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INTRODUCCIóN

DAFO 

CRITERIOS 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 1. Transporte Escolar

Incrementar el porcentaje de uso en un 30% para el año 2030 para conectar los núcleos de población con 
menor accesibilidad a los centros educativos.  Actualmente 16% menores (0-17 años) van en autocar 
escolar.

OBJETIVO 2. Transporte laboral OBJETIVO 3. Transporte turístico 

Gestionar y potenciar el uso de los autocares discrecionales para fomentar aquellos destinos poco 
accesibles con otro modo de transporte. 

Disminuir el uso del transporte privado de los trabajadores a los polígonos industriales facilitando la movilidad 
a los grupos que tienen más riesgo de exclusión laboral (jóvenes, mujeres y personas mayores).

El transporte discrecional es un modo FLEXIBLE que no está sujeto a un horario, un calendario ni una ruta predeterminada. Por eso se hace necesaria la gestión de 

este transporte, como una alternativa más sostenible, accesible y  asequible para la movilidad escolar, laboral y turística. 

El transporte discrecional de viajeros en autobús es el que se presta con vehículos sin sujeción a un itinerario, un calendario y un horario prestablecidos.

Nuestros objetivos se centra en: estudiantes, trabajadores y turistas. 

12 a 17 años, el uso de 
este modo de transporte 
es de 14,49%

18.850 desplazamientos (mecanizados) 
por motivo de estudios, por un 13,65% del total y 
un 9,02% se hace a partir de autobús.

VERANO INVIERNO

0 y 12 años, el uso de este modo 
de transporte es de 1,44% 

50.300 plazas en autocares discrecionales 
repartidos en diferentes empresas para todas las Ba-
leares.

18 líneas regulares y por autocares discreciona-
les suministrados  por las empresas Transportes Me-
norca, Autocares Torres y Transporte Fornells.

Las empresas efectúan diariamente durante el perio-
do de invierno 1.836 viajes a lo largo de la isla 
(41,2% del total en autobús).

En verano, se incrementa ligeramente el uso de autobús al llegar a 3,83% de viajes 
de los que se hacen en todas las modalidades. Este porcentaje implica que  21.195 viajes se reali-
zan en autobús, de los cuales 5.190 son llevados a cabo bajo el esquema discrecional.

Número de viajes diarios se eleva de 246.741 en invierno a 553.668 (incremento de 224%) en 
verano.

El número de líneas regulares y discrecionales se duplican en verano. El grupo prin-
cipal son los huéspedes de hotel que aportan 11.758 viajes al día. 
El 24,5% de los viajes  en autobús se realizan en transporte colectivo discrecional (5.190 viajes dia-
rios), lo que implica que su uso se multiplica por 4,3.

L O C A L G L O B A L

Dispersión territorial y tipología carreteras

Peligro de congestión en verano

Carencia de intermodalidad 

Problemas de �inanciación pública y gestión complicada

Problema de contaminación 

Debilidades

Empresas de transporte turístico = transporte escolar

Destinos poco visitados

Visitantes a Menorca que llegan en grupo

Demanda existente de movilidad formación no obligada

Fortaleza

Crisis económica

Precio petróleo barato

Coche como símbolo de independencia, sobreprotección 
de los menores

Tercer Boom turístico ---> Núcleos dispersos

Paquetes turísticos que incluyen el vehículo del alquiler.

Amenazas

Políticas Europeas de movilidad y promoción transporte 
colectivo (sostenibilidad)

Promoción de la intermodalidad

Crisis económica aumenta la demanda por transporte 
menos costoso como el autocar

Reserva de la Biosfera
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Movilidad

Límites administrativos

Red de carreteras

Red escolar

Límites administrativos

Red de carreteras

Centros urbanos

Polígonos industriales

Límites administrativos

Red de carreteras

Hoteles

Playas

Población:  94.397
Super�icie:  701,8 kmq
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PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

Plani�icar una red de autocares a los centros escolares que ofrezcan un servicio de transporte a la población en edad escolar. 

Plani�icar una red de autocares a los polígonos industriales que ofrezcan servicio a este colectivo.

Promocionar el transporte discrecional a turistas y habilitar nuevas infraestructuras para la movilidad.

Proyecto 1.1
Establecer una ruta escolar desde núcleos po-
blacionales con dé�icit de accesibilidad. 

Proyecto 2.1 
Establecer una ruta a servicio de las empresas a los 
polígonos industriales de ida y vuelta según los hora-
rios de las empresas. 

Proyecto 2.2
Bus a llamada: utilizar minibuses o furgonetas discre-
cionales para establecer un servicio de “taxi-bus” en 
acontecimientos especí�icos o centros educativos no 
obligados.  

Proyecto 3.1 
Habilitar paradas de autocar seguras para los niños, 
trabajadores y turistas.

Proyecto 3.2
Realizar “Smart párquines” permeables en zonas 
estratégicas con atractivo turísticas y que éstos tengan 
un sistema de información a partir de paneles situa-
dos en los párquines y que ésta también se pueda con-
sular en teléfonos móviles u otros dispositivos.

Proyecto 3.3
Crear una colaboración entre entidad pública y plaza 
turísticas para de�inir excursiones, realizar mapa de 
accesibilidad a destinos que se puede llegar en tran-
sporte discrecional y promocionar la isla de Menorca 
a partir de conferencias públicas para presentar la isla 
y sus atractivos turísticos.  
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La mobilitat a peu és i ha de 
ser el mode de desplaça-
ment principal a Menorca, 
tant pel que respecta a la  
mobilitat urbana com a 
l'accés al medi natural
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Camí de Cavalls
GR 223

El Camí de Cavalls 
travessa una 

gran varietat de 
paisatges 
costaners 

 Les urbanitzacions 
turístiques

caracteritzen la 
zona sud de l’illa

Concentració de 
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UTILITZAR LA MOBILITAT A PEU PER 
CONSOLIDAR  LA IMATGE DE MENORCA COM  A 
REFERENT PER LA SEVA OFERTA PAISATGÍSTICA,  NAT-
URAL I DE SENDERS, PROTEGINT,  PRESERVANT I PRO-
MOCIONANT EL SEU ENTORN

HOMOGENEÏTZAR LA GESTIÓ DELS
SENDERS DE L’ILLA I CREAR UNA ÚNICA 
XARXA DE CAMINS QUE UNEIXI EL CONTORN 
AMB L’INTERIOR DE L’ILLA

AUGMENTAR A MÉS DE LA 1/2 ELS 
DESPLAÇAMENTS DE LA MOBILITAT
QUOTIDIANA URBANA A PEU
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El TORO: 358 m.

CAMI DE CAVALLS:  135 m.  Punt més alt                        

=

CLASSIFICACIÓ: PLATGES, SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

CAMÍ DE CAVALLS I UNITATS DE PAISATGE

ALLOTJAMENT I RESTAURACIÓ 

PARADES DE BUS I APARCAMENT

PLATGES, SERVEIS I INFRAESTRUCTURES: 
        platja urbana amb serveis
        platja urbana amb accés rodat i serveis mínims
        platja sense accés rodat ni serveis mínims

PARADES DE BUS I APARCAMENT

ALTITUD DEL CAMÍ DE CAVALLS
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La importància de la recuperació del Camí de Cavalls 
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COMPROMÍS

TURISME ALTERNATIU

FER SALUT

RECUPERACIÓ

DIVERSIFICACIÓ DE L’OFERTA

CONNEXIÓ URBANA

XARXA DE SENDERS

LEGISLACIÓ

SENTIMENT DE PERTINENÇA

AUTOMÒBIL-DEPENDÈNCIA

 DEGRADACIÓ PAISATGÍSTICA

INCONNEXIÓ

MANCA INFRAESTRUCTURAL

DESPROTECCIÓ

FRE INNOVADOR

SATURACIÓ LITORAL

ESTACIONALITAT

HOMOGENEÏTZACIÓ PASIATGÍSTICA

Crisi econòmica
Fre o retard en la creació de nous itineraris o di�cultats en el manteniment dels 
existents, així com una barrera per a projectes d’àmbit urbà o di�cultats per 
millorar la convivència dels diferents mitjans de desplaçament.

Infraestructures i urbanitzacions
La creació de noves infraestructures i l’ampliació d’àrees urbanes existents 
poden arribar a saturar l’espai litoral i interior, amb els consegüents danys 
col·laterals sobre el Camí de Cavalls, la resta de camins de l’interior, així com tot 
el paisatge de l'illa.

Els efectes de l’estacionalitat
L’estacionalitat de la temporada turística provoca una sobresaturació de l’espai, 
tant en àrees urbanes com en senders, i dels recursos durant el mateix període.

L’abandonament agrícola i de les explotacions agro-
forestals
La dinàmica d’abandonament agrícola i de les explotacions agroforestals ha 
suposat una disminució de la superfície d’aquestes, generant l’homoge-
neïtzació del paisatge i grans espais boscosos.

AMENACES

Dependència de l'automòbil
Existeix una gran dependència de l'automòbil sobretot pels desplaçaments 
entre pobles veïns, amb la presència de turistes s'incrementa l'ús i la depend-
ència del cotxe.

Pes de les urbanitzacions al litoral
Les urbanitzacions del litoral empobreixen el patrimoni paisatgístic. Gran part 
de les platges i dels camins de la costa sud estan fortament urbanitzats per 
acollir el turisme de platja.

Falta de serveis i connexions
Existeix una presència desigual en quant a serveis d'hostatgeria i restauració al 
llarg de tot el Camí de Cavalls. Hi ha poca connexió per accedir en transport 
públic a la part Nord del Camí de Cavalls. Tot hi haver-hi un gran nombre de 
camins i de rutes per fer a peu a l'interior de l'illa, existeix una manca de connex-
ió entre elles.

Equipaments informatius
Els equipaments informatius existents en el transcurs de les rutes són poc 
homogenis, els panells informatius existents podrien servir per promocionar 
més el gran patrimoni històric, natural, paisatgístic i cultural existent en l'illa.

Fragilitat vers els ecosistemes
Zona de protecció especial solament al Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau, tot 
i existir una gran pressió sobre els recursos naturals  i el paisatge de tot l'illa, 
especialment a l'estiu.

DEBILITATS

La mobilitat a peu com exemple de sostenibilitat
El creixent compromís per reduir els nivells de contaminació ambiental ens 
condueix a un increment dels desplaçaments i a la substitució de la mobilitat 
motoritzada. A Menorca les infraestructures existents per moure’ns a peu són una 
alternativa cada vegada més ferma.

El moment del senderisme
El senderisme ha començat a destacar com un esport de moda, una de les activi-
tats d’oci més atractives i vinculat a un nou tipus de turisme de qualitat que no 
associem clarament al turisme estacional.

La importància internacional del Camí de Cavalls
Gràcies a les feines de recuperació del Camí de Cavalls durant les darreres dècades, 
el 2010 es va inaugurar com a camí públic inclòs dins les rutes de gran recorregut 
europees sota la referència GR223.

La diversi�cació de l’oferta turística
La diversi�cació de l’oferta turística i la segmentació del mercat, proposant 
productes diferenciats i de qualitat, tenint com a principal reclam les qualitats 
paisatgístiques i ambientals, s’han de convertir en el principal reclam turístic.

OPORTUNITATS

Important grau "d'autocontenció" i la bona estructura 
urbana per a vianants
El percentatge d’autocontenció a l’illa és molt elevat, potenciat per una estructura 
urbana per a vianants molt ben estructurada, que ofereix, a més, una bona 
connexió entre els diferents centres urbans.

Marc legal com a �gura de protecció i obertura de 
camins
L'existència d’una legislació associada al Camí de Cavalls ha permès l’obertura i la 
regulació d’aquest, a més de la seva recuperació i manteniment.

El Camí de Cavalls com a element d'identitat menorquí
La implicació de la població menorquina en la defensa i recuperació del Camí de 
Cavalls i del paisatge associat, han generat un gran valor d'identitat a l’entorn 
d’aquest element, amb un arrelat sentiment  de pertinença.
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PROMOCIONAR LA MOBILITAT A PEU ALS 
NUCLIS URBANS A PARTIR DE LA MILLORA 
D’INFRAESTRUCTURES I MOBILIARI URBÀ, 
INCREMENTANT LA SEGURETAT I TRACTANT 
TEMES ESPECÍFICS COM EL TURISME, EL 
COMERÇ, L’ESCOLA I LA FEINA, I A TRAVÉS DE 
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ.

CREAR UNA ÚNICA XARXA DE CAMINS QUE 
UNEIXI EL CONTORN I L'INTERIOR DE L'ILLA, 
EL QUAL OFEREIXI TOTS AQUELLS SERVEIS 
NECESSARIS. PEL SEU DESENVOLUPAMENT 
ÉS NECESSARI CREAR EL CONSELL INSULAR 
DE SENDERS..

CREACIÓ D’UNA MARCA ÚNICA QUE UNEIXI 
L’OFERTA DE CAMINS, PROMOCIONANT 
L’ILLA A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALS D’IN-
FORMACIÓ, JUNTAMENT AMB LA VARIADA 
OFERTA DE MOBILITAT URBANA.  AIXÍ 
MATEIX MENORCA S’HA DE CONVERTIR EN 
UN PUNT DE TROBADA PER A L’ESTUDI DE LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE DES D’UNA 
PERSPECTIVA ACADÈMICA, NACIONAL I 
INTERNACIONAL.

Participa amb el C.I.S.

 ChangeStreets
Anys de 

realització

3
4

1
2

Infraestructures Seguretat - Accés

Història 
Naturalesa 

Paisatge

Serveis
Economia

PromocióParticipació

Mm€

Prof. Ext.OBSAMUE AJT. MUN.C.I.S.C.I.M. U.I.B.

Millora de les infraestructures i del 
mobiliari urbà per potenciar i ampliar la 
xarxa de vianants existent, amb la �nali-
tat de fomentar la mobilitat a peu en els 
desplaçaments que efectuen els ciuta-
dans, en diferents hores del dia o en 
períodes especí�cs de l'any, per facilitar 
a la població, tant la resident com la 
visitant, la seva mobilitat quotidiana i 
d'esbarjo.

 - àrees i carrers amb risc de congestió d'au-
tomòbils 
-  àrees i infraestructures que no responen a 
uns criteris mínims

- model d'aplicació i intervenció segons la 
tipologia de problemàtica 
infraestructural

- canals de difusió i comunicació per a visitants 
per informar-los de l'estat de la xarxa de 
vianants 

- adaptació i integració de senyalització horit-
zontal i vertical, del mobiliari urbà
-  instal•lació senyalització visible, de formes i 
colors per informar als vianants  
-  proposta de recorreguts alternatius en els 
trams de major congestió 
-  incorporació d'elements físics (arbres, fonts, 
bancs, etc.) per crear espais més agradables al 
llarg dels recorreguts

- promoció de la nova xarxa de recorreguts 
alternatius

0 3 6 9 Km

Trams que necessiten intervencions 
d’infraestructura i connectivitat i zones on 
manquen serveis d’accessibilitat a l’entorn 
dels senders

Àrees d'aplicació dels projectes 
d'escala urbana

Trams d’alt interès a l’entorn dels senders 
i zones on manquen serveis d’hostaleria i 
restauració en relació als senders

Anys de 
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 Branques urbanes

Senyalització d'espais i creació de 
rutes temàtiques (turística, comercial,  
escolar, etc.) per incentivar la mobili-
tat a peu entre la població a l'hora 
d'efectuar els seus desplaçaments per 
motius quotidians o d'esbarjo. 
Aquestes rutes unides a la mobilitat 
habitual per connectar serveis, activi-
tats del barri, punts d'interès i espais 
públics, incentivarà  la creació d’un 
model de xarxes de vianants adap-
table a tots els nuclis urbans.

Infraestructures Seguretat - Accés

Història 
Naturalesa 

Paisatge

Serveis
Economia

PromocióParticipació

Mm€

OBSAMUE C.I.S.C.I.M. Prof. Ext. Ciutad.AJT. MUN.

- establiments comercials, espais públics 
i serveis

- elaboració d’itineraris per a cada un 
dels centres urbans

- procés participatiu en la discussió del 
disseny de les rutes

- instal•lació del mobiliari urbà i dels 
elements informatius.
- senyalització amb figures, formes i 
colors per als recorreguts temàtics.

- promocionar i publicitar la iniciativa

Realització de campanyes de sensibi-
lització per fomentar nous hàbits 
entre la població a través de la 
re�exió i l'educació, incentivant la 
mobilitat a peu. Efectuar campanyes 
divulgatives dels bene�cis de cami-
nar, explicant els avantatges d'em-
prar una mobilitat més sostenible, i 
de com aquest tipus de mobilitat 
permet desplaçar-se d'una forma 
segura, al mateix temps que possibli-
ta descobrir una ciutat rica pels seus 
trets d'identitat.

Anys de 
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Infraestructures Seguretat - Accés

Història 
Naturalesa 

Paisatge

Serveis
Economia

PromocióParticipació

Mm€

- elements que es proposaran a les campanyes promo-
cionals
- model gràfic i eslògan eficaç 

- canals i mitjans d’informació i publicitat, segons el 
context que es tracti

- distribució de tots els elements publicitaris

- esdeveniments en espais públics per promoure la 
mobilitat a peu i estimular la socialització i la participa-
ció de la col•lectivitat

Prof. Ext.OBSAMUE ADJ. MUN.C.I.S.C.I.M. U.I.B.

Sensimobilitació

Creació de l’òrgan de gestió “Consell Insular 
de Senders”per a la conservació i restaura-
ció dels camins i senders de l’illa, i la defen-
sa de la biodiversitat natural i paisatgística. 
Es crearan activitats de voluntariat, esdeve-
niments esportius, educatius i culturals, per 
sensibilitzar la població pel manteniment 
de la xarxa de senders alhora que potenciar 
un atractiu fora de la temporada turística. Es 
col•laborarà amb l’OBSAM per crear una 
nova guia que cobreixi la nova xarxa, elabo-
rar censos, cartogra�a i catalogació 
d’espècies. 

Infraestructures Seguretat - Accés

Història 
Naturalesa 

Paisatge

Serveis
Economia

PromocióParticipació

Mm€
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- activitats de voluntariat, estades, aprenentatge i 
col•laboració a temps parcial per desenvolupar tot 
el sistema de senders

- cens, cartogra�a, catalogació d’espècies de �ora i 
fauna, i en general dels elements històrics i identi-
taris de l’illa, que necessitin la protecció, gestió i 
manutenció per part del C.I.S. 

- col•laboració entre el C.I.S., l’OBSAM i aquelles 
persones interessades, per escriure una nova guia 
que cobreixi tota la xarxa de camins

- sensibilitzar la comunitat pel manteniment i la 
cura de la xarxa

- proposta d'esdeveniments esportius, educatius i 
culturals al llarg de la xarxa de senders, especial-
ment fora de la temporada d'estiu

OBSAMUE AJT. MUN.C.I.S.C.I.M. U.I.B. Ciutad.
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C.I.M.

U.I.B.

AJT. MUN.

C.I.S.

C.I.M.

funcionsmembres

Ciutad.

Consell Insular de Senders
- coordina les activitats privades associades al senderisme. 
- organitza i executa projectes que concerneixen als senders de Menorca. 
- col•labora amb els òrgans de direcció política
- vetlla per l'aplicació de les directrius generals dels plans i programes 
- vetlla per la combinació òptima dels recursos tecnològics, naturals, paisatgís-
tics i històrics al llarg dels senders i de les zones suburbanes de l'illa de Menor-
ca
- promou i incentiva el desenvolupament d'activitats promocionals de la infra-
estructura 
- veri�ca constantment el grau de qualitat i d'e�ciència de la xarxa
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Garantir l’accessibilitat a la xarxa costanera i inte-
rior de senders amb polítiques de recuperació i 
integració d’itineraris, i la implantació del Pla 
Especial del Camí de Cavalls per a la totalitat de 
camins i senders de l’illa. 
S’incorporaran les infraestructures d’allotjament 
necessàries per cobrir la totalitat de l’illa, i indica-
dors il•lustratius que descriguin l’hàbitat natural, 
el paisatge, i els elements culturals i històrics 
més destacats del tram on es situïn. Així mateix 
es proposa participar en un projecte europeu 
per �nançar la creació i tematització de la xarxa.

Senderisme en el Paisatge

- identificació i cartogra�a dels trams i senders 
per desenvolupar nous itineraris, per iniciar 
intervencions de connexió, de restauració i 
d’infraestructura

- projecte europeu per finançar la creació, restau-
ració i tematització de la xarxa de senders

- enllaços més eficaços que connectin la xarxa 
costanera amb l’interior, afavorint els camins 
aïllats de les rutes principals, i aquells amb rique-
sa paisatgística i natural 
- trams que pertanyen a terrenys privats per 
iniciar polítiques i plans d’actuació 
- implantar el Pla Especial del Camí de Cavalls per 
a tots els camins i senders

- projectes per a la incorporació d’ infraestructu-
res i la remodelació dels camins 
- millorar la seguretat als laterals dels camins i en 
general d’aquells terrenys més exposats al risc de 
desplaçament 
- instal•lació de la senyalització i cartells per infor-
mar i a més per protegir

- projecte i campanya promocional.
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Reutilització i restauració d’elements històrics 
abandonats o amb poca utilització per crear una 
xarxa de serveis (hostaleria, restauració o 
productes típics) al llarg de l’itinerari, especial-
ment a les zones amb escassa presència d’ 
instal•lacions. Per això es recolliran demandes 
d’aquells agents locals que s’hi vulguin incorpo-
rar, i es crearà un estudi d’estàndards de qualitat 
que hauran d’assolir aquestes activitats. Es 
pretén crear un certi�cat verd per garantir la 
qualitat d’aquests serveis en temes de sostenibi-
litat. 

reUse Activities
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- identificació i cartogra�a d’aquelles àrees 
adequades pel desenvolupament de nova 
activitat

- recollida de les demandes d’aquelles activi-
tats locals que vulguin formar part de 
la xarxa de serveis al llarg dels senders

- estudi d’estàndards de qualitat que es 
pretén que assoleixin aquests activitats 
- facilitats o incentius que es donaran als 
serveis o activitats per  realitzar els  ajusta-
ments necessaris per assolir els estàndards de 
qualitat.

- mètodes d’intervenció per a la recuperació 
d’elements històrics 
- restauració d’aquells edificis que es vulguin 
recuperar

- ajustaments estructurals, tecnològics i de 
serveis generals que hagin d’incorporar els 
privats 
- consolidació i integració dels serveis lligats a 
la xarxa de senders

- campanya promocional

OBSAMUE AJT. MUN.C.I.S.C.I.M. Prof. Ext. Ciutad.

Creació d'una única marca "brand" o 
eslògan,  amb la �nalitat d'unir les activitats 
locals i la imatge de Menorca associada a la 
xarxa de camins, a l'oferta de serveis, i als 
valors que es 
vinculen amb aquesta xarxa; amb l'objectiu 
de promocionar una oferta alternativa i 
sostenible vàlida per a tot l'any. 
Al mateix temps, que l'illa sigui un lloc de 
referència en 
quant a la realització de seminaris, conven-
cions o estudis relacionats amb la formació 
en termes de mobilitat sostenible.

Big “Brand” Theory

Anys de 
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3
4

1
2

- elaboració del contingut de la campanya promocional 

- marca, “brand” o eslògan a través del qual es vol donar a conèixer

- primera edició d’una sèrie de seminaris acadèmics internacionals 
on es discutiran temes com la mobilitat sostenible a peu

- esdeveniment internacional per inaugurar la nova marca

- adopció de la nova marca

OBSAMCAIB AJT. MUN.C.I.S.C.I.M. U.I.B. Prof. Ext.
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Desenvolupament de canals d'informació basats 
en les noves tecnologies on es difongui la mobilitat 
a peu i els tipus de turisme que hi estan relacionats. 
Paral•lelament s'incentivarà la utilització de serveis 
tecnològics entre els operadors locals per garantir 
l'oferta de qualitat entre els usuaris.

- tots aquells conceptes i el contingut que s'hi vol incorporar en aquests 
canals informatius
- participació en un projecte europeu per finançar la xarxa de senders amb 
una oferta “smart”.

- desenvolupament dels mitjans informatius: 
pàgina web,  aplicació de senders de Menorca i per a la mobilitat urbana 
quotidiana, 
vídeo promocional publicitari a nivell internacional.

- difusió del vídeo publicitari a nivell internacional.
- promoció dels mitjans informatius en, revistes, pàgines web especialitzats 
en senderisme i mobilitat sostenible.

- promoció de la pàgina web i de l’aplicació tant a turistes 
com als possibles usuaris locals.
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Menorca Glocal

PAPER

Intervenció estructural

Procés participatiu

Finançament

Promoció i difusió

Anàlisi o estudi tècnic

Coordinació
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Ajuntaments municipals

GOB Menorca

OBSAM

Consell Insular de Menorca

Universitat de les Illes Balears

Consell Insular de Senders

Professionals externs

Unió Europea

Ciutadans i el sector 
empresarial implicat






