un embassament prolongat durant l’hivern. A la vegada, dins els
plans hi sol haver petites elevacions
(pujols) formades per materials sili-

cis (penya de cot) que actuen com
a illes de vegetació d’ambients més
secs. En aquesta finca pública de
l’estància de Santa Eularieta es poden veure tots aquests ambients.
Per una banda, a la part més baixa,
hi ha les comunitats que es formen
damunt sòls argilosos o arenosos
silicis i que periòdicament estan
sotmesos a inundacions temporals. És aquí on també queden els
vestigis de les zones humides (torrents, basses temporals, salobrars,
etc.). El recorregut cap al pujol permet veure com en pocs metres la
vegetació canvia radicalment.
Les comunitats herbàcies tolerants
a la inundació estacional deixen
pas a una vegetació més llenyosa
que requereix terres més drenades. Tot i les dimensions reduïdes
del pujol, és suficient per apreciar-hi fàcilment el contrast entre la
vegetació que mira a migjorn, for-
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mada per una marina baixa i amb
espècies d’ambients secs (estepes, argelagues, mates, aladerns)
i la que mira al nord, formada per
una espessa marina de brucs que
a la part més baixa es transforma
en un alzinar ombrívol. Entre totes
dues, en el punt més alt, la carena, els afloraments rocosos creen
uns ambients encara més secs on
creixen plantes amb un fort comportament estacional (anuals, bulboses). A més de tot açò, també
podrem conèixer de primera mà
el funcionament d’una bassa temporal mediterrània, un interessant hàbitat aquàtic temporal, que
ha estat habilitada en el marc del
projecte Life-Basses. Aquest i altres ambients aquàtics que podem
veure en aquest itinerari (un torrent
i diferents embassaments efímers)
aporten un valor afegit a la biodiversitat de la zona.

ITINERARIS

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.

Serveix per localitzar itineraris florístics, rutes geològiques, punts
d’interès ambiental, platges, trams
del Camí de Cavalls i un llarg etcètera de localitzacions per gaudir de
Menorca. Aquesta app carrega tota

Tipus d’itinerari: senderisme

mena de mapes, localitza la vostra
posició en ruta i inclou informació sobre cadascun dels llocs que
visiteu.
Font: Plantes de Menorca, Pere Fraga et al. Consell Insular de Menorca

est i agafau el camí d’en Kane, i a 3 km en direcció a
Maó trobareu Santa Eularieta.

Longitud aprox.: 1.650 metres

Hàbitats i comunitats vegetals: mitjà d’ullastrar i
alzines, vegetació de torrent i de ribera, fenassar alt
de terres humides, llisers de penyes de cot, marina
i alzinar de brucs, comunitat d’isoetals, vegetació de
terres salabroses, herbassar de prat, ribàs de penyes de cot, marina d’estepes i argelagues, comunitats de basses temporals

Desnivell acumulat: 49,30 metres
Temps estimat: 35 minuts
Dificultat: baixa
Punt d’inici: casa de colònies de Santa Eularieta
Punt final: casa de colònies de Santa Eularieta
Trets d’interès: bassa temporal, torrent, flora endèmica, marina de brucs, alzinar de bruc, vegetació de
prats humits i de terres salabroses

Algunes espècies d’interès: alzina, ullastre, tamarell, gavarrera o mata-selva, xipell, bruc femella, bruc
mascle, aritja, mata, aladern, arbocer, murta, arangí
bord, vidalba, porrassa (albó, caramuixa), càrritx, pi
blanc, sivina, esbarzer, estepa negra, estepa borrera,
argelaga, herba de bassa, tomaní, llentia d’aigua, api
d’aigua, allassa petita, allassa grossa, nadala, botó
d’or, gatassa, llengua de frare, fenàs i joncs.

Geologia: domini de materials al·luvials del Quaternari i afloraments de gresos del Permotriàsic
Com arribar-hi: des de la carretera Me-7, entre
Maó i Fornells, en el km 3,5 agafau el camí d’en
Kane i seguiu fins al km 13. També, des de la carretera general (Me-1), entrau as Mercadal per l’entrada
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Passat i present
Processó a Sant Climent
Autor desconegut. Consell
Insular de Menorca. Arxiu
d’Imatge i So de MenorcaCIM
Setmana Santa té moltes
activitats i tradicions que es
van repetint any rere any. Les
processons segurament són
de les més repetides durant
tots els dies sants fins al dia
de Pasqua.
Aquesta fotografia ens mostra
una processó de Pasqua a
Sant Climent, amb els fillets
en primer pla, alguns amb els
seus caramels llargs.

Treballadors de les obres
de construcció de l’accés a
Ciutadella
Autor
desconegut.
Consell
Insular de Menorca. Arxiu
d’Imatge i So de Menorca-CIM
Com han canviat les formes de
fer feina, les màquines i vehicles!
Aquest grup de treballadors
van fer les obres de l’accés
a Ciutadella amb aquestes
màquines i camions i amb les
senalles de llata. Tant les eines
com el seu vestuari ho tindrien
complicat avui per passar les
normatives de riscos laborals.

Transport de vaques
Foto Alfredo Mallo Mallo. Arxiu
d’Imatge i So de Menorca-CIM
Quan el transport de bestiar no estava
tan preparat com avui dia, si s’havien
de moure vaques es feia amb els
mitjans que hi havia. En aquest cas,
veim com es preparen per transportar
una vaca i un brau directament dins un
camió convencional.
Al fons de la imatge veim la zona del
camí de Baix i del port de Ciutadella.
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Bauxa a la cala Sant Antoni
Foto Salvador Almirall Codina. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
Que bé que s’ho passen aquest grup de dones i joves a la
cala Sant Antoni. Salvador Almirall ens mostra un moment
de bauxa d’aquest grup, amb algunes d’elles amb algues als
cabells i rient. Al fons de la imatge podem veure l’Hospital
de l’Illa del Rei.

Passejant en galera
Foto Josep Miquel Vidal Hernández. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
Avui que està de moda tot el que és slow aquesta imatge
ens recorda que el transport slow va ser el transport normal
durant molt de temps. Anar amb galera, cabriol o amb
bístia era una manera més tranquil·la i calmada d’anar d’un
lloc a l’altre, sense problemes de trànsit i gaudint molt més
de l’entorn i les vistes.
A més, ara ens fa gràcia veure que els carros també anaven
matriculats, com aquest amb matrícula des Mercadal.

Platja de Cala Galdana
Foto Cosme Sans Mercadal. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
L’estiu és a prop i prest tornarem a veure les platges plenes
de gent. En aquesta fotografia de Cosme Sans dels anys
setanta, es mostra la platja de Cala Galdana plena de
turistes i banyistes, ja amb alguns barets de platja.

Ganxet amb l’àvia
Foto Cosme Sans Mercadal. Arxiu d’Imatge i So de
Menorca-CIM
Àvia i neta devora la finestra. L’àvia mostra a fer ganxet a
la neta. Un moment íntim al costat de la finestra que ens
recorda la importància de la nostra gent gran i que no hem
de deixar perdre l’ocasió que ens transmetin les coses que
d’altra manera es podrien perdre.

Gelosia

Em sent gelós, illa nostra,
des tamarells i des horts,
des blau marí que t’envolta,
de ses porxades des llocs.
Quan veig ses barques de pesca
per tantes cales i ports.
Enyor es pous d’aigo fresca
i ses finestres en pont.
I marquen preu a ses tanques i ullastres,
posen barreres i retallen el camp.
Per tot arreu t’omplirien de cases,
fins ses voreres de devora la mar.

Em sent gelós des teus pobles,
de ses tempestes d’hivern
i de sa gent que fa noble
es nostro idioma matern.
De s’àguila peixatera
que nia dalt des costers,
quan guaita sa primavera
en es portal des carrer.
Em sent gelós, terra aimada,
de ses sonores cançons
que et fan besant ses onades,
a cops de vent amorós.
De s’aire fresc que davalla
pes canalons des barrancs,
des bes que em fa s’estimada.
Us vull així, per molts d’anys.
Tòfol Mus

Fotografia: Gemma Andreu

Fidel amant no voldria mai perdre
cap de ses coses que m’estim tant de tu.
Tens, as voltant, llops amb ganes de vendre’t,
mes et vull lliure, propietat de ningú.

