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1. INTRODUCCIÓ

Aquest projecte es basa en un estudi sobre la possible transformació cap a un model
d’agroturisme sostenible, d’una Finca a Menorca, anomenada Mongofra. S’orientarà amb els
nous reptes que es planteja la Política Agrària Comunitària (PAC) de la Unió Europea, els quals
es centren en la seguretat alimentària, el canvi climàtic, la gestió sostenible dels recursos
naturals, la conservació del paisatge i el manteniment d’una economia rural viva.
Els gestors de la finca, en l’actualitat, estan realitzant els tràmits per tal de que Mongofra sigui
una casa d’agroturisme. En el cas de l’estudi en concret, es vol aportar una visió més amplia i
sostenible del que avui en dia ofereix aquest sector. Es proposa que l’activitat productiva de la
finca es centri en la vinificació, com espai de visualització d’una activitat històrica agrícola de
l’illa, fomentant la implicació de la població local i turistes en l’elaboració del vi local amb
Indicació Geogràfica Protegida de Menorca, el Vi de la terra Illa de Menorca. A més, es
promourà l’interès, de la població local i dels turistes habituals, per Mongofra, una zona fins
ara tancada al públic en general. Tot això, sense oblidar-se del benefici econòmic que
comporta el turisme, promocionant la finca com un referent d’agroturisme vinícola, per tal de
que en temporada alta els visitants de l’illa que busquin una alternativa al turisme de sol i
platja trobin en Mongofra el seu lloc per descansar en una autèntica finca menorquina, gaudir
de la naturalesa i d’una platja pràcticament verge i a més, formar part de l’activitat productiva
aprenent tot el procés d’elaboració del vi en família, parella o amics, podent-lo degustar a la
finalització de l’estada juntament amb els productes locals de l’illa, mitjançant la
comercialització d’aquests productes en una agrobotiga.
Per arribar a assolir aquesta transformació, es farà un estudi de camp de tots els cellers de la
illa per tal de conèixer l’activitat actual del sector i amb quines condicions s’elabora el vi local;
es visitaran agroturismes amb un perfil semblant al que es pretén aconseguir amb aquest
projecte; també es visitaran agrobotigues referents a l’illa per veure de primera mà quins són
els productes locals que venen; es realitzaran entrevistes a altres actors del sector, com
l’administració pública, associacions privades de gastronomia, grups ecologistes, directors
d’instituts agrònoms... per obtenir més coneixements del tema; i finalment, es farà un estudi
de la viabilitat del sòl per conrear les vinyes i per conèixer quina varietat de vinya és la més
adequada per conrear a Mongofra, s’investigarà quin tipus d’acord de custòdia té la finca amb
el GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa), quines mesures s’han d’aplicar
perquè la finca obtingui una ecoetiqueta europea i perquè el vi produït a Mongofra tingui la
categoria d’Indicació Geogràfica Protegida.
Tot això, tenint en compte les repercussions negatives que pot tenir l’aplicació d’una vinya al
Parc Natural s’Albufera d’Es Grau i a Menorca, declarada Reserva de Biosfera el 8 d’octubre de
1993. Així, basant-se sempre en realitzar un mínim impacte negatiu sobre el medi ambient,
promovent un producte ecològic i, per tant, utilitzant adobs i fertilitzants orgànics, tècniques
biodinàmiques i agroforestals, filtres verds i incentivar l’ús de les energies renovables, tal i com
s’ha realitzat en anteriors estudis, veure G. Coll et al (2014) “Autosuficiència energètica i
hídrica a la finca de Mongofra Nou”.
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2. ANTECEDENTS
2.1. Medi Natural de Menorca
Menorca és un territori ric en patrimoni natural. A l’illa, i els illots que l’envolten, es poden
trobar la major part dels ecosistemes característics d'aquesta regió, excepte els fluvials i els
muntanyencs.
El seu paisatge és un petit mosaic, l’esquelet del qual el formen extenses zones agrícoles i
ramaderes, parcel·lades amb antigues parets de còdols, juntament amb boscos d’alzines,
ullastres i pins.
La característica del relleu de Menorca és un terreny pràcticament pla, encara que s’hi troben
petites elevacions com la Muntanya Toro, amb una cota màxima de 358 metres. L’illa es troba
situada al centre del Mediterrani occidental, amb una distància màxima entre els seus dos
punts més distants (Ciutadella i Maó) de 47 Km i amb una extensió de costa de 216 Km.
L’illa es troba dividida en dues grans unitats geològiques, gairebé simètriques amb algunes
diferències en el relleu i els materials. Al sud de l’illa es troba la Regió del Migjorn amb uns 435
Km2 i al nord de l’illa es situa la regió de la Tramuntana amb uns 267 Km2; aquesta regió és la
més antiga de les Illes Balears i consta d’un relleu agrest i desgastat, sent la seva costa
accidentada.
L’ illa també compta amb nombroses espècies endèmiques, és a dir, exclusives d'aquesta illa o
bé compartides amb altres terres properes com Mallorca, Còrsega i Sardenya. Aquesta barreja
de generalitats i singularitats fa especialment atractiu el patrimoni natural d'aquest territori de
poc més 700 km2 de superfície.
2.1.1 Geologia
Menorca, tal i com es veu
il·lustrada a la següent figura
2.1, està formada per una
gran varietat de rocam de
diferents edats. El seu origen
es situa entre el final del
Silurià i el principi del
Devonià, ambdós períodes
inclosos
dins
l'era
paleozoica.

Figura 2.1. Regions de l’Illa de Menorca. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OBSAM.
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La divisió de l’illa comentada en l’apartat anterior, queda separada per una línia imaginària
que comença al Port de Maó, continua aproximadament per la carretera principal fins al Pla
Verd, a mig camí entre Ferreries i Ciutadella, on canvia la seva trajectòria en direcció nord
fins a Cala Morell.
La regió del Sud o Migjorn està formada per uns materials homogenis, regulars i rectilinis que
no han sofert cap tipus de moviment tectònic important i per això el seu relleu és poc
accidentat, presentant una plataforma plana i inclinada cap a la costa meridional amb profunds
barrancs.
La regió del nord o Tramuntana està formada per un tipus de roca molt més antiga i variada,
amb un mosaic de materials de diferents colors, edat i composició, contant amb un relleu
agrest i desgastat on es combinen roques dures i toves.

2.1.2 Climatologia
La situació geogràfica de Menorca fa que es classifiqui el seu clima com a Mediterrani, sent
aquest temperat (ni sec ni humit); fortament estacional pel que fa a la humitat, amb hiverns
més o menys plujosos, estius molt secs i calorosos, amb tardors i primaveres variables tant en
temperatures com en precipitacions.
Pel que fa a la temperatura de l’illa, aquesta es comporta de manera estacional. Assolint uns
valors màxims als mesos d’estiu i uns minims als mesos d’hivern.
La tramuntana és un factor climàtic amb una gran rellevància a la illa; aquest vent del nord
bufa amb força durant els mesos d’hivern i es va suavitzant durant els mesos d’estiu.
El clima de Menorca és el resultat d’una sèrie de factors com els astronòmics (durada del dia i
altura del sol), geogràfics i meteorològics.
Menorca, en relació als factors geogràfics, es troba situada al marge oriental de l’oceà Atlàntic
i al marge occidental d’una massa continental, l’eurasiàtica. Junt amb la circulació general de
masses d’aire i aigua fa que a Menorca el clima sigui molt més suau.
En relació als factors climàtics les temperatures extremes rarament superen els 35ºC a l'estiu i
rarament davallen dels 0ºC a l'hivern. Els vents poden superar amb relativa facilitat els 100
km/h en els temporals més forts de l'hivern. La mitjana de les precipitacions anuals oscil·la
segons la zona de l'illa entre els 450 i 650 mm. La temperatura mitjana anual es situa al voltant
dels 17ºC, amb una mínima anual de 14ºC i una mitjana màxima anual de 22ºC.
La figura 2.2. mostra l’evolució de la temperatura (Cº) i les precipitacions (mm) mitjanes anuals
dels darrers vuit anys en Maó.
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S’observa que les precipitacions pràcticament no han variat res durant el llarg del temps però
en canvi, les precipitacions sí que han variat. Essent l’any 2010 el més plujós i el 2006 el menys
plujós.
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Figura 2.2. Climograma dels darrers vuit anys a Maó. Font: Elaboració pròpia apartir de dades de
Tu tiempo Network, S.L.

2.1.3 Espais Naturals protegits
Al 1980 es va començar a treballar la Xarxa d’espais naturals protegits de Menorca amb la
publicació per part del Consell Insular de Menorca de Zones d’interès botànic i ecològic de
Menorca. Aquest estudi va ser elaborat per la Dra. Mª Àngels Cardona, en el qual es van
identificar les àrees que s’havien de protegir per tal d’assegurar la conservació del patrimoni
natural de Menorca.
Al 1991 es van protegir gran part d’aquestes zones amb una nova llei que declarà 19 Àrees
Naturals d’Especial Interès (ANEI).
El 8 d’octubre de 1993 Menorca fou declarada Reserva de Biosfera per part de la UNESCO
gràcies a una iniciativa de l’Institut Menorquí d’estudis i del Consell Insular de Menorca,
ampliat el 29 d’octubre de 2004.
Al 1999 la xarxa d’espais naturals protegits s’estén a la zona marítima, amb la declaració de la
Reserva Marina del Nord de Menorca.
L'any 2003 es va aprovar l'ampliació del Parc Natural i la declaració de les reserves naturals de
l'illa des Porros, S'Estany, la Bassa de Morella, Es Prat i l'illa d'en Colom.
9
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Actualment es demana a les administracions competents, la declaració de l'illa de l'Aire com a
Reserva Natural Marítima – Terrestre, però el procés es troba aturat. Aquesta illa només està
protegida amb les figures de LIC (Lloc d'Interès Comunitari), la ZEPA (Zona Especial Protecció
d'Aus) i l’ANEI.
El Consell Insular de Menorca ha optat per la sostenibilitat de la reserva per a que les futures
generacions d’habitants i residents puguin continuar gaudint dels seus recursos naturals i la
bellesa paisatgística.
2.1.4 El Paper del Parc Natural de s ’Albufera d’Es Grau

Tota la superfície de la zona d’estudi, on està
ubicada la finca Mongofra, es troba dins el Parc
Natural de s’Albufera d’Es Grau. Per això, es
considera de vital importància conèixer més
detalladament què inclou el parc i de quina
forma es gestiona.

Figura 2.3.- Delimitació del Parc Natural de s ’Albufera
d’Es Grau. Font: Obsam.

Aquest Parc Natural posseeix una sèrie de valors
de caràcter ambiental, paisatgístics i culturals
molt significatius, que han implicat que es
catalogui l’espai com a tal per ser la zona humida
més important de Menorca i de les més
importants dins el Mediterrani occidental. El Parc
Natural es troba ubicat al nord-est de l’illa, tal i
com es pot observar en la figura 2.3., en els
termes municipals de Maó i d’es Mercadal.
L'extensió total d’aquest ascendeix a 5.066,95
hectàrees on el 34,2% correspon a superfície
marina i el 65,8% restant a superfície terrestre.

Al Parc Natural es poden distingir tres grans àrees: s'Albufera d’Es Grau, l'illa de Colom i el Cap
de Favàritx-Prat de Morella. Cadascuna de les àrees destaca per la gran varietat d'ecosistemes
i aspectes paisatgístics.
Tot l’espai protegit posseeix una gran diversitat d'ambients, amb major o menor grau
d'intervenció humana, trobem: terrenys agrícoles i ramaders, zones humides, boscos, un litoral
amb penya-segats, platges, illots i zona marina.
En relació a la flora del parc cal destacar que la màquia marina o menorquina (Prasio-Oleetum
silvestris), és l’espècie més estesa i de forma minoritària trobem la màquia d’ullastre (Olea
Europea sylvestris). Encara que, a l’illa d’en Colom i a Favàritx predomina la màquia litoral.
Paral·lelament, la massa forestal esta constituïda principalment per pinars de pi blanc (Pinnus
halepensis), alzines (Quercus ilex) i bosquets de tamarells (Tamarix africana); per una altra
banda, trobem que el borró (Ammophila arenaria), el narcís de mar (Narcissus ssp) i la ruda
(Ruta ssp), són les espècies dominants i les zones agrícoles es dediquen al farratge de bestiar.
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Respecte l’Albufera, trobem que en les seves zones humides abunden les plantes submergides
a l’aigua com ara el càrritx (Ampelodesmos mauritanica) i joncs (Juncus spp).
Les aus representen el grup dominant de la fauna del parc. En les zones pròximes al litoral es
concentren el nombre més gran d’espècies endèmiques de Menorca com el fals aladern i el
safrà i d’altres com ara els roquers solitaris (Monticola solitarius), coloms salvatges (Columba
Livia) i falcons pelegrins (Falco pregrinus). A les zones de massa forestal es concentren el liró i
la tórtora comuna. A les zones humides, podem trobar aus aquàtiques estacionaries com ara
l'ànec xiulador (Anas penelope), i el corb marí gros (Phalacrocorax carbo); i d’altres fixes, com
per exemple l'ànec de coll-verd (Anas platyrhynchos), la fotja (Fulica atra) i el cabussó petit
(Gavia stellata). Els amfibis característics de les basses són les granotes i gripaus, mentre que
l'anguila (Anguilla anguilla), la gambúsia (Gambusia holbrooki) i la llissa (Mugil cephalus) són
els peixos característics de la llacuna.
Finalment, trobem una gran varietat d'elements propis del patrimoni cultural de Menorca que,
a més, són testimoniatge de la convivència de les persones amb la naturalesa des de temps
prehistòrics. Destaquen els elements d’origen arqueològics com les navetes, talaiots, taules; i
els d’origen etnològic com, per exemple, les parets de pedra en sec construïdes amb pedres
unides sense argamassa.

a. Normativa associada al Parc Natural de l’Albufera d’Es Grau.
El Parc Natural es va crear amb la intenció de protegir i conservar certs espais naturals, amb
unes característiques especials, però paral·lelament permetent, de forma equilibrada,
l’activitat humana. Per tal de poder garantir aquests propòsits es van elaborar una sèrie de
normatives que legalment s’han de complir en la totalitat de l’extensió del parc. En altres
paraules, el Parc Natural de l’Albufera d’Es Grau té associada una legislació que determina la
seva gestió i funcionament, la qual s’especifica a continuació:
-

-

-

-

Llei 1/1984, de 14 de març. Ordenació i protecció d’àrees naturals d’interès especial.
Una de les pioneres a tot l’Estat espanyol. Crea la figura d’àrea natural d’especial
interès (ANEI).
Llei estatal 4/1986, de 7 de maig. Declaració de «s' Albufera d'Es Grau», com Àrea
Natural d'Especial Interès (ANEI).
Decret 50/1995, de 4 de maig. Creació del Parc natural de s’ Albufera des Grau, l’illa
d’en Colom i el cap de Favàritx. Aquesta llei suposa la creació del primer i actualment
únic Parc Natural de Menorca.
Decret 51/2003, de 16 de maig. Ampliació del Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Aquest decret suposa l’ampliació del Parc natural en direcció al port d’Addaia i la
declaració de les reserves naturals de les illes des Porros (Addaia), s’Estany, la bassa de
Morella, es Prat i l’illa d’en Colom i, també, la inclusió de part marina. El Parc Natural
és el nucli de la Reserva de Biosfera de Menorca.
Xarxa Natura 2000, que inclou:
 Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) d’acord amb la Directiva Europea
79/409 de protecció de les aus que obliga a mantenir les poblacions d’aus i els seus
hàbitats en bon estat.
 Proposta del Parc com a Lloc d’Interès Comunitari(LIC) segons la directiva 92/43.
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b. Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural.
De tota la legislació de l’anterior punt, es va elaborar el PRUG, que correspon al Pla Rector d’Ús
i Gestió del Parc Natural de s’Albufera des Grau i de les reserves naturals de l’Illa des Porros,
s’Estany, la Bassa Morella, es Prat i Illa d’en Colom. Al PRUG es troben detallades totes les
activitats aplicables a tota la superfície del parc que tenen la finalitat de conservar i protegir el
medi natural, cultural, de la flora, fauna, el paisatge i sistemes naturals terrestres i marins. A
continuació, però, només es detallen les activitats autoritzades, regulades i prohibides que
afecten directament i indirectament a la zona d’estudi, Mongofra.
i) Normativa per la conservació del medi natural i cultural
a. ACTIVITATS PROHIBIDES:
 Accions que redueixin la cobertura formada per masses de vegetació natural,
a excepció dels casos permesos o autoritzables establerts en el PRUG.
 Abocar, emmagatzemar, dipositar, enterrar, transformar o incinerar
escombraires, enderrocs o altres tipus residus, així com substàncies tòxiques i
perilloses. Excepció: restes d’origen forestal.
 Circular amb vehicle de motor fora de les zones destinades a aquests i
estacionar en domini públic. Excepcionalment sí que es permetrà en cas
d’emergència, per motius de gestió del Parc Natural o realització de labors
agràries.
 Acumulació de purins de forma que s’alterin les condicions físiques i
biològiques del sòl i aigües.
ii) Normativa per a la protecció de la flora i la fauna
b. ACTIVITATS PROHIBIDES:
 Introduïr exemplars d'espècies, races o varietats de fauna o flora no autòctona,
parant especialment atenció a la plantació d'espècies exòtiques potencialment
invasores de flora amb perill de naturalitzar-se en el mitjà natural.
 Qualsevol activitat que pugui afectar a espècies de fauna i flora d'interès natural.
 Emetre llum, so o vibracions de forma injustificada i en circumstàncies susceptibles
de causar molèsties per al manteniment de la vida silvestre, l'ús públic o sobre la
resta dels aprofitaments.
c. ACTIVITATS REGULADES:
 El tancat de finques i la modificació dels tancaments existents.
 Accedir per camins que discorrin per finques privades per motius de prevenció i
extinció d'incendis.
iii) Normativa per a la protecció del paisatge i els recursos culturals.
a. ACTIVITATS PROHIBIDES:
 Realitzar inscripcions, senyals, signes o dibuixos en els elements del mitjà natural,
així com sobre panells informatius i en qualsevol tipus de bé moble o immoble.
Excepcionalment sí que es permetrà per motius de gestió de l'espai protegit per part
de l'Administració o de les finques pels seus propietaris.
 Deteriorar o destruir la infraestructura pròpia de l'espai protegit.
 Llençar escombraries fora dels contenidors establerts, abandonar ferralles o
dipositar maquinària, vehicles materials o desfets a l'aire lliure.
12

MONGOFRA NOU REFERENT D’ENOTURISME SOSTENIBLE A MENORCA



Qualsevol acció que deteriori el patrimoni arqueològic, paleontològic o etnològic.
Instal·lar sistemes de generació d’energia renovable excepte que la seva finalitat
sigui l’ús domèstic individual.

2.2. Agricultura a Menorca
Menorca des de sempre s’ha caracteritzat per tenir un model agrari eminentment ramader,
que començà a finals del segle XIX i que al llarg del segle XX eclipsarà la resta de produccions
agràries a l’illa, fins al punt d’eliminar una part molt important de la diversitat agrària d’antany,
minvant la capacitat d’adaptació del sector agrari menorquí als nous reptes que planteja
l’entorn insular i global, produïnt un cert aïllament respecte a la dinàmica general de l’illa i de
la resta dels sectors.
Antigament, l’illa es basava en una producció tradicional de varietats autòctones a petita
escala, entesa avui dia com agricultura ecològica, suficient per abastir la població local i
visitant. Encara que, a partir de finals dels anys 50, Menorca té una força dependència exterior
d’inputs i un marcat enfocament exportador que portarà a l’illa a ser coneguda com l’illa
mediterrània de les vaques i del monocultiu lleter.
Cap als any 60-70 els agricultors de l’illa comencen a utilitzar adobs nitrogenats i fitosanitaris
de manera generalitzada, modificant així els cultius, les varietats de llavors i les pràctiques
agrícoles que deixen de ser tradicionals.
Aquesta transició cap a l’agricultura convencional va tenir repercussions negatives pels
productors agrícoles de l’illa, degut a l’augment incontrolat de la producció, el qual va
provocar que els costos de producció pugessin i que, a més, els preus de venda baixessin.
També va esdevenir en un empobriment cultural i de biodiversitat del camp menorquí.
Cap als anys 80, molts productors van decidir retornar i reconvertir les seves terres en conreus
tradicionals readoptant la producció ecològica com alternativa viable i sostenible. A més, des
de l’entrada en vigor de la legislació comunitària sobre agricultura ecològica al 1992, molts
productors han optat per aquest sistema de producció, com a conseqüència d’un major
coneixement per part dels consumidors dels productes derivats del cultiu ecològic, i d’una
demanda creixent dels mateixos.
Encara que, el sector agrari està immers, en els darrers anys, en un procés de reestructuració
que es caracteritza per una disminució del nombre d’explotacions familiars i un estancament
de la població ocupada.
Actualment, la dimensió mitjana de les explotacions està al voltant de les 120 hectàrees per
explotació. Això ha fet augmentar la superfície agrària útil i la superfície agrària efectivament
gestionada. Però la disminució del valor afegit brut (VAB) accentua l’escassa contribució del
sector en la generació d’ocupació i d’activitat econòmica (2,4% i 1,7%). Aquest procés es dóna
enmig d’una creixent terciarització de l’economia –al voltant d’un 70% del PIB prové del sector
terciari i, d’aquest, al voltant d’un 40% ve, directa o indirectament, del sector turístic-, d’un
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període de fort creixement urbanitzador i constructor i d’un augment, any rere any, del pes de
la indústria de transformació agrària dins el sector industrial. La realitat agrària, per tant, és la
d’un monocultiu lleter, amb una estructura productiva intensificada i industrialitzada, amb
grans necessitats d’inversions per adaptar-se a les necessitats de la indústria làctia i de les
normatives europees.
Es tracta d’un model agrari amb uns efectes mediambientals, socials, energètics i culturals de
signe i magnitud negatius, cosa que s’ha de tenir en compte en una illa reserva de biosfera. És,
en definitiva, un model agrari ramader no adaptat al territori i amb forts factors limitants
interns.
El nombre d’explotacions actives a Menorca ha disminuït gairebé en un 50% des de l’any 1980,
però des de l’any 1994 hi ha una tendència general estable en el nombre de finques actives.
L’any 2007 hi havia unes 450 finques actives amb declaració de conreus. A la taula 2.1 es pot
observar la superfície del territori ocupat a l’illa pels diferents tipus de conreus.
Taula 2.1. Territori ocupat per l’activitat agroramadera 2002. Font: OBSAM. Elaboració pròpia.

Tipus de conreu
De secà
De regadiu
Intensiu d’hortalisses
Pastures
Total

Superficie
(Hectàrees)
24000
1183
300
4300
29783

A l’any 2002 el total de terres ocupades per conreus era un total de 29.783 hectàrees.

Distribució de la superfície del territori
insular

Conreus
Pastures
Altres

Figura 2.4. Superfície territori insular. Font: OBSAM. Elaboració pròpia.
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A la figura 2.4. s’observa que una tercera part de la distribució de la superfície del territori
insular està destinada als conreus.

Tipus de conreus a Menorca

Farratge
Civada
Ordi, blat i triticale

Figura 2.5. Tipus de conreus a Menorca. Font: OBSAM. Elaboració pròpia.

Encara que en les figures 2.4. i 2.5. sembla que l’agricultura abasta una gran superfície, en
l’actualitat, el sector primari a Menorca té un pes poc important dins l’economia, ja que només
un 2,6% de la població afiliada a la Seguretat Social ho està en aquest sector i les
contractacions només representen un 0,7% de les contractacions totals. Tot i així, l’agricultura
a Menorca des de sempre ha tingut un pes molt important dins el context socioeconòmic i
ambiental de l’illa, gràcies a la gran influència que aquesta té en gran part del territori, jugant
un paper fonamental en el modelatge d’un paisatge en mosaic i en el manteniment de la
biodiversitat que aquest suposa.
A Menorca està sorgint un fenomen important que és l’agricultura d’oci. Una manera de
definir l’agricultura d’oci es aquella en la qual l’objectiu principal no és produir al màxim, sinó
passar-s’ho bé, el temps no és un cost, és un benefici, ja que l’estona que es dedica a cuidar la
terra cultivada diverteix, relaxa i activa, per tant, beneficia física i psicològicament. A l’illa es
troben terrenys a les perifèries dels nuclis urbans on es practica una agricultura d’oci i en molts
d’ells s’han construït cases unifamiliars. També es disposen al voltant de 3.200 cases d’hortal,
que són habitatges aïllats de les xarxes de distribució i sanejament que s’abasteixen d’aigua a
partir de pous propis o comunitaris.
Davant els múltiples factors negatius de l’agricultura convencional, sorgeix la concepció de
l’agroecologia, la qual promou la producció agrícola conservant els recursos naturals
elementals de la producció d’aliments tals com el sòl, l’aigua i la biodiversitat.
Aquestes accions es basen en el respecte a les comunitats rurals, ja que aporten el material
genètic millor adaptat a les condicions locals, i als principis ètics i humans en la realització
d’aquestes activitats. A més, pot ser altament productiva i a la vegada sostenible en producció
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i conservació amb la finalitat de poder solucionar el problema del proveïment d’aliments a una
creixent població humana.
L’agricultura ecològica va prenent importància poc a poc a les Balears, l’any 2013 el nombre
d’inscrits en el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 702
operadors per al conjunt de les Illes Balears, dels quals 514 corresponen a productors i 188 a
elaboradors. Pel que fa a la superfície, l’any 2013 s’han assolit les 29.676,7 hectàrees, de les
quals un 91% tenen la qualificació “Agricultura Ecològica”, un 3% es troben “En Conversió” i el
6% restant es troba en situació de “Primer Any en Pràctiques”. Un 18% de la superfície inscrita
es concentra a l’illa de Menorca. D’aquesta manera, resulta que les hectàrees d’agricultura
ecològica suposen a Menorca un 7,8% de la superfície total. Pel que fa al tipus de cultiu, a l’illa
de Menorca, en la figura 2.6. podem observar la distribució de la totalitat de la superfície
agrícola ecològica inscrita.

Distribució de la superfície agrícola
ecològica
Pastures i farratges
Boscos i recol·lecció
silvestre
Cereals i lleguminoses

Figura 2.6. Distribució de la superfície agrícola ecològica. Font: OBSAM. Elaboració pròpia.

El destí final d’aquestes produccions no és altre que l’alimentació del ramat boví, el
predominant a l’illa de Menorca.
En quant a l’evolució del sector ecològic, a nivell general, l’augment del nombre d’operadors i
nombre d’hectàrees inscrites és continu, any rere any. En la següent taula es pot veure
l’evolució dels darrers 5 anys.
Taula 2.2. Evolució del sector ecològic. Font: elaboració pròpia.

Vector
Nº d’operadors
Nº d’hectàrees
Vinya
Pastures i farratge
Olivar

Augment (%)
14
75
104
74
51

En comparació amb altres sectors, el sector de la vinya és el que ha tingut un augment més
considerable, un 104%.
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2.2.1 Acord de Custòdia i GOB
El GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) és una associació ecologista
sense ànim de lucre que treballa a les Illes Balears des de l'any 1973. La secció insular de
Menorca es va crear el 1977 i actualment té més de 1.200 socis. També té seus
a Mallorca, Eivissa i Formentera. El seu objectiu bàsic és ajudar a assolir una economia
realment sostenible, el que implica necessàriament fer compatibles les activitats humanes
amb els valors ambientals. És una organització no governamental, independent des del punt
de vista polític i econòmic. Els seus càrrecs directius no són remunerats, i les seves activitats es
porten a terme gràcies a la col·laboració de molts voluntaris, que fan possible el funcionament
de diferents projectes, com són el Centre de la Natura de Menorca, el Centre de Recuperació
de Fauna Silvestre, el Viver de planta autòctona, el Programa d'Educació Ambiental per a
escoles i adults i el projecte de Custòdia Agrària amb acords amb més de vint finques agrícoles
de l'illa.
Aquest acord de Custòdia del Territori fomenta la iniciativa privada i voluntària en la
conservació dels valors ambientals. Així, sorgeix la possibilitat d’acollir-se a l’Acord de
Pràctiques Agràries Sostenibles, un acord voluntari entre una finca privada i una entitat de
conservació del medi ambiental per ajudar-se mútuament i que les dues parts surtin
beneficiades. Aquesta iniciativa pretén fomentar sistemes de gestió agrària que puguin
apropar els objectius de viabilitat econòmica (fonamentals per la supervivència del sector
agrari) amb la preservació dels valors ambientals més destacats (fonamentals tant per la
societat menorquina i per a què el propi sector agrari pugui seguir operant en el futur). En el
cas de l’illa de Menorca aquest acord es realitza entre les finques agràries i el GOB, en el qual
les parts es comprometen a treballar per intentar assolir el màxim d’un llistat de mesures que
s’han identificat com a potencialment beneficioses, tant per la viabilitat econòmica com per la
conservació dels valors naturals. Les dues parts signen un conveni privat adaptat a cada cas en
particular en funció del tipus de gestió. Aquestes mesures a aplicar a Menorca són un total de
38, que es divideixen en 5 grans grups: tipologia del conreu, gestió del conreu, gestió del
ramat, gestió dels elements naturals i activitats complementàries.
Finques amb acord de custòdia a Menorca:
Figura 2.7.
Finques
amb acord
de
custòdia
agrària.
Font: GOB
Menorca.
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La figura 2.7. mostra les finques que actualment disposen d’un acord de custòdia amb el GOB.
S’ha destacat amb un quadre vermell la finca estudiada en l’actual projecte, Mongofra Nou.

2.2.2 Iniciativa LEADER

El 1988 la Unió Europea crea la Iniciativa LEADER com a culminació de la seva política de
desenvolupament rural des d’una concepció integrada i d’aplicació integral en el
territori. Aquest innovador programa es començà a aplicar a l’illa el 1991.
L’associació LEADER illa de Menorca és un grup d’acció local format per representants de tots
els sectors econòmics de l’illa i neix amb el compromís de dur a terme accions dirigides al
desenvolupament rural i a la dinamització de l’economia menorquina.
Fins avui dia, l'associació ha concedit ajuts econòmics a un total de 81 projectes per un valor
de 2.370.038,98€. Aquests ajuts han suposat una inversió en el territori de 5.009.848,05€. El
programa Leader comporta un repte per a tots aquells que estan compromesos amb la causa
del desenvolupament rural. Leader 2007-2013 fa una passa més i, com a eix metodològic dins
el PDR (Programa de desenvolupament rural) de les Illes Balears, es centra en la millora de la
qualitat de vida a les zones rurals i la diversificació de l’economia rural amb un enfocament
territorial, integrat i participatiu i amb capacitat demostrativa que concedeix una particular
importància al caràcter innovador i pilot dels projectes.

2.3. Activitat Vinícola a Menorca i Enoturisme

2.3.1 El vi a la regió mediterrània

A la nostra civilització és molt difícil alimentar-se sense beure. En particular, les begudes
moderadament alcohòliques acompanyen bé l’aliment quotidià, ja que són lleugeres i
afavoreixen la digestió. Per una altre banda, són nombrosos els estudis que exalten les virtuts
del vi, afirmant que té efectes beneficiosos per la disminució del risc de malalties
cardiovasculars, a causa de la presència de compostos naturals, com l’àcid tànnic, que
prevenen la formació de plaquetes i de coàguls en les artèries coronàries. També millora les
funcions cognitives i contribueix a reduir l’estrès, tan lligat als atacs del cor, el mal humor, els
estats depressius lleus…, a més de ser un element cabdal de la saludable dieta mediterrània.
El paper que juguen el clima i el sòl en el desenvolupament de la vinya és decisiu. Factors com
la temperatura, les pluges, el vent, la humitat o el grau d’insolació determinaran l’elaboració
de vins d’estils diferenciats, doncs les diferents variables climatològiques intervenen en el
desenvolupament del cep, en l’expressió genètica del raïm i, en conseqüència, en el caràcter
del vi. També és de gran importància la pluviometria, ja que a la zona Mediterrània les pluges
importants es concentren en algunes primaveres i en gairebé totes les tardors. En canvi, en els
tres mesos d’estiu, és gairebé nul·la.
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Per aquest motiu, és important que els productors vitivinícoles de Menorca, coneixin la
quantitat d’aigua i el moment d’aportar-la als ceps, en cada període del cicle vegetatiu.

2.3.2 Història del vi a Menorca

La vinya es va cultivar a Menorca durant l’Imperi Romà i es va mantenir entre els musulmans.
L’època de màxima esplendor va ser el segle XVII, coincidint amb l'ocupació britànica a
Menorca, l’any 1708, que va produir un considerable increment de la població i va estimular
un creixement notable de la vinya.

Figura 2.8 i 2.9. Història de la vinya. Port de Maó. Font: ajmao.org. Història de la Fil·loxera a Menorca. Font: Blog A.
Mendizabal

En aquella època, el cultiu de la vinya s’estenia per tota l’illa, i s’expedia des del port de Maó
per la seva situació estratègica des del punt de vista militar i comercial (figura 2.8.). La
producció de vi va créixer de manera important fins a la dècada de 1760. S’ha estimat que
aquesta producció va passar de 1.900.000 litres en els anys 1730-1749 a 2.910.000 litres entre
1760-1809, cosa que implica que augmentà un 54%. En el canvi de segle les plantacions de
vinya varen seguir creixent, i arribaren al punt més alt entre els anys 1810 i 1814. L’extensió
cultivada de vinya es va situar en 1.300 hectàrees. Però degut a diferents malalties de l’època i
a la plaga de la fil·loxera (figura 2.9.), la vinya pateix un petit enrederament. Però finalment
entre els anys 1884-1889 la producció de vi illenc arriba al seu boom, amb anuncis a la premsa
i noves marques de vi.
A finals del segle XIX la viticultura era una activitat important, es va mantenir la producció
tradicional aprofitant camps de cultiu abandonats i iniciatives com la inserció de noves plantes
empeltades Franceses i Espanyoles ja implantades en la resta de les Illes Balears i que
procedien de vivers certificats. A principis del segle XX es va implantar la primera bodega
moderna i es va reactivar el comerç. Aquest projecte va constar de nous ceps especialment
seleccionats, que combinats amb una nova tecnologia vinícola, van fer de la producció de vi
l’única activitat de l’illa que va augmentar en superfície, número de treballadors i valor afegit.
Actualment (any 2010) s’ha avalat el prestigi del vi emparat per la menció “Illa de Menorca”
amb publicacions i reconeixements nombrosos en premsa i revistes nacionals i internacionals:
-

Guía Peñín (2011): atorga a sis vins de la Indicació Geogràfica Protegida “Illa de
Menorca” la qualificació de la categoria de molt bons.
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-

-

Guía Repsol dels millors vins d’Espanya dels anys 2009 i 2010 (amb una puntuació
superior a 90 punts).
El diari “El día del mundo” del diumenge 20 de novembre de 2005, en l’article
“Desiertos convertidos en grandes viñedos”, recull la descripció d’una vinya
menorquina acollida a la indicació geogràfica protegida i destaca les bondats
organolèptiques dels seus vins.
El diari del mundo de 21 d’abril de 2006, el prestigiós cuiner Ferran Adrià qualifica
Menorca de “zona emergent” en matèria de vins.
El concurs alemany La Selección Trophy der Spanien Rosé Weine concedeix la Medalla
de Plata 2011 al vi rosat d’un celler menorquí.

Totes aquestes cites sumades a un augment notable de la producció demostren que l’activitat
vinícola és un sector potencial i de gran qualitat.
Des de l’any 2006 fins a l’any 2010, la comercialització del vi “Illa de Menorca” ha incrementat
un 250% el volum comercialitzat.
L’any 2010 el vi amb Indicació Geogràfica Protegida va augmentar les vendes en un 43,7%
respecte del 2009. Tal i com s’observa en la figura 2.10. l’augment de la producció vinícola va
lligat pròximament a la seva comercialització ja que és un producte valorat i de qualitat.

Figura 2.10.Evolució de la producció i la comercialització del vi de Menorca. Font: Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

a. Vinyes de referència a Menorca: Sa Cudia Nova
Per al present projecte, la finca Sa Cudia Nova és un referent a tenir present en tot l’estudi, ja
que aquesta té unes característiques molt semblants a Monfogra Nou (es troben molt
properes una de l’altre) i una part dels objectius que es preten assolir es veuen reflectits en
aquesta. És un clar exemple de que es pot conrear vi ecològic a l’illa i, a més, en una zona amb
condicions desfavorables per la gran afectació de la Tramuntana i per la cura que ha de tenir
pel fet d’estar situada al Parc Natural. Per tant, ofereix a l’estudi una garantia de la viabilitat
d’aquest.
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La finca de Sa Cudia Nova, ubicada en el Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau, es troba
disposada en una plana d’unes 7 hectàrees situada al nivell de la mar i tancada per un sistema
dunar. Es pot observar l’ubicació descrita a la següent figura, 2.11.

Figura 2.11. Localització Vinya Sa Cudia Maó. Font: Vinya Sa Cudia.

La creació d’aquesta vinya es va basar en un projecte que conjugués els beneficis econòmics
amb el respecte pel medi ambient. Al llarg dels anys havia estat una finca cerealista i de
pastura per passar a produir el primer vi blanc de l’illa. Així, el 2001 es van sembrar els primers
10.000 ceps d’origen americà a tres hectàrees de terreny. El tipus de raïm empeltat va ser la
malvasia, una de les varietats més antigues que es coneixen i molt prestigiosa a les Balears. La
iniciativa representa a més, la recuperació per a l'illa d'aquesta mena de raïm i la diversificació
i futur del camp menorquí. El projecte va rebre el segon premi en el Concurs de Projectes
Empresarials promogut per l’Institut d’Innovació Empresarial del Govern de les Illes Balears
2001 i per la PIME de Menorca el 2003.
La planta té un port semi-vertical, que li dóna elasticitat enfront del vent i presenta una gran
capacitat per resistir la salina de la mar. Els raïms són allargats i de gra mitjà, amb una
producció per cep inferior a un quilogram. La singularitat pissarrosa del sòl li confereix la
capacitat de retenir la calor i dóna a aquesta malvasia un caràcter mineral. Les vinyes de Sa
Cudia, sembrades a la zona més resguardada de la Tramuntana, s’alimenten exclusivament de
l’aigua de pluja. Els ceps no poden viure sense aigua, però davant de l’estrès hídric enfonsen
les seves arrels a terra per cercar nutrients, produint d’aquesta manera millors grans de raïm,
més carnosos i de sabors complexos.
Amb la finalitat de facilitar el creixement de la vinya, se li incorpora una càpsula de parafina
que impedeix la contaminació per fongs i fil·loxera, un tub de material biodegradable per
evitar l’acció del vent amb salnitre i aïllar els ceps de depredadors com els conills i les rates i
també, una estaca de fusta d’un metre de longitud per guiar el creixement de les parres durant
els tres primers anys de vida.
Tot això afavoreix la producció d’un vi d’autor sent l’única plantació de l’illa que practica el
cultiu ecològic. Aquest celler comercialitza un dels vins blancs més cars i millors de les Balears,
recollit a les guies professionals com la Peñín o la Campsa.
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2.3.3 Vi de la Terra Illa de Menorca
Els vins designats amb l’esmentada Indicació Geogràfica Protegida Vins de la Terra Illa de
Menorca han de procedir exclusivament de ceps plantats a Menorca. Reben aquesta
denominació amb la publicació del corresponent reglament, el qual determina les condicions
de producció, elaboració, varietats de raïm autoritzades i característiques dels vins. (Article 73
del Reglament (CE) 670/2011 i article 118 del Reglament (CE) 1234/2007). La zona de
producció de raïm i d’elaboració de vi amb dret a la menció compren tots els municipis de l’illa
de Menorca.
Les varietats que compleixen aquests requisits son les següents:
Varietats Negres: Cabernet Sauvignon, Merlot, Monestrell, Syrah i Ull de llebre.
Blancs: Chardonnay, Macabeu, Malvasia, Moscatell d’Alexandria, Parellada i Moll.
Els vins negres de Merlot i Cabernet Sauvignon són els més representatius de la comarca. Són
vins de color cirera brillant. Pel que fa als vins blancs, cal esmentar la varietat de malvasia,
elaborada amb raïm sembrat al Parc Natural de s'Albufera des Grau.
Les principals característiques analítiques per obtenir la Indicació Geogràfica Protegida es
recullen a la següent taula:
Taula 2.3. Característiques analítiques de VI de La Terra Illa de Menorca. Font: Plec de Condicions “Vi de la Terra
Illa de Menorca”.

Aquestes característiques es veuen molt determinades pel medi geogràfic, és per això que els
dissenys de les plantacions estan concebuts per disminuir els efectes negatius del vent
predominant, la Tramuntana. Per això els ceps són robusts i de poca alçada. La Tramuntana
aporta als ceps una hidratació òptima i suavitza la insolació durant els mesos d’estiu. Respecte
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al terreny, els sòls de la zona són poc profunds amb la roca mare calcària, fortament fissurada,
la qual confereix una frescor i un drenatge altament beneficiosos per al desenvolupament del
sistema radicular de les plantes. És per això que la producció de raïm és baixa i els seus grans
petits, donant com a resultat una elevada relació pell-polpa. Aquesta relació ofereix vins de
grau alcohòlic elevat, acidesa moderada, amb components aromàtics adequats i intensitat
colorant elevada.
Un altre factor de gran importància és la pràctica del cultiu. Aquesta ha de complir amb unes
característiques determinades per poder obtenir un vi amb aquesta menció. Les condicions
per al cultiu de vinya amb aquesta denominació ha de complir amb les bases establertes al
Plec de condicions de Indicació Geogràfica Protegida:
-

Les pràctiques de cultiu han de ser tradicionals per a aconseguir així raïms de la millor
qualitat. Per això, la densitat de la plantació està limitada a 5.300 ceps per hectàrea i la
producció màxima per hectàrea està limitada a 8.000 quilograms de raïm i 56hl de vi,
per a totes les varietats de raïms. De manera excepcional es pot modificar aquest
màxim, sempre comunicant amb anterioritat a la verema, a l’organisme regulador, el
Consell Insular de Menorca. A continuació es mostra la producció, per superfície de
vinya i quantitat de raïm per a cada tipus de vi, entre els anys 2005 i 2014:

Taula 2.4. Dades de Producció. Font: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

-

La verema es fa amb la major cura i es dedica exclusivament a l’elaboració de vins
protegits de raïm sa, amb el grau de maduresa necessari i una graduació alcohòlica
volumètrica natural mínima del 11,5% per a les varietats blanques i del 12% per a les
varietats negres.

Per dur a terme totes aquestes tècniques sostenibles i obtenir un producte final de qualitat, la
producció i comercialització de vi a Menorca és regulada pel Consell Insular de Menorca.
Aquest és l’òrgan encarregat de dur a terme els controls sobre la qualitat dotació d’aquesta
denominació, és per això que s’exigeixen una sèrie de tasques a tots els productors de vi. Les
tasques són recollides en la taula següent:
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Taula 2.5. Tasques de viticultors productors de “ Vi de la Terra illa de Menorca”. Font: Plec de Condicions Vi de la
Terra Illa de Menorca, Elaboració pròpia.

1
2

3
4

Tasques de viticultors productors de “ Vi de la Terra illa de Menorca”
Comunicació per escrit de l’inici de l’activitat i les persones responsables
d’elaborar vi.
Imprès normalitzat de declaració de producció de vins: viticultor, volum,
quantitat de raïm, varietat, parcel·la, procedència i entrada de vins d’altres
elaboradors.
Comptabilitat específica i separada d’altres vins sense menció.
Imprès normalitzat, amb declaració d’existències, producció i
comercialització.

Al mateix temps de la recollida de totes aquestes tasques els serveis tècnics del Consell Insular
de Menorca efectuen les comprovacions mitjançant controls aleatoris i per mostreig, que
consisteixen en:
-

Exàmens analítics i organolèptics dels productes emprats.
Comprovació del sistema de control i la traçabilitat de cadascuna de las partides: totes
les ampolles amb Indicació Geogràfica Vi de la Terra Illa de Menorca que es
comercialitzen, han de dur incorporat, en el corresponent logotip (figura 2.12), el
nombre de control assignat per aquest organismes.

Figura 2.12. Logotip Vi de la Terra Illa de Menorca. Font: Vi de la Terra Illa de Menorca, Consell Insular de Menorca.

2.3.4 Requeriments bàsics per al cultiu de la vinya
Existeix una enorme varietat d’espècies de vinya. L’elecció del tipus de varietat ve determinada
per quatre factors clau: clima, edafologia, geologia i geografia. La viabilitat i supervivència de la
plantació depen de la correcta elecció d'un patró adaptat a les condicions del sòl i d'una
varietat adaptada a les condicions climàtiques de la zona, sense oblidar una bona
compatibilitat entre tots dos.
A continuació es detallen els principals requeriments pel correcte desenvolupament de la
vinya i, més endavant, s’especifiquen les condicions prevalents a Mongofra respecte a cada
factor.
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a. Clima
Temperatura: La temperatura òptima mitjana per a conrear la vinya, oscil·la entre els 9°C per a
les mínimes i 18°C per a les màximes, no obstant els límits són variables, principalment, en
funció de les varietats de vinya.
La temperatura mínima per a tot tipus de vinya serà de 20 °C. Per sota d'aquest valor, la planta
pot quedar profundament malmesa i pot acabar morint. A destacar, que les vinyes en l’etapa
juvenil són les que més pateixen davant les inclemències del temps. Els canvis tèrmics dia/nit
són necessaris per mantenir la qualitat de la vinya. Encara que, els canvis bruscos de
temperatura tendeixen a ser més perjudicials que baixades progressives.
Les temperatures òptimes per al cultiu de la vinya en les seves diferents etapes de
desenvolupament serien les següents:
-

Obertura de gemmes: 9-10 °C
Floració: 18-22 ºC
De floració a canvi de color: 22-26º C
De canvi de color a maduració: 20-24º C
Verema: 18-22º C

La temperatura depèn d’altres factors que condicionen el cultiu de la vinya. Entre aquests
factors es troba la inclinació dels rajos solars, el tipus de substrats, la latitud, altitud, força del
vent, la proximitat al nivell de masses d’aigua. A continuació es detalla com limita cadascun al
cultiu de la vinya.
i)

Latitud: La vinya necessita un clima temperat com el que es dóna en les dues grans
franges compreses entre els 30-50 graus de latitud nord i entre els 30-40 graus de
latitud sud. En cara que, certes varietats de vinya es poden cultivar exitosament en
altres latituds.
ii) Altitud: La temperatura disminueix, aproximadament, 0,5°C per cada 100 metres
d’ascens. Per això, la vinya és cultivable des del nivell del mar fins als 780 metres
encara que, també, certes especies poden arribar als 1.200m.
Il·luminació: La vinya necessita una mitjana de 1.200-1.800 hores anuals de llum. Existeixen
certs efectes com ara el pendent del sòl i el seu color que tenen un paper molt important en
les hores de llum disponible i la calor que les vinyes reben. Preferiblement la plantació de la
vinya es recomana en pendents més elevats, orientats al sud o a l’est. En aquestes condicions
reben una millor il·luminació, que fa que pateixin menys amb les gelades hivernals i gebres de
primavera degut a que ajuda a que s’assequi més ràpidament el terreny. Paral·lelament, els
sòls foscos reflecteixen menys la calor del sol i la lluminositat que els sòls clars.
Pluviometria: La vinya viu millor en zones de pluviositat mitjana, és a dir, en climes semi àrids
o sub humids. Encara que és una planta molt resistent a les sequeres té unes necessitats
hídriques bàsiques que oscil·len entre els 300-800 mm d’aigua anuals. Si la pluja és excessiva,
les fulles no evaporen suficientment l’aigua i la planta és més fàcilment atacable per malalties.
Paral·lelament, els grans del raïm s’engreixen molt i tenen poc sabor, ja que es dilueixen els
seus components. D’igual forma, en les zones excessivament seques la vinya manca d’aigua i la
seva salut és precària.
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En relació amb les pluges la distribució d'aquestes en el cultiu seria aproximadament la
següent:
-

Durant la germinació : 14-15 mm.
Durant la floració: 10 mm.
De la floració a la formació dels fruits: 40-115 mm.
Entre la formació dels fruits i la maduració: 80-100 mm.
Durant la verema: 0-40 mm.

b. Edafologia
La vinya s'adapta a una gran varietat de terrenys, encara que prefereix els sòls pards o calcaris.
Existeixen un conjunt de característiques que condicionen la qualitat del desenvolupament de
vinya.
Relleu del sòl: És el primer factor valorable per a determinar quin tipus de varietat de vinya
s’ha d’utilitzar. Cal destacar que les vinyes es cultiven millor en terrenys amb pendent encara
que aquest supossa un major cost en el tractament i les labors de cultiu que els horitzontals.
Paral·lelament, el relleu condiciona l'orientació del cultiu.
Humitat: La vinya evita els terrenys excessivament humits.
Textura: Per al cultiu de la vinya les millors textures són les franques, sent les textures
argilenques inadequades i les sorrenques interessants.
Estructura: Un sòl compacte és poc apropiat per al cultiu de la vinya, ja que és poc permeable i
no absorbeix bé l'aigua, per contra el sòl pedregós és perfecte per a la vinya ja que afavoreix el
creixement de la vinya en posseir un excel·lent drenatge i permeabilitat. Les terres soltes amb
estructura prismàtica o nodular són les més adequades.
Profunditat: El medi ideal per al correcte desenvolupament del metabolisme de la vinya
correspon a un sòl superficial i un subsòl profund que pugui ser explorat per les arrels per
extreure les seves reserves d’aigua, de 6-12 m. Per tant, la profunditat arable afavoreix la
vinya.
Substàncies minerals
Les substàncies minerals presents al sòl són les encarregades de conferir les propietats idònies
al vi. A continuació es detallen les més fonamentals i s’ especifiquen els seu principals efectes
en el vi.
-

Fòsfor, potassi i calci: la seva presencia millora la qualitat del vi.
Nitrogen i matèria orgànica: l’augment d’aquestes substàncies al sòl, suposa una
collita de gran abundància però de mala qualitat.
Ferro: un excés pot implicar vins amb tendència a l'oxidació però la seva escassetat
afecta el desenvolupament de la planta.
Magnesi: en petites dosis completa l'acció del calci donant harmonia al vi però, en
grans quantitats torna erm el sòl.
Sílice: Aporta lleugeresa, aromatitzat i finesa.
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-

Argila: aporta pastositat i “tanino”.
Els vins més complets són aquells que han sigut conreats en sòls que contenen les
adequades quantitats d'argila, sílice i calci.

c. Geografia
Encara que la vinya es desenvolupa bé en diferents condicions, els vinyers de major qualitat
solen trobar-se a la vora de grans masses d’aigua com ara els mars o els grans rius. Per tant, es
pot trobar en qualsevol dels cinc continents però de forma especial en països del mar
Mediterrani i oceans Atlàntic i Pacífic. Així mateix, es pot trobar millor vora les ribes de grans
rius com el Duero, Ebre i Danubi.

d. Geologia
La vinya viu millor en els terrenys provinents de roques de l'era Terciària i Quaternària.

2.4. Turisme a Menorca

L’aparició del turisme de masses a Menorca es va iniciar amb un cert retard (uns 10 anys) en
relació amb la resta de les Illes Balears. Les causes d’aquest retard són: l’existència d’una
estructura productiva, principalment industrial, potent i en fase d’expansió; la falta
d’infraestructures i equipaments necessaris per a desenvolupar l’activitat turística
(especialment les infraestructures aeroportuàries); i per últim, la falta de grans inversions que
no van arribar a Menorca fins que altres zones turístiques van començar a estar saturades.
Amb tot i això, un cop Menorca va començar el seu desenvolupament turístic, la importància
d’aquest sector ha augmentat i és en l’actualitat el principal motor econòmic de l’illa. El 1960
el sector serveis aportava només el 17,1% del VAB (valor afegit brut) i la indústria el 53,1%.
Amb el pas del temps el sector serveis ha guanyat un pes molt important i aporta en
l’actualitat el 76.1% del VAB. La importància adquirida per l’activitat turística es fa palesa
també en l’afluència de passatgers. A principis dels anys 60 el nombre de passatgers de pas a
l’aeroport de Menorca no arribava als 14.000 i en l’actualitat aquest nombre s’eleva fins a 2,8
milions. A principis dels anys 80 les places turístiques de l’illa sumaven 14.000 i en l’actualitat
gairebé es situen en les 50.000 places. La capacitat màxima d’allotjament actual és de 221.714
persones; el 77,5% correspon a allotjament residencial i el 22,5% a places turístiques.
L’oferta turística de Menorca es caracteritza en gran part per no ser de base hotelera. Avui en
dia, el 44,4% de les places turístiques corresponen a oferta extra-hotelera i el 56,6% a
hotelera. Dels diferents establiments turístics presents a l’illa destaquen els apartaments
turístics, que representen més del doble de les places turístiques dels hotels. La qualitat tant
dels apartaments com dels hotels és mitjana, només el 18% dels apartaments són de 3 claus i
el 32% dels hotels són de 4* i 5*. Per municipis, Ciutadella és el municipi amb més places
turístiques (46%), seguit des Mercadal (14%) i Sant Lluís (12%). El mercat britànic, principal
mercat emissor, ha anant disminuint el seu pes en els darrers anys. Per exemple, l’any 2000 el
60% dels turistes eren britànics i només el 15% espanyols. Avui en dia, el turisme nacional ha
guanyat un pes important i actualment el 40,7% dels turistes són espanyols i els britànics
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representen el 41,7% del total de turistes. Altres mercats importants, encara que amb un pes
més baix, són l’italià (6,1%) i l’alemany (4.9%). Altres trets característics del turisme a Menorca
són que es tracta d’un turisme clarament familiar (parella d’uns 40 anys amb dos fills d’ entre 6
i 8 anys) i també de parelles (majors de 50 anys o menors de 30) amb un nivell d’estudis migalt i amb una motivació inicial centrada en el sol i platja i la tranquil·litat. El 53% dels turistes
contracten paquet turístic amb un cost aproximat de 861 euros. La despesa diària es troba
sobre els 31 euros per persona i dia, i l’estada es situa sobre els 10 dies (una de les més altes
de les Balears). Amb tot i això, i seguint la tendència general, l’estada mitjana ha anat
disminuint en els darrers anys.

2.5. Agroturisme a Menorca
El turisme rural és una activitat turística normalment realitzada en petites localitats o a les
afores del casc urbà en localitats més grans. Les instal·lacions acostumen a ser antigues masies
que, una vegada rehabilitades i reformades ofereixen un servei de qualitat. L’agroturisme, el
turisme ecològic i l’enoturisme són algunes de les modalitats que es poden incloure dins del
turisme rural.
L’agroturisme s’entén com una modalitat turística en àrees agropecuàries, que proporciona un
contacte directe amb les activitats agràries tradicionals i un aprofitament de l’ambient rural. La
seva finalitat és que representi una alternativa per a aconseguir que la població rural es pugui
beneficiar econòmicament mitjançant l’agricultura i el turisme.
Consisteix en allotjar-se en cases rurals o llogarets, llogant la vivenda amb una sèrie de serveis
o bé una habitació o espai. Els propietaris ofereixen activitats relacionades amb el món agrari i
rural com l’alimentació amb productes de collita pròpia, lloguer de cavalls, pràctica d’esports
de risc, escoles d’ecologia o cursos de cuina artesanal.
Per tal d’unificar el sector i oferir un millor servei l’any 2007 es va crear “La Asociación
Española de Turismo Rural“ (ASETUR), que proposà una classificació voluntària dels
allotjaments en 5 categories en funció de la seva qualitat, representada mitjançant 5 espigues.
Cinc espigues és sinònim d’una excel·lent qualitat, una espiga es tradueix en un servei digne
però sense grans luxes.
Donat que aquest estudi es realitza en territori balear es regeix sobre la següent Llei vigent: la
“Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Islas Baleares”, on en l’article 27, defineix
Agroturisme com:
“S’entén per establiment d’agroturisme la vivenda en la que es presta servei d’allotjament,
construïda amb anterioritat a una data determinada, situada en sòl rústic en una finca que
constitueixi una explotació agrícola, ramadera o forestal i que ocupi una superfície mínima
amb un numero de places limitades”.
La extinció de l’explotació agrícola, ramadera o forestal esdevindrà la automàtica revocació de
la autorització turística.
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El “Decreto 62/1995 de 2 de junio” regula la llei anterior, amb els articles que afecten
l’agroturisme a Balears i per tant a la finca Mongofra, els quals són:
-

Art. 2.2.: S'entén per agroturisme la prestació de qualsevol tipus de servei turístic, per
motius de vacances i mitjançant preu, realitzat en habitatges construïts amb
anterioritat a l'1 de gener de 1960, situades en terrenys no urbanitzables i en una finca
que sigui una explotació agrícola, ramadera o forestal i que ocupi, almenys, mitja UTH
(Unitat-Treball-Home).

-

Art. 2.6.: S'entén per finca que sigui explotació agrícola, ramadera o forestal, als efectes
de la definició d'agroturisme d'aquest Decret, aquella en què el conjunt de béns i drets
que la composen estan organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció
agrària, primordialment amb fins de mercat i que constitueixi en si mateixa una unitat
tècnico - econòmica caracteritzada per la utilització d'uns mateixos mitjans de treball.

-

Art 2.7.: S'entén per Unitat Treball Home, la quantitat de treball que un treballador
actiu agrícola desenvolupa durant 1.920 hores a l'any.

-

Article 3:

1. Els serveis d'allotjament en les explotacions d'Agroturisme s'oferiran en els establiments
que disposin de l'autorització prèvia i compleixin els requisits de la definició de l'article 2.2 i 2.6
d'aquest Decret, un cop hagin obtingut l'autorització d'obertura atorgada per la Conselleria de
Turisme.
2. Durant tot el temps en què s'efectuï l'explotació turística, haurà de coexistir l'explotació
agrícola, ramadera o forestal a que es dedica la parcel·la o finca juntament amb els serveis
turístics que es prestin. La existència d’explotació agrícola, ramadera o forestal d'acord amb
l'article 2.6, s'ha de justificar mitjançant certificat expedit per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, que haurà de presentar per a l'obtenció de l'autorització d'obertura. Un cop obtinguda
l'autorització d'obertura, haurà de presentar, dins el tercer trimestre natural de cada any,
certificat expedit per la Conselleria d'Agricultura i Pesca justificativa que continuen reunint els
requisits de l'article 2.6 i 2.7, en cas contrari, serà revocada l'autorització concedida i donat de
baixa en el Registre de Serveis Turístics en el medi rural.
3. Les instal·lacions i elements lligats a la prestació dels serveis turístics en els establiments,
s'adequaran a les disposicions i normes tècniques que reglamentàriament determini la
Conselleria de Turisme.
4. En les edificacions que es pretengui destinar a Agroturisme no es podran realitzar obres que
signifiquin augment de volum edificat o que en modifiquin la tipologia arquitectònica original.
No obstant això, les dependències annexes que hagin estat construïdes amb anterioritat a l'1
de gener de 1960 i amb la mateixa tipologia que l'edificació principal, podran adequar-se per la
prestació de qualsevol servei necessari per a l'explotació turística.
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5. El nombre màxim d'unitats d'allotjament turístic per establiment serà de dotze, amb un
màxim de vint places, i haurà de disposar, com a mínim d'un bany complet per cada dues
unitats. 6. L'explotació d'Agroturisme que pretengui instal·lar-se, haurà de comptar com a
mínim amb una superfície mínima de 25.000 metres quadrats, que es trobin en explotació
agrícola - ramadera o forestal.

2.6. Enoturisme a Menorca
L’enoturisme o turisme enològic és aquell dedicat a potenciar i gestionar la riquesa vitivinícola
d’una determinada zona. Es relaciona amb el turisme gastronòmic i cultural. Els turistes
coneixen cada zona vitícola a través de la degustació dels vins i la visita als cellers.
A Menorca existeixen diferents empreses dedicades a potenciar i gestionar la riquesa
vitivinícola de la zona amb Indicació Geogràfica Protegida Vi de la terra Illa de Menorca.
A continuació, es presenten exemples de turisme enològic que poden servir com a referent per
al present estudi.
2.6.1. Enoturisme a la Rioja
En aquesta terra amb nom de vi, La Rioja, el vi és una cultura i una forma de vida. Des de fa
segles aquesta Terra ha estat vinculada al vi.
Els cellers moderns s’han unit amb els antics, ubicats en cavernes, per oferir àmplies propostes
d’enoturisme, com la Rioja i la Rioja Alabesa, sent aquesta la primera ruta que mostra la
cultura del vi a La Rioja.
L’àrea de producció del vi de La Rioja no coincideix exactament amb la comunitat autònoma
del mateix nom. La zona de cultiu i elaboració, emparada per la Denominació d’Origen
Qualificada és una regió natural,
delimitada
per
accidents
geogràfics,
que
comprèn
municipis pertanyents a tres
províncies
del
nord-est
d’Espanya: Àlaba, La Rioja y
Navarra. Encara que la major
part dels vinyers i cellers es
troben
en
la
comunitat
autònoma
riojana,
com
observem a la figura 2.13.

Figura 2.13. Ubicació dels cellers a La Rioja. Font: turismodevino.com.
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A efectes de viticultura i enologia, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen no té en
compte les fronteres administratives, sinó que identifica tres subzones productives segons la
seva situació, clima i composició dels sòls com la Rioja Alta, Rioja Baixa i la Rioja Alabesa.
Exemple d’enoturisme a la Rioja: Bodegas Viña Ijalalba, Villamediana de Iregua (Logroño):
L’activitat vinícola d’aquest celler es dona en sols composats
per graves i conglomerats (Figura 2.14) com a conseqüència
de l’aprofitament de sòl agricolament útil que anteriorment
va ser una zona de minería a cel obert. La viticultura de
qualitat de la rioja a estat situada sempre a terrenys
marginals, aquells on no es podía plantar cap altre cultiu de
poca profunditat i fertilitat, on les cepes donaven una
petitat producción però de qualitat.
Figura 2.14. Sòl conglomerat característic
de la Rioja. Font: web Viña Ijalalba

Viña Ijalalba, es troba situada en un sòl d’aquestes característiques, tradicionals en la
viticultura de qualitat de la Rioja. La recuperació d’aquestes mines a cel obert suposa un valor
afegit en termes ambientals, reben varis premis nacionals i europeus.
La vinya disposa de 80 Ha on es dona el cultiu ecològic desde l’any 1994, amb el qual va
obtenir el primer vi ecològic de Comunitat Autónoma de La Rioja. Les varietats emprades son
aquelles tradicionals de la Rioja i en investigació de varietats autòctones minoritàries,
finalment l’any 1995 es produeix el primer vi varietal de la història de la Rioja, El Graciano.
El celler esta format per una nau amb una capacitat de producció de 1.250.000 litres, disposa
de tancs d’inox, barriques de roble francés , prensa neumàtica…màquinària bàsica per a
l’elaboració del vi. Viña Ijalba es la primera bodega de Rioja que ha estat certificada amb les
normes ISO-14.001 (Certificació Medioambiental), realitzant tots els processos del celler de
forma natural, sense aditius químics, reciclatge de residus i depuració d’aigues residuals.
Aquesta depuració s’ha donat mitjançant un filtre verd, que ha rebut un gran reconeixement
en el projecte Europeu LIFE, de protecció mediambiental.
L’enoturisme ofereix cates de vins i comercialització d’oli pròpi elaborat de forma ecològica.
Aquest vi es dona a conèixer per la seva localització sobre mines, per la seva continuitat i
qualitat i per participar en tallers de tapes a Londres:” Tapas fantásticas”.

2.6.2. Enoturisme a Catalunya
Catalunya és terra de vins i caves. El maridatge entre gastronomia i enologia és un dels seus
grans atractius comptant amb onze denominacions d’origen vinícoles.

31

MONGOFRA NOU REFERENT D’ENOTURISME SOSTENIBLE A MENORCA
L’Agència Catalana del Turisme va crear el programa “Enoturisme Catalunya”, amb l’objectiu
de promoure y recolzar la comercialització de l’oferta turística catalana vinculada a
l’enoturisme.
Existeixen, a més, dues iniciatives reconegudes dins de programes d’àmbit estatal com
“Saborea España” que ajunten i difonen l’oferta enològica dels seus territoris, aquestes són:
Enoturismo del Penedès i Rutas del Vino de LLeida.
A Catalunya existeixen molts cellers que organitzen visites a les seves instal·lacions i ofereixen
cursos de tast, passejades per les vinyes, i adquisició en origen dels seus productes.
L’Institut Català de la Vinya i el Vi (l’INCAVI), considera que aquestes activitats tenen una gran
rellevància turística i econòmica de manera que recull i sistematitza tota la realitat existent en
una base de dades. Mitjançant el formulari “Inventari de cellers”, tots els cellers de Catalunya
poden indicar les seves dades. Mitjançant el formulari “Activitats enoturístiques de les DOP de
Catalunya” les Denominacions d’Origen també poden indicar les seves dades.

Exemple d’enoturisme a Siurana de l’Empordà: Vins de Taller- Antoni Falcó
Antoni Falcón va crear Vins de Taller al 2002 a
Siurana d'Empordà, on combina pràctiques de
vinicultura propies amb tècniques biodinàmiques i
agroforestals. Sempres respectant els cicles naturals,
obtenint escassa producció però de qualitat
Figura 2.15. : Tècnica agroforestal: Vinya envoltada de bosc. Font:
Elaboració pròpia

La vinya ocupa una superficie total de quatre hectàreas de terreny, envoltades per una
superficie equivalent de bosc,( Figura 2.15.) que ajuda a contrastar la temperatura entre el día
i la nit. Es trova sobre un sòl de caracteristiques ampurdaneses, composat per un 36% de
sorres, un 17% d’arcilles i un 47% de llims. La vinya es pot veure afectada per el vent natural
de la zona, la tramontana, que pot arribar a una velocitat de 120 km/h. Les varietats
cultivades principalment son franceses i varietats escasses.
El celler consta de la maquinària esencial per a la elbaoració del vi . Tal com, una prensa
neumática, tancs d’inox, barriques de roble francés…etc.
L’enoturisme ofereix una varietat importasnt d’activitats relacinades amb el mon del vi: Tast
de vins amb paella, rutes en bicicleta, picnic entre vinyes i la possibilitat de participar en la
festa de la barema.
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2.7. Història dels “Llocs” de Menorca
2.7.1 Arquitectura dels “Llocs”

El “Lloc” és el nom amb el que es coneixen les finques agrícoles de Menorca. A l’antiguitat
aquests llocs es gestionaven pel sistemes de mitgeres, on el senyor, que era l’amo del lloc
deixava l’explotació al seu treballador, el pagès que treballava les terres agràries a canvi de
percebre la meitat dels beneficis obtinguts de les terres.

2.7.2 El Casat del Lloc

El centre de l’explotació rural menorquina són “les cases del lloc”, tot un conjunt d’edificacions
que inclouen l’habitatge del pagès i la resta d’instal·lacions agropecuàries necessàries per al
desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera de l’explotació.
Les cases del lloc es divideixen en la zona destinada a l’habitatge, el casat del lloc i les
dependències productives annexes, intercomunicades entre sí però separades.

2.7.3 L’era del lloc

A tot lloc menorquí sempre hi ha un element imprescindible, l’era. Aquesta era té els seus
orígens en una simple esplanada de terra o roca destinada a les feines de netejar i mesurar el
gra. Actualment, les més antigues que es conserven són les eres circulars picades de roca,
excavades un cop eliminada la capa de terra que hi havia al damunt a fi d’anivellar-les,
permetent així la neteja més efectiva del gra.
La peculiaritat de l’era menorquina rau en el
fet que, en comptes de ser un indret eventual,
obert i amb el sòl de terra trepitjada, és una
sòlida construcció permanent, perfectament
enllosada i enrajolada, tal i com es pot
observar en la figura 2.16.

Figura 2.16.; Era menorquina. Font: www.atlasrural.com.

A l’era es feien les feines de separar el gra de les gramínies de l’espiga, netejar-lo i deixar-lo a
punt per mesurar-lo; tasques que es feien durant l’estiu.
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a. Instal·lacions agropecuàries
Als voltants de l’habitatge de la família pagesa hi ha les dependències productives, conjunt de
construccions i elements destinats a usos ramaders, emmagatzematges de productes de la
terra i la recollida, captació i emmagatzematge de l’aigua per a l’ús domèstic, ramader i
regadiu d’horts.
És freqüent que a qualsevol tanca de l’explotació hi hagi construccions d’ús ramader fetes amb
la tècnica de la pedra en sec, amb conreus de marès o ambdues tècniques alhora. Aquestes
construccions tenen com a finalitat servir de refugi als ramats i solen estar associades a
diferents tipus d’elements destinats a la recollida, la captació i l’emmagatzematge de la
reserva d’aigua per al bestiar.

b. Llocs de Menorca a l’actualitat
Actualment a Menorca es creu que hi ha aproximadament uns 340 llocs; d’aquests la majoria
es troben situats a la franja central de l’Illa i a la zona del Migjorn.
També hi ha llocs a la zona de tramuntana, però en un nombre més escàs degut a que el
principal aqüífer es troba a la part sud de l’illa i a la part nord hi ha un predomini de vents
salins que dificulten la producció agrícola.
Molts d’aquests llocs es troben en un estat d’abandonament degut al canvi econòmic que ha
patit l’illa, encara que en l’actualitat es mantenen alguns llocs que compaginen l’activitat
tradicional amb l’agroturisme.

2.8. Fundació Rubió Tudurí i Mongofra Nou
La fundació Rubió Tudurí-Andrómaco és una activitat cultural privada sense ànim de lucre que
té per objecte el foment i promoció de la cultura, la investigació científica i la divulgació de
temes científics i tècnics, així com també l’esport en l’àmbit de l’illa de Menorca.
Va ser fundada a l’any 1987 pel menorquí Fernando Tudurí, que el va presidir i dirigir fins a la
seva mort l’any 1994 deixant en hereva la seva residencia, la finca rústica Mongofra Nou.
Frase de Fernando Rubió i Tudurí, fundador de la finca Mongofra:
“ He realitzat tots els somnis de la meva vida: fabricar medicaments amb cert èxit, afartar-me
de navegar i omplir amb una extensa família tots els llits de Mongofra (...)” Rubió i Tudurí F.
(1994).
La Fundació desplega les seves activitats en l’àmbit de la cultura humanística, científica i social,
ofereix un servei a la societat menorquina. Al 1998 va inaugurar la Biblioteca-Arxiu Fernando
Rubió i Tudurí, on actualment hi ha els despatxos de la fundació.
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També col·labora habitualment amb altres institucions culturals com l’Obra Cultural de
Menorca, el Teatre Principal de Maó, el Cercle Artístic de Ciutadella i l’Ateneu de Maó, així
com amb les administracions publiques.
2.8.1 Finca Mongofra Nou
La finca es troba situada a la costa nord de l’Illa de Menorca, a 10 km de la capital de Maó, tal i
com es pot observar a la figura 2.17.

Figura: 2.17. Mapa de la situació de la finca Mongofra Nou a Menorca. Font: google maps

Es tracta d’ una finca de 208 hectàrees on s’alternen conreus de cereals amb matolls i pinars.
És un vedat tradicional de caça menor.

Figures 2.18 i 2.19; Finca de Mongofra Nou; Font: Fundació Rubió Tudurí i elaboració pròpia.

A les figures 2.18 i 2.19 s’observa la finca Mongofra Nou en el seu estat actual. La figura 2.18.
mostra el porxo de l’entrada principal a la zona de les habitacions del la família Tudurí i la
figura 2.19. mostra la façana de la finca des de la carretera d’accés.
A l’annex 13.1. es poden veure els plànols actualitzats de la planta baixa i la primera planta de
la finca.
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Mongofra està situat dins d’una Àrea Natural d’Especial Interès, el Parc Natural l’Albufera d’Es
Grau. Allotja l’antiga residència del fundador i compta amb una platja verge situada a la costa
nord del municipi de Maó, sent el seu accés exclusivament marítim o per vianants, tal i com es
mostra a les figures 2.20 i 2.21.

Figures 2.20 i 2.21. Platges de Mongofra: Font: Fundació Rubió Tudurí.

En l’actualitat, la finca Mongofra Nou s’utilitza com a entitat cultural privada que promou
l’intercanvi científic i cultural amb els habitants de Menorca. El principal objectiu del lloc és el
foment i promoció de la cultura junt amb la divulgació i la investigació científica amb la finalitat
d’oferir un servei a la societat Menorquina.
Aquest objectiu es duu a terme a partir del desenvolupament d’activitats científic-naturals
cada tres o quatre setmanes. Els responsables del manteniment d’aquestes activitats i de la
pròpia finca són el majordom, el cuiner i el pagès.
Actualment, les instal·lacions es gestionen en les diferents activitats com són el cultiu de
cereals, criança de vaques nodrices i com a coto de caça. Com a plans de futur es considera la
realització d’activitats, com l’agroturisme, dins de la finca; es pretén donar allotjament als
visitants i oferir diferents serveis d’oci i lúdics com els que s’aniran organitzant i gestionant al
llarg d’aquest projecte.

2.9. Actors entrevistats
Per tal d’ arribar a aconseguir l’objectiu del projecte sobre la transformació de la Finca
Mongofra Nou en un model d’agroturisme sostenible es realitzen una sèrie d’entrevistes a
actors del sector, com els cellers de l’illa, agroturismes, agrobotigues, actors de l’administració,
associacions de gastronomia, grups ecologistes i un institut de formació professional
agrònoma.
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A continuació, els actors entrevistats:
Taula 2.6. Llistat d’actors entrevistats. Font: elaboració pròpia

SECTOR VINÍCOLA
(celler)

AGROTURISMES

AGROBOTIGUES

Finca Infladet

Ca Na Xini

Algendaret Nou

Finca Binitord

Turmadèn des
Capità

De Vins

Finca Hort de Sant
Patrici

Binisaid

S’ Hort Ecològic

Associació Fra Roger

La Marcona

GOB (Grup Balear d’
Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa)

Finca Ferrer de
Muntpalau
Finca Celler Solano de
Menorca
Finca Celler Sa
Marjaleta

Mongofra

Son Olivar de
Dalt
Turmadèn des
Càpita

ALTRES ACTORS
CIME (Consell insular de
Menorca)
Director i Tècnic del Parc
Natural s’ Albufera d’Es
Grau

Es Viver

Associació LEADER de
Menorca
Centre de Capacitació i
Finca Vins de Taller:
Hort de Sant
Experiències Agràries (Sa
Siurana de l’Empordà
Patrici
Granja)
Arbres d’Algendar
Les entrevistes mencionades a la taula anterior es troben disponibles a l’Annex 13.2.-13.5.

3. JUSTIFICACIÓ
En la societat occidental actual, les necessitats bàsiques estan cobertes i una gran part de
matèries primeres és importada en molts casos d’altres països. És per això, que l’activitat
agrària està canviant cap a altres objectius per adaptar-se a l’evolució social. Cada vegada
tenen més importància aspectes com la garantía alimentària o el manteniment de valors
naturals, objectius que recull la reforma de la Política Agrària Comunitària i que preocupen a
una gran majoria de ciutadans. Aquesta preocupació per la degradació alimentària dels
productes que consumim també queda reflectida en totes les resolucions de les grans cimeres
i trobades mundials.
En aquest context, el mon agrari menorquí ha d’assumir aquesta evolució per sortir de la crisi
actual. Per aquesta raó es realitza aquest estudi sobre la sostenibilitat del sector agrari de
Menorca, mitjançant la transició de les finques cap a tècniques agràries sostenibles i la
implicació de la població i turistes en aquestes. Un plantejament sostenible en l’enfocament
econòmic d’una explotació ajuda a la viabilitat i a la supervivència d’aquesta activitat. A la
vegada, la preservació dels valors ambientals de flora, fauna i paisatge, constitueixen una
aportació de qualitat als interessos generals de tota la població.
Es vol potenciar el sector primari a Menorca, actualment en estat decadent, cohesionant-lo
amb el sector terciari, el turisme, el qual és el principal motor econòmic de l’illa, aportant el
76.1% del VAB. Oferint, juntament una activitat productiva que està en profunda expansió, els
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conreus de vinya han crescut a l’illa un 105% en els darrers 5 anys. Sempre comptabilitzant-lo
amb la conservació dels recursos naturals.
Amb aquest projecte es pretén dur a terme una activitat productiva respectuosa amb el medi
ambient i que a l’hora promogui les costums, tradicions, coneixements i gastronomia d’una
zona de gran importància natural, Mongofra, ubicada dins del parc natural d’Albufera des Grau
i de Menorca, reserva de biosfera.

4. OBJECTIUS
En aquest apartat s’establiran els objectius que es volen assolir durant el transcurs de
l’estudi. Primerament, es marcaran els objectius generals, els quals mostraran la finalitat del
projecte i, seguidament, es detallaran els objectius més específics que desglossaran concreta i
clarament les fites marcades.

4.1. Objectius generals






Avaluar la viabilitat d’una possible transformació de la Finca Mongofra en un
agroturisme centrat en la producció vinícola.
Promoure l’estada a la Finca Mongofra de la població local i turistes per tal de que
aquesta tingui una rendibilitat econòmica.
Establir un model de gestió i de producció sostenible per la finca.
Proposar la comercialització de productes locals i ecològics mitjançant una agrobotiga.
Valorar l’adquisició d’una ecoetiqueta europea i la Indicació Geogràfica Protegida per
el vi elaborat a la finca.

4.2. Objectius específics






Realitzar un estudi de camp dels cellers actuals de l’illa.
Visitar els agroturismes i agrobotigues referents a Menorca.
Conèixer quines ajudes pot obtenir el projecte si finalment es realitzes.
Determinar quina és la millor zona del terreny de la finca per conrear la vinya.
Determinar quina varietat de vinya és la més adequada per a cultivar a Mongofra.
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5. METODOLOGIA

Gestió del
projecte

Antecedents

•Decisió del tema: Enoturisme sostenible com a referent per potenciar l'activitat de Mongofra
Nou.
•Creació de l'empresa Agrotrip: Logo i Blog.

•Conèixer la història, costums, medi natural i territori de Menorca.
• Història i producció vinícola.
•Agricultura i custòdia agrària.
•Turismes i Agroturismes.
•Finca i terreny de Mongofra Nou.
•Característiques i condicions del Parc Natural s'Albufera d'Es Grau.

•Estudi:
•Cellers actuals de l'illa.
•Ecoetiquetes.
•Característiques terreny proper a la finca.
Treball de camp
•Varietats permeses i varietats antigues a recuperar.
•Viabilitat transformacció finca Mongofra Nou.
•Visites:
•Cellers actuals de l'illa.
•Agroturismes.
•Agrobotigues.

Conclons i
propostes de
millora

•Promoure l’estada a la Finca de Mongofra Nou mitjançant activitats relacionades amb el vi i
altres de relació amb la natura.
•Establir un model de gestió i de producció sostenible per la finca.
•Proposta de comercialització de productes locals i ecològics mitjançant una agrobotiga.

Figures 5.1. Metodologia del projecte. Font:Elaboració pròpia.
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6. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
En aquest apartat presentem la programació, representat a la taula 6.1., a realitzar durant l’elaboració
del projecte “Sa lloc de Mongofra, referent d’enoturisme sostenible a Menorca”. Per l'elaboració de la
programació ens hem inspirat en el diagrama de Gantt. El projecte consta d'un total de 19 activitats
agrupades en 3 blocs. El pes dels tres blocs suposen un 37%, 37% i 26% respectivament respecte a les
activitats totals a realitzar. En el Bloc I, hem inclòs les activitats destinades a la gestió del projecte i per
l’elaboració dels antecedents i metodologia. En el Bloc II hem inclòs les activitats encarades a
l’elaboració del treball de camp i inventari. Finalment, en el Bloc III hem inclòs les activitats encarades
a la realització dels resultats i discussió.

1
2

BLOC I

3
4

5
6
7

8
9

BLOC II

10
11

12

BLOC III

13
14
15
16
17
18
19

Abril

Maig

Juny

GESTIÓ DEL PROJECTE
Formació del grup i elecció del tema.
Creació de l'adreça electrònica, Cv grupal i disseny del
logo de l’empresa.
Establir els objectius generals i específics.
Reunió Campus Menorca a l'Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals (ICTA).
ANTECEDENTS I METODOLOGIA
Recerca d'antecedents d’agroturisme i enoturisme a
Menorca, de l’Albufera d’Es Grau i Mongofra Nou.
Contacte amb el sector vitivinícola de Menorca i amb
altres actors de l’entorn.
Elaboració d’enquestes per a tots els actors
seleccionats.
TREBALL DE CAMP
Visita a Mongofra Nou. Prospecció del medi.
Estudi de la tipologia de terreny de Mongofra en relació
al cultiu de vinya.
Cartografia de les zones de Mongofra per decidir on
ubicar la vinya.
Entrevista presencial a entitats vitivinícoles de Menorca
i a altres actors de l’entorn.
INVENTARI
Anàlisis comparatiu dels antecedents amb les dades
generades, del sector vitivinícola i d’altres actors del
entorn.
Anàlisi de la viabilitat de cultivar vinya a Mongofra.
Digitalització de les dades.
RESULTATS I DISCUSSIÓ
Realització conclusions i propostes de millora.
Elaboració del pressupost global.
Realitzar les correccions i ampliacions.
Elaboració i entrega article científic.
Entrega final del projecte i la seva defensa.

7. INVENTARI I DIAGNOSI DEL PROJECTE
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Taula 6.1. Planificació del projecte. Font: elaboració pròpia

Març

Del 2 al 8
Del 9 al 15
Del 16 al 22
Del 23 al28
Del 1 al 8
Del 9 al 16
Del 16 al 23
Del 24 al 31
Del 1 al 7
Del 8 al 14
Del 15 al 22
Del 22 al 30
Del 1 al 7
Del 8 al 14
Del 15 al 21
Del 22 al 31
Del 1 al 8
Del 9 al 15
Del 16 al 23
Del 23 al 30

Febrer
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En aquest apartat es presenta l’inventari realitzat a partir d’un estudi de camp fet a Menorca
durant els mesos d’abril i maig del 2015. Aquest inventari està dividit en quatre apartats:
sector vitivinícola, actors de l’entorn, altres actors relacionats amb el sector i finca Mongofra.
A més, s’ha inclòs la diagnosi a cada apartat de l’inventari per així, visualitzar els resultats de
l’estudi conjuntament amb unes conclusions prèvies.

7.1. Sector Vitivinícola
Per a l’elaboració de l’inventari del projecte es fa un estudi de camp dels cellers ubicats a
Menorca. Existeixen un total de 8 cellers, els quals són: Binifadet, Binitord, Celler Solano de
Menorca, Muntpalau, Hort de Sant Patrici, Sa Marjaleta, Sa Cudia i Rubí del Mediterrani,
(veure figura 7.1).

Figura 7.1. Mapes zones vinícoles i cellers d’estudi a Menorca. Font: Elaboració pròpia, a partir de
ortofotomapa del IDE de Menorca.

La metodologia realitzada ha sigut primerament, posar-se en contacte amb els vuit cellers via
telefònica, s’ha elaborat una enquesta comuna per a tots els entrevistats segons els diferents
grups d’actors i s’ha procedit a realitzar les entrevistes i visites prèviament concertades.
Dels vuit cellers esmentats anteriorment, finalment es visiten i es realitza l’entrevista a
Binifadet, Binitord, Celler Solano de Menorca, Muntpalau, Hort de Sant Patrici i Sa Marjaleta.

7.1.1. ANÀLISIS DE LES DIMENSIONS DE LES VINYES
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En el següent apartat es tractaran i analitzaran les dades obtingudes mitjançant les entrevistes
als diferents actors implicats.

a. Característiques de les vinyes
Taula 7.1. Anàlisi d’Inputs i Outputs de les característiques de les vinyes dels cellers entrevistats. Font: Elaboració
pròpia.

Característiques
vinya
Terreny
Fertilit
-zant
Tractament

Inputs

Nº peus
Ubicació

Sud

Orgànic

SÍ

3.5
12.000
CentreNord
SÍ

Mineral

SÍ

Biològic
Integral
Químic

Tipus
d'Energia

Eléctrica
Gasoil
Gas
Renovable
Reg

Mai

Residus

Ferrer de
Muntpalau

15
70.000

Nº d'Ha.

Outputs

Binifadet

Puntualment

Celler
Solano de
Menorca

2
9.000

Hort de Sant
Patrici

SÍ

1.5
8.000
CentreSud
SÍ

NO

SÍ

NO

NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ Ocasional
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
Ocasional
NO
SÍ
NO
NO
NO
SÍ

Sud-Est

Vinyes
Binitord

Sa
Marjaleta

Tendència
majoritària

5
17.000

7.5
4.000

Sud-Oest

Sud

SÍ

SÍ

5.7
20.000
CentreSud
SÍ

NO

NO

NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional
NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Etapa inicial

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Orgànics

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Inorgànics

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Filferro

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Plàstic

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

A la taula anterior (7.1) es poden observar les característiques de les vinyes dels cellers
entrevistats mitjançant l’anàlisi dels inputs i outputs.
Els inputs més destacables d’aquesta taula són la ubicació dels cellers, que majoritàriament es
troben a la zona centre-sud de l’illa, la utilització d’un fertilitzant orgànic envers d’un mineral
(el 100% dels cellers l’utilitzen), un tractament de les vinyes integral (100% dels cellers); la
utilització del gasoil com a font d’energia de la maquinària utilitzada a les vinyes (100% dels
cellers) i el reg utilitzat puntualment a l’etapa inicial del raïm.
Els outputs més destacables són els residus generats tant orgànics com inorgànics,
especialment el filferro.
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A continuació, a la taula 7.2 es mostren les varietats de ceps elaborades pels cellers estudiats.
S’ha de tenir en compte que els cellers catalogats amb l’etiqueta “Vi de la Terra Illa de
Menorca” no poden plantar les varietats que desitgin, sinó que s’han de regir per les directrius
que marca aquesta Indicació Geogràfica Protegida.
Segons el plec de condicions “Illa de Menorca” les varietats permeses per als diferents tipus
de vi són les següents: Vi Blanc  Chardonnay, Macabeu, Malvasía, Moscatel d’Alexandria,
Parellada i Moll o Prensal Blanc; Vi Negre Cabernet Sauvignon, Merlot, Monestrell, Sirà i Ull
de Llebre.
Taula: 7.2. Varietats de vinya de les bodegues de Menorca. Font: elaboració pròpia.

Vi Negre

Vi Blanc

Vi Blanc

A la taula anterior (7.2) es poden observar les varietats de vinya plantades per els diferents

Varietats de
vinya

Binifadet

Ferrer de
Muntpalau

Celler
Solano de
Menorca

Hort de
Sant
Patrici

Sa
Marjaleta

Vinyes
Binitord

Tendència
majoritària

Chardonnay
Macabeu
Malvasia
Moscatell
d'Alexandria
Parellada
Moll (Prensal blanc)
Cabernet Sauvignon
Merlot
Monestrell
Sirah
Ull de Llebre
Garnatxa
Giró
Picapoll

cellers estudiats; existeix una tendència d’ús majoritària de les varietats Merlot i Sirah, ceps
utilitzades per el 85% dels cellers estudiats; mentre que els ceps de Moscatell d’Alexandria,
Parellada, Ull de Llebre, Giró i Picapoll són els menys utilitzats amb un 14% d’ús.
Per tant podem contrastar que la tendència majoritària són les varietats Chardonnay, Cabernet
Sauvignon, Merlot i Sirah.
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b. Producció
Taula 7.3. Anàlisi dels inputs i outputs de l’etapa de producció del vi. Font: elaboració pròpia.

Etapa producció
del vi
Inputs

Energia

Eléctrica
Gasoil
Gas
Renovable

Residus

Outputs

Producte

Litres
Nº
d'ampolles

Binifadet

Ferrer de
Muntpalau

Celler
Solano de
Menorca

Hort de Sant Vinyes
Patrici
Binitord

Sa
Marjaleta

Tendència
majoritària

SÍ
NO
NO
NO
52.500

SÍ
NO
NO
NO
8.625

SÍ
NO
NO
NO
6.000

SÍ
NO
NO
NO
5.625

SÍ
NO
NO
NO
12.000

SÍ
NO
NO
NO
3.000

SÍ
NO
NO
NO
14.625

70.000

11.500

8.000

7.500

16.000

4.000

19.500

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO

Palets
Aigua de
neteges
Orgànics
Inorgànics
Filferro
Plàstics
Vidre

A la taula anterior (7.3) es poden observar les característiques de l’etapa de producció del vi
dels cellers entrevistats mitjançant l’anàlisi dels inputs i outputs. Els inputs més destacables
d’aquesta taula són la utilització de l’energia eléctrica com a font d’energia en la producció del
vi per a tots els cellers (el 100% dels cellers entrevistats utilitzen aquestes energies). Els
outputs més destacables són la utilització de l’aigua per a la neteja de les instal·lacions, els
residus generats tant orgànics com inorgànics, filferros i plàstics que tenen tots els cellers en
comú. El nombre d’ampolles mitjà és de 19.500, sent el celler de Binifadet el màxim
productor, amb un 60% de la producció total i Sa Marjaleta, el mínim productor, amb un 3,5%.
Taula 7.4. Anàlisi de les fases de producción del vi. Font: elaboració pròpia.

Característiques
vinya
Fases de producció

Plantació
Recollida
Esporga
Fermentació
Embotellat
Distribució
Venta
Màrqueting

Binifadet

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Pròpia
SÍ
SÍ

Ferrer de
Muntpalau

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Pròpia
SÍ
NO

Celler
Solano de
Menorca

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Externa
NO
NO

Hort de Sant
Patrici

Vinyes
Binitord

Sa
Marjaleta

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Externa
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Pròpia
SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Pròpia
SÍ
NO

Tendència
majoritària

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Pròpia
SÍ
NO
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En les fases de producció del vi (taula 7.4) es destaca que tots els cellers s’encarreguen de les
fases de plantació, recollida, esporga, fermentació, embotellat i venda. Del màrqueting
majoritàriament s’encarreguen empreses externes (83,3%), excepte el cas del Celler Binifadet,
que s’encarrega de totes las fases de producció del seu vi.

c. Comercialització
Taula 7.5. Anàlisi de l’etapa de màrqueting i venta del vi. Font: elaboració pròpia.

Màrqueting i
venta
Venta directa
Augment
producció
D.O.
I.G.P. (Vi de la
terra)
Etiqueta ecològica
Intermediari
Nº de vins
Tipus de
consumidor

Puntuació guia
Peñin

Binifadet

Ferrer de
Muntpalau

Celler
Solano de
Menorca

Hort de
Sant
Patrici

Vinyes
Binitord

Sa
Marjaleta

Tendència
majoritària

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO
NO
8
Local,
turistes i
península

NO
NO
3

NO
SÍ
2

NO
SÍ
2

NO
NO
5

NO
NO
2

NO
NO
4

Local i Exportació
turistes
China

Local i
turistes

Local i
turistes

Local i
turistes

Local i
turistes

NO

87

92

82-92

NO

82-92

82-92

A la taula anterior (7.5) es poden observar les característiques de l’etapa de màrqueting i la
venta del vi dels cellers entrevistats. Les dades més destacables són que tots els cellers
elaboren vi amb Indicació Geogràfica Protegida (Vi de la Terra) i que cap d’aquests han volgut
obtener una etiqueta ecològica; encara que, un cop entrevistats els cellers es confirma que la
majoria utilitzen tècniques ecològiques en el seu cultiu però que no desitgen aconseguir
l’etiqueta ecològica per raons vàries, com la falta de temps per dedicar-s’hi i l’excés de
burocràcia.
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d. Diagrama de fluxos

INPUTS

OUTPUTS
CONREU

PRODUCCIÓ

COMERCIALITZACIÓ

VI
FERTILITZANTS
ENERGIA

CONREU

PRODUCCIÓ

COMERCIALITZACIÓ

PRODUCTE FINAL

RESIDUS
Figura 7.2. Diagrama dels fluxos de la producció del vi. Font: Elaboració pròpia

A la figura 7.2 es pot observar el diagrama de fluxos de la producció del vi. Els inputs són les
entrades de fertilitzant (majoritàriament orgànic) i energia ( 100% elèctrica) necessaris per al
conreu de la vinya; una vegada la vinya assoleix les característiques necessàries comença el
procés de producció del vi (recollida, esporga, fermentació, embotellat) que genera una sèrie
de residus (aigua de neteja, palets, orgànics, inorgànics, filferros, plàstics). Una vegada
realitzades totes les fases de la producció del vi comença la seva comercialització del producte
final (ampolles), amb ajuda de tècniques de màrqueting.
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7.2 Actors de l’entorn vinícola
7.2.1. Agroturismes

A la següent taula comparativa queden reflectits els serveis que ofereixen els allotjaments
agroturístics estudiats en el projecte.
Taula 7.6. Anàlisis de les característiques dels agroturismes entrevistats. Font: elaboració pròpia.

Agroturismes

Binisaid

Ca Na Xini

Turmadèn des
Capità

Mongofra

Nº Habitacions

7 Dobles

8 Dobles

5 Dobles

Explotació

Cereal

Vinícola

Cereal/Pastures/V
aques

E. Renovables

NO

NO

NO

Localització

Ferreries

Ferreries

Mongofra Nou

SÍ
Esmorzar i
Menjar
sopar
Admet animals
NO

SÍ

SÍ

SÍ

Esmorzar

Esmorzar

NO

NO
Esmorzar, dinar i
sopar
SÍ

Piscina

Esmorzar

4 Dobles
Cereal/Pastures/
Vaques/Apicultur
a/ Extracció
forestal
SÍ (plaques
solars)
Alaior

Tendència
majoritària

SÍ

6
Cereal

NO
-

-

WiFi

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Aire condicionat

NO

SÍ

NO

SÍ

TV

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Propostes d’activitats

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Barbacoa
Venta productes
locals
Cuina compartida

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

preu mitja aprox.

95€/NIT

250€/NIT

A DETERMINAR

40€/NIT

-

-

Tal i com es pot observar a la taula 7.6, el número d’habitacions dels agroturismes entrevistats
varia en funció de la disponibilitat de les instal·lacions; tot i que el màxim permès per llei és de
12 habitacions, alguns allotjaments podrien augmentar el número d’habitacions però cap
arriba a aquesta xifra, per motius econòmics, donat que un increment d’infraestructures faria
augmentar la despesa en personal, manteniment i restaria qualitat en el servei prestat.
L’explotació agrícola, ramadera o forestal, és un requisit indispensable per duu a terme una
activitat d’agroturisme. En el cas de Binisaid i Ca Na Xini la seva activitat queda renegada a
favor del turisme, disposen de més habitacions i un número simbòlic d’hectàrees conreades.
Succeeix el contrari amb Mongofra i Turmadèn des Capità, sent el número d’habitacions
inferior i la producció agropecuària més variada amb més de 14 hectàrees cadascuna.
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7.2.2. Venda de productes elaborats a Menorca

Venta
directa

X

X

X

X

Encàrrec

Comercialització

X

X

X

X

X
X

Vi
Oli d'oliva
Formatge de vaca

X

Tendència
majoritaria

Ferre
Maó
ries

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Formatge de
cabra

X
X

Quallada
Carn de vaca

X

Hort de
Sant Patrici

De vins

Turmadèn
des Càpita

Maó Maó Ferreries Ciutadella D’Es Migjorn Gran Maó

Situació

Negoci

Son Olivar
de Dalt

Algendaret
Nou
S'Hort
ecològic

Productes
elaborats a
Menorca

La Marcona

Taula 7.7. Venda de productes elaborats a Menorca. Font: elaboració pròpia.

X

X

Carn d'ovella

X

Productes

Embotits
Mel
Sal de la salina
Pistatxos
Ginebra
Farina
Pa
Horta

X

Melmelada
Ous
Arròs de la Terra
Camamil·la

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

Galetes de
mantega

Tal i com s’observa a la taula 7.7, els productes menorquins venuts amb major tendència a les
agrobotigues estudiades són els vins, formatges de vaca, els productes d’horta i les
melmelades. Un 43% de totes les agrobotigues vénen aquests productes. Respecte a la carn
d’ovella i les galetes de mantega són inexistents en aquests establiments.
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7.3 Altres actors
Taula 7.8. Actors de Menorca entrevistats. Font: elaboració pròpia.

Actors Menorca
Equilibri activitats humanes i
valors ambientals
Situació actual agricultura
ecològica
Valoració productes ecològics
Situació actual producció de
Vi de la Terra Illa de
Menorca?
Valoració Vi de la Terra Illa de
Menorca
Conveni de pràctiques entre
estudiants i finques agràries
Valoració
agroturismes
actuals
És factible fer de Monfogra
un agroturisme?
Visitaríeu Monfogra si es
realitzés el nostre projecte?

CIME

FRA
ROGER

LEADER

SA
GRANJA

Tendència
majoritària

GOB

Bo

Dolent

Bo

Bo

Dolent

Bo

Bona

Dolenta

Regular

Regular

Dolenta

Regular

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Favorable

Favorable

Favorabl
e

Favorable

Favorable

Favorable

Dolenta

Bona

Bona

Bona

Dolenta

Regular

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

En l’estudi, a part de fer-se un anàlisi dels diferents cellers existents a l’illa, s’ha volgut conèixer
el punt de vista dels diferents actors implicats. En concret, s’han realitzat entrevistes al
Conseller d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca; al Gerent de
l’Associació Leader; als quatre membres més importants de l’associació gastronòmica Fra
Roger; al Director de Sa Granja junt amb un dels seus professors; i a un membre del Grup
ecologista, GOB. Així, s’han obtingut diferents punts de vista de polítics, gerents encarregats
de donar ajudes provinents de fons públics, persones determinants en l’àmbit de la
gastronomia, l’àmbit de l’educació i grups ecologistes.
Segons les dades obtingudes de la taula anterior (7.8), com a conclusió preliminar, es pot dir
que hi ha visions confrontades sobre la gestió de l’equilibri entre les activitats humanes que es
realitzen a l’illa i els valors ambientals a conservar, sent Menorca una Reserva de la Biosfera.
Respecte a l’agricultura s’obtenen visions molt diferents depenent del sector al que pertany
cada actor; on es troba unanimitat és en la bona disposició a consumir aquests productes
locals. La Denominació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Illa de Menorca té una bona
valoració per part dels diferents actors. Es pren com a opció positiva l’establiment d’un
conveni de pràctiques per fer una cohesió entre els estudiants de diferents instituts de l’illa i
les finques del sector agrari. I finalment, respecte al projecte tots veuen factible fer de
Mongofra un agroturisme i el visitarien, excepte el Director de Sa Granja que opina que no hi
aniria per la dificultat d’accés que té la finca.
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7.3.1. Ajudes i subvencions

En el present estudi també s’ha volgut conèixer quines ajudes o subvencions podria rebre si
aquest s’acabés realitzant. A la figura 7.2 s’ha esquematitzat les diferents ajudes des d’un
àmbit més global (Unió Europea) fins a l’àmbit local (Menorca). Partim de l’Estratègia Europea
2020 i la Política Agrària Comuna (PAC) del 2020. En aquesta nova etapa es busca garantir que
la inversió de la Unió Europea es centri en els objectius europeus a llarg termini en matèria de
creixement i ocupació. El 20 de desembre de 2013 es van publicar al Diari Oficial de la Unió
Europea els nous Reglaments dels Fons Estructurals i d’Inversió (FEI) que seran aplicables per
el període 2014-2020. Els FEI aplicables a Espanya per aquest període seran quatre:
1.
2.
3.
4.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Fons Social Europeu (FSE).
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

El projecte es podria acollir al Reglament (CE) nº 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de
2005, relatiu a les ajudes al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER). Respecte a la legislació nacional, l’estudi s’hauria d’acollir al
Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, per el que s’estableixen les normes de la
condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes,
determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats
programes de suport al sector vitivinícola. I el Reial Decret 1079/2014, de 19 de desembre, per
a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.
Referent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears crea el
Fons de Garantía Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), aquest fons està cofinançat
en un 35% pels fons europeus FEADER, en un 40% pel Govern central i un 25% pel Govern de
les Illes Balears. Aquestes ajudes estan destinades a compensar els increments dels costos per
a la realització de pràctiques respectuoses amb el medi ambient i es dirigeixen als beneficiaris
que van assumir compromisos mediambientals per un termini de cinc anys. El FOGAIBA
s’amplia amb cinc línies d’ajudes agroambientals que formen part del Pla de Desenvolupament
Rural, el qual es divideix en quatre eixos: augment de la competitivitat del sector agrícola i
forestal, millora del medi ambient i de l’entorn natural, qualitat de vida a les zones rurals i
diversificació de l’economia rural i l’últim eix: Leader.
El 1988 la Unió Europea crea la Iniciativa LEADER com a culminació de la seva política de
desenvolupament rural des d’una concepció integrada i d’aplicació integral en el territori.
Aquest innovador programa es començà a aplicar el 1991. La Iniciativa Comunitària s’implanta
a Menorca amb el Leader I (1991-1995) per a seguir després amb el Leader II (1996-2000) i el
Leader+ (2000-2006). El Leader I va marcar l’inici d’una nova concepció de la política de
desenvolupament rural i la implantació a Menorca de la gestió basada en un enfocament
territorial, integrat i participatiu. El Leader II va difondre i consolidar l’enfocament Leader I i va
concedir una particular importància al caràcter innovador del projecte. El 13 de setembre de
2001 es constitueix l’Associació LEADER Illa de Menorca com a entitat sense ànim de lucre per
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a la gestió de la Iniciativa Comunitària LEADER+ i successives iniciatives comunitàries que
suposin una continuació del programa LEADER.
En l’actualitat s’està realitzant l’esborrany del Pla de Desenvolupament Rural (2015-2020), en
el que de moment, el Consell del Govern Balear ha autoritzat a FOGAIBA per iniciar l’expedient
de convocatòria plurianual d’un paquet de cinc ajudes agroambientals incloses en el Pla de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears (PDR) per al període 2015-2020. Es tracta d’ajudes
per un import total de 36.626.553 euros, dels quals el 46,2 % (17.752.025,51 euros) són
cofinançats per la Comunitat Autònoma; el 39,7 % (14.540.741,64 euros) pel Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea, i el 14,1 % restant
(4.333.786,09 euros) pel Govern central.

Estratègia Europea 2020
PAC 2020

FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural)
FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera)

Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 20072013
Borrador PDR 2014-2020

LEADER Menorca
- Leader I 1991-1995
- Leader II 1996-2000
- Leader + 2000-2006
- Programa de Desenvolupament Local Leader 2007-2013
Figura 7.3. Ajudes i subvencions agrícoles a Menorca. Font: elaboració pròpia.
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7.3.2. Custòdia agrària

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar als
propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals,
culturals i paisatgístics. Per aconseguir-lo promou acords i mecanismes de col·laboració
contínua entre propietaris, entitats de custòdia i altres agents públics i privats.
Un acord de custòdia és un procediment voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia
per a pactar la manera de conservar i gestionar un territori.
Les entitats de custòdia són organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre que
participen activament en la conservació del territori mitjançant les tècniques de custòdia de
territori.
A l’illa de Menorca aquesta entitat de custòdia és el GOB, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa; manté acords de custòdia actius amb diverses empreses i cellers de la Illa, i a
més, proporciona suport d’informació promocions dels seus productes a canvi d’unes bones
pràctiques agràries.
Les finques amb acord de custòdia a Menorca es poden visualitzar a la figura 7.4. Les marcades
amb un número són les estudiades en el projecte: Binitord (1), Algendaret Nou (2), Turmadèn
des Capità (3), Son Olivar de Dalt (4), Mongofra Nou (5), La Marcona (6), S’hort (7) i Arbres
d’Algendar (8). Cal destacar l’únic celler que disposa d’aquest conveni: Binitord.

Figura 7.4. Finques amb custòdia agrària. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del GOB.
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7.4 Finca Mongofra Nou
Per tal d’enfocar la proposta d’enoturisme sostenible a la Finca Mongofra Nou es segueixen
tres línies d’estudi. En la primera línia, estudi de la viabilitat del cultiu de vinya a Mongofra, es
realitza un estudi del terreny amb la finalitat de trobar la zona més adequada per cultivar la
vinya. En la segona línia, instal·lacions de Mongofra, es selecciona el lloc on ubicar el celler i les
habitacions dels clients, l’estudi d’obtenció de l’ecoetiqueta d’agroturisme junt amb la
examinació de les principals problemàtiques existents a la finca de Mongofra; finalment, a la
tercera línia es representa un diagrama de flux de la Finca de Mongofra el qual inclou tota la
informació de les línies anteriors.

7.4.1. Estudi de la viabilitat del cultiu de vinya a Mongofra
Aquesta línia d’estudi està enfocada en analitzar l’entorn i característiques climàtiques
presents a la Finca de Mongofra Nou per tal de trobar la millor proposta d’ubicació de les
vinyes. En aquesta línia d’estudi es distingeixen dos grans apartats: Caracterització
agroclimàtica i dimensionament de la vinya. Aquesta última, inclou tres subapartats: possibles
zones d’ubicació per la vinya, principals característiques associades i zona seleccionada.

a. Caracterització Agroclimàtica de Mongofra.
En aquest apartat, es quantifica les variables i els factors climàtics que més influeixen en la
vida vegetal. La seva finalitat és examinar els elements que resulten fonamentals alhora de
valorar el tipus de varietat i cep que millor s’adapta a les condicions agroclimàtiques de la
finca.
Les dades experimentals referents a la finca han estat extretes del IDE (Infraestructures de
Dades Espacials) de Menorca i es troben agrupades a la taula 7.9, 7.10 i 7.11 formant tres
grans blocs.
En el primer gran bloc s’inclouen tots els elements associats a les característiques tèrmiques,
com la temperatura màxima i la mínima. En el segon s’inclouen tots els elements relacionats
amb les característiques pluviomètriques i d’humitat, com ara la precipitació mitjana.
Finalment, en el tercer bloc s’inclouen tots els elements relacionats amb el clima i vegetació,
tant de forma quantitativa com qualitativa.
Per tal de facilitar l’anàlisi de les taules, a continuació es detallen breument les característiques
principals incloses a cada bloc prenent com a referència les indicacions que se’n fan al respecte
per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya conjuntament amb la taula
d’elaboració pròpia.


Bloc I: Característiques tèrmiques.

Les característiques tèrmiques de Mongofra es troben detallades a la taula 7.9. En aquest bloc
està inclòs l'anàlisi estadístic de les temperatures mitjanes anuals, màximes i mínimes. També
es troba inclosa la durada mitjana del període fred (o gelades) i del període càlid.
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Taula 7.9. Característiques tèrmiques de Mongofra. Font: elaboració pròpia, a
partir de dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.

Duració
mitja

Temperatura
anual

CARACTERÍSTIQUES TÈRMIQUES
Mitjana
Màxima
Mínima

A la zona sud-oest de la casa entre 14-16ºC i a la
zona nord-est entre 16-18ºC
28-32ºC
A la zona sud entre 4-6ºC, a la zona nord tenim
temperatura de més de 6ºC

Període fred
o de gelades
(Tmitjana<7°C)
Període càlid
(Tmitjana>30°C)

0 mesos
0-1 mes

La durada del període fred s'estableix sobre la base del criteri de L. Emberger
que té en consideració la suma anual d’aquells mesos amb el risc de
gelades o mesos freds; entenent per més fred, aquell en el qual la temperatura mitjana de les
mínimes és menor 7ºC. Per contra, per a determinar la durada del període càlid es tenen en
consideració aquells mesos on la temperatura mitjana de màximes ha estat superior als 30 ºC.
Així mateix, en els mesos amb període càlid existeix el risc de descompensació en la fisiologia
de la planta, o es produeix la destrucció d'algun dels seus teixits o cèl·lules.
Es pot observar que Mongofra és una zona amb un rang de temperatures moderades, les quals
oscil·len entre els 14ºC a 18ªC com a mitjana. Aquestes temperatures donen lloc a estius i
hiverns suaus. Aquest fet és molt important de cara a escollir la varietat de cep, ja que basantse exclusivament en les característiques tèrmiques, es pot escollir un tipus de cep apte per a
un rang de temperatures no extremes.


Bloc II: Característiques pluviomètriques i d’humitat

Les característiques pluviomètriques i d’humitat de Mongofra es troben detallades a la taula
7.10. En aquest bloc s’inclou l'anàlisi estadística del període sec o àrid, les zones d’inundació,
l'evapotranspiració i la precipitació mitjana anual.
Taula 7.10. Característiques pluviomètriques i d’humitat de Mongofra. Font:
elaboració pròpia, a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE
de Menorca.

CARACTERÍSTIQUES PLUVIOMÈTRIQUES I D’HUMITAT
Duració mitja del període sec
o àrid ((P+R)-ETP < 0 )
Zones d’inundació
Evapotranspiració (ETP)
Precipitació mitja anual

3-4 mesos
Sí, en el tram de camí de
cavalls per a la Sa Salina
800-900 mm
400-600 mm

S’entén per període sec o àrid aquell en què el balanç (P+R)-ETP és inferior a 0, sent P la
pluviometria mensual, ETP l’evapotranspiració potencial mensual i R la reserva d’aigua
emmagatzemada en el sòl, durant els mesos anteriors, i que poden utilitzar les plantes. En el
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cas de la finca Mongofra Nou, el període sec es situa temporalment entre els 3 i 4 mesos de
durada.
A la finca es detecta una zona altament inundable, el tram que comunica el camí de Cavalls
amb la Salina; raó per la qual, i tal com s’explica més endavant a unes de les propostes de
millora, aquest tram queda exclòs de l'elecció com a possible zona vinícola.
L’evapotranspiració fa referència a un concepte introduït per Thornthwaite que indica la
màxima quantitat d'aigua que pot evaporar-se des d'un sòl completament cobert de vegetació,
que es desenvolupa en òptimes condicions i en el suposat cas de no existir limitacions en la
disponibilitat d'aigua. En el cas de Mongofra, l’evapotranspiració anual es troba entre els 800900 mm; i, la precipitació mitjana anual rep els valors de 400-600 mm.



Bloc III: Relacions clima-vegetació.

Les relacions de clima-vegetació de Mongofra estan detallades a la taula 7.11. En aquest bloc
s’ha inclòs l'anàlisi qualitatiu de la vegetació cultivada i la natural, així com l’anàlisi quantitatiu
de l'índex de potencial agrícola.
Taula 7.11. Característiques pluviomètriques i d’humitat de Mongofra. Font:
elaboració pròpia, a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de
Menorca.

Vegetació
cultivada.
(J. Papadakis)
Vegetació
natural
Índex
potencia
agrícola

Quantitativa
(Índex Turc)

Qualitativa

RELACIONS CLIMA-VEGETACIÓ
Règim d’humitat
Tipus d’hivern
Tipus d’estiu

Mediterrani humit (ME)
Ci (citrus)
g (citrus)

Règim tèrmic

Subtropical semicàlid (Su)

Classificació
climàtica

Mediterrani subtropical

Índex Aridesa
(P/ETP):

0,5-0,75
Terres seques subhumides

En regadiu
En seca

46-55
20-25 i 25-30

Respecte a l’anàlisi qualitatiu, la classificació agroclimatològica de Papadakis és un sistema de
tipificació dels climes, règims tèrmics, i tipus d’estius els quals estan definits segons els conreus
que s'hi poden cultivar. Aquest concepte és molt útil alhora de valorar la viabilitat climàtica
d’un cultiu a una zona concreta. El tipus de règim tèrmic correspon al Mediterrani Humit (Me),
perquè la latitud és major dels 20º, les precipitacions d’hivern són majors que les d’estiu, la
diferència entre precipitació anual i ETP en els mesos més humits és superior al 0,2; el
quocient entre la precipitació anual i ETP és superior al 0,88.
55

MONGOFRA NOU REFERENT D’ENOTURISME SOSTENIBLE A MENORCA
Des del punt de vista de l'ecologia dels cultius (J. Papadakis), la zona queda caracteritzada per
un hivern tipus Citrus (Ci) pel fet que les temperatures mínimes i màximes anuals estan
incloses dins del rang de -2,5ºC a 7ºC i 10 a 21º C respectivament, fent que resulti adequat pel
cultiu de cítrics.
S’observa també, que el tipus d’estiu que caracteritza Mongofra és Gossypium (g) perquè la
temperatura mitjana màxima i mínima durant el mes més correspon als rangs inferiors a 33,5
ªC i 20ªC respectivament, fent que resulti adequat pel cultiu de cotó fluix.
El tipus d’hivern (Ci) i d’estiu (g) conformen el règim tèrmic de Mongofra com a Subtropical
semicalid (Su). En aquestes condicions s’adapten bé els productes d’horta, la vinya, l’olivera,
l’ametller i alguns arbres fruitals com el cirerer. Per tant, s’observa que Mongofra està situat
en una zona influenciada per un clima Mediterrani subtropical degut al tipus de règim tèrmic i
d’humitat existent.
Respecte a l’anàlisi quantitatiu, l'índex de potencial agrícola proposat per Turc es calcula com a
producte de tres factors (el tèrmic, solar i sequedat) estimats mes a mes. Aquest índex proposa
la relació existent entre determinades variables climàtiques i la producció sobre sòl en bones
condicions en un període determinat. Aquesta relació permet predir la producció esperada en
qualsevol altre període i d'estimar de quina forma variarà la producció d’un terreny cultivat en
passar de secà a regadiu.
S’observa que a Mongofra, l’índex de potencialitat agrícola de Turc en secà i regadiu correspon
al rang compres entre els valors 20 al 30 i 46 al 55 respectivament.

b. Dimensionament vinya
En aquest apartat, s’examinen les característiques de l'entorn de la finca. La finalitat, és
seleccionar la possible zona més optima pel desenvolupament del cultiu de vinya a la finca.
Aquest apartat esta integrat per tres subapartats: possibles zones d’ubicació per la vinya,
principals característiques associades i zona seleccionada.
i.
Possibles zones d’ubicació per la vinya
Aquest subapartat està encarat a identificar les possibles zones de la Finca de Mongofra, on es
podria dur a terme la proposta del cultiu de vinyes. A l'hora de seleccionar les possibles zones
on ubicar la vinya, s’utilitza com a base cartogràfica el mapa d’usos del sòl del 2007 elaborat
per IDE (Infraestructures de Dades Espacials) de Menorca conjuntament amb les
recomanacions de l’actual Director del Parc Natural (Martí Escudero) i del seu tècnic (Ricard
Borràs). (Veure annex 12.5.2. i 12.5.8.).
Posteriorment, a cada zona s’analitzen les seves característiques geològiques, edafològiques,
el grau dels efectes de la tramuntana, la seva proximitat, el desnivell present, els possibles
riscos existents (d’incendi, d’erosió, d’inundació) i altres problemàtiques; així com si la seva
superfície és igual o superior a 3 hectàrees.
La finalitat de l’anàlisi és caracteritzar cada zona per posteriorment poder determinar quina
resulta la més apropiada pel desenvolupament de la nostra proposta de cultivar vinya.
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D’aquesta manera, s’arriba a quantificat un total d'11 possibles zones on ubicar la vinya,
cartografiades a la figura 7.5. Entre aquestes zones, es troba que 4 corresponen a zones
classificades com a zones destinades a l'ús agrícola segons el mapa d’usos del sòl del 2007 de
l'IDE i 7 zones classificades com a zones de camp abandonats.

Figura 7.5. Ubicació possibles zones pel cultiu de la vinya a la Finca Mongofra Nou. Font: elaboració
pròpia, a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.

ii.
Principals característiques associades
Aquest subapartat analitza les principals característiques associades a cadascuna de les 11
zones proposades a l'apartat anterior. Les característiques analitzades són: geològiques,
edafològiques, la proximitat amb la casa i al mar, el desnivell present, els possibles riscos
existents (d’incendi, d’erosió, d’inundació) i si la superfície és igual o superior a 3 hectàrees.
1) Característiques geològiques i edafològiques
A continuació s’analitza el tipus de material geològic present a cada zona d’ús agrícola i de
camps abandonats, així com les seves característiques edafològiques a partir del mapa de sòl
de l’illa de Menorca elaborat per l’OBSAM a partir de la classificació de FAO-UNESCO.



Zona d’ús agrícola

Les característiques geològiques i edafològiques de les 4 zones destinades a l’ús agrícola es
troben detallades a la taula 7.12.
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Taula 7.12. Característiques geològiques i edafològiques de les zones d’ús agrícola. Font:
elaboració pròpia, a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.

Zona
1

2

3

4

Unitat geològica
Turbidites
Dunes, arenes
semiconsolidades
Albufera
Turbidites calcàries i
siliclàstiques
Dunes, arenes
semiconsolidades

Era
Paleozoic
Quaternari

Període

Edafologia

Carbonífer

Quaternari

Dunes
Albufera

Paleozoic

Carbonífer

Quaternari

Dunes

Calcàries

Mesozoic

Turbidites
Pelites i gresos
Pelites i gresos
Turbidites i canals.
Turbidites i Fàcies de
desbordament

Paleozoic
Paleozoic
Paleozoic
Paleozoic

Triàsic
(Muschelkalk)
Carbonífer
Permià
Permià
Carbonífer

Paleozoic

Carbonífer

Arenes, llims i argiles

Quaternari

Al·luvialcol·luvial

Dunes. Calcarenites
consolidades.

Quaternari

Dunes

Cambisol cròmic

Leptosol eutric amb
cambisol cròmic fisurat
Cambisol cròmic

25% leptosol eutric 75%
cambisol cròmic

Tendència majoritària
38% Turbidites

54% Paleozoic

38%
Carbonífer

77% Cambisol cròmic

Les unitats geològiques identificades a les 4 zones són: turbidites, arenes, llims, argiles, pelites,
fàcies de desbordament, canals, calcàries, pelites, gresos i albufera.
S’observa que les turbidites són el material geològic més abundant a les quatre zones
analitzades, ja que es troben presents en un 38% dels sòls analitzats. Aquesta es forma per una
successió de nivells canaliformes intercalats amb altres fonamentalment pelítics. La sèrie es
caracteritza per l'existència de capes intercalades de calcàries grises. Els cossos canaliformes es
troben intercalats en fàcies turbidítiques molt diluïdes amb granulometria que varia de fina a
molt fina.
S'observa que l’era del Paleozoic i el període Carbonífer tenen una abundància del 54% i 38%
en els sòls analitzats. Respecte a les característiques edafològiques de les zones d’ús agrícola
es troba que els tipus de sòls existents són: Cambisol cròmic, Cambisol cròmic fissurat i
Leptosol eutric.
El Cambisol Cròmic és un tipus de sòl vermell amb una important descarbonatació a causa de
les condicions plujoses en la seva època de formació al Quaternari. Tots els Cambisols són
apropiats pels cultius, tenen la suficient profunditat i nutrients disponibles. Per una altra
banda, el Lepsol Eutric és un tipus de sòl amb un horitzó A òcric. Per tant, els Leptosols són sòls
amb poca profunditat, poca matèria orgànica, molt erosionats o bé poc evolucionats, degut
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per la duresa de la roca mare o bé per les condicions climàtiques. En conseqüència, aquests
sòls resulten menys apropiats pel cultiu. El Cambisol Cròmic és el més abundant en les zones
d’ús agrícola, ja que és present en el 77% dels sòls analitzats.



Zona de camps abandonats

Les característiques geològiques i edafològiques de les 7 zones classificades com a camps
abandonats es troben detallades a la taula 7.13.
Taula 7.13. Característiques geològiques i edafològiques de les zones de camps abandonats. Font:
elaboració pròpia a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.

Zona

Unitat geològica

Era

Període

1

Turbidites
Pelites, limolites i
gresos

Paleozoic

Carbonífer
Triàsic
(Buntsandstein)
Triàsic
(Muschelkalk)
Triàsic
(Buntsandstein)
Triàsic
(Muschelkalk)
Carbonífer
Dunes
Permià

2

Mesozoic

Calcàries

Mesozoic

Pelites, limolites i
gresos

Mesozoic

Calcàries

Mesozoic

Turbidites
Dunes actuals
Pelites i gresos
Arenes, llims i
argiles
Turbidites i Fàcies
de desbordament

Paleozoic
Quaternari
Paleozoic
Quaternari
Paleozoic

Carbonífer

6

Turbidites i canals.

Paleozoic

Carbonífer

7

Turbidites i Fàcies
de desbordament

Paleozoic

Carbonífer

3

4

5

Edafologia

Cambisol cròmic

Al·luvial col·luvial
Leptosol eutric amb
cambisol cròmic fisurat
25% leptosol eutric 75%
cambisol cròmic
Leptosol eutric amb
cambisol cròmic fisurat

Tendència majoritària
42% Turbidites

50%
Paleozoic

75% Carbonífer

77% Cambisol cròmic

Les unitats geològiques identificades a les quatre zones són: turbidites, arenes, llims, argiles,
pelites, fàcies de desbordament, canals, dunes, limonites,calcàries, pelites, gresos i albufera.
Les turbidites són la unitat geològica més abundant a les 7 zones analitzades; ja que es troben
presents en 42% dels sòls analitzats. Aquesta es forma per una successió de nivells
canaliformes intercalats amb altres fonamentalment pelítics. La sèrie es caracteritza per
l'existència de capes intercalades de calcàries grises. Els cossos canaliformes es troben
intercalats en fàcies turbidítiques molt diluïdes amb granulometria que varia de fina a molt
fina.
L’era del Paleozoic i el període Carbonífer tenen una abundància del 50% i 75%,
respectivament, en els sòls analitzats.
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Respecte a les característiques edafològiques de les zones d’ús agrícola es troba que el tipus de
sòls existents són: Cambisol cròmic, Cambisol cròmic fissurat i Leptosol eutric.
Com anteriorment s’ha descrit, el Cambisol Cròmic és un tipus de sòl vermell amb una
important descarbonatació a causa de les condicions més plujoses de la seva època de
formació al Quaternari.
Tots els Cambisols resulten apropiats pels cultius, a causa de la seva relativa profunditat i
abundància de nutrients disponibles. Per una altra banda, el Lepsol Eutric és un tipus de sòl
amb un horitzó A òcric i una saturació de bases de menys del 50%. En canvi, els Lepsol no
resulten apropiats pel cultiu perquè tenen poca profunditat, estan molt erosionats o bé poc
evolucionats per la duresa de la roca mare o bé per les condicions climàtiques.
El Cambisol Cròmic és el més abundant en les zones de camps abandonats, ja que està present
en el 77% dels sòls analitzats

2) Riscos naturals
A continuació s’analitza l’existència o absència dels riscos naturals (d’inundació, incendi i
erosió) a la Finca Mongofra Nou així com les zones més i menys afectades. En l'apartat "altres
característiques associades" s’avalua de forma més especifica la presència o absència
d’aquests riscos a cada zona.


Risc d’inundació

En la figura 7.6 s’identifiquen les zones amb riscos de perill d’inundació, per tal de descartar les
zones afectades com a possible zones cultivar les vinyes. El període d’inundació es dona durant
l’estació d’hivern, amb una pujada del nivell de l'aigua d’uns tres metres.
S’observa que totes les zones pròximes a sa Salina estan cartografiades com a possibles zones
susceptibles a patir risc d’inundació. S’observa que de totes les zones d'ús agrícola i de camps
abandonats, només la zona 5, corresponent als camps abandonats, es troba afectada. Les
inundacions tenen efectes negatius sobre les vinyes perquè redueixen el seu creixement i
indueixen a la senescència. En conseqüència, aquest fet es valorarà negativament alhora de
seleccionar la possible zona on ubicar la vinya.

Així mateix, s’observa que el tram del camí de cavalls que passa per sa Salina i altres vies
d’accés adjacents, són susceptibles a patir una inundació. Els accessos afectats són
relativament heterogenis, desnivellats i generalment no es troben asfaltats. Per tant, els
efectes de les inundacions sobre aquests accessos comportarien un agreujament de la
seguretat i facilitat de circulació sobre aquest, tant per conductors, senderistes com ciclistes.
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Figura 7.6. Cartografía del risc d’inundació a Mongofra. Font: elaboració pròpia, a partir de
les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca



Risc d’incendi

El conjunt de la finca de Mongofra és susceptible a patir risc d’incendi; especialment en el
transcurs dels mesos d’estiu. En la figura 7.7 s’identifiquen les zones que poden patir perill
d’incendi. Aquestes zones seran valorades negativament, alhora de seleccionar la zona més
apta per cultivar les vinyes.
S’observa que gairebé totes les zones tenen una alta superfície susceptible a patir risc
d’incendi. Les úniques zones excloses íntegrament d’aquest risc són la zona 1 i 5 dels camps
abandonats. Encara que, s’observa que la zona 1 i 4 d’ús agrícola i la 3 de camps abandonats
només es troben parcialment afectades.
Tot i així, cal destacar que les vinyes són un talla-foc natural, ja que el terra on es cultiva es
manté net i ben cuidat produint dificultats en la propagació del foc. En conseqüència qualsevol
ubicació de la vinya en la Finca de Mongofra Nou, contribuirà a disminuir la propagació d’un
incendi.
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Figura 7.7. Cartografia del risc d’incendi a Mongofra. Font: elaboració
pròpia, a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de
Menorca



Risc d’erosió

El conjunt de la finca de Mongofra és susceptible a patir una erosió mitjana. Aquesta erosió
implica la pèrdua o erosió anual de 6 a 26 Tones per cada hectàrea. L’origen d’aquesta erosió
és degut, bàsicament, als efectes del vent, el tipus de pendent i de vegetació.
En la figura 7.8 s’identifiquen les zones que poden patir risc d’erosió, per tal de descartar les
zones més afectades alhora de seleccionar la zona més apta per cultivar les vinyes.
S’observa que gairebé totes les zones disposen de grans superfícies susceptibles a patir erosió.
L'única zona exclosa íntegrament d’aquest risc és la zona 5 dels camps abandonats. Encara
que, s’observa que la zona 1 i 4 d’ús agrícola i la 6 de camps abandonats només es troben
parcialment afectades.
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Figura 7.8. Cartografia del risc d’incendi a Mongofra. Font: elaboració pròpia,
a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca

3) Altres característiques
A continuació s’analitzen altres característiques de les zones d’ús agrícola i de camps
abandonats seleccionades, com ara la seva proximitat amb la casa i al mar, el desnivell
present i si la seva àrea és superior a tres hectàrees. Els possibles riscos existents (d’incendi,
d'erosió i d’inundació) anteriorment esmentats també s'avaluen per a cada zona.

La vinya es veu afavorida en zones amb desnivells abruptes però en tot el Parc de l'Albufera
d'Es Grau no es permet la llaurada en terrenys amb 10% de desnivell. Pel que fa a la superfície
de l’actual proposta d’enoturisme a Mongofra, es necessita com a mínim una superfície
mínima de 3 hectàrees. Respecte a la distància de la zona a la casa, és preferible tota zona
col·lindant, ja que facilita les feines de gestió de la vinya i producció de vi, així com les visites
informatives pels clients sobre el procés d’elaboració del vi.
Respecte a la distància de la zona al mar, és preferible tota zona allunyada d’aquest, ja que es
redueix considerablement els efectes negatius de l'aire provinent del mar (aerosols salins que
cremen les fulles) i també de la força directa del vent. Aquestes condicions seran vinculants
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alhora d’escollir la millor zona on ubicar les vinyes. Per tant, es valoraran positivament aquelles
zones amb pendents inferiors al 10%, distàncies allunyades del mar però pròximes a la casa,
superfícies majors o iguals a 3 hectàrees i que siguin menys susceptibles a patir risc
d'inundació, d'incendi i d'erosió.


Zona d’ús agrícola

A la taula 7.14 s’analitza a cada zona seleccionada com a ús agrícola: el desnivell, els possibles
riscos existents, la proximitat a la costa i a la casa, i si la superfície és superior a tres hectàrees.

Taula 7.14. Altres característiques de les zones d’ús agrícola. Font: elaboració
pròpia, a partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.

Risc

Zona

1
2
3
4
Tendència
majoritària

Desnivell

Proximitat Proximitat
Superfície
amb la
amb el
( > 3ha)
Inundació Incendi Erosió casa (m) mar (m)

>10%

No

No

Sí

1.400

28

Sí

<10%

No

Sí

Sí

630

215

Sí

>10%

No

Sí

Sí

323

272

Sí

<10%

No

Sí

Sí

0

465

Sí

Similar

No

Sí

Sí

588,25

245

Sí

S’observa que en les zones d’ús agrícola existeixen pendents similars que ronden el 10% per
sota o per sobre. Pel que fa als riscos, cap de les zones es veu afectada a patir una inundació.
En canvi, totes les zones són susceptibles a patir risc d’erosió moderat corresponent a una
erosió anual aproximada entre 6 i 16 tones per hectàrea. Pel que fa al risc d’incendi, la zona 1
és l’única que no és susceptible a patir un risc d’incendi. La proximitat mitjana de les zones a la
casa és de 588,25m; essent 1.400m la distància màxima i 0 m la mínima. La proximitat mitjana
de les zones al mar és de 245m; essent 468m la distància màxima i 28m la mínima,
corresponent a les zones 4 i 1 respectivament. Aquest fet suposa que la zona més exposada als
efectes negatius del mar seria la zona 1 i la menys exposada la zona 4. Finalment s’observa que
les quatre zones d’ús agrícola disposen d’una superfície igual o superior a les 3 hectàrees.



Zona de camps abandonats

A la taula 7.15 s’analitza a cada zona seleccionada com a camps abandonats les següents
característiques: el desnivell, els possibles riscos existents, la proximitat a la costa i a la casa, i
si la superfície és superior a tres hectàrees.
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Taula 7.15. Altres característiques de les zones de camps abandonats. Font: elaboració pròpia, a
partir de les dades estretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.
Ç
Zona

Risc
Desnivell

Inundació

Incendi

Erosió

Proximitat
a la casa
(m)

Proximitat
amb el
mar (m)

Superfície
( > 3ha))

1

>10%

No

Sí

Sí

1.400

16

No

2

<10%

No

Sí

Sí

879

207

No

3

>10%
>10%

No

Sí

Sí

0

368

Sí

>10%
>10%

No
Sí
No

Sí
No
Sí

Sí
No
Sí

281
322
800

213
262
556

Sí
No
No

7

>10%

No

Sí

Sí

1.500

434

Sí

Tendència
majoritària

>10%

NO

Sí

Sí

740,29

294

No

4
5
6

S’observa que en les zones de camps abandonats es tendeixen a presentar pendents superiors
al 10%. Pel que fa als riscos la zona 5 té un comportament contrari a la resta de zones.
Es troba que aquesta zona és l’única susceptible a patir un risc d’inundació però en canvi no
està exposada al risc d’erosió ni d’incendi.
La proximitat mitjana de les zones a la casa és de 740,29m; essent 1.400m la distància màxima
i 0m la mínima, corresponent a les zones 1 i 3 respectivament. La proximitat mitjana de les
zones al mar és de 294m; essent 556m la distància màxima i 16m la mínima, corresponent a les
zones 6 i 1 respectivament. Aquest fet suposa que la zona més exposada als efectes negatius
de la mar seria la zona 1 i la menys exposada la zona 6.
Finalment, s’observa que les zones 1, 2, 5 i 6 de camps abandonats no disposen d’una
superfície superior a tres hectàrees però, que les zones 3, 4 i 7 sí que disposen d'aquesta
superfície.

c. Zona proposada pel cultiu de la vinya
En aquest subapartat es selecciona la zona 4 d'ús agrícola com a zona on cultivar la vinya i es
justifica el motiu. Aquesta selecció s'ha realitzat considerant certs requeriments, anteriorment
esmentats i, degut a que es valora positivament aquelles zones amb pendents inferiors al 10%,
distàncies allunyades del mar però pròximes a la casa i les superfícies majors a 3 hectàrees.
Altres característiques també han sigut avaluades per seleccionar la zona, com ara el tipus de
material geològic i edafòlogic, així com el grau de susceptibilitat a patir risc d'inundació,
d'incendi i d'erosió.
De forma general, la vinya s’adapta molt bé en zones on el rang de temperatures que oscil·len
entre el 9-18 °C, en altitud que varien entre el 0-1.200 m, en zones preferiblement pròximes a
masses d’aigua i amb una pluviometria moderada que varia entre els 500 a 600 mm anuals.
S’observa que la zona 4 satisfà adequadament aquests requeriments. La seva temperatura
mitjana anual és de 14 a 18 ºC, gran part del terreny està situat entre els 20 i 30 metres
d’altitud, disposa de masses d'aigua pròximes (sa Salina, Mar Mediterrani i múltiples torrents) i
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la precipitació anual oscil·la entre els 400 a 600 mm. El règim d’humitat existent és el
Mediterrani humit (ME) i la classificació climàtica correspon al Mediterrani subtropical.
Per una altra banda, la zona 4 presenta majoritàriament turbidites de l’era del Paleozoic i del
període Carbonífer. Disposa d'una gran varietat d'unitats geològiques com ara les pelites,
gresos, canals, turbidites, fàcies de desbordament, arenes, llims, argiles, dunes i calcarenites
consolidades. Aquesta rica i heterogènia barreja d'unitats geològiques, aportaran a la vinya els
nutrients suficients per al seu desenvolupament. Encara que aquests sòls són difícils de
treballar, donen lloc a vins de molt bona qualitat.
Respecte a l'edafologia, el sòl més comú en aquesta zona és el Cambisol cròmic, essent un sòl
amb suficient profunditat i nutrients disponibles. El desnivell present a la zona 4 no supera el
10%; esdevenint una zona apta per la llaurada segons la normativa del PRUG.
Així mateix, s’observa que la zona 4 no és susceptible a patir cap mena d’inundació. Per contra,
la zona 4, com la majoria de les altres zones proposades, és susceptible a patir un risc moderat
d’incendi i d'erosió en una part de la seva superfície. Aquesta última suposa una erosió anual
entre 6 i 26 tones de material erosionat per hectàrea.
La zona 4 es troba ubicada a la zona annexa de la casa. A aquesta distància es facilita les feines
de gestió de la vinya i producció de vi, així com les visites informatives pels clients sobre el
procés d’elaboració del vi. Tot i estar al costat de la casa, es troba a una distància de 465m del
mar. A aquesta distància, es redueix considerablement els efectes negatius de l'aire provinent
del mar (aerosols salins que cremen les fulles) i també de la força directa del vent.

7.4.2. Instal·lacions de Mongofra
La línia Instal·lacions de Mongofra es troba enfocada a seleccionar la possible ubicació del
celler on es produirà i emmagatzemarà el vi; així com les habitacions dels clients de la proposta
d’agroturisme. Així mateix, inclou l'anàlisi de l’estat actual de la casa per a valorar la
possibilitat d'adquirir una ecoetiqueta en relació a l'agroturisme que s’hi vol desenvolupar.

a. Ubicació celler
Com a proposta d’ubicació del futur celler s’escull la zona de la Quintana, cartografiada i
remarcada en vermell a la figura 7.9 degut a la seva proximitat a la casa, ja que facilitaria les
relacions entre els serveis de la producció del vi amb la gestió de les activitats amb els clients.
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Figura 7.9. Proposta d’ubicació del celler a la Quintana. Font:
elaboració pròpia, a partir de les dades extretes de la base
cartogràfica del IDE de Menorca.

Aquesta zona és un espai actualment disponible i els requeriments econòmics per a la seva
transformació no són excessivament elevats per ser una reforma complerta de la
infraestructura en un celler.
La proposta del celler inclouria el material necessàri per a la producció de vi corresponent a
una vinya de 3 hectàres aproximadament. Aquests materials es recullen, juntament amb el
pressupost aproximat, a la linia estrategia de propostes de millora de la finca d’estudi.
Concretament en la fixa número 5: Condicionament de la quintana com a Celler.

b. Ubicació habitacions
La proposta d’ubicar un agroturisme a les instal·lacions de la finca consisteix en una reforma
de les actuals 5 habitacions dobles disponibles a la zona del Bouer. Aquestes es caracteritzen
per disposar d’un bany complert i privat, amb vistes a la Salina. La capacitat total de
l’agroturisme ascendeix a les 10 persones. Les habitacions proposades i els seus respectius
banys complerts, es troben cartografiats a la figura 7.10 amb diferents tonalitats de color
vermell i blau, respectivament.
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Figura 7.10. proposta d’ubicació d’habitacions per l’agroturisme a les
instal·lacions de la finca. Font: elaboració pròpia, a partir del plànols
proporcionats per la fundació Rubió Turdurí.

Aquestes habitacions es troben ubicades properes a les zones comuns de la finca, com són la
cuina, el menjador, la sala de reunions i el pati privat. Es proposa una reforma per a fer-les
energèticament més eficients i confortables.

c. Problemàtiques
La Finca de Mongofra Nou, actualment té certes problemàtiques que necessiten una bona
planificació i gestió, per a reduir els efectes negatius d’aquestes sobre el medi ambient i les
persones. Les principals problemàtiques existents corresponen a l’actual accés a la finca, en
concret al tram que passa per la Salina, la poca disponibilitat d’aigua i la lliure circulació de
vaques per l’entorn.
i.
Actual accés a la finca
L’actual accés es fa a través del camí de cavalls; aquest passa per un tram de la Salina on
nidifiquen certes aus. A la figura 7.11 es cartografia l’actual accés a la finca i es destaca en
color vermell el tram de l'accés que afecta les aus que nidifiquen a Sa Salina.
Les aus que depenen de les salines no diferencien el camí d'altres àrees on poden nidificar, per
tant sovint realitzen les seves postes en llocs on poden ser esclafats pels cotxes, o els nius
corren el risc de ser abandonats per la freqüentació antròpica.
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Figura 7.11. Via d’accés que afecta a sa Salina. Font: elaboració pròpia, a partir de les
dades extretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.

Per tal d’evitar la problemàtica ambiental associada, es proposa, per part del Director del Parc
Natural i pel grup ecologista GOB, una modificació del traçat d’aquest camí, el qual queda
reflectit en la figura 7.12 en color blau. Tot i així, el Consell Insular de Menorca està estudiant
aquesta modificació i és l’encarregat d’aprovar-la.
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Figura 7.12. Proposta de modificació camí de cavalls. Font: elaboració pròpia, a partir de les dades extretes de la
base cartogràfica del IDE de Menorca i de les recomanacions del personal del Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau

ii.
Aigua
A tota la finca, l’aigua dolça esdevé un factor limitant pel desenvolupament de l’activitat
vinícola en la seva etapa inicial, així com l’activitat d’agroturisme. Les possibles mesures per
poder satisfer aquest consum corresponen a la implantació de certs sistemes que permeten la
captació d’aigua de pluja o disposar d’un accés a la xarxa municipal d’aigua potable.
Considerant que l’actual proposta pretén ser lo més ambientalment sostenible possible s’opta
per descartar la possibilitat de fer cap tipus de captació de la xarxa municipal d’aigua potable.
S'observa que el consum hídric dels agroturismes presents a l’illa es concentra a la temporada
turística, malauradament les precipitacions es donen majoritàriament fora d’aquesta
temporada. Així doncs, perl tal d’utilitzar l’aigua de la pluja per satisfer el consum hídric, es fa
necessari el disseny d’unes infraestructures amb gran capacitat d’emmagatzematge d’aigua,
per tal de poder guardar tota l’aigua de pluja a l’hivern per consumir-la la a l’estiu. El volum
d’aigua de pluja pot ésser captat mitjançant les superfícies impermeabilitzades existents com
ara les cobertes dels edificis, les zones pavimentades d’ús peatonal (patis, terrasses, voreres) i
les calçades. Les captades en les cobertes dels edificis tenen més qualitat que les captades en
altres superfícies.
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De totes maneres, es fa necessari un estudi més profund en aquest àmbit, tot i que un factor
limitant per la seva implementació podria ser un factor econòmic.
iii.
Presència de vaques
La finca disposa d'un cert nombre de vaques que pasturen lliurement per l’entorn. Aquestes
poden donar lloc a xocs o col·lisions amb els usuaris i personal de dins del recinte, tal i com ja
ha succeït en altres zones del Parc. Es considera que la presència de vaques pot ser perjudicial
pel funcionament de l’enoturisme a la finca de Mongofra; així mateix aquestes requereixen
grans extensions de terreny per pasturar. En conseqüència, es proposa suprimir aquesta
activitat en tota la finca de Mongofra.

d. Ecoetiqueta

En aquest estudi, sobre la transformació de la Finca Mongofra en un agroturisme, es desitja
que l’allotjament turístic compleixi una sèrie de requisits per tal d’obtenir l’ ecoetiqueta que
atorga la Unió Europea. Per això, s’omple aquest qüestionari, in situ, durant l’estada a la Finca,
d’aquesta manera es visualitzen quins requisits ja s’estan assolits i quines fites estan pendents
de marcar.
S’han de complir tots els criteris obligatoris; per als criteris optatius, el mínim de punts
necessaris és de 16,5 punts si l’allotjament turístic ofereix un servei d’estància bàsic, sense
serveis addicionals, tals com serveis de restauració, activitats esportives i recreatives o zones
verdes. En cas contrari s’ha de sumar un punt per cada servei addicional fins a un màxim de
19,5 punts.
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Taula 7.16. Requeriments per a la implantació d’una ecoetiqueta. Energia. Font: elaboració pròpia, a partir de dades de
l’UE.

ENERGIA

CAMP

CRITERI
REQUISIT
Electricitat procedent de fonts d’energies
renovables
Generació fotovoltaica i eòlica d’electricitat
Calefacció mitjançant fonts d’energia
renovables
Contingut en sofre de combustibles
Electricitat de calefacció procedent de fonts
d’energia renovables
Rendiment idoni de la caldera
Categoria energètica de la caldera
Emissió d’òxids nitrosos durant la combustió
Utilització de calefacció urbana
Sistemes de cogeneració
Bomba de calor
Recuperació de calor
Termoregulació independent en habitacions
Aïllament excepcional en edificis
Aire condicionat eficient
Aïllament tèrmic i acústic de finestres
Desconnexió de la calefacció i de l’aire
condicionat
Arquitectura bioclimàtica
Electrodomèstics
Localització de frigorífics i càmeres
Desconnexió de llums
Apagat automàtic de les llums de les
habitacions
Apagat automàtic de les llums exteriors
Bombetes de baix consum
Comandament temporitzador en saunes

PRESCRIP.

SI

COMPLEIXO
NO
NO PRO.

PUNTS

Obliga
Opció
Opció

1

Obliga
Obliga

1

Obliga
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció
Obliga
Obliga
Obliga

1
1

1

Opció
Opció
Opció
Obliga
Opció

1
1

Opció
Opció
Obliga

SUMA TOTAL DE PUNTS: 3
Respecte el vector energia Mongofra compleix 4 del total de 9 requisits obligatoris i 3 d’un
total de 16 opcionals. Per tant, de moment es compleix un 28% dels requeriments necessaris.
(veure taula anterior 7.16)
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Taula 7.17. Requeriments per a la implantació d’una ecoetiqueta. Aigua. Font: elaboració pròpia, a partir de dades de l’UE.

CRITERI
REQUISIT
Aigua procedent de fonts sostenibles
Us d’aigua de pluja i aigua reciclada per a
fins no sanitaris
Cabal d’aigua de les aixetes i dutxes
Cabal d’aigua d’aixetes
Estalvi d’aigua en els banys
Rapidesa en l’ajust del cabal i temperatura
de l’aigua de l’aixeta
Temporitzador en les aixetes de dutxa i
exteriors
Us de la cisterna del bany
Papereres als banys
Identificació de fuites
Rentavaixelles de consum reduït
Rentadores de consum d’aigua reduït
Canvi de tovalloles i llençols
Horari de reg de plantes i jardins
Tractaments de les aigües residuals
Pla d’aigües residuals

AIGUA

CAMP

PRESCRIP.

SI

COMPLEIXO
NO
NO PRO.

PUNTS

Obliga
Obliga

1
1

Obliga
Opció
Obliga
Opció

1

Opció
Opció
Obliga
Obliga
Opció
Opció
Obliga
Obliga
Obliga
Obliga

1
1

SUMA TOTAL DE PUNTS: 5
Com es pot observar a la taula 7.17, la Finca compleix un total de 2 requisits obligatoris i 3
opcionals d’un total de 16 referent al recurs de l’aigua, així assoleix un 30%.
Taula 7.18. Requeriments per la implantació d’una ecoetiqueta. Detergents, desinfectants i productes químics perillosos.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’UE.

DETERGENTS/DESINNFECT
ANTS/P.QUÍMICS
PERILLOSOS

CAMP

CRITERI
REQUISIT
Us de desinfectants
Us de detergents amb ecoetiqueta
comunitària
Us de pintures i vernissos d’interior
Dosificació de desinfectant a la piscina
Neteja mecànica
Jardins ecològics
Formació del personal en l’ús de detergents
desinfectants

PRESCRIP.

SI

COMPLEIXO
NO
NO PRO.

PUNTS

Obliga
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció
Obliga

SUMA TOTAL DE PUNTS: 0
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La taula 7.18, mostra que no es compleix cap requisit dels especificats en el camp de
detergents, desinfectants i productes químics perillosos.
Taula 7.19. Requeriments per a la implantació d’una ecoetiqueta. Residus. Font: elaboració pròpia, a partir de dades de
l’UE.

RESIDUS

CAMP

CRITERI
REQUISIT
Classificació de residus per part dels clients
Residus perillosos
Classificació de residus
Elaboració de compost
Llaunes de begudes d’un sol ús
Presentació del dinar
Eliminació de grasses i olis
Teixits i mobles utilitzats
Transport de residus
Productes d’un sol ús

PRESCRIP.

SI

COMPLEIXO
NO
NO PRO.

PUNTS

Obliga
Obliga
Obliga
Opció
Opció
Opció
Obliga
Opció
Obliga
Obliga

SUMA TOTAL DE PUNTS: 0
En aquest cas, a la taula 7.19. també es pot observar com no es compleix cap dels requisits
referent als residus.
Taula 7.20. Requeriments per la implantació d’una ecoetiqueta. Altres serveis. Font: elaboració pròpia, a partir de dades
de l’UE.

ALTRES SERVEIS

CAMP

CRITERI
REQUISIT
Secció de no fumadors en àrees comunes
Prohibició de fumar en les habitacions
Transport públic
Comunicació i educació ambiental
Bicicletes
Ampolles reutilitzables
Productes de paper
Bens no peribles
Aliments ecològics
Productes alimentaris locals

PRESCRIP.

SI

COMPLEIXO
NO
NO PRO.

PUNTS

Obliga
Opció
Obliga
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció

1

1

SUMA TOTAL DE PUNTS: 2
Respecte a “altres serveis” s’assoleix un 20% dels requeriments establerts. (veure taula
anterior 7.20)
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Taula 7.21. Requeriments per a la implantació d’una ecoetiqueta. Gestió general. Font: elaboració pròpia, a partir de
dades de l’UE.

GESTIÓ GENERAL

CAMP

CRITERI
REQUISIT
Registre en el EMAS o certificat ISO 14001
Manteniment i revisió generals
Manteniment i revisió de les calderes
Elaboració de polítiques i pla d’actuació
Formació de personal
Informació als clients
Dades sobre el consum d’energia i aigua
Comptadors d’energia i aigua
Recopilació d’altres dades
Informació recollida en l’etiqueta ecològica
Registre en EMAS o certificat ISO 14001 de
proveïdors
Enquesta ambiental
Mesures ambientals addicionals

PRESCRIP.

SI

COMPLEIXO
NO
NO PRO.

PUNTS

Opció
Obliga
Obliga
Obliga
Obliga
Obliga
Obliga
Opció
Obliga
Obliga
Opció
Opció
Opció

SUMA TOTAL DE PUNTS: 0
A la taula 7.21 s’observa com en el camp referent a “gestió general” no es compleix cap dels requisits.

SUMA TOTAL DE PUNTS

10

En definitiva, la suma total de punts d’aquesta avaluació és d’un total de 10 sobre 81. S’ha de
tenir en compte és que dels 37 requisits obligatoris, de moment només s’acompleixen 6, és a
dir un 16%. Respecte als voluntaris, s’assoleix un 18%, 8 requisits de 44.
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7.4.3. Diagrama de Flux Finca Mongofra Nou

Venta
Cellers de Menorca

Agroturismes
Agrobotigues
Ajudes CIME i LEADER
Sa Granja

Etiqueta
ecològica

Projecte Celler

Varietats de ceps
Energia
Aigua
Fertilitzants

Energia elèctrica

Elaboració Vi

Producció

Ampolles Vi

GOB
Parc Natural s'Albufera d'ES
Grau

Ajudes
€

Assossiació Fra Roger

Recerca
d’informació

FINCA MONGOFRA
NOU

Residus orgànics,
inorgànics i plàstics
Energia, menjar,
aigua

Projecte
Agroturisme

Distribuidors

Aigua,
brossa

Activitats
Plàstic, vidre

Residus orgànics,
plàstics, paper, aigua
Formatges, melmelades,
embotits, sal

Residus de
paper i plàstics

Residus: palets, aigua,
plàstics, filferro, vidres,
residus
orgànics
i
inorgànics

Allotjament

Projecte
Agrobotiga

Tast de Vins

Venta de productes
alimentaris
menorquins

€
Figura 7.13. Diagrama de Flux Projecte Finca Mongofra Nou.
Font: elaboració pròpia
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La figura 7.13. mostra el diagrama de flux del projecte a realitzar a la finca Mongofra Nou; en
aquest diagrama es pot observar la recerca d’informació a diversos actors de Menorca, entre
els quals hi ha els cellers, els agroturismes, les agrobotigues, entitats com LEADER, GOB, Fra
Roger, professionals del Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau i el Centre de Capacitació i
Experiències Agràries (Sa Granja).
El projecte a la Finca Mongofra és divideix en tres ramificacions:






Projecte Celler: les entrades a aquest projecte provenen del GOB mitjançant el
contracte de custòdia agrària i recolzament per a l’obtenció de l’etiqueta ecològica;
econòmicament les entrades provenen del LEADER i del CIME. Durant la elaboració del
vi es necessiten unes entrades de varietats de ceps, energia, aigua i fertilitzants i, se’n
generen unes sortides en forma de residus, tant inorgànics com orgànics i plàstics.
Durant la producció del vi es necessiten unes entrades d’energia elèctrica i es generen
unes sortides en forma de residus com palets, aigua, plàstics, filferros, vidres, residus
orgànics i inorgànics. Una vegada finalitzada la producció s’obté el producte final, les
ampolles de vi. Aquestes ampolles de vi, es proposa vendre-les de manera directa a
diferents agrobotigues de la zona; utilitzar-les a la cuina de l’agroturisme; utilitzar-les
per a fer tastos de vi en les activitats de l’agroturisme; vendre-les a l’agrobotiga de la
finca i, finalment vendre-les per tota la illa de Menorca i la Península mitjançant els
distribuïdors.
Projecte agroturisme: aquest projecte es troba dividit en tres sub-apartats que són
l’allotjament, les activitats i el tast de vi; les entrades a aquest projecte són energia
elèctrica i verda, menjar i aigua; les seves sortides són en forma de residus i en forma
de benefici econòmic cap a la finca.
Projecte Agrobotiga: les entrades a aquest projecte provenen de les agrobotigues de la
illa de Menorca i les empreses distribuïdores de formatges, melmelades, embotits i sal.
Les sortides són en forma de residus i en forma de benefici econòmic cap a la finca.
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8. CONCLUSIONS
Seguidament, es presenten les resolucions a les quals s’ha arribat a partir de la diagnosi del
projecte realitzat entre els mesos d’abril i maig de 2015. Aquestes estan dividides en dos blocs:
anàlisi de l’entorn de l’illa referent al projecte (cellers, agroturismes i agrobotigues) i anàlisi del
ecosistema enològic de Mongofra.

8.1 Entorn
8.1.1. Cellers
En l’estudi de camp realitzat s’obté una mostra de 6 cellers, un 85% de la mostra total present
a l’illa, tenint en compte que un d’ells, Binifadet, destaca per la seva elevada producció molt
per sobre de la resta. Els cellers de l’illa són de dimensions petites, la superfície mitjana és de
5,7 hectàrees i la mitjana de peus de 20.000. La ubicació més comuna és al centre-sud de l’illa
(d’aquesta manera s’intenten evitar els efectes negatius de la tramuntana sobre el cultiu de la
vinya). Les dimensions de la majoria de cellers situen ala zona número 4, escollida al present
estudi de dimensions semblant, en unes bones condicions per fer de la producció de vi a
Mongofra Nou una activitat viable.
En la gestió de del camp ,la majoria de vinyes d’aquests cellers utilitzen fertilitzants orgànics,
realitzen tractament biològic i integrat i, de forma puntual, tractament químic. Reguen
puntualment a l’etapa inicial de la producció. Cap dels cellers utilitza energies renovables per
la seva producció de vi. Per tant una gestió d’aquest tipus podria aportar a la finca més valor
en termes d’agroturisme de qualitat, sempre i quan es duguin a terme una sèrie de reformes
com seria la implantació d’un filtre verd per el reciclatge d’aigües, la implantació de panells
fotovoltaics i l’adequació d’un depòsit de recollida d’aigües de pluja que permeten cobrir les
necessitats d’aigua , sobretot en les primera fase de creixement de la vinya i en la refrigeració
dels tanc al celler. Aquesta gestió es veu reforçada amb el fet que els cellers realitzen les vuit
fases de producció del vi (plantació, recollida, esporga, fermentació, embotellat, distribució i
venta). Només un celler dels estudiats realitza la fase de màrqueting (Binifadet) i dos d’ells
distribució externa (Celler Solano de Menorca i Hort de Sant Patrici). El 33% utilitza
intermediaris. Això suposa l’obtenció d’un producte final de qualitat, propi de la Terra, de Km 0
i la necessitat de distribuïdors podria ampliar el comerç d’aquest vi fora de la finca, la qual cosa
es positiva.
El número de varietats de vi utilitzades son establertes per el consell insula de Menorca i la
producció es reduïda. Els vins dels cellers d’estudi obtenen la Indicació Geogràfica Protegida,
però cap disposa d’etiqueta ecològica. El 66% dels vins produïts tenen elevades puntuacions a
la Guia Peñin. Es per això que entre les varietats de vi mes indicades per al cultiu a Mongofra
Nou destaquen vins blancs i vins negres. Entre les varietats blanques respecte al vi blanques
destaca el Charddonnay i entre les varietats de vi negre: Cabernet Savignon, Merlot i Sirah.
La majoria no utilitzen varietats locals, excepte Ferrer de Muntapalau. La producció és
limitada, produint una mitjana de 20.000 ampolles anuals; sent el celler de Binifadet el màxim
productor (60%) i Sa Marjaleta el mínim (3,5%). Aquestes varietats establertes funcionen a
l’illa, son adequades pel sòl i per les condicions climàtiques, però cal remarcar que un estudi
oficial de varietats antigues aportaria als vins de Menorca una distinció important.
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La gestió descuidada de residus en aquest sector no implica unes conseqüències greus, ja que
la producció es en la seva majoria es ecològica. Excepte el vidre, que la gran majoria es
reutilitza (excepte Binifadet). Caldria remarcar el dèficit d’aigua en general a tota l’illa , que
com ja s’ha esmentat anteriorment es pot filtrar mitjançant un filtre verd per a ús propi, en
grans dimensions caldria realitzar un estudi complet de la depuració d’aigües a Menorca i del
sistema de fossa comú.
8.1.2. Agroturismes
Realitzar un estudi de tots els agroturismes de l’illa es complicat, la mostra realitzada
representativa en aquest estudi consta de 4 establiments d’un total d’una gran quantitat
distribuïts per tota l’illa (una recerca prèvia on-line de 18). L’oferta d’habitacions és reduïda
per cada agroturisme, la mitjana del número d’habitacions és de 6. Aquest número s’ajusta
perfectament a les habitacions (zona del bouer) de les instal·lacions de la finca Mongofra Nou,
que consta de 5 habitacions dobles. D’aquesta manera no es modifica la zona de la finca
dedicada al descans i es manté l’estructura i arquitectura original. A part evita aglomeracions i
permet als clients gaudir d’una estada de relax aprenent la cultura del vi i les diferents
activitats que pot oferir Mongofra Nou.
Tots els establiments estudiats compaginen l’activitat turística amb el sector agroramader,
especialment la producció de cereals i particularment de vi. Es per això que el futur d’un
agroturisme dedicat a la producció de vi de la terra pot aportar beneficis econòmics a aquest
possible agroturisme.
El preu mitjà per habitació és heterogeni, va des dels 40€ fins als 250€, en funció dels serveis
oferts. El agroturismes d’estudi ofereixen servei d’esmorçar i activitats de lleure. El fet
d’establir un preu accessible o elevat determina el nivell adquisitiu dels usuaris. Un preu
entremig entre aquestes xifres, podria atreure diferents tipus de clients i es podria compaginar
amb les activitats que vulguin realitzar els clients.
Dotar a Mongofra d’energies renovables, dins del possible establert pel POUM, podria
diferenciar a aquest de la resta d’ agroturismes estudiats, els quals no utilitzen energies
renovables. Aquesta diferència pot aportar encara mes benefici econòmic a Mongofra degut
al seu estalvi energètic.
La majoria d’agroturismes estudiats venen productes locals elaborats a la mateixa finca i a la
resta de l’illa. Es per això que cal promoure productes popers, provinents de llocs localitzats
dins del Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau. D’aquesta forma entrar a Mongofra seria senyal
de qualitat, de respecte pel medi i una manera de mantenir les tradicions de l’illa.
8.1.3. Agrobotigues
De les agrobotigues més referents de Menorca s’han visitat 7 , de forma representativa al
conjunt d’aquestes a Menorca. Coincideixen en una venta directa i la majoria per encàrrec. Els
productes que majoritàriament vénen són, respecte els manufacturats: vi, formatge de vaca,
melmelades i productes d’horta amb venta directa. Cap d’aquests vénen carn d’ovella ni
galetes. La proposta d’una petita agrobotiga a les instal·lacions de Mongofra Nou no suposa
gairebé despeses, simplement un prestatge i un tast acompanyat de vi produït a les mateixes
immediacions pot atreure al client a la seva comercialització. El vi i l’horta es podrien obtenir
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directament dels terrenys útils de Mongofra, així com les confitures obtingudes a partir de la
plantació d’arbres fruiters. Aquest podrien realitzar una doble funció com a tècnica
agroforestal, protegint a la vinya de possibles depredadors i donant sabors i a romes afruitats
als vins. L’obtenció de formatges formaria part d’un acord amb alguna finca propera del Parc
Natural.
8.1.4. Altres actors
Els altres actors entrevistats en el present estudi, son referencies del sector públic: el Conseller
de Medi Ambient del Consell Insular, el grup ecologista GOB i el director i professor de l’
institut agrònom Sa Granja. Respecte al sector privat, s’ha entrevistat al Gerent de l’associació
Leader de Menorca, encarregats de donar les ajudes del sector agrícola, i a persones
importants del món de la gastronomia, l’associació Fra Roger.
Tots els actors entrevistats tenen una valoració positiva respecte els productes ecològics, en
concret el Vi de la Terra Illa de Menorca, consideren que aquest és un producte estratègic per
Mongofra Nou. També veuen positiu fer de Mongofra un agroturisme i la majoria confirmen
que visitarien, participarien i promocionarien la finca en cas de que es realitzés el present
projecte.
Aquesta valoració positiva del projecte proposat pot ser una manera de promocionar el vi de la
Terra illa de Menorca, els productes locals de la possible agrobotiga i l’agroturisme de
Mongofra Nou. Seria una estratègia de màrqueting que podria atreure usuaris locals i
estrangers.
8.1.5. Ajudes
El sector agrícola, és susceptible de rebre bastants ajuts. El projecte podria acollir-se a
diferents tipus d’ajudes econòmiques per part de la Unió Europea, el Govern Central i el
Govern de les Illes Balears en el marc de les ajudes al desenvolupament rural. En el moment
actual, s’està elaborant l’esborrany del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020.
Mongofra disposa d’un acord de custòdia amb el grup ecologista GOB, s’hauria de mantenir i
fomentar aquest conveni.

8.2 Enologia Mongofra
L’activitat que es vol realitzar a la Finca Monfogra Nou es troba dimensionada en dos àmbits: l’
infraestructura i l’entorn natural.
8.2.1. Infraestructura: Finca Mongofra
Desprès d’haver-se analitzat la mostra d’agroturismes esmentada anteriorment, es proposa fer
de Mongofra una infraestructura amb un perfil de nombre d’habitacions reduït, semblant a la
resta d’explotacions de l’illa. L’infraestructura, actualment, té una capacitat de cinc habitacions
dobles amb bany incorporat complert, per allotjar un total de 10 persones.
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No ha de representar cap dificultat la reconversió, tant de les instal·lacions com de la finca, en
un agroturisme, ja que segons la “Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears” i el “Decret 62/1995, de 2 de juny”, la finca, en l’actualitat, compleix tots els articles.
La normativa del Consell Insular de Menorca ha classificat tot el Parc com a zona de Protecció,
per tant nomes es permet realitzar aplicacions dins les edificacions tradicionals ja existents.
Pel que fa a la producció de vi, es proposa ubicar el celler a la Quintana situada molt pròxima a
la casa. A aquesta distància es facilitaria les relacions entre els serveis de la producció del vi
amb la gestió de les activitats amb els clients. Malauradament, es requereix una reforma
completa assequible econòmicament en la infraestructura.
8.2.2. Ecoetiqueta Europea
S’ha aplicat el protocol establert per la Unió Europea per poder obtenir la ecoetiqueta. En
l’actualitat, la finca Mongofra Nou compleix un 17% del total de requisits que exigeix la UE.
Respecte als requisits obligatoris s’assoleixen 6 de 37, un 16%. Referent als opcionals, es
compleix un 18%, 8 requisits de 44.
Els vectors de l’aigua, energia i altres serveis són els que tenen un major percentatge de
requisits assolits en el moment actual, amb un 30, 28 i 20% respectivament. En canvi, els
camps dels detergents, desinfectants, productes químics perillosos i residus no compleixen cap
d’aquests.
8.2.3. Entorn Natural
Mongofra gaudeix d'unes condicions climàtiques que afavoreixen el correcte
desenvolupament de la vinya. Les condicions generals més significants són una temperatura
mitjana anual de 14 a 18 °C, una altitud que no supera els 70 metres, la presència de masses
d'aigua pròximes (sa Salina, Mar Mediterrani i múltiples torrents) i una precipitació anual
oscil·la entre els 400 a 600 mm. El règim d’humitat existent és el Mediterrani humit (ME) i la
classificació climàtica correspon al Mediterrani subtropical.
S’han realitzat diverses propostes respecte zones d'ubicació per les vinyes, tal com mostra a la
figura. A cada zona s'ha avaluat certes característiques per tal de trobar quina és la més
apropiada per cultivar les vinyes.
Es considera que la millor zona per ubicar-la és la una zona annexa a la part sud de la casa.
Aquesta disposa d’una sèrie de condicions intrínseques del terreny que influeixen
positivament en el correcte desenvolupament de la vinya.
S’observa que aquest terreny es compon per una rica i heterogènia varietat d’unitats
geològiques les quals aportaran els nutrients suficients a la vinya i a més, donen lloc a vins de
bona qualitat. La zona presenta majoritàriament turbidites de l’era del Paleozoic i del període
Carbonífer. El sòl més comú en aquesta zona és el Cambisol cròmic, essent un sòl amb suficient
profunditat i nutrients disponibles. El desnivell present a la zona no supera el 10%; esdevenint
una zona apta per la llaurada segons la normativa del PRUG.
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S’observa que la zona no és susceptible a patir cap mena d’inundació. Per contra, una petita
part de la zona és susceptible a patir un risc moderat d’incendi i també d'erosió. Aquesta
última suposa una erosió anual entre 6 i 26 tones de material erosionat per hectàrea.
La zona té una extensió superior a 3 hectàrees. Aquesta està situada a 0 metres de la casa i a
456 metres del mar. La seva proximitat amb la casa facilita positivament les relacions entre els
serveis de la producció del vi amb la gestió de les activitats amb els clients. Alhora, la seva
llunyania amb el mar redueix considerablement els efectes negatius de l'aire provinent del mar
(aerosol salins que cremen les fulles) i també de la força directa del vent.

8.3. MATRIU DAFO
La matriu DAFO és un instrument de planificació estratègica utilitzat per identificar els punts
febles i forts presents de la zona seleccionada per ubicar les vinyes (zona 4) i respecte entorn
de Mongofra en relació a la proposta d'agroturisme, així com les amenaces i oportunitats
futures de l'entorn la qual cosa possibilitarà una millor elecció de les propostes de millora.
8.3.1.
Matriu DAFO de la zona seleccionada per ubicar les vinyes (zona 4)
En la taula 8.1.. es troben detallades les fortaleces i debilitats en la zona seleccionada per
ubicar les vinyes (zona 4).

PRESENT

Taula 8.1.. Fortaleses i debilitats presents a la zona 4. Font: elaboració pròpia.

PUNTS FORTS
Fortaleses:
- No risc d’inundació.
- Pendent inferior al 10%, llaurable legalment segons
la normativa del PRUG.
- Superfície disponible superior a 3 hectàrees.
- Proximitat a la casa, 0 m.
- Llunyania amb el mar, 465 m.
- Clima estable i agradable.
- Material geològic i edafologia present molt
heterogeni i beneficiós per la vinya i el vi.
- Rang tèrmic i pluviomètrics satisfactoris pel cultiu de
la vinya.
- 30 m com altitud màxima.
- Proximitat amb basses d’aigua pròximes (sa Salina,
Mar Mediterrani i múltiples torrents)

PUNTS FEBLES
Debilitats:
- Risc d’incendi moderat
- Risc d’erosió anual de 6 a 16 Tones
per hectàrea
- Manca
d’infraestructura
de
recol·lecció d’aigua amb un
sistema d’emmagatzematge prou
gran.
- Presència de vaques a la zona
Necessitat de nous sistemes de
transport
- Manca de personal

En la taula 8.2. es troben detallades les oportunitats i amences presents de la zona
seleccionada per ubicar les vinyes (zona 4).
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FUTUR

Taula 8.2.. Oportunitats i amenaces presents a la zona 4. Font: elaboració pròpia.

PUNTS FORTS
Oportunitats:
- Vinyes com a talla foc natural.
- Conservació dels recursos naturals.
- Conservació dels recursos culturals i
patrimonials.
- Manteniment i millorar de la qualitat
ambiental.
- Producció vinícola ecològica.
- Desenvolupament turístic sostenible.
- Consum i venda local de vi.
- Millora imatge de vins de Menorca.
- Manteniment del sòl.
- Creació d'un mosaic forestal-agrícola.

PUNTS FEBLES
Amenaces:
- Vins inicials de no tan bona qualitat.
- Afavoreix a l'erosió en disgregar les
partícules de sòl.

8.3.2.
Matriu DAFO de l’entorn de Mongofra en relació a la proposta
d’agroturisme
En la taula 8.3. es troben detallades les fortaleses i debilitats presents a entorn de Mongofra
en relació a la proposta d’agroturisme a la finca.
Taula 8.3.. Fortaleses i debilitats presents a la finca de Mongofra. Font: elaboració pròpia.

PUNTS FORTS
Fortaleses:

- Clima Mediterrani subtropical agradable.
- Aproximació a la cultura rural.
- Ubicació al Parc Natural de l'Albufera d'Es

PRESENT

-

Grau. Entorn tranquil, segur i amb molt
d'atractiu.
Riquesa natural i patrimonial.
Riquesa paisatgística i diversitat de flora i
fauna.
Proximitat amb la costa, sa Salina i diverses
cales.
Captació de l'aigua de la pluja,
emmagatzematge i consum.
Producció d'energia tèrmica amb caldera
de pelet per la calefacció i aigua calenta.
Finca de qualitat i prestigi reconegut.
Obertura de la Finca de Mongofra a la
ciutadania i a grups d'experts de diferents
temàtiques.
Acord de custodia agrària amb el GOB.Personal proper i familiar

PUNTS FEBLES
Debilitats:
- Instal·lacions antigues. Necessitat de
rehabilitar les habitacions, lavabos i la
Quintana transformant-la en celler.
- Capacitat d'allotjament reduïda, en
comparació al turisme convencional.
- Necessitat d’adaptació a noves
tecnologies, com la disponibilitat
d'Internet.
- Dependència de combustibles fòssils
(gas butà) per abastir la cuina.
- Insuficiència de vies ràpides de
transport.
- Gran part de la finca cartografiada amb
un risc d'incendi moderat i un risc
d'erosió anual de 6 a 26 tones per
hectàrea.
- Necessitat d'una gran inversió inicial.
- Estacionalitat de la demanda.
- Existència d'altres zones properes
geogràficament que produeixen vi al
Parc com ara Sa Cudia.
- Alt cost de manteniment de la masia.
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En la taula 8.4.. es troben detallades les oportunitats i amenaces presents a entorn de
Mongofra en relació a la proposta d’agroturisme a la finca
Taula 8.4.. Oportunitats i amenaces presents a la finca de Mongofra. Font: elaboració pròpia.

PUNTS FORTS
Amenaces:

- Necessitat de crear noves alternatives d'ocupació

- Classificació

-

-

FUTUR

PUNTS FEBLES

Oportunitats:

-

-

-

al món rural.
Fomentar la producció i venda de productes locals.
Mercat alternatiu per a la producció local
Foment del manteniment dels costums, tradicions
populars i del turisme sostenible.
Augmentar nivells de formació oferint activitats
divulgatives i gastronòmiques, així la possibilitat
de realitzat pràctiques etnològiques per part dels
estudiants interessats.
Agroturisme com alternativa turística de qualitat
no massificada i poc saturada
L'agroturisme és una modalitat turística poc
desenvolupada a l'illa L'agroturisme com a recurs
diferenciador i atractiu.
Noves tendències turístiques en expansió, que
obren nous mercats turístics com el gastronòmic.
Possibilitat de substitució i/o minimització
d’energies fòssils
Augment de la conscienciació social i ecològica,
donant lloc a noves demandes d'activitats
turístiques que siguin sostenibles i propiciïn hàbits
de vida saludables.
Preferències per part dels clients del tracte
personalitzat i familiar.
Suport per part dels poders públics i
administracions al desenvolupament del món rural
(Estratègia Europea 2020, PAC 2020, FEADER,
FOGAIBA i LEADER)
Participació per part dels turistes en les tasques i
costums enològiques.
Potenciació del mercat de mostos.
Increment del consum de vins de qualitat.
Millora global de la imatge de vins de Menorca

-

-

-

heterogènia
dels
establiments turístics i de la
normativa associada, en funció de la
Comunitat Autonoma.
Desaparició progressiva del mitjà
rural contribuint al despoblament
de les zones i a la reducció de
les possibilitades d'invertir en
ambients rurals.
Models de turisme diferents de
l'agroturisme que ofereixen preus
molt competitius.
Demanda estacional amb una taxa
d'ocupació baixa, si ens referim a la
mitjana anual.
Manteniment d’alts consums amb
energies procedents de fonts no
renovables. Les polítiques actuals no
incentiven el canvi cap a fons
renovables.
La política actual no incentiva les
iniciatives de fonts energètiques
renovables.
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9. PRESSUPOST
AgroTrip Coop.
NIF. 12345678 – A
Codi postal 12345 BCN

Pressupost d’estudi de la finca Mongofra Nou, com a referent d’enoturisme sostenible a
Menorca.
Realització amb data d’inici, 1 de març fins a la seva finalització el 8 de Juliol de 2015.

Despeses Directes

Concepte

Recursos humans

Crèdits ECTS
Hores treballades
Llibretes
Bolígrafs
Paquet de 500 fulls
Impressions
Ampolla de vi
Fotocopies
Tinta
Gasoil
Peatge
Lloguer cotxe
Avió
Lloguer vivenda
Menjar
Assegurança

Material

Desplaçaments

Allotjament
Dietes

Quantitat Unitats

Subtotal
Despeses Indirectes
TOTAL + 21% IVA

75
600
5
5
1
8
1
53
2
58
2
10
5
4
6
5

Credit
Hores
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Ampolla
Copies
Cartutxos
Litres
Unitat
Dia
Bitllets
Nits
Dia
Unitat

Preu(€)/unitat

Import (€)

35,77 € 2.682,75 €
20,00 € 12.000,00 €
2,00 €
10,00 €
1,00 €
5,00 €
5,50 €
5,50 €
17,50 €
140,00 €
10,00 €
10,00 €
0,05 €
2,65 €
15,25 €
30,50 €
1,20 €
69,60 €
5,23 €
10,46 €
20,00 €
200,00 €
36,50 €
182,50 €
37,50 €
150,00 €
50,00 €
300,00 €
7,80 €
39,00 €
13.116,21 €

20% de costos indirectes

2.623,24 €
19.044,74 €

Venciment a 30, 60 i 90 dies a partir de l’entrega de l’estudi.
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Recursos
humans
14.682,75 €

Material
203,65 €

Desplaçaments
462,56 €
Allotjament
150,00 €

IVA
3.305,29 €

Despeses
Indirectes
2.623,24 €

Dietes
339,00 €

Figura 9.1. Distribució de les despeses del pressupost del projecte. Font: elaboració pròpia

A la figura 7.14. es mostra la distribució de les despeses del pressupost en funció del valor
econòmic que representen. Els recursos humans s’entén com el treball realitzat per un equip
de professionals, comptabilitzats en preus per hora dedicada. El material fungible és el
necessari per a la realització del projecte, el qual inclou les impressions, fotocòpies, fulls, i
materials d’escriptori. Els desplaçaments inclouen els costos econòmics del transport utilitzat
en la metodologia del projecte. L’allotjament i les dietes per l’estància a Menorca de l’equip de
treball. Les despeses indirectes són un 20% de les despeses directes.

10. PROPOSTES DE MILLORA
Totes les propostes de millora recollides en l’actual projecte estan preses sota les condicions i
característiques del medi, natural i la Finca de Mongofra Nou. Sempre pensant en la promoció
de productes locals, en especial de KM0, i en la promoció del Vi de Menorca. Gràcies a tots
aquets factors, fer de la finca d’estudi un agroturisme de qualitat. Es per això, que s’han tingut
en compte les condicions establertes pel Pla d’ordenació de recursos naturals de S’Albufera
d’Es Grau i la Carta de Turisme sostenible. “L’ús turístic i recreatiu s’ha d’adequar a les
característiques naturals i culturals del parc, sempre tenint en compte els objectius generals de
conservació i els criteris que preveu la Carta Europea de Turisme Sostenible”( Article 48 del
PORN).
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Algunes de les propostes de millora es volien introduir a l’estudi, però no ha sigut possible i es
creu que seria de gran interès que fossin resoltes per altres estudiants. Aquestes propostes es
divideixen en tres línies estratègiques enfocades en l’aprofitament de recursos, la millora de la
infraestructura d’estudi, Mongofra Nou, propostes com a pròpi agroturisme , i alternatives de
milllora i manteniment en l’activitat agrària i vinícola.possibles accions administratives que
facilitarien molts dels problemes del sector vitícola, i agrícola en general, i de Mongofra com a
agroturisme. A les fitxes adjuntes a continuació es mostren aquestes alternatives, classificades
en cada línia estratègia pertinent.

Activitat
vinicola

Activitat
agrària
Aprofitament de
recursos

Agroturisme.
Modificació
d'infraestructures

Projecte Millorat
Figura 10.1. Distribució de les propostes de millora.
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Aprofitament de recursos:
- Construcció i rehabilitació de dipòsits
d’aigües pluvials
- Instal·lació de bombes i filtres d'aigüa

Modificació d'infraestructutes
- Condicionament de la quintana com a Celler
- Alternativa al Camí de Cavalls

- Aplicació de Sistemes Fotovoltaics
- Instal·lació d'un filtre verd i estudi de la
seva eficiència

Activitat agrària
Agroturisme
- Planificació i programació de les possibles
activitats
- Estudi problemàtica de la zona de
nidificació de la salina al Parc de s’Albufera
d’Es Grau
- Obtenció de l’ecoetiqueta otorgada per la
UE
- Estudi dels avantatges i desavantatges de
una denominació d’origen(D.O)

- Procés de selecció i formació dels responsables
de les activitats
- Selecció i acord de productes locals per a
l’agrobotiga
- Renovar l’ acord de custodia amb el GOB
- Estudi de tècniques agro-forestals i
biodinàmiques
Activitat Vinícola
- Promoció i màrqueting de Vi de la Terra Illa de
Menorca
- Estudi d’ edafologia contrastat per una
empresa especialitzada
- Estudi de les varietats de ceps antigues de
Menorca
- Estudi de les petjada ecològica d’un celler
Menorquí

Projecte Millorat
Figura 10.2. Distribució de les propostes de millora amb les seves fitxes corresponents.
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10.1. Linia estratégica Aprofitament de recursos:

Fitxa nº1.
Construcció i rehabilitació de dipòsits
d’aigües pluvials

Descripció

Construcció de depòsits per a recollir l’ aigua de pluja amb la
finalitat de mantenir el reg de la vinya, la refrigeració i neteja dels
tancs de fermentació.

Objectiu

Reduir el consum hídric durant el primer any de vida de la vinya i
amortitzar-lo en els anys vinents per la neteja i refrigeració.

Zona d’ aplicació

Dipòsits situats en les teulades de la quintana per tenir-los a l’abast
de les instal·lacions i el més proper possible a la zona de cultiu.

Pressupost

Pendent d’estudi exhaustiu de les instal·lacions pre-existents.

Actor responsable

Aplicació, manteniment i monitorització per part del tècnic
responsable en aquesta matèria.

Període d’aplicació

Immediat.
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Fitxa n º2.
Instal·lació de bombes i filtres
d’aigua

Descripció

Instal·lar un sistema de bombes connectat als col·lectors pluvials
per poder re-circular l’aigua per reg del terreny, neteja i
refrigeració del material del celler. Així com connectar la bomba
amb el tanc de recollida d’aigua obtinguda del filtre verd per la
seva reutilització en les tasques anteriorment esmentades.

Objectiu

Millorar i mantenir la qualitat de l’aigua, així com l’estalvi
energètic i hídric.

Zona d’ aplicació

Pressupost

Instal·lacions de la quintana.

300€ per bomba

Actor responsable

Aplicació, manteniment i monitorització per part del tècnic
responsable.

Període d’aplicació

Curt termini
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Fitxa nº 3.
Aplicació
de
Fotovoltaics

Sistemes

Descripció

Instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica, orientats cap a les
zones on impacten amb més intensitat els rajos solars per
maximitzar la producció d’energia.

Objectiu

Reduir el consum elèctric, sobretot el destinat al celler i a la zona
de cuina .

Zona d’ aplicació

Teulades orientades al Sud

Pressupost

Anirà en funció del tipus de placa fotovoltaica i el numero de
metres quadrats d’aquesta.

Actor responsable

Instal·lació, manteniment i monitorització per part del tècnic
responsable.

Període d’aplicació

Llarg-mig termini
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Fitxa nº 4.
Instal·lació d’un filtre verd i estudi
de la seva eficiència

Descripció

Objectiu

Zona d’ aplicació

Pressupost

Projectar un depòsit de decantació i uns filtres que separin la
matèria sòlida, que va a la a la fosa, i la líquida, que va al filtre
verd. Aquest consisteix d’una bassa estancada amb plantes
aquàtiques: canya (Phragmites australis) i Juncus. A través
d’aquestes discorrerà l’ agua que es vol depurar a una velocitat
constant i es recollirà en un depòsit.
Optimitzar el recurs hídric de la finca de Mongofra per aportar
com a aigua necessària per al reg a la vinya. Així com evitar l’ús
excessiu de la fossa sèptica. També es pretén conèixer la eficàcia
d’aquest mètode de filtració i l’estalvi hídric que suposa en el
sector de la vinya.
Finca de Mongofra Nou
3000€ aproximadament per cada 80m2.

Actor responsable

Estudi de viabilitat: Estudiants de ciències Ambientals.
Instal·lació i controls: tècnic responsable

Període d’aplicació

Mig termini.
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10.2. Línia estratègica: Infraestructura

Fitxa nº 5.
Condicionament de la quintana com
a Celler

Descripció

Canvi de la coberta de la teulada i parets per materials aïllants,
per tal d’ajudar a mantenir la temperatura constant dins del
celler, impermeabilització del sòl amb el producte més adequat.

Objectiu

Mantenir el raïm, el most i el vi a una temperatura idònia gràvies
als materials aïllants hi ha traves d’un sistema de control de
temperatura. De tal manera que nomes sigui regulada la seva
temperatura en els processos necessaris, com la fermentació en
els tancs d’acer inoxidable, on la regulació tèrmica es controlada
per diferents instruments.

Zona d’ aplicació

Espai que ocupa actualment la quintana.

En funció de la previsió de producció, variaria la inversió.

Pressupost

Vinya 3Ha
Material necessàri
Costos inicials
Depòsits (8000L)
10.000€
Despalilladora 600L
3000€
Bomba enològica
500€
Prensa
300-700€
Omplidora, taponadora i 1000€
etiquetadora manual
Barrica 225L
600-800€ (cada 2-3 anys)
Material laboratori
3000€
Total
18.400€

Actor responsable

Fundació Rubió Tudurí i el responsable especialista en reformes.

Període d’aplicació

Curt termini (màxim 8 mesos).
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Fitxa nº 6.
Alternativa al Camí de Cavalls

Descripció

Desviació de l’actual Camí de Cavalls, a un camí alternatiu de pas
a prop de la zona de proposta de cultiu i en direcció a l’oest
d’aquest, que s’allunyi de la salina i passi per l’interior de la Finca
de Mongofra Nou.

Objectiu

Evitar problemes en la zona de nidificació d’aus, per l’erosió del
terreny degut al pas de vehicles i possibles accidents de xoc amb
els visitants. Potenciar l’agroturisme i el seu producte fent
atractiu el camí de pas entre vinyes i finalment permetre l’enllaç
directe ales instal·lacions.

Zona d’ aplicació

A determinar

Pressupost

A determinar, segons preu d’expropiació de terres, construcció de
murs de pedra seca i senyalització.

Actor responsable

El Consell Insular es el principal responsable d’accedir a aquesta
alternativa, sempre que La Fundació Rubió Tudurí estigués
d’acord amb el projecte. El director i tècnic del Parc Natural de
s’Albufera d’Es Grau , així com el GOB estan d’acord amb aquesta
alternativa.

Període d’aplicació

mig termini.
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10.3. Línia estratègica: Agroturisme

Fitxa nº 7.
Estudi
problemàtica de la zona de
nidificació de la salina al Parc de
s’Albufera d’Es Grau

Descripció

Realització de censos d’aus amb la possibilitat de d’introduir
alguna espècie. Realitzar un estudi de la variació poblacional amb
l’actual camí i de cavalls i la possible alternativa citada
anteriorment.

Objectiu

Obtenir un seguiment de les espècies d’interès i conèixer el seu
estat poblacional per tal de mantenir la biodiversitat de l’entorn
del Parc Natural.

Zona d’ aplicació

Salines del parc Natural S’Albufera d’Es Grau.

Pressupost

El GOB, el realitzaria sense ànim de lucre.

Actor responsable

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Illes Balears
o Consell Insular de Menorca junt amb els Responsables del parc
Natural S’Albufera d’Es Grau.

Període d’aplicació

Curt termini i control continu.
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Fitxa nº 8.
Planificació i programació
possibles activitats:

de

les

Determinar les activitats i programes mes adients per aquest
agroturisme. Es poden dividir en quatre grans blocs:

Descripció

1. Activitats esportives: senderisme, snorkle i caiac a la platja
privada i tallers de ioga.
2. Activitats divulgatives: avisament d’ocells, poda i sembra de
la vinya, estudi de constel·lacions, estudi de flora de la zona:
plantes aromàtiques i tradicionals.
3. Activitats gastronòmiques: pícnics a Mongofra, tasta de
formatges i melmelades, tast de vins, tallers de cuina amb
productes locals…
4. Allotjament per als usuraris del camí de cavalls en bici o a
peu.

Objectiu

Realitzar un canvi en les activitats actuals i ampliar l’oferta de
noves activitats per fer de Mongofra un agroturisme atractiu i de
qualitat. Eliminar activitats com la caça i les vaques nodrisses ( ja
que aquestes produeixen pudors i mosques). Per una altre banda,
promoure activitats mes sostenibles i al mateix temps de
bioremediació per al propi terreny i que aporti biodiversitat: la
vinya.

Zona d’ aplicació

En la pròpia finca, en les seves immediacions i en el Parc Natural
de s’Albufera d’Es Grau.

Pressupost

Dependrà de les activitats a realitzar.

Actor responsable

Fundació Rubió Tudurí i Responsables del parc Natural S’Albufera
d’Es Grau.

Període d’aplicació

Curt termini.
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Fitxa nº 9.
Obtenció de l’ecoetiqueta otorgada per la UE

Descripció

Objectiu

Zona d’ aplicació

L'Etiqueta ecològica representa haver complert uns criteris
ambientals selectius, transparents i amb prou informació i base
científica perquè els consumidors i usuaris puguin triar aquells
productes o serveis que l'incorporen. Amb aquesta elecció, els
consumidors s'asseguren de triar les opcions que redueixen els
efectes ambientals adversos i contribueixen a l'ús eficaç dels
recursos.
-

Millora del medi ambient i de la salut personal
Sensibilització ambiental
Implementar accions de ecoeficiencia
Element de màrqueting
Produeix sensació de benestar

L’agroturisme de Mongofre Nou

Pressupost

a) Quota general: 392,94 €
b) Quota si el subjecte passiu és una microempresa o PIME:
255,48 €
c) Quota si el subjecte passiu és fabricant de productes o
prestador de serveis de països en desenvolupament: 294,72 €
d) Quota si el subjecte passiu és microempresa o PIME i és
fabricant de productes o prestador de serveis de països en
desenvolupament: 232,60 €
e) Quota si el subjecte passiu és una microempresa inclosa en la
categoria de serveis d’allotjament: 232,60 €
- Reducció del 30% si acrediten tenir EMAS o reducció del 15% si
acrediten tenir la norma ISO 14001. Les reduccions a i b poden ser
acumulables, no així la resta.

Actor responsable

Fundació Rubió Tudurí conjuntament cmb La col·laboració d’una
empresa gestora
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Fitxa nº 10.
Estudi
dels
avantatges
i
desavantatges
de
una
denominació d’origen(D.O)
Descripció

Estudi sobre la producció i comercialització del formatge de Maó i
el seu canvi sota la menció de D.O.

Objectiu

Conèixer els seus pros i contres i com aquest producte a canviat
la vida, agricultura i comercialització de l’illa. Aplicar els termes
positius al cultiu de la vinya i evitar els errors comesos.

Zona d’ aplicació

Pressupost

Zones de producció de formatge de Menorca

A determinar.

Actor responsable

Estudiants de ciències Ambientals.

Període d’aplicació

Mig termini.
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10.4. Estratègia: Activitat Vinícola

Fitxa nº 11.
Promoció i màrqueting de Vi de la Terra Illa de
Menorca

Descripció

Dur a terme un seguit d’activitats locals com fires de vi, ruta de
tast de vins pels celler Menorquins i propaganda mitjançant
anuncis atractius per Internet i mitjançat la difusió d’un tríptic
prèviament realitzat.

Objectiu

Fer arribar a la població local i als turistes la qualitat del vi
Menorquí amb informació sobre el procés productiu i les seves
qualitats organolèptiques.

Zona d’ aplicació

Menorca i la resta d’Illes Balears ; d’aquesta manera aconseguir
fer arribar la informació a la Península.

Pressupost

En funció de el dimensionament de la promoció i màrqueting

Actor responsable

L’administració, els propis cellers junt amb les agències de
viatges.

Període d’aplicació

Curt termini i continuat durant tot l’any.

99

MONGOFRA NOU REFERENT D’ENOTURISME SOSTENIBLE A MENORCA

Fitxa nº 12.
Estudi d’ edafologia contrastat per una
empresa especialitzada

Descripció

Objectiu

Zona d’ aplicació

Pressupost

Contractar empresa especialitzada en anàlisi de sòls.

Realitzar un anàlisi per contrastar la composició del sòl, els seus
punts forts i la seva problemàtica. D’aquesta manera afavorir al
sòl en els seus requeriments i posar solucions per tal d’obtenir un
producte de qualitat respectant medi ambient.

Zona 4 determinada en l’estudi , apta per al cultiu de la vinya.

Segons empresa contractada.

Actor responsable

Empresa responsable d’anàlisis de sòls i Fundació Rubió Tudurí.

Període d’aplicació

Curt termini, previ a l’adquisició de ceps i varietats idònies per al
terreny en qüestió.
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Fitxa nº 13.
Estudi de les varietats de ceps antigues
de Menorca

Descripció

Arribar a un acord de col·laboració voluntària amb el viver
d’Arbres d’Algendar de Menorca.

Objectiu

Conèixer amb seguretat les varietats antigues de l’illa i promoure
la seva recuperació en el terrenys de Mongofra. D’aquesta
manera promoure tradicions antigues i mantenir les costums de
l’illa.

Zona d’ aplicació

Vinya de Mongofra; a la zona d’estudi Número 4.

Pressupost

A determinar.

Actor responsable

Pagès i Enòleg de Mongofra.

Període d’aplicació

Llarg termini.
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Fitxa 14.
Estudi de les petjada ecològica d’un celler
Menorquí
Descripció

Realitzar un estudi de totes les fases de producció vinícoles en un
celler Menorquí, analitzant fertilitzants, residus.

Objectiu

Conèixer la producció de CO2 en aquest cellers per tal de verificar
si efectivament realitzen una agricultura ecològica, encara que no
disposin del segell de qualitat de L’APAEM.

Zona d’ aplicació

Cellers d’agricultura ecològica i de baixa producció de l’illa de
Menorca.

Pressupost

No es pot demanar fins a finalitzar el projecte.

Actor responsable

Empresa especialitzada en anàlisi del cicle de vida del carboni en
cellers.

Període d’aplicació

Mig termini.
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10.2 Línia estratègica : Activitat agrària

Fitxa nº 15.
Procés de selecció i formació dels
responsables de les activitats: pagès,
enòleg, laboratori extern

Descripció

Oferir cursos als treballadors ja existents i dur a terme la
contractació i formació de nous empleats. Els cursos de formació
seran individuals i especialitzats per a cada empleat segons la
seva matèria en concret i també generals de forma comuna.

Objectiu

Ampliar els coneixements en les seves pròpies especialitats i
informar sobre les característiques de Mongofra i del Parc
Natural. D’aquesta manera promoure una feina ecològica i
sostenible amb el medi entre treballadors i amb els visitants.

Zona d’ aplicació

En les instal·lacions de la finca i realitzant recorreguts pel parc
Natural.

Pressupost

Cursos amb preus variables en funció de la formació donada.

Actor responsable

OBSAM, Fundació Rubió Tudurí i professionals responsables del
parc Natural S’Albufera d’Es Grau.

Període d’aplicació

Període d’aplicació: curt termini i continuat durant tot l’any.
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Fitxa nº 16.
Selecció i acords per a la comercialització
de productes locals en l’agrobotiga

Descripció

Contactar amb diverses finques productores de formatge,
melmelada i horta properes a la zona.

Objectiu

Arribar a un acord de comercialització dels seus productes a
l’agrobotiga de Mongofra. D’aquesta manera posar a l’abast als
visitants de l’agroturisme, productes ecològics de qualitat de Km0
produïts en un Parc Natural.

Finques del Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau
Producte
Horta
Vi
Zona d’ aplicació

Formatge de
cabra
Melmelada

Origen
Pròpia i de
cooperatives
Propi i de cellers
propers
Finques del Parc
Natural
Producció pròpia
d’arbres fruiters i
raïm i de
cooperatives

Pressupost

segons producte finalment comercialitzat.

Actor responsable

Fundació Rubió Tudurí.

Període d’aplicació

Curt termini.
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Fitxa nº 17.
Renovar l’ acord de custodia amb
el GOB

Descripció

Demanar els permisos necessaris a la Fundació i al GOB per
realitzar un estudi sobre l’acord de custòdia prèviament signat
entre aquestes dues entitats.

Objectiu

Revisió i millora d’aquest acord de custòdia per beneficiar la
producció vinícola, les bones pràctiques agràries i el respecte pel
medi ambient. D’aquest amanera, aconseguir potenciar gràcies al
GOB, l’Agroturisme de Mongofra Nou, el seu vi i
la
comercialització dels productes locals que s’estableixin en
aquesta finca.

Zona d’ aplicació

Estudi de la finca, del camp i de les pràctiques agràries dutes a
terme.

Pressupost

Parts implicades sense ànim de lucre.

Actor responsable

GOB, Fundació Rubió Tudurí, Pagès i Enòleg.

Període d’aplicació

Curt termini. Prèviament al cultiu i en control i millora continua.
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Fitxa nº 18.
Estudi de tècniques agro-forestals i
biodinàmiques

Descripció

Realitzar un seguiment de les tècniques agrícoles actuals,
tradicionals i les combinades amb tècniques agroforestals i
biodinàmiques.

Objectiu

Conèixer la eficàcia d’aquestes noves tècniques, com influeixen
en el creixement de la planta i en el medi.
Dos exemples de tècniques són:
Tècnica agroforestal: cultiu de presseguers de vinya que eviten el
atac dels insectes a la vinya, li donen aroma i sabor al raïm i el seu
fruit es pot fer servir per produir confitura
Tècnica Biodinàmica: Corn per adob. Tècnica que consisteix en
omplir un corn de vaca de terra i ensorrar-ho durant una any per
al seu posterior ús. Són tècniques una mica místiques.

Zona d’ aplicació

Pressupost

Finca Mongofre Nou.

Cursos amb preus variables en funció de la formació donada.

Actor responsable

Estudiants de ciències Ambientals i Cellers de la zona

Període d’aplicació

Mig termini.
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11. ARTICLE AGROTRIP

Mongofra Nou, referent d’enoturisme sostenible a Menorca

Laura Biel|Tamara Cerezo |Mar Córcoles |Rubèn Martínez|Judith Trullén
Directors: Dr. Joan Rieradevall |Dra. Almudena Hierro

ABSTRACT
Menorca is a territory rich in natural heritage, its scenery is a small mosaic, whose skeleton is
made up of vast agricultural and pastoral areas. The characteristic relief of Menorca is a mostly
flat ground, although there are small elevations like Mountain del Toro, with a maximum
height of 358 meters. It is located in the center of the western Mediterranean, with a
maximum distance between the two most distant points (Ciutadella and Maó) of 47 km and a
coastal stretch of 216 km.
In Menorca there are several companies dedicated to promote and manage the wealth of the
area wine with protected designation of quality, “Vi de la Terra Illa de Menorca”, and these
wines are identified with a geographical indication “Illa de Menorca”.
This project aims to study, a socio-environmental analysis of the property Mongofra Nou, to
assess the feasibility of develop an agrotourism farm dedicated primarily to the wine
exploitation. Mongofra Nou is a typical Menorca’s property called lloc located in northern
d'Albufera d'Es Grau Natural Park. The main objective of the project is to determine the
strengths and weaknesses of implementing an agrotourism at the lloc, in which it aims to
produce wine with the Protected Geographical Indication in a sustainable way, implementing
ecological and biodynamic farming techniques. In addition, obtaining the European Ecolabel is
proposed for the farm. In a first stage, a study was done about the actors of the island related
to the wine sector and environment, with the public administration, the private sector of
tourism farms and finally, a field study was done to analyze environmental and social
characteristics present in Mongofra Nou. Of this detailed study it’s possible to draw interesting
findings as wine production on the island is in a process of quantitative and qualitative growth.
It is noteworthy that the project could benefit from different types of financial aid by the
European Union, the Central Government and the Government of the Balearic Islands. Also,
Mongofra Nou enjoys favorable climatic, geological conditions and has a great availability of
fertile land to produce quality wine. Finally, it is developed a suggestions for improvement for
the use of resources, to improve the existing infrastructure and create new ones in the event
that necessary and for studies and related administrative actions.
KEYWORDS: Wine tourism, Agronomist tourism, Sustainability, Ecological, Mongofra Nou,
Menorca.
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RESUMEN
Menorca es un territorio rico en patrimonio natural, su paisaje es un pequeño mosaico, cuyo
esqueleto lo forman extensas zonas agrícolas y ganaderas. La característica del relieve de
Menorca es un terreno prácticamente llano, aunque se encuentran pequeñas elevaciones
como la Montaña del Toro, con una cota máxima de 358 metros. Se encuentra situada en el
centro del Mediterráneo Occidental, con una distancia máxima entre sus dos puntos más
distantes (Ciudadela y Mahón) de 47 Km y una extensión de costa de 216 Km.
En Menorca existen diferentes empresas dedicadas a potenciar y gestionar la riqueza
vitivinícola de la zona con denominación de calidad protegida, Vi de la Terra Illa de Menorca,
siendo estos vinos de la tierra identificados con la indicación geográfica Illa de Menorca.
El presente proyecto es un estudio sobre el análisis socioambiental de la finca Mongofra Nou,
para evaluar la viabilidad de desarrollar en la finca un agroturismo dedicado principalmente a
la explotación vitivinícola. Mongofra Nou es un lloc menorquín ubicado en el Norte del Parque
Natural d’Albufera d’Es Grau. El objetivo principal del proyecto es determinar los puntos
fuertes y débiles de implantar un agroturismo en el lloc, en el que se propone producir vino
con la Indicación Geográfica Protegida de una manera sostenible, implantando técnicas
agrícolas ecológicas y biodinámicas. Además, se propone la obtención de la ecoetiqueta
europea para la finca. En una primera fase, se analizan los actores de la isla relacionados con el
sector y entorno vitivinícola, con la administración pública, el sector privado de explotaciones
turísticas y, finalmente, se realiza un estudio de campo para analizar las características
ambientales y sociales presentes en la finca Mongofra Nou. De este detallado estudio se
extraen conclusiones interesantes como que la producción de vino en la isla se encuentra en
un proceso de crecimiento cuantitativo y cualitativo. Se ha de destacar que el proyecto podría
acogerse a diferentes tipos de ayudas económicas por parte de la Unión Europea, el Gobierno
Central y el Gobierno de las Islas Baleares. Así mismo, Mongofra Nou disfruta de unas
satisfactorias condiciones climáticas, geológicas y tiene una gran disponibilidad de tierras
fértiles para producir vino de calidad. Por último, se elaboran unas propuestas de mejora de
cara al aprovechamiento de recursos, para mejorar las infraestructuras actuales y crear nuevas
en el caso de que fuese necesario y para realizar estudios y acciones administrativas
relacionadas.
PALABRAS CLAVE: Enoturismo, Agroturismo, Sostenibilidad, Ecológico, Mongofra Nou,
Menorca.

RESUM
Menorca és un territori ric en patrimoni natural, el seu paisatge és un petit mosaic, l’esquelet
del qual el formen extenses zones agrícoles i ramaderes. La característica del relleu de
Menorca és un terreny pràcticament pla, encara que s’hi troben petites elevacions com la
Muntanya Toro, amb una cota màxima de 358 metres. Es troba situada al centre del
Mediterrani occidental, amb una distància màxima entre els seus dos punts més distants
(Ciutadella i Maó) de 47 Km i amb una extensió de costa de 216 Km.
A Menorca existeixen diferents empreses dedicades a potenciar i gestionar la riquesa
vitivinícola de la zona amb denominació de qualitat protegida, Vi de la terra Illa de Menorca,
sent vins de la terra identificats amb la indicació geogràfica Illa de Menorca.
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El present projecte és l’estudi d’un anàlisi socioambiental de la finca Mongofra Nou, per tal
d’avaluar la viabilitat de desenvolupar un agroturisme dedicat principalment a l’explotació
vitivinícola. Mongofra Nou és un lloc menorquí ubicat al Nord del Parc Natural d’Albufera d’Es
Grau. L’objectiu principal del projecte és determinar els punts forts i febles d’implantar un
agroturisme al lloc, en el que es proposa produir vi amb la Indicació Geogràfica Protegida
d’una manera sostenible, implantant tècniques agrícoles ecològiques i biodinàmiques. A més,
es proposa la obtenció de la ecoetiqueta europea per la finca. En una primera fase, s’analitzen
els actors de l'illa relacionats amb el sector i l’entorn vitivinícola, amb l'administració publica,
el sector privat d'explotacions turístiques i, finalment, es realitza un estudi de camp per
analitzar les característiques ambientals i socials presents a la finca de Mongofra Nou.
D’aquest detallat estudi s’extreuen conclusions interessants com que la producció de vi a l'illa
es troba en un procés de creixement quantitatiu i qualitatiu. Cal destacar que el projecte
podria acollir-se a diferents tipus d’ajudes econòmiques per part de la Unió Europea, el Govern
Central i el Govern de les Illes Balears. Així mateix, Mongofra Nou gaudeix d'unes satisfactòries
condicions climàtiques, geològiques i té una gran disponibilitat de terres fèrtils per produir vi
de qualitat. Per últim, s’elaboren unes propostes de millora de cara a l'aprofitament de
recursos, per millorar les infraestructures actuals i crear-ne de noves si fos necessari, i per
realitzar estudis i accions administratives relacionades.
PARAULES CLAU: Enoturisme, Agroturisme, Sostenibilitat, Ecològic, Mongofra Nou, Menorca.

INTRODUCCIÓ
En la societat occidental actual, les
necessitats bàsiques estan cobertes i una
gran part de matèries primeres és
importada en molts casos d’altres països.
És per això, que l’activitat agrària està
canviant cap a altres objectius per adaptarse a l’evolució social. Cada vegada tenen
més importància aspectes com la garantía
alimentària o el manteniment de valors
naturals, objectius que recull la reforma de
la Política Agrària Comunitària i que
preocupen a una gran majoria de
ciutadans. Aquesta preocupació per la
degradació alimentària dels productes que
consumim també queda reflectida en totes
les resolucions de les grans cimeres i
trobades mundials.
En aquest context, el mon agrari menorquí
ha d’assumir aquesta evolució per sortir de
la crisi actual. Per aquesta raó és realitza
aquest estudi sobre la sostenibilitat del
sector agrari de Menorca, mitjançant la
transició de les finques cap a tècniques
agràries sostenibles i la implicació de la
població i turistes en aquestes. Un
plantejament sostenible en l’enfocament
econòmic d’una explotació ajuda a la

viabilitat i a la supervivència d’aquesta
activitat. A la vegada, la preservació dels
valors ambientals de flora, fauna i paisatge,
constitueixen una aportació de qualitat als
interessos generals de tota la població.
Es vol potenciar el sector primari a
Menorca, actualment en estat decadent,
cohesionant-lo amb el sector terciari, el
turisme, el qual és el principal motor
econòmic de l’illa, aportant el 76.1% del
VAB. Els conreus de vinya han crescut a
l’illa un 105% en els darrers 5 anys. Sempre
comptabilitzant-lo amb la conservació dels
recursos naturals.
Amb aquest projecte es pretén dur a terme
una activitat productiva respectuosa amb
el medi ambient i que a l’hora promogui les
costums, tradicions, coneixements i
gastronomia d’una zona de gran
importància natural, Mongofra, ubicada
dins del Parc Natural d’Albufera des Grau.
La finca Mongofra Nou es troba ubicada a
la part Nord del Parc Natural de s’Albufera
d’Es Grau, Menorca; essent aquesta
escollida per la realització d’un projecte de
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proposta de transformació de la finca cap a
un agroturisme sostenible centrat en la
producció vitivinícola.

Aquest estudi té els següents objectius:

El projecte s’orienta amb els nous reptes
que planteja la Política Agrària Comunitària
(PAC) de la Unió Europea els quals es
centren en la seguretat alimentària, el
canvi climàtic, la gestió sostenible dels
recursos naturals, la conservació del
paisatge i el manteniment d’una economia
rural viva. Es proposa que l’activitat
productiva de la finca es centri en la
vinificació, com espai de visualització d’una
activitat històrica agrícola de l’illa,
fomentant la implicació de la població local
i turistes en l’elaboració del Vi de la terra
Illa de Menorca, el vi local amb Indicació
Geogràfica Protegida. Aquesta producció
es realitzaria mitjançant tècniques
agrícoles ecològiques i biodinàmiques. Tot
això, sense oblidar-se del benefici
econòmic que comporta el turisme,
promocionant la finca com un referent
d’agroturisme vinícola. A més, es promourà
l’ interès, de la població local i dels turistes
habituals, per Mongofra, una zona fins ara
tancada al públic en general.

→ Avaluar la viabilitat de la transformació
de la Finca Mongofra en un enoturisme
amb rendibilitat econòmica i un model de
gestió i producció sostenible amb
l’adquisició d’una ecoetiqueta europea i la
IGP per el vi elaborat a la finca.

També es proposa la gestió d’una
agrobotiga en la mateixa finca en la que es
vendria el vi elaborat a Mongofra i
productes locals de proximitat.
Es té en compte les repercussions
negatives que pot tenir l’aplicació d’una
vinya al Parc Natural s’Albufera d’Es Grau i
a Menorca, declarada Reserva de Biosfera
el 8 d’octubre de 1993. Així, basant-se
sempre en realitzar un mínim impacte
negatiu sobre el medi ambient, promovent
un producte ecològic i, per tant, utilitzant
adobs i fertilitzants orgànics i tècniques
biodinàmiques i agroforestals, a més
d’incentivar l’ús de les energies renovables,
tal i com es va realitzar en posteriors
estudis, veure G. Coll et al (2014)
“Autosuficiència energètica i hídrica a la
finca de Mongofra Nou”.



Objectius generals

→ Proposar la comercialització de
productes locals i ecològics mitjançant una
agrobotiga.


Objectius específics

→ Realitzar un estudi de camp sobre els
cellers, els agroturismes i les agrobotigues
de referència a Menorca, junt amb la
recerca de les ajudes potencials oferides
des de l’administració i dels actors privats
competents.
METODOLOGIA
Per a assolir la transformació proposada, es
fa un estudi de camp de tots els cellers de
la illa per tal de conèixer l’activitat actual
del sector i amb quines condicions
s’elabora el vi local; es visiten agroturismes
amb un perfil semblant al que es pretén
aconseguir en aquest projecte; també es
visiten agrobotigues referents a l’illa per
analitzar quins són els productes locals que
venen.
S’investiga quin tipus d’acord de custòdia
té la finca amb el GOB (Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa),
quines mesures s’han d’aplicar perquè la
finca obtingui una ecoetiqueta europea i
perquè el vi produït a Mongofra tingui la
categoria
de
Indicació
Geogràfica
Protegida.
La metodologia d’estudi
representada a la figura 1.

es

troba
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Gestó del
projecte

Antecedents

Treball de camp

Conclusions i
propostes de
millora

PROJECT
E

•Decisió del tema: Enoturisme
sostenible com a referent per
potenciar l'activitat de Mongofra
Nou.
•Creació de l'empresa AgroTrip:
logo i blog.

Mostra dels cellers entrevistats: La
mostra dels cellers entrevistats són
6, d’un total de 8, representant el
85% dels cellers de l’illa.

Taula 1. Anàlisi d’Inputs i Outputs de les característiques de les
vinyes dels cellers entrevistats. Font: Elaboració pròpia.

•Medi natural, agricultura, activitat
vitivinícola.
•Turisme: agroturismes i
enoturisme.
•Finca i terreny Mongofra.
•Estudi: ecoetiqueta,
característiques terreny proper a
la finca, varietats de ceps
permeses, viabilitat de la
transformació de la finca.
•Visites a cellers, agroturismes,
agrobotigues i actors implicats.
•Ubicació de les vinyes, celler,
agroturisme i agrobotiga.
•Promoure activitats relacionades
amb el vi; model de gestió i
producció sostenible;
comercialització de productes
locals mitjançant una agrobotiga.
Figura 1. Metodologia del projecte.
Font: Elaboració pròpia.

La recollida de dades es realitza in situ,
mitjançant enquestes comunes, durant els
mesos d’abril i maig del 2015, a l’illa de
Menorca. I, via internet durant els mesos
de febrer i juny del 2015.
Les enquestes són realitzades pels
integrants de l’equip AgroTrip, amb la
finalitat d’obtenir les dades necessàries per
a desenvolupar un inventari adient.
Aquestes enquestes s’han realitzat amb un
patró comú segons els diferents sectors
estudiats, ja que els resultats obtinguts
sobre les semblances i diferències dels
actors generen una informació de
contrastos.

A la taula 1 es poden observar les
característiques de les vinyes dels cellers
entrevistats mitjançant l’anàlisi dels inputs
i outputs. Els inputs més destacables
d’aquesta taula són la ubicació dels cellers,
que majoritàriament es troben a la zona
centre-sud de l’illa, la utilització d’un
fertilitzant orgànic (100%) envers d’un
mineral; un tractament de les vinyes
integral, amb un 100% respecte el químic i
biològic; la utilització del gasoil com a font
d’energia de la maquinària utilitzada a les
vinyes i el reg utilitzat puntualment a
l’etapa inicial del raïm. Els outputs més
destacables són els residus generats tant
orgànics com inorgànics, especialment el
filferro, sent un 100% a tots els cellers
estudiats.
Taula 2. Varietats de vinya de les bodegues de Menorca. Font:
Elaboració pròpia.

La recerca d’informació via internet, també
realitzada pels integrants de l’equip
AgroTrip, dóna suport i complimenta la
informació obtinguda a les entrevistes.
RESULTATS I DISCUSSIÓ
L’estudi de camp del projecte es divideix
entre una mostra dels cellers de l’illa i una
mostra d’agroturismes i agrobotigues.
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A la taula 2 es mostren les varietats de ceps
elaborades pels cellers estudiats. S’ha de
tenir en compte que els cellers catalogats
amb l’etiqueta “Vi de la Terra Illa de
Menorca” no poden plantar les varietats
que desitgin, sinó que s’han de regir per les
directrius que marca aquesta Indicació
Geogràfica Protegida.

Celler Binifadet, que s’encarrega de totes
las fases de producció del seu vi.
Taula 5. Anàlisi de l’etapa de màrqueting i venta del vi. Font:
elaboració pròpia.

La tendència majoritària de les vinyes
planades són amb un 50% el Chardonnay,
amb un 66,7% el Cabernet Sauvignon i amb
un 83,3% el Merlot i Sirah.
Taula 3. Anàlisi dels inputs i outputs de l’etapa de producció del vi.
Font: Elaboració pròpia.

Els inputs més destacables de la taula 3 són
la utilització de l’energia elèctrica, un
100%, com a font d’energia en la producció
del vi per a tots els cellers. Els outputs més
destacables són la utilització de l’aigua per
a la neteja de les instal·lacions, els residus
generats tant orgànics com inorgànics,
filferros i plàstics que tenen tots els cellers
en comú. El nombre d’ampolles mitjà és
de 19.500, sent el celler de Binifadet el
màxim productor, amb un 60% de la
producció total i Sa Marjaleta, el mínim
productor, amb un 3,5%.

De la taula 5 es destaca el 100% dels cellers
elaboren vi amb Indicació Geogràfica
Protegida (Vi de la Terra) i que cap
d’aquests han volgut obtenir una etiqueta
ecològica; encara que, un cop entrevistats
els cellers es confirma que la majoria
utilitzen tècniques ecològiques en el seu
cultiu però que no desitgen aconseguir
l’etiqueta ecològica per raons vàries, com
la falta de temps per dedicar-s’hi i l’excés
de burocràcia.
En l’estudi enfocat als actors de l'entorn, es
tracta amb els agroturismes i agrobotigues
presents Menorca.


Mostra d’agroturismes entrevistats

Taula 6. Anàlisis de les característiques dels agroturismes
entrevistats. Font: elaboració pròpia.

Taula 4. Anàlisi fases de producció del vi. Font: Elaboració pròpia.

A la taula 4 es destaca que el conjunt
sencer dels cellers s’encarrega de totes les
fases de producció en la mateixa
instal·lació, excepte la de màrqueting. D’
aquest, majoritàriament, s’encarreguen
empreses externes (83,3%), excepte el

El número d’habitacions dels agroturismes
entrevistats varia en funció de la
disponibilitat de les instal·lacions, tal i com
s’observa a la taula 6. Encara que el màxim
permès per llei és de 12 habitacions, alguns
allotjaments podrien augmentar el número
d’habitacions però cap arriba a aquesta
xifra. L’explotació agrícola, ramadera o
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forestal, és un requisit indispensable per
dur a terme una activitat d’agroturisme. En
els casos de Binissaid i Ca Na Xini, les seves
activitats queden renegades a favor del
turisme, ja que disposen de més
habitacions i d’un número simbòlic

tracta amb l'administració pública, entitats
privades i una organització ecologista no
lucrativa.
Taula 8. Actors de Menorca entrevistats. Font: elaboració pròpia.

d’hectàrees conreades. Succeeix el contrari
amb Mongofra i Turmadèn des Capità, sent
el número d’habitacions inferior i la
producció agropecuària més variada amb
més de 14 hectàrees cadascuna.
 Mostra d’agrobotigues entrevistades
Taula 7. Venta de productes elaborats a Menorca. Font: elaboració
pròpia.

En la taula 7 s’analitzen els productes
menorquins venuts a les agrobotigues
estudiades. Els productes més venuts són
els vins, formatges de vaca, els productes
d’horta i les melmelades; sent un 43% de
totes les agrobotigues les que venen
aquests productes. Respecte a la carn
d’ovella i les galetes de mantega, s’observa
que
són
inexistents
en
aquests
establiments.En l’estudi a altres actors, es

Hi ha visions confrontades sobre la gestió
de l’equilibri entre les activitats humanes
que es realitzen a l’illa i els valors
ambientals a conservar. Respecte a
l’agricultura s’obtenen visions molt
diferents depenent del sector al que
pertany cada actor; on es troba unanimitat
és en la bona disposició a consumir aquests
productes locals. La IGP Vi de la Terra Illa
de Menorca té una bona valoració per part
dels diferents actors. Es pren com a opció
positiva l’establiment d’un conveni de
pràctiques per fer una cohesió entre els
estudiants de diferents instituts de l’illa i
les finques del sector agrari. I finalment,
respecte al projecte la majoria veuen
factible fer de Mongofra un agroturisme i
el visitarien.
Finalment, durant l'inventari del projecte
es segueixen dues línies d'estudi; la
finalitat d'aquestes és avaluar l'entorn de la
Finca Mongofra. En la primera línia
d'estudi, s'avalua la viabilitat de cultivar la
vinya a Mongofra a partir de l'anàlisi de les
característiques intrínseques del terreny i
les
característiques
agroclimàtiques
presents. S’observa que els règims tèrmics,
pluviomètrics, d'humitat i climàtics
presents, són satisfactoris per cultivar la
vinya. En aquesta línia també es fa la
selecció d'una zona ubicada a la part sud
annexa a la casa, per ser la més optima per
cultivar la vinya. Aquesta selecció es troba
representada la figura 2.
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Figura 2. Zona proposada per ubicar la vinya. Font: elaboració
pròpia, a partir de les dades extretes de la base cartogràfica del IDE
de Menorca.

La selecció de la zona 4 respon, de la
manera més satisfactòriament possible, a
certs criteris encarats a avaluar la viabilitat
biològica, productiva i normativa per a
cultivar la vinya a Mongofra.
S’observa que en aquesta zona el material
geològic i edafològic present és molt
heterogeni i beneficiós per la vinya i
producció de vi. Es destaca l’absència de
risc d’inundació i, en referència als riscos
d'erosió (6-16 tones per ha.) i d'incendi es
denota una poca afecció a la zona. Així
mateix el pendent present és inferior al
10%, essent llaurable legalment segons la
normativa del PRUG. La superfície
disponible és superior a 3 hectàrees, essent
la superfície mínima destinada a cultivar
vinya en els cellers de l’illa.
En la segona línia d'estudi, es fa una
proposta per ubicar el celler i les
habitacions
dels
clients,
ambdues
propostes estan cartografiades en la figura
3.
També, s'analitzen les problemàtiques
presents a la finca i l’estat actual de la casa
per a valorar la possibilitat d'adquirir una
ecoetiqueta en relació a l'agroturisme que
s’hi vol desenvolupar.

Figura 3. Proposta d’ubicació del celler a la Quintana i de les
habitacions al Bouer. Font: elaboració pròpia, a partir de les dades
extretes de la base cartogràfica del IDE de Menorca.

Es proposa ubicar el celler a la zona de la
Quintana, a causa de la seva proximitat a la
casa, ja que a aquesta distància s'agilitzen
les relacions entre els serveis de la
producció del vi amb la gestió de les
activitats amb els clients.
Es proposa situar als futurs clients en la
zona del Bouer, a causa de la seva
disponibilitat i proximitat amb les zones
comunes. Aquesta zona està conformada
per 5 habitacions dobles cadascuna amb el
seu propi bany complert. En ambdues
propostes s'inclou la necessitat de
reformar la infraestructura. Les principals
problemàtiques detectades a la finca són: l’
impacte negatiu que genera l’actual accés a
la finca sobre la fauna del medi, la poca
disponibilitat d’aigua dolça i la presencia de
vaques que tenen total llibertat de
circulació en la finca.
Pel que fa l'estudi sobre l’ ecoetiqueta a la
finca,
s'observa
que
l'allotjament
acompleix uns requisits obligatoris, com
l’electricitat de calefacció procedent de
fonts d’energia renovables, rendiment
idoni de la caldera, desconnexió de la
calefacció i de l’aire condicionat i la
desconnexió de llums com a requisits
opcionals, donant una suma de 4 punts
sobre el percentatge màxim assimilable de
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16 punts. En relació als requisits opcionals,
la finca acompleix la utilització de
calefacció mitjançant fonts d’energia
renovables, una categoria energètica
òptima de la caldera i la localització de
frigorífics i càmeres; aquests requisits
opcionals atorguen una suma de 3 punts
sobre el percentatge total de màxim
assimilable de 19,5 punts.
La suma total dels punts entre els requisits
obligatoris i opcionals és de 7 punts, sent
com a resultat general d’acompliment un
28%. Aquest percentatge actual és molt
baix, ja que només s’aconsegueix acomplir
un 16% dels criteris obligatoris i, en menor
importància, un 18% dels opcionals.

CONCLUSIONS
Els cellers actuals de l’illa són de
dimensions petites, sent la superfície
mitjana de 5,7 hectàrees i 20.000 peus. La
ubicació més comuna és al centre-sud de
l’illa.
El 100% dels establiments d’agroturisme
estudiats compaginen l’activitat turística
amb el sector agroramader, especialment
la producció de cereals i particularment de
vi.
El perfil d’allotjament agroturístic proposat
per a Mongofra serà reduït, ja que tindrà
una capacitat de càrrega turística de 10
persones,
semblant
a
la
resta
d’explotacions de l’illa. L’ubicació de les
habitacions serà a la zona del Bouer i es
requerirà una reconversió de les
instal·lacions existents.
En l’actualitat, la finca Mongofra Nou té un
compliment mínim (16%) dels requisits
obligatoris que exigeix la UE per aconseguir
l’ecoetiqueta.
Els vectors aigua, energia i altres serveis
són els més satisfactoris i els que menys
correccions necessiten. Essent els vectors
dels detergents, desinfectants, productes
químics perillosos i residus els més

insatisfactoris i el que més correccions
necessiten.
L’activitat d’explotació agrària proposada
per l’agroturisme és la producció
sostenible de vi.
Mongofra gaudeix d'unes condicions
geològiques, edafològiques i climàtiques
agradables que afavoreixen el correcte
desenvolupament de la vinya.
La zona annexa a la part sud de la casa és la
més adequada per realitzar el cultiu de les
vinyes, ja que disposa d'un ric i heterogeni
material geològic i edafològic, absència de
risc d’inundació i poca presència de risc
d'erosió i d'incendi. Així mateix degut a que
el pendent present és llaurable legalment
segons la normativa del PRUG i que la
superfície disponible és similar a la
destinada a cultivar vinya en els cellers de
l’illa, es considera la zona més viable.
Per dur a terme aquest projecte són
necessàries unes millores a la finca de
Mongofra i a les seves immediacions. Així
com un seguit d’activitats i acords
necessaris per a desenvolupar una
producció vinícola correcta i potenciar
l’agroturisme cap a un model sostenible i
econòmicament viable. És per això, que en
el projecte de referència a aquest article es
recullen una sèrie de propostes de millora.
A la figura 4 es mostra per a diferents
àmbits de l’estudi unes propostes de
millora:

Modificació
d'infraestructures:

Aprofitament de
recursos:

Condicionament de
la quintana com a
futur celler.

Instal·lació d'un
filtre verd i estudi
de la seva eficiència.

Agroturisme:
Obtenció de
l’ecoetiqueta
otorgada per la UE.

Activitat vinícola:
Estudi varietats
antigues de
Menorca.

Activitat agrària:
Renovar acord de
cusòdia agrària amb
el GOB.

Figura 4. Propostes de millora. Font: elaboració pròpia
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Hort de Sant Patrici, data d’entrada 16 d’Abril
de
2015.
Disponible
a:
http://www.santpatrici.com/
Can Xini, Hotel rural de Menorca, data
d’entrada 16 d’Abril de 2015. Disponible a:
http://www.canaxini.com/
Binissaid, data d’entrada 16 d’Abril de 2015.
Disponible a: http://www.binisaid.com/es/
Sa Marcona, data d’entrada 16 d’Abril de 2015.
Disponible
a:
http://www.lamarcona.cat/La_Marcona/LA_M
ARCONA.html
Parc Natural s’Albufera d’Es Grau, data
d’entrada 17 d’Abril de 2015. Disponible a:
http://ca.balearsnatura.com/parc-natural-de-salbufera-des-grau/
OBSAM, data d’entrada 17 d’Abril de 2015.
Disponible
a:http://www.obsam.cat/cartografia/index.php
Càmbra de comerç de Menorca, data d’entrada
20 d’Abril de 2015.
Disponible a:
http://www.cambramenorca.com/pagina.php?
Cod_fam=3
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13. ANNEXOS
13.1 Plànols de la finca Mongofra Nou
13.1.2. Distribució planta baixa. Mongofra
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13.1.2. Distribució primera planta. Mongofra
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13.2 Entrevistes sector vinícola
13.2.1 ENTREVISTA A L’EMPRESA VINÍCOLA BINIFADET

Entrevistat
Data prevista de la entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Anna i lluís Anglés
05 de maig de 2015
Finca i Celler de Binifadet
Equip AgroTrip
1:30 min

Història de l’explotació vinícola de Binifadet
El camí va començar a l’any 1979 amb la plantació de diverses varietats de vinyes;
l’experiència de diverses veremes va portar a ampliar el número d’hectàrees plantades
amb aquelles varietats que millor resultat donaven a nivell productiu.
Després d’anys d’experimentació, l’any 2004 es construeix una moderna bodega i es
treuen al mercat els primers vins.

Figura 13.1. Vinyes Celler Binifadet. Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1- Quins van ser els motius pel qual van decidir-se per l’elaboració de vins?
Va començar com a producció de vi per a consum familiar.
2- Quantes hectàrees i quin rendiment te (nombre d’ampolles)?
Actualment la finca té aproximadament 15 hectàrees. Anualment la producció de vi és
de 70.000 ampolles.
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3- Realitza totes les fases de la producció o només alguna? (Recollida, processat,
fermentació, embotellat, distribució, venda, marketing,....)
Si, es realitzen totes les fases; desde el cultiu de la vinya, la seva recollida, el processat, la
fermentació, l’embotellat, la distribució i la venta.

4- Qui és el destinatari del seu vi?
El vin de Menorca es ven principalment en la propia illa. Rebem un gran volum de visitants
l’any, que s’interessen en conèixer els productes de la terra . És un turisme molt nou que no
existía fa uns anys. Binifadet es ven en països com Puerto Rico, Méxic, Xina o Japó.

5- Quines varietats tenen?
Merlot, Syrah, Chardonnay i moscatell

6- Quines tendències ha experimentat en els últims anys? (augmenta o disminueix el
consum, canvi de gustos de consumidor...)
Varia any rere any, però ens adaptem a les tendències modificant una mica el copatge. Hay
sitio para más productores, por supuesto. El problema no está en el número de productores
sino en el volumen total de vino; no queremos saturar el mercado.
7- Com descriviria el vi de menorca?
Son vins molt mediterrranis con una carrega alcohólica superior a la de vins procedents de
zones mes fredes. Al mateix temps son vins suaus i el consum s’ ha tornat mes exigent.

8- Considera que es valora el vi “ecològic”?
El vi ecològic es valorat sobretot pel consumidor estranger, el consumidor local no valora gaire
el vi ecològic ni el vi menorquí.
9- Al llarg del temps quina és la tendència dels propietaris de vinyes? (Compren més
terres, les venen, transformen la seva activitat...)
Binifadet va fer una primera ampliació del número d’hectàrees l’any 2000 i més recentment, al
2010 ha fet una altra ampliació.

10- Pensa que la denominació d’origen del vi menorquí pot contribuir a una
revalorització del vi?
No hi ha prou tradició de producció de vi a Menorca, les vinyes son molt joves i queda molt de
camí per recorre fins a una D.O. Estem cómodes amb l’etiqueta de de Vi de la Terra i amb la
gestió del Consell Insular. Ara mateix som pocs productors a la isla com per soportar la càrrega
d’una D.O.

11- Ha tingut problemes amb l’administració en qualsevol fase de la seva activitat
productiva o venda dels productes?
Si, poder en algunes ocasions, alguns tràmits han sigut molt lents, però com a norma general,
sempre ens han posat facilitats.

12- Te intenció de certificar el seu vi com a vi ecològic?
No, tot i que realitzem tècniques ecològiques, certificar-nos voldria dir jugar-se la producció a
una sola carta, es a dir que si algun any hi hagués una plaga, faríem servir productes no
ecològics, per tal de salvar la producció.
13- Quins mètodes de difusió utilitzen per a donar-se a conèixer?
Internet, diaris locals, visites guiades gratuïtes a la nostra bodega.
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14- Ha tingut dificultats (plagues, sequera...)?
Si, Mildiu (robell), Oidium (cendrosa), Botrytis Cinerea
15- Ha estat beneficiat d’algun tipus d’ajuda econòmica per part del Consell insular o
alguna altra administració?
Si.

16- Ha sigut nombrat president de l’assosiació vinicola, que suposa aquest càrreg?
Somo un grup petit,així que, de moment, no generem molta feina. Dediquem molt esfoç a la
promoció dels nostres productes, també participem en cates juntament amb un programa de
la Fundació Leader.
17- Quin tipus d’energia consumeix en la seva activitat?
Energia elèctrica per a totes les instal·lacions i benzina i gas-oil per a la maquinaria agrícola.
18- Distancia entre vinyes?
Menys d’un metre entre peus i 1,5 metres de carril.

19- Químics empleats?
Sofre i Coure.
20- Residus generats?
Amb la pellofa (pells i llavors del raïm) es produeix compost que es reparteix per la finca, i els
sarments es cremen de forma controlada.
21- Número de Peus i origen del peu?
70.000 vinyes i el peu és americà.

Observacions:
Des de diferents fonts (que ens han demanat no revelar) ens han informat que la bodega
Binifadet, acumula pèrdues els últims any, per aquest motiu, recentment s’han incorporat
nous socis amb aportació de capital.
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13.2.2 ENTREVISTA AL CELLER BINITORD
Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració aproximada de l’entrevista

Joan Sintes
05 de maig de 2015
Instal·lacions de Binitord
Equip AgroTrip
45 min

Història de Binitord
Celler situat a Ciutadella, creat l’any 2007. Després d’un llarg període d’experimentació, ha
tret al mercat una línia de vins d’alta gama que simbolitzen la recuperació de la llarga tradició
vitivinícola menorquina.
Les instal·lacions del celler són subterrànies, perfectament adaptades al medi, respectant
visualment la bellesa de l’entorn. Es troba excavada en marès, mantenint una temperatura
òptima de manera constant.

Figures 13.2 i 13.3 . Instal·lacions Binitord; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1- Com va entrar en el negoci?
Per afició amb dos amics al 2002. Nosaltres no vivim del celler, la vinya és un bon negoci per
les terceres generacions. Per les primeres, són moltes hores dedicades sense veure un euro.
2- Quantes hectàrees té i quin rendiment (litres de vi) té?
5ha. Tenim 17000 peus. Elaborem 16000 ampolles l’any. El nostre sòl és argilós superficial i
mares. La separació que deixem entre els peus és de 1,20-1,40m i entre carrils: 2-2,10m.
3- Tipus de varietat de raïm i tipus de vi?
No tenim varietats antigues perquè no ens deixen. Nosaltres hem d’elaborar les varietats que
ha determinat el CIME com a Vi de la Terra Illa de Menorca. Per afegir varietats antigues el
CIME hauria de sol·licitar-ho a Mallorca, desprès a Madrid i finalment, a Brusel·les.
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Abans de plantar vam fer una analítica al terra. Així, nosaltres tenim Macabeu, Malvasia i
Chardonnay per a vi blanc. Cabernet Savignon, Merlot, Sirah I Ull de Llebre per a vi negre. Vam
voler recuperar la varietat Malvasia a la Serra de Tramuntana anomenada “malvasia
aromàtica”, però no és del tot autòctona perquè a Sitges per exemple també la cultiven i a
Còrsega també.
L’empelt que utilitzem és el Ritzler 110, 1103 Polsen i CC04.
Vinifiquem totes les varietats per separat i desprès decidim el cupatges.
4- Destinatari del producte final.
Bàsicament clients locals. El nostre mercat és Menorca
5- Realitza totes les fases de la producció? O nomes alguna (Recollida, processat,
fermentació, embotellat, distribució, venda, marketing,....)
Sí que realitzem totes les fases de producció. Treballo jo sol més un jornaler de mitja jornada.
La meva filla ens ajuda a vegades, sobretot en les visites de turistes que realitzem a l’estiu.
També col·labora amb nosaltres un enòleg. Tenim un distribuïdor a Mallorca, encara que
aquesta illa no és un gran mercat.
6- Tendències dels últims anys (augmenta o disminueix el consum, canvi de gustos de
consumidor....)
Al principi no coneixia el mercat i vam plantar més varietats negre que blanc, però a la llarga
ens hem adonat que el blanc és la varietat que ha tingut més èxit a l’illa, supera els 90 punts en
les guies especialitzades. Ara mateix estem fent proves amb Moscat, Malvasia i Monastrell per
substituir l’Ull de Llebre, ja que aquest no s’adapta bé a la terra de Menorca pel clima i perquè
necessita més alçada.
7- Es valora el vi “ecològic”?
Elaborem vi ecològic però no tenim certificat, ja que és molta paperassa i s’ha d’invertir una
gran dedicació de temps per tal de fer el seguiment. Utilitzem fertilitzants i adobs d’agricultura
integrada. No fem servir tècniques biodinàmiques, però en un futur volem aplicar-les. Les
practiques ecològiques ens estan donant molt bons resultats. Les plagues ens han anat
disminuint gràcies a la coberta vegetal. El GOB va fer un estudi de les finques amb acord de
custodia i va donar com a resultat que Binitord tenia la major diversitat de flora i fauna.
8- Al llarg del temps quina és la tendència dels propietaris de vinyes? Compren més
terres, les venen, transformen la seva activitat, ...
Als 80-90 no hi havia vinya a Menorca, als 90 Muntpalau reprèn el vi a la illa i finalment, al
2003 Binifadet comença a fer vi. En el nostre cas hem ampliat les hectàrees de cultiu.
9- Considera que el vi produït a Menorca, és de bona qualitat?
Sí.
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10- Pensa que la denominació d’origen del vi menorquí pot contribuir a una
revalorització del vi?
Està bé que existeixi una Denominació Geogràfica Protegida per tal de protegir el nom de
Menorca, però no està bé que hagin marcat unes directrius. Hagués estat millor donar llibertat
als bodeguers per plantar les varietats que volguessin i desprès adaptar-se.
11- Problemes amb l’administració?
No he tingut cap problema però crec que hi ha masses normes. Em van donar unes ajudes per
part del Leader+. Per demanar la següent ajuda hauré d’ampliar el celler. Seria molt
interessant que el celler funciones sense ajudes.
12- Dificultats (plagues, sequera, manca d’inversions,...)?
No tenim problemes de sequera, tenim goteig. Respecte a les plagues, hem tingut Mildu
(robell), Oidium (cendrosa) i Botrytis Cinerea. També hem tingut cochinilla. Apliquem
fertilitzants orgànics com el sofre per l’Oidium i pel Mildu apliquen caldo bordelès.
13- Veu un futur?
Sí.
14- Quina línia de difusió utilitzeu?
Tenim una pàgina web però no fem propaganda, ens coneixen pel boca-bca.
15- Quines línies comercials heu utilitzat?
Fem visites i tastos durant l’estiu a turistes.
16- Quin tipus de residus es generen?
Separem els residus. L’aigua de neteja va a una espina de peix, una sitja de succió. Emprem
aigua de pou. Utilitzem les restes del raïm per realitzar compost i amb aquest fertilitzar la
terra. Els cerments els cremem de forma controlada a la mateixa finca.
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13.2.3 ENTREVISTA A L’AGROTURISME CA NA XINI I AL CELLER HORT DE SANT PATRICI

Entrevistat
Data prevista de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Luis, propietari de la finca i l’agroturisme
29 d’abril de 2015
Instal·lacions Hort de Sant patrici
Equip AgroTrip
1:00h

Història de l’Hort de Sant Patrici
L’Hort de sant Patrici és una empresa
ubicada a Menorca dedicada a la
elaboració de formatge Maó de Menorca i
formatge de Maó Menorca Artesà, Vi de la
Terra Illa de Menorca amb les varietats
merlot, cavernet sauvignon i syrah; una
petita producció d’oli d’oliva verge extra i
l’agroturisme a la finca Ca Na Xini, basada
en la viticultura i la elaboració del
formatge Maó-Menorca.
Figura 13.4.Finca l’Hort de Sant Patrici; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1- Quins van ser els motius pel qual van decidir-se per una empresa d’agroturisme junt
amb l’elaboració de formatges i vins?
Els motius pels quals vaig decidir fundar la meva empresa van ser familiars, ja que el meu pare
era posseïdor de varis hotels i els vaig heretar. A l’any 1979 vaig fer un canvi d’activitat en
l’empresa, en el que la idea principal era l’explotació turística.
2- Quantes hectàrees i quin rendiment te (nombre d’ampolles)?
Actualment la finca té aproximadament 1,5 hectàrees. Anualment la meva producció de vi
varia entre les 7000 i 8000 ampolles, i són distribuïts mitjançant 3 distribuïdors.
3- Quines varietats de vi té?
Merlot, Cabernet Sauvignon, Shirah. Sent el peu americà
4- Realitza totes les fases de la producció o només alguna? (Recollida, processat,
fermentació, embotellat, distribució, venda, marketing,....)
Si, realitzo totes les fases; des de el cultiu de la vinya, la seva recollida, el processat, la
fermentació, l’embotellat, la distribució ( amb tres distribuïdores i la venda a la meva pròpia
finca.
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5- Qui és el destinatari del seu vi?
Treballo amb tres distribuïdores diferents, que distribueixen el meu vi a les botigues de la Illa
de Menorca. També disposo d’una agrobotiga a la finca on els turistes poden comprar les
ampolles directament.
6- Quines tendències ha experimentat en els últims anys? (augmenta o disminueix el
consum, canvi de gustos de consumidor...)
Des de que vaig fundar la meva empresa vinícola la tendència de vi ha augmentat amb els
anys; però degut a la crisi soferta, aquest augment s’ha vist afectat. La major part dels
consumidors del seu vi son turistes, ja que els residents menorquins encara no tenen la
mentalitat de considerar el vi menorquí com un bon vi. Actualment, la tendència a Menorca es
consumir més quantitat de vi blanc que de vi negre.
7- Considera que es valora el vi “ecològic”?
Considero que el vi ecològic si es valora, però que actualment el procés de certificació d’un vi
ecològic és molt complex (en quantitat de documents) i llarg en el temps.
8- Al llarg del temps quina és la tendència dels propietaris de vinyes? (Compren més
terres, les venen, transformen la seva activitat...)
A l’actualitat existeixen moltes empreses dedicades a la vinya a Menorca; això és un problema
per als propietaris, ja que al no tenir denominació d’origen és complicat portar al mercat el vi
menorquí. Desgraciadament, el sector del vi no passa per un bon moment econòmic a
Menorca, i els propietaris de les finques han d’evolucionar per a poder mantenir el negoci.
9- Pensa que la denominació d’origen del vi menorquí pot contribuir a una
revalorització del vi?
Personalment opino que és molt difícil aconseguir una denominació del vi a l’Illa de Menorca,
ja que fa escassament 15 anys que s’ha tornat a implantar aquest cultiu; és massa d’hora per a
obtenir denominació d’origen. Actualment el vi de Menorca posseeix la Indicació Geogràfica
protegida
10- Ha tingut problemes amb l’administració en qualsevol fase de la seva activitat
productiva o venda dels productes?
Si; en el moment que vaig decidir elaborar el meu projecte d’agroturisme a la finca vaig tenir
molts problemes amb la administració degut a la gran quantitat de documents que s’havien de
presentar per a gestionar els tràmits. La gestió de tots aquests tràmits es van allargar durant
gairebé 13 anys.
11- Ha certificat el seu vi com a vi ecològic?
No l’he certificat ni el certificaré. Considero excessius els tràmits que s’han de portar a terme
per a certificar com a ecològic un vi. Realitzo totes les meves pràctiques ecològiques per
voluntat i respecte al medi.
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12- Quins mètodes de difusió utilitzen per a donar-se a conèixer?
Principalment Internet. Gràcies a un article publicat a una coneguda revista va augmentar el
turisme estranger.
13- Ha tingut dificultats (plagues, sequera...)?
Si; degut a que el sòl és molt humit hi ha problemes amb fongs; els principals són el Mildu
(robell), Oidium (cendrosa) i Botrytis Cinerea. Aquestes plagues es solucionen amb sofre i
coure.
14- Ha estat beneficiat d’algun tipus d’ajuda econòmica per part del Consell insular o
alguna altra administració?
Si; vaig demanar uns ajuts econòmics al Leader per al finançament del meu projecte.
15- Quin tipus d’energia consumeix en la seva activitat?
Majoritàriament utilitzo energia elèctrica (endesa), encara que també gas-oil.
16- Quantes habitacions posseeix el seu agroturisme?
8 habitacions.
17- Ha fet modificacions a la finca per a que sigui més sostenible?
Durant l’època en la que hi tenia vaques a la finca utilitzava els seus fems per la producció de
biogàs; d’aquesta manera escalfava les instal·lacions i generava electricitat.

Observacions
Des de la Cambra de Comerç de Menorca, ens han informat que l’empresa Hort de Sant Patrici
i l’ Agroturisme Ca Na Xini, des de fa aproximadament 3 anys, es troba sota concurs
d’acreedors per deutes acumulades en es últims anys.
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13.2.4 ENTREVISTA AL CELLER FERRER DE MUNTPALAU
Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Crispin Mariano Vadell
01 de maig de 2015
Instal·lacions de Ferrer de Muntpalau
Equip AgroTrip
45 min

Història de Ferrer de Muntpalau
Des de 1987, Crispin Mariano Vadell va reprendre una activitat vinícola totalment perduda a la
illa, va començar a elabora i embotellar aquest vi en el terme municipal de Mercadal.
Ferrer de Muntpalau va ser el primer vi etiquetat amb la denominació de “ Vi de la Terra Illa de
Menorca”

Figures 13.5 i 13.6.Finca Ferrer de Muntpalau; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1- Com va entrar en el negoci?
Vaig entrar al negoci l’any 1985. Vam ser una iniciativa pionera, tenim l’ampolla número 1 del
Vi de la Terra Illa de Menorca. Hem rebut molt poques ajudes per part de l’administració,
només alguna puntual per part d’Europa.
2- Quantes hectàrees té i quin rendiment (litres de vi) té?
Tenim 3,5 ha amb 12000 ceps i elaborem entre 10000 i 12000 ampolles a l’any. Fem vi negre,
rosat i blanc. La separació entre els ceps és de 1,5m i entre files de 2,5m. El nostre sòl és de
tipus argiles, magres, gres i pissarra.
3- Tipus de varietat de raïm i tipus de vi?
Planta blanca?, picapoll, giró, parellada, macabeu i garnatxa. Fem un vi de fusió en
col·laboració amb un amic d’Alella, el qual ens fa un assessorament enològic i analític. Aquest
vi té una essència que pot recordar els vins catalans, però fet a Menorca.
4- Destinatari del producte final?
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Els nostres clients són bàsicament locals. Venem el nostre vi a la pròpia finca.
Realitza totes les fases de la producció? O nomes alguna (Recollida, processat, fermentació,
embotellat, distribució, venda, marketing,....)
Sí que realitzem totes les fases de producció. Jo estic a la finca cada dia conreant la terra. Tinc
tota la maquinària moderna que hi pugui haver ara mateix en el sector del vi. Jo mateix faig els
controls de qualitat, encara que a vegades també presento els anàlisis a un laboratori oficial.
5- Tendències dels últims anys (augmenta o disminueix el consum, canvi de gustos de
consumidor....)?
Sempre s’ha d’estar en una contínua innovació en el món del vi. La tendència ha sigut una línea
purament gastronòmica, relacionant-se amb la tradició historia de l’Illa: pintors, gent del cine,
periodistes especialitzats… ja que un vi no és nomes el vi, sinó que és tot el que hi ha darrera,
és una obra mestre. Nosaltres expliquem el moment actual a través de les etiquetes de les
nostres ampolles. La simbologia és molt important. L’etiqueta és un poema en si mateix. Hem
fet etiquetes amb artistes molt reconeguts de França i hem aparegut en una pel·lícula francesa
anomenada “un día suelto”. El nom de Muntpalau precisament prové d’un personatge
desconegut de la historia medieval. També fem etiquetes especials per les festes de Sant Joan.
6- Es valora el vi “ecològic”?
Sí que es valora. Nosaltres fem vi ecològic, encara que no hem fet els tràmits per obtenir el
certificat oficial. No fem servir tècniques biodinàmiques oficialment, encara que segurament
apliquem algunes, com per exemple la utilització d’una coberta vegetal per afavorir la
biodiversitat al conreu.
7- Al llarg del temps quina és la tendència dels propietaris de vinyes? Compren més
terres, les venen, transformen la seva activitat, ...
A la nostra finca no hem augmentat les hectàrees conreades.
8- Considera que el vi produït a Menorca, és de bona qualitat?
Sí.
9- Pensa que la denominació d’origen del vi menorquí pot contribuir a una
revalorització del vi?
Una Denominació d’Origen sempre és bona, però crec que hi ha masses controls. El sector del
vi és el sector agrari amb més controls. Potser les DO ens compliquen massa la vida, si hi
hagués un mercat molt més actiu seria més interessant, però no és el cas.
10- Problemes amb l’administració?
Sempre hi ha algun problema. Crec que estan interessats en el sector però no s’acosten gaire.
L’administració hauria d’explicar i promocionar millor el món del vi.
11- Dificultats (plagues, sequera, manca d’inversions,...)?
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Algunes plagues com Oidium, Botrytis i Mildu. Apliquem sofre per evitar les plagues. No
utilitzem gaires adobs, ja que aquesta terra és molt fèrtil. Fem servir compostos nitrogenats.
Respecte a les sequeres no tenim gaires inconvenients, ja que el conreu de la vinya només es
rega al principi, desprès ja no fa falta. Si algú rega una vinya és bàsicament perquè volen
produir més, però com a conseqüència el vi perd qualitat. A l’Illa tenim el problema de la
Tramuntana, la qual ens afecta negativament als conreus, és per això que hem anat seguint
l’orografia del terreny perquè ens afecti el mínim possible. Encara que la Tramuntana no és del
tot dolenta perquè aporta salinitat als nostres conreus. Un altre dificultat seria la manca de
rendiment de la pròpia infraestructura.
12- Veu un futur?
Sí, encara que fa falta que la gent s’interessi més pel vi.
13- Teniu etiqueta denominació d'origen?
Formem part de l’etiqueta Vi de la Terra Illa de Menorca.
14- Quina línia de difusió utilitzeu?
Ens hem donat a conèixer a través de la venda de vi a un restaurant a Mercadal. Ens coneixen
per relacions personals.
15- Quines línies comercials heu fet servir?
Ens promocionem mitjançant la nostra pàgina web, el facebook, al restaurant que tenim a
Mercadal i a la pròpia finca. A vegades fem alguna cata. Som l’única bodega de Menorca que
no pertany a l’Associació del Vi de la Terra Illa de Menorca. No hem sortit gaire a la premsa,
fins i tot durant un temps vam arribar a estar vetats pel sector.
16- Quin és el perfil del consumidor?
El consumidor és bàsicament local. El vi ha de tenir un preu raonable per tal de que la gent el
compri, el nostre vi més car val 5€.
17- Quin tipus de residus generen?
Els residus que generem de la pròpia vinya els tornem a ficar a la terra. Reutilitzem les
ampolles gràcies a que molts clients consumeixen el nostre vi al restaurant, llavors passem
aigua calenta a les ampolles immediatament desprès de consumir-les. Tenim 74 barrils de 300
L, els quals reutilitzem. La fusta prové del Penedès.
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13.2.5 ENTREVISTA A LA FINCA CELLER SOLANO DE MENORCA
Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Solano Molins
28 de març de 2015
Instal·lacions Celler Solano de Menorca
Equip AgroTrip
45 min

Història de la Finca Celler Solano de Menorca
Té presència a Menorca des dels anys 70, la família Solano Molins va comprar uns terrenys a
Sant Climent l'any 2000.
El 2003 van plantar 2,5 hectàrees de vinya, amb les següents varietats de raïm: Cabernet
Sauvignon, Ull de llebre, Merlot i Syrah. La comercialització del vi es va iniciar l'any 2008.

Figures 13.7 i 13.8.Finca Celler Solano de Menorca; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1-

Com va entrar en el negoci?

Som una empresa familiar que es va formar l’any 2000, però fins al 2003 no vam començar a
produir. El negoci el composem 5 socis.
2- Quantes hectàrees té i quin rendiment (litres de vi) té?
2 ha. El nostre sòl és argilós calcari. Recollim 9 tones de raïm i elaborem 8000 ampolles a l’any.
3- Quines varietats de vi elabora?
Cabernet, Garnatxa, Merlot, Chardonnay, Sirah i Prensal. Fem servir l’empelt Ritzler 110. De
cupatges tenim vi Sa Forana i vi 600 metres (blanc i negre).
4- Qui es el destinatari del producte final.
Població local i exportació a països asiàtics.
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5- Realitza totes les fases de la producció? O nomes alguna (Recollida, processat,
fermentació, embotellat, distribució, venda, marketing,....)
Fabriquem, embotellem i etiquetem totes les ampolles de vi. L’única fase que no realitzem
exclusivament nosaltres és la distribució.
6- Es valora el vi “ecològic”?
Sí que es valora. En el nostre cas fem servir fertilitzants de sofre i caldo bordelès. També tenim
instal·lats casetes de falcons.
7- Considera que el vi produït a Menorca, és de bona qualitat?
Sí considero que és de bona qualitat.
8- Ha tingut cap problema amb l’administració?
No he tingut cap problema. No he rebut mai cap subvenció.
9- Dificultats (plagues, sequera, manca d’inversions,...)?
Les plagues que ens han afectat han sigut el Mildu i Oidium. Un dels problemes més greus que
tenim són els ocells, per evitar això instal·lem xarxes a les vinyes. Per nosaltres la Tramuntana
no és un problema, al contrari, per la nostra terra les vents que més ens malmeten són els del
Sud. Respecte a la sequera, tampoc ens afecta gaire, fem servir el reg gota-gota d’un aqüífer
proper.
10- Té l’ etiqueta de denominació d'origen?
No tenim una D.O. però tenim el segell d’indicació geogràfica protegida Vi de la Terra Illa de
Menorca.
11- Quin tipus de residus generen?
Els residus líquids que generem els utilitzem per regar alguns arbres i sinó els enviem a la fossa
sèptica. Un cop a la setmana venen uns camions amb cuba i transportem els residus a la
depuradora.
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13.2.6 ENTREVISTA AL CELLER SA MARJALETA
Entrevistat
Data prevista de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Andreu Casanovas
04 de maig de 2015
Instal·lacions Celler Sa Marjaleta
Equip AgroTrip
45 min

Història Celler Sa Marjaleta
Finca Sa Marjaleta es un productor vitivinícola d’origen familiar que amb el temps ha anat
evolucionant amb l’ampliació de noves varietats i la combinació de la producció de formatge
artesà. És un referent a l’illa per la seva elevada puntuació a la guia peñín.

Figura 13.9.Vinyes Celler Sa Marjaleta; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1- Com va entrar en el negoci?
Som una empresa familiar, formada pels meus fills i jo. Tenim altres oficis a part de la
producció vitivinícola. Jo, personalment, sóc enginyer agrònom i llicenciat en enologia. Vaig
canviar les parcel·les destinades al cultiu de cereals per la pastura de les vaques
2- Quantes hectàrees té i quin rendiment (litres de vi) té?
7,5 ha cultivades, la meitat es va plantar al 2006 i van obtenir la primera ampolla al 2009. Fa
dos anys elaboràvem 4000 ampolles anuals i tenim com a objectiu ampliar la producció. El
nostre sòl és calcari, argilós i poc profund.
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3- Tipus de varietat de raïm i tipus de vi?
Elaborem vi de taller amb les varietats viognier, l’anomenat Iamontanum (el nom vol dir
ciutadallenc), amb la millor puntuació de Menorca . També un negre de criança de la varietat
Sirah. He ampliat 1,5 hectàrees de Chardonnay. Les nostres varietats han sigut puntuades amb
90 punts a la Guia Peñín.
4- Qui és el destinatari del producte final?
Clients locals.
5- Realitza totes les fases de la producció, o només alguna? (Recollida, processat,
fermentació, embotellat, distribució, venda, marketing,....)
Sí que realitzem totes les fases de producció. Fem una verema manual, una selecció a la pròpia
vinya, una fermentació controlada, premsat suau i l’elaborem en barrica d’acer inoxidable i de
roure americà.
6- Tendències dels últims anys? (augmenta o disminueix el consum, canvi de gustos de
consumidor....)
Sembla que amb els anys es valora mes el vi de la terra. Darrerament ha augmentat el consum
i ens anem adaptant als gustos del consumidor.
7- Es valora el vi “ecològic”?
Si que es valora i cada dia és més demandat. El problema es que obtenir el certificat implica
molts problemes.
8- Al llarg del temps quina és la tendència dels propietaris de vinyes? Compren més
terres, les venen, transformen la seva activitat, …
Tenim intenció d’ ampliar el cultiu, especialment de la varietat Chardonnay
9- Considera que el vi produït a Menorca, és de bona qualitat?
Si tenim un vi de bona qualitat, és per això que tenim una producció petita.
10- Pensa que la denominació d’origen del vi menorquí pot contribuir a una
revalorització del vi?
Clar, però també pot comportar uns controls per par de l’administració i una comercialització
excessiva que acabi augmentant el preu minvant la qualitat del vi.

11- Problemes amb l’administració?
No cap.
12- Dificultats (plagues, sequera, manca d’inversions,...)?
Principalment Oidium i Mildu.
13- Com patiu els efectes de la tramuntana?
Tenim les parcel·les ubicades amb una lleugera inclinació per evitar els efectes .
14- Quina línia de difusió utilitzeu?
Tenim una pàgina web. Realitzem visites concertades.
15- Quines línies comercials utilitzen?
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Tenim una botiga a Ciutadella on venen el nostre vi, anomenada Vitis Vinoteca
16- Perfil del consumidor?
Sobretot estrangers: alemanys i italians i molta gent de la península.
17- Quin tipus de residus generen?
Aigües de rentat i tractament del vi. Recirculació d’aigua pel refredament dels barrils d’Inox.
Les aigües brutes van a una fossa. Amb residus del camp faig compost.
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13.2.7 ENTREVISTA AL CELLER VI DE TALLER

Entrevistat
Data prevista de la entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Antoni Falcó
24 d‘abril de 2015
Instal·lacions Vi de Taller
Equip AgroTrip
120 minuts

Història de l’empresa
Antoni Falcó va crear l’empresa Vins de taller a Siurana de l’Empordà l’any 2002; sent la
culminació d’un somni perseguit per un expert en plantes, jardins i paisatges, que va
transformar unes terres en camp de vinyes.
A demés del cultiu de la vinya, Vins de Taller també promou l’enoturisme amb activitats com el
tast de vins, pícnic a les vinyes, rutes en bici, rutes a cavall i festivitat de la verema.

Figura .13.10.Vinyes del Vi de Taller; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
Ceps i varietats:
1- En que es va basar per donar-li estructura a la seva vinya?
No he volgut fer no es una producció vinícola , volia donar-li concepció de paisatge. Es per això
que la vinya esta envoltada d’oliveres i lavanda en la part mes propera a la finca. Al llarg del
terreny he mirat de situar-la a prop del bosc, pel mateix motiu i en part per protegir-la.
2- Quins són els elements essencials d’una vinya?
El clima i la edafologia: estructura i nutrients.
3- Quines ceps i varietats té a Siurana?
El cep es el Ritzler 110, ja que aguanta bé amb poca quantitat d’aigua i sobretot varietats
franceses i merlot degut a les condicions del terreny i per gust propi.
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4- Perquè disposa de coberta vegetal?
La coberta crea una competència per l’extracció de nutrients de forma radicular i així els
elements en excés del terra no son absorbits del tot per la vinya. per una altre banda les
microrizes realitzen mes activitat microbiana i les plantes estan mes sanes i mes airejades.
5- Com afecta la Tramuntana a les seves vinyes?
La tramuntana si no esta en contacte amb el mar nomes produeix un efecte mecànic sobre les
plantes. En contacte amb el mar arrossega partícules d’aquest que cremen i fan malbé la vinya.
Cal destacar el terme “terroir” d’origen francès, que fa referència al clima i edafologia que
influeixen en el creixement de la vinya. Una alternativa per evitar o reduir els efectes de la
tramuntana es plantar les vinyes en forma de U. D’aquesta manera el vent no li dona de forma
directa.
6- Quina producció actual té?
Unes 12.000 ampolles l’any en 4ha de terreny.
7- Quins ceps i varietats seleccionaria segons el microclima de Menorca?
Varietats molt semblants a les de aquí ja que es un clima mediterrani.
8- Quins fertilitzats feu servir i perquè?
Faig servi productes químics però no de síntesi, caldo bordelès (sulfat de coure), sofre en pols i
preparats biodinàmics.
9- Quins serien aquests preparats biodinàmics?
Podrien ser preparats de cua de cavall, de valeriana, de bonyiga de vaca enterrada durant un
any anomenat 500 i 500P aplicables tant a terra com a les fulles.
10- Quin tractament reben els residus produïts?
De la resta de fullaraca juntament amb cua de cavall i valeriana es produeix un compost molt
ric en nutrients. Dels fems dels cavalls es fa servir per llaurar.

Vins de taller
11- D’on sorgeix la idea dels vins de taller?
Sóc un apassionat de la vinya i vaig començar a fer vi en el garatge, també prové del terme
francès “vins de garage”
12- S’ha trobat amb moltes barreres en el món de la producció i comercialització del
vi?
Es un sector mil difícil, cal molta constància. De totes maneres no pretenc una gran
comercialització.
13- Es molt difícil aconseguir la D.O.?
La D.O. del L’Empordà no existeix, he estat lluitant molt temps i al final he aconseguit la D.O.
de Catalunya.
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14- Els camps de Vi de taller de Siurana d'Empordà es troben a la regió III de l’escala
vinícola de Winkler y Amerine. On es trobaria , dins d’aquesta escala, els camps
de Menorca?
La regió esta determinada segons el clima i la edafologia. Cal fer una suma de les temperatures
mitges diàries registrades a la vinya durant el cicle vegetatiu, des de la primavera fins la
verema.
15- En que consisteixen les tècniques biodinàmiques i d’agroforestería?
Aquestes tècniques permeten protegir la vinya de malalties i assegurar una producció de
qualitat de forma natural. Ens pot donar un exemple? Un exemple seria seguir els cicles lunar,
també es pot plantar excrements durant un any en un banya i després introduir-la com adob.
També existeixen les tècniques d’agroforesteria com les trampes de confusió sexual, formades
per feromones que confonen als insectes, d’aquesta manera no fecunden i no formen erugues
que es mengen la planta. També la sembra del presseguer de vinya per evitar que els ocells es
mengin el raïm. ..etc
16- Quins controls de qualitat es duen a terme i en quines fases del procés?
El control de qualitat el realitzem dia a dia de forma in-situ controlant les plantes i mitjançant
control de grau alcohòlic i acidesa al nostre celler.
17- Teniu estudiants en pràctiques en el vostre procés de producció?
No, el nostre projecte consta de tres treballadors, un enginyer, el jardiner i jo mateix.

Agrobotiga
18- Va realitzar un estudi de màrqueting per la seva agrobotiga?
Si
19- Quins productes ven a la seva agrobotiga?
Productes de proximitat com melmelades caseres, oli, llana natural, formatge i cervesa
artesana. Aquesta es realitza amb el most del meu raïm. També alguns productes d’especial
interès per al visitant com salsa Espinalet, vinagres de diferents varietats de raïm i caves i vins
francesos de gran qualitat.
20- D’ on obté els productes?
Les melmelades son artesanes de Km0 d’aquí de Siurana, la resta de productes són catalans i
algun vi i licor francès que crec q podrien ser d’ interès per als visitants.
21- Quines activitats relacionades amb aquest productes promou?
Activitats de visites al celler amb tast i sortides en bici i tast. Com a projecte de futur tenim
pensat fer una sala de tasts, passejades a cavalli fins i tot un restaurant.
22- Com ha influït tenir a l’abast del públic altres productes en relació amb el
consum de vi?
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Influeix de forma notòria, la venta de vi va molt relacionada amb el menjar. Es una forma de
atreure als clients i de que es sentin cuidats.
23- La plantes aromàtiques de l’illa de Menorca, podrien formar part del projecte
d’agrobotiga a Mongofra Nou?
Les plantes aromàtiques poden ser una forma d’ aportar sabors als vins de Mongofra i
promoure la venda a la seva agrobotiga. Es poden plantar fonoll o lavanda, entre d’altres per
donar un sabor especial.

Enoturisme
24- Quina activitat relacionada amb el vi, promoguda a Siurana, es la mes
demandada?
Les activitats mes demandades son el tast de vins i visita al taller, sortides en bici i sortides a
cavall.
25- Qui contracta aquestes activitats?
Sobretot estrangers: Canadencs, d’Atlanta. La gent local no realitza tant aquestes activitats per
temes econòmics i polítics. Encara això el consum local representa un 60-70% per aquesta
vinya.
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13.3 Entrevistes sector Agroturisme
13.3.1 AGROTURISME CA NA XINI (veure annex 13.2.3)
13.3.2 ENTREVISTA A L’AGROTURISME TURMADÈN DES CAPITÀ
Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Rafael Mascaró
01 de maig de 2015
Instal·lacions de Turmadèn des Capità
Equip AgroTrip
45 min

Història de Turmadèn des Capità
Turmadèn des Capità és un lloc típic menorquí dedicat a l’agroturisme, a l’agricultura i la
ramaderia ecològica. Està situat al terme municipal d’Alaior. Les seves terres tenen una
extensió de 75 hectàrees, repartides entre boscos, pastures i zones de conreu.

Figura 13.11. Agroturisme Turmadèn des Capità; Font: Elaboració pròpia

En

Entrevista
Activitat del lloc
1- Quantes persones resideixen i s’ocupen de l’activitat del lloc?
3 persones.
2- Quina és la superfície útil edificada al lloc?
De les 75 hectàrees de les seves terres, hi ha construïts 650 m2, entre els quals disposa del
casat del lloc, bouers i l’agroturisme.
3- Quina és la superfície cultivada al lloc? Quin tipus de conreu cultiva?
Actualment estan cultivades 74 hectàrees; el tipus de conreu cultivat es secà, amb bestiar i
abelles.
4- Ha implantat bones pràctiques al lloc?
Si; plaques solars, gestió de l’aigua i filtre verd.
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5- Quin tipus de font d’energia utilitza en les seves instal·lacions?
Per a la calefacció utilitzo biomassa (aprox. 3T/any) provinent de l’ullastre; per a escalfar
l’aigua sanitària utilitzo energia solar i si escau butà. També utilitzo energia elèctrica provinent
de la xarxa. El consum d’aigua és abastit del pou de la finca.
6- Disposa d’un sistema d’aprofitament o reutilització de l’aigua?
Si, he recuperat els antics aljubs que s’utilitzaven per a la recollida i emmagatzematge de
l’aigua de la pluja, per a fer possible un consum totalment autosuficient i ecològic d’aquest
recurs; també he construït un sistema de depuració per plantes anomenat filtre verd, tancant
el cicle de l’aigua amb la seva reutilització.
Agroturisme
7- Per què va decidir fer un agroturisme?
Degut a que feia 10 anys que la granja estava tancada, va voler donar viabilitat al lloc
mitjançant l’agroturisme i els serveis ecològics.
8- Quina capacitat té l’agroturisme?
Capacitat per a 8 persones.
9- Tenen algun conveni amb empreses o administracions?
Si; participem en un projecte de custòdia del territori amb el GOB, per tal de compatibilitzar la
viabilitat econòmica del lloc amb la conservació dels valors naturals.
Turmadèn està certificat sota els sistema de qualitat de Ceres Ecotur, un projecte de la
Fundació Ecoagroturismo, que pren com a referencial el sistema de qualitat ecològic europeu
ECEAT, sota criteris de sostenibilitat que mesuren el nivell de comprimís mediambiental, sociocultural i econòmic dels establiments rurals.
10- Quins serveis ofereix?
Disposo d’una agrobotiga on es venen els productes ecològics de la granja, com verdures i
hortalisses de temporada, carn de vedella, ous, mel, embotits i confitures de producció pròpia.
S’oferta un sistema de càlcul de la petjada ecològica, càlcul d eles emissions de CO2 de
l’experiència turística, acompanyat d’un programa d’activitats de compensació per als clients
que ho sol·licitin.
S’ofereix la possibilitat de realitzar excursions i activitats, com rutes a peu, bici i cavalls, tant
pel Camí de Cavalls com per rutes a l’interior de l’Illa.
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13.3.3 ENTREVISTA A L’AGROTURISME BINISAID
Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Personal de l’agroturisme
02 de maig de 2015
Instal·lacions de Binissaid
Equip AgroTrip
45 min

Història de Binissaid
Binissaid és un agroturisme situat al sud de Menorca. A 5 minuts de Cala Galdana i Cala
Mitjana, dos de les platges més conegudes i boniques de la illa. La seva situació, al centre de
l’illa, fa que sigui molt còmode el desplaçament als diferents pobles i cales de l’illa. A Binissaid
es pot gaudir d’un ambient familiar i un tracte amable i serè que fa partícips als clients de la
casa. Aquests comencen el dia amb esmorzars de melmelades, pastes, embotits i formatges de
fabricació pròpia. Acaben el dia amb un bany a la piscina o amb una bona lectura sota el porxo
de la casa.

Figura 13.12. Agroturisme Binissaid. Font: Elaboració propia.

Entrevista
Activitat del lloc
1- Quantes persones resideixen i s’ocupen de l’activitat del lloc?
4 persones.

2- Quina és la superfície útil edificada al lloc?
Uns 500 m2 aproximadament.
3- Quina és la superfície cultivada al lloc? Quin tipus de conreu cultiva?
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Actualment estan cultivades 40 hectàrees; cultivem cereals.
4- Ha implantat bones pràctiques al lloc?
No.
5- Quin tipus de font d’energia utilitza en les seves instal·lacions?
Utilitzem energia elèctrica provinent de la xarxa. El consum d’aigua és abastit del pou de la
finca.
6- Disposa d’un sistema d’aprofitament o reutilització de l’aigua?
No.
Agroturisme
7- Per què va decidir fer un agroturisme?
Ens dediquem a l’agroturisme des de 1994.
8- Quina capacitat té l’agroturisme?
Capacitat per a 14 persones. Tenim 7 habitacions dobles.
9- Tenen algun conveni amb empreses o administracions?
No.
10- Quins serveis ofereix?
Serveis d’esmorzar inclòs en el preu. Aliments ecològics. Cuina. Piscina. Lloguer de bicicletes.
11- Quin preu té l’allotjament d’una nit al seu agroturisme?
Entre 65 i 132€.
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13.4 Entrevistes Agrobotigues
13.4.1 ENTREVISTA A L’AGROBOTIGA ALGENDARET NOU

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Onofre Gonyalons
4 de maig de 2015
Finca Algendaret Nou
Equip AgroTrip
20 min

Història d’Algendaret Nou
Empresa familiar fundada l’any 1973 dedicada a la producció de formatge de llet de vaca de
raça autòctona menorquina. L’any 1998 aquesta empresa va obtenir la certificació de
producció ecològica.

Figures 13.13-13.14.. Instal·lacions Agrobotiga Algendaret Nou; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1- Com es van iniciar en el sector?
Volíem fer un producte diferent. Fan realitzar una conversió de vaques frisones a
menorquines.
2- De quantes hectàrees disposa?
Tenim 24 ha en total, 1-2 ha d’horta.
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3- Quina és la seva producció?
Nosaltres fem una venda directa de formatge elaborat a la nostra finca. Elaborem 10
formatges al dia aproximadament. Una part la venem en fresc (encara que legalment no es
pot vendre així). També tenim una horta amb productes de temporada i produïm ous per
la gran demanda que hi ha. Tenim 180 gallines menorquines i d’altres. També fem carn de
bedoll que venem a un carnisser.
4- On realitzen la venda dels seus productes locals?
Venem els nostres productes a la finca i a la botiga S’hort Ecològic de Maó. Abans veníem
un 90% dels productes a la finca però en l’actualitat preferim que es gestioni a través de la
botiga. No ens interessa tenir més clients, a nosaltres ens funciona el boca-boca.
5- Quin interès té la gent local pels productes de proximitat?
La gent local demana molts productes ecològics, però hi ha molt poca oferta.
6- Quins residus genera la finca?
Compost de fems i poda.
7- Tenen algun acord de custòdia? Si es així, va haver de realitzar algunes
modificacions quan el va adquirir?
Sí que tenim acord de custòdia, però no vam haver de fer reformes perquè ja abans
d’obtenir l’acord elaboràvem productes ecològics.
8- Realitzen algun tipus d’activitat complementària a la producció?
Sí, de gener a març venen grups d’estudiants d’escoles dos dies entre setmana amb un
monitor del GOB. Aquest projecte s’anomena “Visita un lloc”. També tenim un conveni
amb el GOB per acollir gent sense feina, als quals els hi cedim part del nostre hort per a
que cultivin el seu propi aliment a canvi de que un matí a la setmana facin feina a la finca.
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13.4.2 ENTREVISTA AGROBOTIGA DE VINS

Entrevistat
Data prevista de la entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Dani (vineter i distribuidor)
28 d‘abril de 2015
Botiga de Vins, Maó
Equip AgroTrip
60 minuts

Història de l’empresa
Botiga especialitzada en la venta de vins i licors. Va nèixer per posar a l’abast dels aficionats al
vi de Menorca, les noves bodegues, els vins mes moderns i tot els complements necessaris per
gaudir-los. Es realitzen cursos de cates, assesorament per a la creació de bodegues privades i
distribucions per Menorca i la península.

Figura 13.15.Botiga De Vins; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
1- Quin es el perfil de client que et compra vi local?
Es un sector petit i la gent local no confia del tot. Cal temps perquè la gent comenci a conèixer.
Per una altre banda, tinc un gran nombre de clients estrangers que demanen vi local.
2- Quin és eI perfil de client que demanda vi ecològic?
Aquest sector es més elevat , normalment son vins del Penedès o de la Rioja , però el terme
ecològic esta de moda mi a mes la gent cada cop mira mes per la seva salut i la qualitat dels
productes que adquireix.
3- Com és el vi de Menorca?
El vi de Menorca es un vi jove, de sabors suaus, de peu elevat però de molt bona qualitat.
4- La producció del vi és ecològica?
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La majoria de vins produïts aquí son ecològics , encara que no estan reconeguts oficialment.
Nomes és fa servir sulfats , caldo bordelès i en alguns casos productes sistèmics.
5- Quins vins ecològics es produeixen a l’illa?
L’únic vi reconegut per l’APAEM , com a vi ecològic és el vi de Favàrix del celler Sa Cudia Nova.
6- Creus en les tècniques biodinàmiques?
Són tècniques molt màgiques convidades amb homeopatia que funcionen amb el temps. De
totes maneres les tècniques naturals també aporten beneficis al vi, aquesta producció esta
molt demandada. Al no tenir un aport de sofre el vi es torna mes fort, ja que aquest apaga els
sabors.
7- Quina es la principal diferencia entre les bodegues Menorquines?
Totes les bodegues amb el segell de qualitat de Vi de la Terra Illa de Menorca son de gran
importància a l’illa però cadascuna ha escollit un tipus e màrqueting i mercat que determina
molt el seu perfil. El celler mes comercial es Binifadet, Sa forana és una producció mes petit i
és soci d’aquesta botiga, L’Hort de Sant Patrici ha optat per la producció de vi i formatge
acompanyat de un enoturisme de alt poder adquisitiu, el celles de Ferrer de Muntpalau es a
renovant amb la creació d’un nou vi juntament amb un enòleg d’Alella, Sa Cudia es molt
diferent a la resta de produccions el seu terreny i posició li dificulta molt la producció, fet que
far augmentar els seus preus al mercat, Binitord i Sa Marjaleta son cellers de mides petites
però amb molt bon vi i ben reconegudes localment.
8- Tens idea de les raons per les quals ha tancat el celler Rubí del Mediterrani?
Perquè va optar per la producció d’un vi mes econòmic però de mala qualitat.
9- Què poden fer els vinater per millorar las seva comercialització?
El màrqueting de cada celler ha influït molt, només cal seguir l’exemple de Binifadet, que ha
gastat molts diners en anuncis i tríptics. També caldria potenciar una ruta de vins per Menorca
per fer conèixer el nostre producte.
10- T’ha generat beneficis la incorporació de l’agrobotiga?
No es una augment molt notori dels beneficis tenir l’agrobotiga, però a la gent li fa gràcia
emportar-se productes de la terra i més si els hi aconselles amb quin vi el poden acompanyar.
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13.4.3 ENTREVISTA A L’AGROBOTIGA S’HORT ECOLÒGIC

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Personal de S’hort Ecològic
28 d’abril de 2015 a les 18 h
Botiga S’hort Ecològic
Equip AgroTrip
25 min

Història de S’hort Ecològic
Botiga d’alimentació ecològica ubicada a Maó.
Fundada en 2012 per la venda al públic de
fruita i verdura fresca; farines, cereals, llegums
i fruits secs a granel; formatge, ous, conserves,
plantes aromàtiques, sals i molts altres
productes naturals, sans i de qualitat,
respectuosos amb el medi ambient. Alguns
s’han produït a la pròpia illa i d’altres
Figura 13.16.- Part del grup Agrotrip i treballadora de
S’hort Ecològic a l’entrada de la botiga. Font: Elaboració
pròpia.

provenen de la resta d’Espanya.

Entrevista
1- Com sorgeix S’hort Ecològic?
L’origen de la botiga S’hort Ecològic és molt recent. Aquesta es va fundar en 2012 per tres
amics, agricultors i productors directes. S’hort Ecològic sorgeix arran de satisfer la necessitat el
fort sentit de pertinença i d'amor incondicional dels menorquins per la seva illa i així poder
abastir-los amb aliments de qualitat propis del mediterrani. Tots els productes que venem
s’elaboren de forma ecològica essent de gran qualitat siguin d'origen local o no local. La
superfície inicial destinada a produir tots els productes de la terra, de forma ecològica, era
aproximadament de 80 hectàrees.
2- Quin tipus de productes veneu?
A la botiga venem tot tipus de productes ecològics tan locals de l’illa com provinent de la Resta
d’Espanya. Pel que fa als productes locals, venem productes frescos i de temporada que
vindrien a ser les fruites i hortalisses. També venem farina i cereals com ara la civada, blat,
avena, l’arròs de la Terra i també, venem pa. Pel que fa a les conserves tenim una gran varietat
de melmelades i conserves en general. De melmelades que tenim son tomàtec, de monyeca,
de ceba i canyella, d’albercoc, de pebre vermell, préssec, sidra i carabassó. De conserves tenim
cogombre en vinagre ecològic, tomàquet sec, sofrit de tomàquet, sofrit de tomàquet ramellet.
Altres productes locals que venem són els ous, el formatge de vaca amb denominació d’origen
de l’illa, els llegums i fruits secs a granel i les sals i plantes aromàtiques.
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Figura 13.16.- Conserves i melmelades locals.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 13.17.- Arròs de la Terra. Font: Elaboració
propia.

Pel que fa al producte no locals, els importem de la resta d’Espanya. Com a botiga ecològica
necessitem tenir una gran varietat de productes. Per això, necessitem importar altres
productes que necessiten els nostres clients i que malauradament, ara per ara no es
produeixen a l’illa. Entre aquests productes trobem certs licors, vins, llegums, conserves i
productes de neteja.
3- On és produeixen els productes locals que veneu?
Els productes locals que comercialitzem a la botiga provenen prinicipalment dels següents
productors pròxims com ara l’Algenderet Nou, l’Algenderet Vell, la Marcona, l’Hort de
Matadones, l’Es Tudons, el Fondo d’Alegres, l’Es Tudons i el Binialàs.
4- On realitzen la venda dels seus productes locals?
Venem els nostres productes a la nostra botiga S’hort Ecològic de Maó. Encara que
actualment, estem desenvolupant un projecte amb una plataforma per una venda online
directa amb el lliurament a domicili dels seus productes. La finalitat d’aquest projecte és reduir
els intermediaris entre el producte i el consumidor.
5-

Quin interès té la gent local pels productes de proximitat?

Una gran part de la població té molt interès pels productes que venen. Durant tot l’any tenim
molta clientela. Molts d'ells, compren productes de consum cotidia encara que d’altres en
compren de consum puntual. Tot i que, existeix un part de la població que no esta interessada
en els productes ecològics perquè, respecte als productes convencionals, aquest tenen una
aparença física menys estètica, són més cars i tenen un temps de conservació més reduït. Com
a botiga ecològica considerem que els productes procedents de l’agricultura orgànica són més
nutritius i beneficiosos per l’organisme.
6- Quines són les perspectives per la botiga de cara al futur?
Actualment, la botiga funciona molt bé. Potser de cara al futur proposem fer una ampliació o
creació d’una altra botiga que funcioni de forma paral·lela en alguna altra zona de l'illa. Tot i
així, ara per ara sí que estem treballant en una iniciativa recuperar els camps abandonats de
l'illa. La idea és de donar-los una nova utilitat, on la collita es desenvolupi en un entorn natural
i ecològic, sense cap producte químic que l'alteri.
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13.4.4 ENTREVISTA A L’AGROBOTIGA LA MARCONA

Entrevistat
Data prevista de la entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Toni Moll (Unió de pagesos)
29 d’abril a les 18h
Empresa La Marcona
Equip AgroTrip
30 minuts

Història de l’empresa
Explotació agrària familiar d’unes 60 ha situada a
la zona de tramuntana del terme municipal de
Ferreires. La seva gestió és diversificada i amb
certificació ecològica.
Figures 13.18 i 13.19. La Marcona i Toni Moll

Tant els seus cereals com l’horta són produïts, majoritàriament amb llavors autòctones i els
seus productes són comercialitzats tant a la mateixa finca com a mercats i fires.
El seu tret fonamental és el que s’ha donat a conèixer com a “Pa de La Marcona” i la seva
farina de blat.

Entrevista
1- Des de quin any elaboren els seus propis productes?
El projecte personal de cultivar quatre tipus de blats autòctons de la zona, va començar fa 13
anys, al 2002. Entre aquets quatres tipus de blats, el més important és el xeixa, una varietat
antiga.
2- Va haver de modificar les característiques de la seva finca per al cultiu del blat?
No; em vaig adaptar a les característiques de la finca i les condicions del sòl per al cultiu del
blat. Vaig fer n estudi per a determinar quin tipus de cultiu era més favorable a la finca.
3- Va realitzar estudis de màrqueting per a la venda de la seva farina i el pa?
No; únicament em vaig posar en contacte amb botigues de la zona per a distribuir el pa i
pactar el seu preu de venda final al consumidor.
4- On ven el seu producte?
Distribueixo el meu producte a un determinat nombre de botigues de la zona de Menorca;
també els venc, tant a la meva finca com a mercats i fires de la illa.
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5- Quins són els principals clients que té, turistes o residents de la zona?
Mantinc una clienta fixa residencial de la zona durant tota la època de l’any; distribueixo el pa
amb comanda prèvia per part de les botigues. A l’època estiuenca, també s’incrementen les
vendes a turistes.
6- Sempre ha elaborat els seus productes de manera ecològica?
Sí; totes les fases de producció del pa són ecològiques i certificades.
7- Té signat un acord de custòdia amb el GOB?
Si; tinc signat un acord de custòdia agrària amb el GOB, ja que a part de comprometre’m a la
realització d’unes bones pràctiques agràries rebo assessorament per part d’ecologistes
professionals.
8- Degut a la seva vinculació amb la Unió de Pagesos de Menorca, considera encertada
la proposta de creació d’un agroturisme i turisme enològic a la Finca Mongofre Nou?
No sóc partidari d’utilitzar uns terrenys originàriament agraris per a desenvolupament d’un
agroturisme, ja que considero negativa la pèrdua de sòl cultivable.
Personalment, considero que la creació d’un agroturisme en una finca agrícola només hauria
de ser per a afavorir els beneficis econòmics de la finca, sempre i quan no sobrepassin els
beneficis econòmics generats per el cultiu. Una cop l’agroturisme genera més beneficis que el
propi cultiu, es tendeix a un abandonament d’aquest, amb unes repercussions negatives al sòl i
una degradació de les tasques del pagès, que passa a un segon pla.
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13.4.5. ENTREVISTA A L’AGROBOTIGA SON OLIVAR DE DALT (TORREALBERT)

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Maria Antònia Taltavul
5 de maig de 2015 a les 11 h
Son Olivar de Dalt, Cuitadella
Equip AgroTrip
25 min

Història de Son Olivar de Dalt (Torralbert).
Finca familiar situada a Ciutadella i dedicada a la producció de formatge, carn i embotits de llet
de vaca i bé de raça autòctona menorquina així com d’ovella. També produeix fruites i
hortalisses de temporada, gestionant la Terra amb un mètode ecològic certificat. La finca de
Son Olivar de Dalt també és anomenada com la finca de Torralbert.

Entrevista
1- Com sorgeix Son Olivar de Dalt?
Durant molts anys he estat treballant a administrativa. En 2007 en quedar-me sense treball,
vaig decidir fer-me càrrec d'aquesta finca amb l'ajuda del meu marit, que tenia ja tenia
experiència prèvia en la gestió d'altres explotacions agràries. La nostra idea era reconvertir la
finca per tal de produir una explotació sostenible i alhora rendible.
La finalitat d’aquesta reconversió era
donar lloc a l’elaboració artesanal i
tradicional de productes de qualitat i
proximitat. Mitjançant l'explotació de
races i varietats locals aconseguim un
producte més adaptat al mitjà i amb
major valor ecològic. La finca ens hi ha
permès guanyar-nos la vida i alhora a
estat una llar per tota la família.
Figura 23.20.- Finca Son Olivar de Dalt. Font: GOB

2- Quines activitats es realitzen a la finca.
La Finca de Son olivar de Dalt disposa d’una gran extensió destinada en gran part a la sembra i
cultiu de fruites i hortalisses, pastura del bestiar i zones de producció de formatges i embotits.
Actualment tenim un total de 190 caps de bestiars els quals són tractats amb molta cura i es
troba en regim de semillibertat. En concret tenim vuitanta ovelles, cinquanta vaques,
cinquanta caques i deu truges. Diàriament alimentem i munyim el bestiar, també netegem els
estables i periòdicament els hi realitzen revisions necessàries. Cal dir que tots aquells treballs
específics, com ara l'envasament dels cereals, contractem a professionals externs.
3-

Per quines estratègies veu apostar?
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La primera acció que vam realitzar va ser una renovació de les terres per assegurar el
fiançament dels nous conreus ecològics. També, vam introduir vaques i ovelles de raça
menorquina i també, el porc negre.
Durant el periode de reforma de la finca, vam sol·licitar una ajuda del projecte Leader .
Aquesta ajuda ens va permetre afrontar noves inversions com ara per la millora la línia de
producció amb unes noves instal·lacions per la formatgeria.
4- Quin tipus de productes veneu?
Al “lloc”produïm productes de temporada seguint els mètodes tradicionals. De l’horta produïm
fruites i hortalisses com ara l’albergínia, carabassó, tomàtec, patata, pebre, síndria i melo.
També produïm mel de mil flors i ous.
També produïm carn, formatge i embotits principalment de races autòctones, tant de vaca
com de be. Encara que, també n'elaborem productes a partir de la vaca frisona. El formatges
que elaborem són: de llet crua de vaca de raça menorquina, de llet pasteuritzada de vaca de
raça menorquina (tendre), de cabra (curat i semicurat) i d’ovella menorquina. Essent el
formatge d'ovella de Menorca, que només és produït en unes poques finques de l'illa i el
formatge "Tres tocs", mescla de vaca, cabra i ovella. Pel que fa als embotits els que produïm
són la carn-i-xulla, sobrassada, cuixot i botifarrons.
5- Els seus productes disposen d’algun tipus de distintiu ambiental?
Sí que en disposem. Tots els productes estan avalats per Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica (CBPAE) Els distintius que actualment tenim són el per formar tenir un contracte de
Custodia agrària amb el GOB, disposar la marca de garantia Mel d’ m’ (mel de Menorca) i
disposar de races autòctones. El lloc de Son Olivar de Dalt, també forma part de l’associació de
Slow Food de les Illes Balears. La finalitat d’aquesta és proposar una ecogastronomia com a
medi per unir i protegir la cultura gastronòmica local amb l’ecologia de la terra, a través de
l’elaboració de productes i aliments locals, ecològics, artesans i de comerç just.
6- On realitzen la venda dels seus productes locals?
Tenim diferents vies per oferir els productes als clients. La més sol·licitada és la venda directa
al mercat agrari de Ciutadella els dissabtes al matí. També comercialitzem els productes a
l’agrobotiga Torralbert del “lloc”, al mercat d’Agromaó, a la botiga Sa Bodega-celler i
mitjançant encàrrecs al Molí del Rei.
7- Quines són les perspectives per la botiga de cara al futur?
Fer-se càrrec de la gestió de la finca és una feina molt dura però resulta molt satisfactòria. Ara
per ara tant nosaltres com els nostres fills ens sentim molt afortunats per poder treballar en
ella. No tenim idea de fer cap expansió o remodelació per al moment.
13.4.6 ENTREVISTA A L’AGROTURISME TURMADÈN DES CAPITÀ (veure annex 13.3.2.)
13.4.7 ENTREVISTA A L’HORT DE SANT PRATICI (veure annex 13.2.3)
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13.5 Entrevistes altres actors
13.5.1 ENTREVISTA A FERNANDO VILLALONGA, CONSELLER EXECUTIU D’ECONOMIA,
MEDIAMBIENT I CAÇA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Fernando Villalonga
30 d’abril de 2015
Instal·lacions del CIME
Equip AgroTrip
90 min

Història del CIME
El departament d’economia, medi ambient i caça del Consell Insular de Menorca comprèn
l’activitat del Consell Insular referida a les matèries d’agricultura, ramaderia, pesca, caça,
recursos cinegètics, denominacions d’origen, artesania, comerç i indústria. Comprendrà així
mateix, l’activitat referida a medi ambient, reserva de biosfera, residus i energia.

Figura 12.21. Logo CIM; Font: Consell Insular de Mneorca

Entrevista
1- Què va suposar per Menorca assolir per part de la UNESCO el títol de Reserva de
Biosfera fa més de vint anys?
Hi ha diferents interpretacions personals sobre la concepció que es té del terme Reserva de la
Biosfera. Aquesta no és una figura de protecció, sinó de desenvolupament econòmic basat en
la sostenibilitat. Es té la idea de que no es pot realitzar cap activitat sota aquest terme de
Reserva. En canvi, seria positiu potenciar activitats en aquest entorn sempre tenint en compte
mesures de compensació adequades.
2- Què la diferència de la resta d’illes mediterrànies que no són Reserva de Biosfera?
El fet de que Menorca sigui la seu mundial de Reserves de Biosfera d’Illes i Zones costeres ha
sigut una gran oportunitat. Menorca és diferent de la resta d’illes per la seva gran cultura,
essent Reserva de la Biosfera manté i preserva les seves arrels culturals i fa d’aquestes una
activitat de desenvolupament econòmic sostenible. El territori conforma la Reserva i no és la
Reserva qui determina el territori. Per això cal mantenir el territori i també pel fet de que la
població demana que es realitzi aquesta conservació.
3- Quines actuacions de desenvolupament sostenible en l’àmbit agrari es duen a
terme?
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És difícil legalitzar el tram urbanitzat que s’ha dut a terme de forma il·legal durant aquests
últims anys. Així com una millora del clavegueram i de l’enllumenat degut al Pla Territorial
antic. També presenta dificultats que la superfície de parcel·lació de Menorca és molt gran, en
comparació amb altres illes. El recurs més deficitari de l’illa és l’aigua, cal mantenir-la evitant la
intrusió marina i la contaminació per nitrats.
4- Quin paper té l’agricultura ecològica a Menorca?
A Menorca disposem del Contracte Agrari Reserva de la Biosfera (CARB), aquest és un acord
mutu entre l’administració i els titulars de les explotacions per la qual l’explotació està
obligada a uns compromisos de pràctiques sostenibles quant a la seva pràctica productiva,
mentre que l’administració s’obliga a concedir ajuts i compensacions, així com a oferir certs
serveis a les explotacions i formació específica als professionals que hi treballen. Per tant, es
prima als pagesos per la seva activitat agrària i per dur a terme labors mediambientals de
producció agrària tradicional com manteniment de parets, cultius tradicionals menorquins, ús
de plaques termosolars i manteniment d’elements etnològics. Tot això, amb la finalitat de
garantir la sostenibilitat i contribuir a la preservació del medi natural, el paisatge, la cultura
rural i la vigilància del territori rural. Menorca està molt a prop de l’agricultura ecològica però
aquesta comporta una sèrie de dificultats com seria la necessària comercialització de la
producció total.
5- I la producció vitivinícola?
En el segle XVIII la producció vitivinícola era molt important, ja que les tropes angleses eren
grans consumidores d’aquest. Degut a certs factors, com la plaga de la fil·loxera, van fer que
aquest sector caigués en decadència. Actualment, la producció de vi ha augmentat amb una
progressió lenta encara que tenen poca producció. A Menorca hi ha 7 cellers amb un total de
40 hectàrees i unes 14 o 16 persones contractades.
6- Quins beneficis aproximats suposa la producció de Vi de la Terra Illa de Menorca?
Aproximadament assoleixen el milió i mig d’euros anuals. Encara que obtenen aquests
beneficis, els agricultors no estan satisfets, tenen tendència a queixar-se i acostumen a tenir
un altre ofici prioritari paral·lel a la producció de vi. Si haguessin tingut el coneixement de la
inversió inicial que s’ha de realitzar probablement no haguessin apostat per aquest sector.
7- En quina situació es troba l’Agroturisme a Menorca? i Mongofra?
Pel que fa a l’illa, les activitats d’agroturisme encarades a la ramaderia no funcionen del tot bé,
degut a que aquestes necessiten grans extensions per alimentar al ramat, que aquest produeix
olors desagradables i la presència de molts insectes.
8- Veu factible la transformació de la Finca Mongofra en un agroturisme encarat a la
producció de vi?
La zona de la Finca Mongofra té cultius més fèrtils que Sa Cudia i està menys afectada pel vent
de Tramuntana, per tant si Sa Cudia pot produir vi no tindreu cap inconvenient. El gran
problema de Mongofra és la carència d’aigua. Fer de Mongofra un lloc d’enoturisme és una
bona idea, sempre i quan estigui encarat als turistes. Es pot fer mitjançant la producció de vi a
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l’estiu, la verema al setembre i la cata al hivern. Els parcs són per gaudir i preservar el seu
medi. No faria falta promocionar Mongofra ni pensar massa quines activitats realitzar, perquè
ja disposa de molts valors naturals, com ara la Platja de Mongofra Nou, l’Albufera d’Es Grau,
l’estany dels peixos, les salines, guaita d’ocells, activitats cinegètiques, la visita a la cova dels
ossos... Menorca necessita hotels rurals amb una bona relació qualitat-preu, ja que presenta
una oferta massa luxosa.
9- Creu que és un inconvenient el fet de que Mongofra estigui en una situació de difícil
accés?
No ha de ser cap problema, ja que es podria realitzar una modificació del camí de cavalls per
tal de facilitar l’accés, contribuint així a la promoció de la Finca. Per una altra banda, modificar
el camí de cavalls suposa realitzar una expropiació de pas. Encara que una alternativa per tal
de no canviar el camí de cavalls seria prohibir les activitats de lleure a l’estiu, època de
nidificació.
10- Quines denominacions d’origen té l’illa?
El Consell regulador d’agricultura ecològica nomes ha concedit al formatge la única
Denominació d’Origen a l’illa. El vi de Menorca no té Denominació d’Origen, el que té és una
marca de garantia i qualitat anomenada Vi de la Terra Illa de Menorca amb unes varietats
autoritzades determinades. L’únic vi ecològic oficial de tota l’illa es realitza a la finca Sa Cudia,
és l’anomenat Es Favaritx. Encara que molts dels cellers de l’illa tendeixen a la producció de vi
ecològic malgrat no tenir la certificació oficial.
11- Com s’obté la D.O. Vi de la Terra Illa de Menorca? Quins passos s’han de seguir?
A la web del CIME trobareu tota la informació.
12- Els establiments ecoturístics o d’agroturisme com es diferencien de la resta?
No disposen de cap etiqueta particular.
13- Quines ajudes reben els agricultors per part de les administracions?
Els agricultors poden acollir-se al Contracte Agrari Reserva de la Biosfera (CARB), a les ajudes
que dona el CIME i les ajudes que ofereix l’Associació Leader Illa de Menorca.
14- Si finalment es realitzes el nostre projecte vindria?
Sí, jo personalment visito la platja de Mongofra durant l’estiu quasi cada dia i si tingues la
possibilitat de dormir a la Finca i així gaudir del parc natural amb la família aniria.
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13.5.2 ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL PARC NATURAL S’ALBUFERA D’ES GRAU

Entrevistat
Data prevista de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Martí Escudero, Director del Parc Natural
28 d’abril 2015
Finca Mongofra Nou
Equip AgroTrip
1:30h

Història del Parc Natural s’Albufera d’Es Grau
Va ser declarat Parc Nacional al l’any 1995 i conté 5.006,7
hectàrees. És un dels punts claus de la reserva de la Biosfera
menorquina, format per S’Albufera d’Es Grau, la Illa d’en Colom i
el Cap de Favàrtix. Dins del parc existeixen una gran diversitat
d’ambients com les zones humides, terrenys agrícoles i
ramaderes, boscos, penya-segats, platges i illots en zones
marines.
Figura 13.22.Martí Escudero. Director del Parc Natural; Font: Elaboració pròpia

Entrevista
18- Quin nombre de turistes rep el parc anualment? La major part de turistes és local o
estrangera?
Les últimes dades enregistrades sobre el nombre de visitants al Parc Natural son de l’any 2011;
amb un total de 14.640 visitants, es divideix en 13.215 visitants individuals i 1.425 visitants en
grup.
19- Quin número d’ hectàrees del parc estan destinades a les vinyes? Quants cellers hi
ha actualment al parc natural?
Actualment al parc natural hi ha 8 hectàrees destinades a les vinyes. Actualment només hi ha
un celler ubicat al parc natural, Sa Cudia, amb aproximadament 6-8 hectàrees i una producció
anual de 6000 ampolles de vi anuals.
20- Quantes agrobotigues existeixen actualment al Parc Natural?
A l’actualitat no existeix cap agrobotiga ubicada a les instal·lacions del parc natural; tenen la
intenció de fer-ho, però encara es un projecte per problemes de pressupost.
21- Quines activitats, relacionades amb la vinya, es fan al Parc Natural?
El departament d’educació ambiental del parc és l’encarregat de fer activitats educatives a les
instal·lacions del parc.
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22- Quin tipus de vinya és la més cultivada a les instal·lacions del Parc Natural?
La varietat més cultivada és la Malvasia, ja que gràcies a les seves condicions creix molt ve a les
terres del parc natural.
Les pràctiques de la vinya Sa Cudia són ecològiques, degut a que es troba ubicada al parc
Natural i d’obligatorietat compliment pel PORN.
23- Des de el seu punt de vista com a director, com veuria un nou emplaçament
d’enoturisme a les instal·lacions del parc?
Considero que un nou emplaçament d’una empresa d’agroturisme i vinícola és molt positiu per
al parc natural, ja que no només atrauria a més turistes, sinó que s’evitaria l’abandonament de
les terres beneficiant la biodiversitat del territori.
24- Seria viable, legalment, l’emplaçament d’una activitat enoturística a les instal·lacions
i terrenys de la Finca Mongofra Nou?
Seria completament viable l’emplaçament de l’activitat enoturística als terrenys de la finca
Mongofra nou, ja que en l’antiguitat aquestes terres s’utilitzaven per a l’agricultura. Aquest
emplaçament hauria de seguir les lleis del PORN, que prohibeixen fer noves construccions però
si modificar les instal·lacions existents.
25- EL PORN sosté que s'ha de fomentar l’estudi i el coneixement de la zona i les
activitats d’educació i interpretació ambiental, que en cap cas no poden produir uns
efectes negatius sobre els valors que s’han de protegir.
Seria possible un conveni de pràctiques amb Centre de Capacitació i Experiències
Agràries (Sa Granja)?
No existeix cap conveni oficial de pràctiques amb aquest centre formatiu però, si es dones el
cas, el Parc no tindria cap problema en fer el conveni. Encara que si que s’han realitzat tasques
de conservació del medi i poda per aquests alumnes, coordinats per l’IBANAT ( Institut Balear
de la Natura).
26- De quina manera s’ajuda a afavorir la millora i el desenvolupament de les activitats
econòmiques compatibles amb la conservació?
S’han destinat tot un conjunt d’ajudes vinculades a contribuir a la millora de les activitats
agrícoles i ramaderes de les finques. De totes maneres, també es realitzen altres accions
destinades a la conservació de les finques. De forma anual es realitzen neteges dels
sistemes dunars, platges, roquissars i macars del Parc. També s’ha fet el manteniment de
totes les comportes per gestionar bé els paràmetres de funcionalitat ecològica de
S’Albufera. Pel què fa a Mongofra Nou, en 2014 es va dur a terme a la primera edició del
Fòrum de Menorca dedicat a l’economia i al medi ambient, organitzat per la Fundació
Rubió i Tudurí, Andromaco i Es Diari. També es va organitzar una sortida a la zona de les
Salines de Mongofra.
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27- El PORN sosté que els usos agrícoles de caràcter tradicional gaudeixen d’una
preferència especial, sobretot les tècniques ecològiques de producció. De quina mena
de preferència estem parlant?
Bàsicament es tracta de preferències de cara a rebre una ajuda o subvenció. Trobem que
referent a les subvencions, gran part de les ajudes estan destinades a intentar que les
finques siguin ecològiques en l’àmbit de ramaderia i agricultura. Aproximadament s’han
destinat, per part del Programa de Desenvolupament Rural, 15.000€ anuals en ajuts a
l’agricultura i 20.000€ anuals en ajuts a la ramaderia, sumant un total de 35.000€ anuals en
ajudes. Així mateix, l’ Unió Europea mitjançant la Política Agrària Comunitària (PAC)
destina de forma anual aproximadament 20.000€.
28- De quina manera s’hauria de gestionar l’obtenció d’aigua per satisfer la nostra
proposta d’agroturisme?
Un dels factors limitats per al desenvolupament de l’activitat vinícola és la presència d’aigua.
Trobem que la quantitat de basses d’aigua naturals és bastant reduïda i la qualitat de les
aigües subterrànies és certament dolenta a causa de la gran explotació i contaminació.
D’aquesta manera, l’obtenció d’aigua seria un gran inconvenient per tal de satisfer la
demanada existent derivada de l'agroturisme. Tot i així, existeixen diverses solucions com ara
fer una captació de les aigües municipals situades a 5 km de distància de la finca o bé
emmagatzemar l’aigua de la pluja. En aquest cas s’hauria de fer el dimensionament correcte i
legal d’una bassa que satisfaci la demanada de l’aigua necessària per l’agroturisme.
29- Considerant que qualsevol mena de vessament directe o indirecte queda prohibit en
tot el parc, podríem instal·lar algun tipus de sistema per depurar l'aigua i restablir la
seva qualitat? Existeix algun sistema privat o col·lectiu al parc? És així com ho
gestionen els altres productors de vi del parc o de quina forma ho fan? Quina és la
qualitat mínima necessària per poder abocar les aigües tractades?
Tal com heu comentat el vessament directe o indirecte queda prohibit en tot el parc. A les
ciutats es disposa d’una xarxa de clavegueram, però el que tendeixen a fer les finques aïllades
del Parc, és disposar d’una fossa sèptica on es practica teòricament un tractament primari i
secundari d’aquestes aigües. En l'àmbit tècnic no es fa cap seguiment sobre la correcta gestió
de les aigües residuals de les finques del parc. També afegir que, no existeix cap depuradora
dins del parc. Desconec quin és el nivell de qualitat mínim necessària per a les aigües
tractades.
30- De quina manera podríem gestionar els residus sòlids?
Dins del parc, els propietaris o personal de les finques han de transportar ells mateixos els seus
residus sòlids fins a una escola situada a una distància de 7 km, on hi ha ubicats un parell de
contenidors, o bé disposar-los al polígon industrial de Maó a 9 km de la finca. El mitjà de
transport més utilitzat en aquests casos és una petita camioneta. Els residus sòlids orgànics es
podrien utilitzar per produir adob natural.
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31- Quina és la quantitat i tipus de nutrients, adobs i fertilitzants permesos?
Lamentablement, no existeix una regulació real del tipus i quantitat d’adobs i fertilitzants
permesos. Encara que, sí que trobem que els propietaris tendeixen a aplicar tècniques
ecològiques. Les pràctiques establertes pel Consorci Ecològic de Menorca corresponen a l'ús
de cendres de certs arbres, l’ús de potassi i fòsfor.
32- De quina manera es promou l’ús de substituts no contaminants en la lluita contra les
plagues?
La gestió del Parc ha dut a terme tota una sèrie d’actuacions per promoure l’ús de
substituïts no contaminants en la lluita contra les plagues. Per exemple, durant l’any 2014
s’han dut a terme tota una sèrie d’actuacions pel control de la processionària del pi,
Thaumatopaea pithyocampa. Les actuacions han estat totes biològiques, amb la col·locació
de caixes de trampeig d’atracció sexual, i també mitjançant la col·locació de caixes - niu
per a ratpenats i per ocells insectívors; a Mongofra Nou trobem caixes d’ocells insectívors.
33- Respecte al nostre projecte “Proposta d'agroturisme destinat al cultiu de la vinya a
Mongofra”, seria possible utilitzar les zones de conreus abandonats pel cultiu de la
vinya?
Sí que seria possible utilitzar els camps abandonats que citeu per al cultiu de la vinya, sempre
hi quant no incompliu ninguna normativa del PORN ni del PRUG.
34- En quines zones ubicaría la nostra plantació de vinya i per quin motiu?
Mongofra
disposa
de
diverses zones destinades
al cultiu. Personalment,
considero que la millor
opció per ubicar la vinya
seria les zones de cultiu
ubicades al sud de la casa
(encerclada amb color
vermell). En aquesta zona
la vinya estarà més
protegida dels efectes de la
tramuntana que altres
zones i a més disposa d’un
substrat molt més fèrtil i
evolucionat que en altres
zones de cultiu de la finca.
Considero menys viable
posar les vinyes en d’altres
Figura 13.23- Possible ubicació de les vinyes del nostre projecte. Font: Elaboració pròpia .

zones, marcades amb una
X, degut a que pateixen
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més els efectes de la Tramuntana, tenen un sòl més empobrit i en algunes zones en concret, hi
ha risc d’inundació en certs períodes del anys.
35- Que opina respecte a la nostra proposta d’agroturisme per la finca Mongofra Nou,
pel que fa a millorar la nostra proposta, el potencial de la finca i punts d’accessos?
Personalment considero que és una idea una mica desbaratada. Des de sempre gran part dels
terrenys de Mongofra han estat utilitzats per al cultiu i el bestiar, canviar-ne ara el seu ús per
tal d’implantar un agroturisme on la seva activitat principal consisteix en el cultiu de la vinya i
tenint en compte el forts efectes produïts per la tramuntana resulta una mica arriscat. De totes
maneres, vora Mongofra existeix una altra finca, Sa Cudia, la qual actualment està produint vi,
encara que pateix molt més els efectes de la tramuntana i té una qualitat del sòl pitjor.
Resultaria molt interessant recuperar les ceps de vi autòctones, ja que permet alhora mantenir
la biodiversitat insular i garantir la conservació de la riquesa genètica. També considero molt
interessant la possibilitat de cultivar espàrrecs, figueres i pistatxos ja que degut a les propietats
edafòloguiques
del
terreny
aquests
serien
de
gran
qualitat.
Crec que la finca de Mongofra per si
mateixa te uns valors excepcionals que la
distingeixen d’altres finques. La seva
ubicació, el fet de tenir com a titularitat
una part de la salina, disposar una cala
“privada” i la diversitat biològica del
paisatge. Així que, considero Mongofra
reuneix unes condicions excepcionals que
resulten molt atraients pel públic. Aquesta
demanada necessita d’una bona gestió, ja
que actualment l’accés a la finca es fa
mitjançant el camí de cavalls, del qual un
tram del qual passa vora l’Albufera en una
zona humida on nidifiquen certes aus. Per
tant, si la vostra proposta d’agroturisme a
Mongofra fos aprovada, considero que
seria necessari un canvi en l’accés a la Figura 13.24.- Accés finca Mongofra (color vermell) i alternatives
d’accés (color blau). Font: Elaboració pròpia.
finca. Una proposta de tram és accedir
mitjançant un camí antic el qual comunica fins a la finca i un cop allà agafar un camí que passa
per la part superior de la salina i que comunica amb la part colindant, tal com us indico en el
mapa amb color blau. Una altra opció, indicada també en color blau, es accedir mitjançant un
camí que passa per la finca de son Tema. Ara per ara, les dues propostes son viables, però Son
Tema no està interessat en realitzar cap modificació en els accessos.
D’aquesta forma reduirem els impactes que és generarien a la salina a causa del transport
associat
a
l'augment
de
turistes.
Un altre punt a tenir en compte és el lloc on pernoctarien els turistes. Com ja sabeu, la finca es
troba immersa en una disputa associada entre els drets familiars que els hereus tenen sobre la
finca i la Fundació Rubió i Tudurí. Així, per tal d’hostejar els futurs clients de l'agroturisme,
hauríeu de trobar una zona de la casa on els familiars no tinguin aquest dret legal sobre
aquesta. Pel que fa al bestiar, em sembla una bona idea que vulgueu suprimir aquesta activitat
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de la finca, ja que evitaríeu el risc de xoc o accidents que se'n poden originar a causa de la
presència de les vaques a la zona.
36- En la nostra proposta també volem incloure una petita agrobotiga que comercialitzi
productes elaborats al Parc. Podria indicar-nos quins són els productes més
sol·licitats que podríem incloure en aquesta agrobotiga?
Existeixen molts productes alimentaris cultivats i comercialitzats dins i fora del parc. Per
exemple, a la Finca de Sa Cudia es produeix principalment vi i oli d’oliva. A la finca Cap i Fort es
podreix quallada, a Mongofra Vell es cultiven cereals, es crien vaques nodrisses i gran part
d’aquest és un vedat de caça. La finca son Tema és molt famosa per la seva producció de
formatge, en concret la producció de mozzarella. A la granja Santa Catalina s’elaboren també
formatges de gran qualitat i diversos embotits. En l’agroturisme de Torre Blanca es produeixen
i comercialitzen carn de vaca i d’ovella.
Els productes que considero que podríeu comercialitzar sense preocupacions a l’agrobotiga
serien: mel, carn del porc, formatge, embotit, sal de la salina en petites quantitats, vi, pistatxos
i ampolles petites de ginebra.
37- Hem de pagar alguna taxa per poder implantar el nostre projecte i executar-lo? En
cas afirmatiu podria indicar quina o quines i quin preu té associat.
Els drets de producció de vi es compren al CIP. Si volem posar vinyes podem posar presseguers
de vinya.
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13.5.3 ENTREVISTA A MEMBRES DE L’ASSOSSACIÓ FRA ROGER

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Antoni Joaneda, Pep Pelfort, Jaume Mascaró i
Alfons Mèndez
29 de abril de 2015
Finca Mongofra
Equip AgroTrip
60 min

Història de Fra Roger
L’associació vol contribuir a crear un marc comú de referència, on puguin trobar-se totes les
persones interessades en la tradició gastronòmica menorquina i on puguin aportar els
seus coneixements i experiències, elaborar estudis, construir espais d’experimentació, que
permetin contribuir al coneixement general de la cuina menorquina, donar-li el valor
cultural que mereix, i projectar-la cap al futur. En aquest marc, l’associació vol mantenir un
lligam especial amb l’ Institut Menorquí d’Estudis (IME), en tant que institució pública dedicada
a l’estudi i difusió de la cultura menorquina.
L’Institut Menorquí d’Estudis i l’associació “Fra Roger, gastronomia i cultura”, han reeditat el
llibre “Art de la Cuina”, de Fra Francesc Roger, 20 anys després de la primera edició, que
estava exhaurida des de feia molts d’anys. Es recupera així, i es posa a l’abast de tots els
aficionats a la cuina i a la història i cultura gastronòmiques de Menorca, una obra emblemàtica
de la bibliografia culinària, i el referent més antic de la cuina menorquina. L’obra de Fra Roger,
datada a la meitat del segle XVIII, suposa una aportació cultural valiosíssima, que es pot
analitzar des de múltiples perspectives.

Figura 13.25. Logo Fra Roger. Font: Fra Roger

Entrevista
1- Quina producció és la més representativa de l’Illa?
Anteriorment el que més hi havia era producció agropecuària de vaques menorquines amb un
total de 25000 unitats. Seguit de boví i ovella. En l’actualitat, la producció de vaques ha
disminuït i pel contrari, la producció de boví es troba en 15000 unitats i la d’ovella en 19000
unitats. Hi ha una part d’exportació d’ovella i vaca a la illa i s’ha recuperat la producció de
formatge d’ovella, ja que el Consell obliga a tenir un tant per cent de llet d’ovella en els
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formatges per tradició històrica. Des dels anys 40 fins a l’actualitat hi ha hagut un ús de
monocultiu de cereal. El vi és típicament mediterrani amb una constant connexió amb la
península i altres illes com Sicília.
2- Hem vist que entre els productes locals de Menorca un d’ells és el Vi de la Terra Illa
de Menorca, quina història té aquest vi?
Amb les tropes angleses al segle XIX augmenta la producció de vi, degut al gran consum que
aquests feien del vi i l’aiguardent al arribar a l’illa. Llavors, comença una llarga tradició i
comparació en qualitat amb els vins francesos. Desprès de la Guerra Civil i de la marxa de les
tropes disminueix considerablement la superfície de vinyes, encara que a Eivissa resisteix el vi
de pagès. Als anys 80 la bodega Ferrer de Muntpalau i Binifadet tornen a integrar la producció
vinícola a Menorca. A partir d’aquí una sèrie de bodegues comencen a donar-se a conèixer en
el món del vi, un món molt lent i en corba d’aprenentatge. Us recomanem el llibre de
s’Archiduch d’Austria “Di Balearum”.
3- S’ha realitzat un estudi de les varietats antigues de vi de Menorca?
No s’ha arribat a fer cap estudi de varietats antigues de vi a l’illa, però podeu visitar el blog
amendezvidal.blogspot.com on trobareu informació al respecte.
4- En el llibre de l’Art de la Cuina de Francesc Roger hi ha alguna referència al Vi de
Menorca?
No. Cap ni una. El que sí que es recull en el llibre és la utilització per part del monge del suc
verd del raïm anomenat agràs , com element de cuina per donar un toc àcid.
5- Quina personalitat té el Vi de Menorca?
Mirar blog.
6- Quines varietats són les més aptes per produir a la Illa?
Merlot, Chardonnay i Sirah.
7- Els habitants locals són consumidors d’aquest vi?
El vi és apreciat per la població local, però no es consumeix de forma habitual degut al seu
elevat preu i la falta de difusió del sector. A més, la qualitat del vi al principi no era gaire bona,
encara que ara per ara s’està elaborant un vi de gran importància.
8- Quina rebuda està tenint la ruta del vi de Menorca?
El Consell Insular va realitzar una ruta per diferents bodegues i va elaborar un tríptic amb el
recorregut i activitats. El problema és que no s’ha promocionat adequadament. Estem
intentant organitzar-lo d’una millor manera.
9- En l’actualitat, existeix algun tipus d’aliança entre productors locals i el sector de
l’hostaleria?
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Sí que existeix aquesta aliança, però no de forma oficial. Precisament, promovem xerrades i
tallers, un d’ells és el “Diàleg a la taula, xerram de producte de Menorca i gastronomia”, en el
marc del projecte “Valoració del producte de Menorca a través de la gastronomia”, que es va
fer dilluns passat a la finca Hort de Sant Patrici en el qual es reunien productors, agricultors,
ramaders, pescadors locals, hostalers, cuiners, restauradors, etc... per crear debats sobre els
productes de Menorca i arribar a un acord comú entre ells.
10- Aquests productors locals produeixen de forma intensiva o tenen interès per
l’agricultura ecològica?
Dins d’un ventall entre agricultura ecològica i intensiva, l’agricultura de Menorca tendiria cap a
la banda ecològica.
11- Com s’han publicitat les bodegues existents a l’Illa?
Les dos bodegues més conegudes per la seva promoció són Binifadet i Binitord. Binifadet fa
una gran campanya publicitària i a més, Ferran Adrià va comprar la seva producció durant un
any pel seu restaurant El Bulli, fet que li va donar una gran fama. En canvi, Binitord fa la seva
promoció en petit comitè.
12- Quin tipus de vi seria adequat per cultivar a Mongofra?
Un aspecte positiu seria aprofitar la salinitat de la zona i donar una identitat particular al vi. Es
podria fer un vi espumós semblant al txakolí. Una referència d’aquest vi seria les bodegues
Binifadet.
13- Existeix alguna associació de vi?
Sí, l’Associació Vi de la Terra Illa de Menorca que té com a President a Lluís Anglés de les
bodegues Binifadet.
14- Quines creieu que són les zones on es pot conrear la vinya a Mongofra?
A la zona sud el terreny és molt fèrtil i profund, però les part accidentades són més bones per
conrear la vinya. Anys anteriors s’han cultivat en els terrenys de Mongofra vinyes, horta,
espàrrecs, arbres fruiters, cereals... En definitiva, era una zona molt fèrtil.
15- Creu que aquest projecte seria factible a Mongofra?
Sí, de fet seria molt interessat. Sempre i quan es respecti la història de la Finca, ja que aquesta
té valors botànics i arqueològics com la cova del Òssos i aforaments geològics a les cales
pròximes a la Finca. A més, l’encant de la zona del Parc Natural i la tranquil·litat d’aquest seria
ideal per atreure als clients. La dificultat dels accessos no és un inconvenient perquè li donen
un valor afegit a l’exclusivitat de la Finca.
16- Creieu que la gent local coneix la història de Rubió Tudurí?
La gent d’edats a partir dels 40 anys sí que segurament la coneix, però amb edats inferiors no
ho creiem.
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17- Creieu que la gent local seria assídua a visitar l’agroturisme que volem proposar?
Sí, un exemple seria Morvedra Nou que és un hotel rural sense explotació agrària. A l’hotel
s’allotgen majoritàriament turistes i el restaurant és visitat per gent local a més dels turistes.
18- Referent a les agrobotigues, estan funcionant a l’illa?
En el moment actual, hi ha molt poques agrobotigues. Majoritàriament, són botigues
associades a les finques on venen els productes elaborats en aquesta. Tot i així, hi ha un gran
interès per aquestes i aquest sector anirà en augment en els anys vinents.
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13.5.4 ENTREVISTA AL GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB)

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració aproximada de l’entrevista

Tòfol Mascaró
4 de maig de 2015
Instal·lacions del GOB
Equip AgroTrip
60 min

Història del GOB
El GOB és una associació ecologista sense ànim de lucre que treballa a les Illes Balears des de
l’any 1973. La secció insular de Menorca es va crear el 1977 i actualment té més de 1200 socis.
També té seues a Mallorca, Eivissa i Formentera. El seu objectiu bàsic és ajudar a assolir una
economia realment sostenible, el que implica necessàriament fer compatibles les activitats
humanes amb els valors ambientals.

Figura 13.26. Logo GOB. Font: GOB

Entrevista
1- Com es fan compatible les activitats humanes amb els valors ambientals?
La competència de Medi Ambient depèn del Govern Balear i la UNESCO atorga el
reconeixement de Reserva de la Biosfera i obliga a fer un seguiment d’indicadors. La finalitat
de tenir el títol de Reserva és fer compatible l’espècie humana amb el medi ambient i una
economia sostenible que explota adequadament els recursos. Aquesta finalitat coincideix amb
l’objectiu primordial del GOB. Encara que fa vint anys que es va nombrar Menorca com a
Reserva de la Biosfera però no s’ha assumit, integrat i fet un seguiment de les directrius a
seguir pel fet de ser-ho. A més, de que no hi ha una normativa específica en aquest àmbit.
L’única institució que s’ha encarregat és l’OBSAM, la qual va elaborar uns indicadors de
seguiment per ser Reserva. En la seva pàgina web podreu trobar tota la informació. El Consell
Insular només s’ha encarregat de la difusió i promoció del fet de ser Reserva però no ha pres
una part activa en la seva gestió. Personalment, no volem que s’abandoni una explotació d’una
finca per convertir-la en una activitat turística, ja que si s’abandonen perdem territori i
biodiversitat.
2- Quines problemàtiques ambientals té Menorca en l’actualitat?
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En l’actualitat hi ha unes quantes problemàtiques ambientals a l’illa. Per exemple, nomes un
3% del total de les energies són renovables, ha disminuït el nivell de l’aqüífer, ha augmentat la
contaminació de nitrats, hi ha una manca de transport públic a tota la illa, tenim un aeroport
amb una capacitat que excedeix les necessitats de l’illa, una dessaladora a Ciutadella que està
fora de funcionament, ampliament de la xarxa de carreteres viàries innecessari i un urbanisme
dispers.
3- Creieu que pot repercutir negativament en l’espai natural la construcció d’una vinya?
No és incompatible el fet d’instal·lar una vinya al Parc Natural, sempre i quan no hi hagués una
degradació dels espais naturals. El problema seria l’accés a la Finca, el qual es faria mitjançant
el camí de cavalls. La gestió del qual depèn del Consell Insular, a més de ser una zona
vulnerable degut a que es tracta d’una zona de cria de certes aus i que en certs moments
trobem zones del camí inundades. Així, fins que el Consell Insular no negocii amb la finca
Mongofra no es podrà realitzar cap canvi en el camí de cavalls, ja que nosaltres no tenim cap
competència en aquest àmbit.
4- Quines activitats realitza el GOB?
El GOB va néixer l’any 1973 a Mallorca com a grup d’observació d’aus. Durant la dictadura va
esdevenir un grup clandestí i no va ser fins a la mort de Franco que va esdevenir un grup
oficial, a més del fet de la urbanització massiva. Per tot això, l’any 1976 va crear-se oficialment
com a Grup Ornitològic Balear i Defensa de la Naturalesa. En aquest moment va incorporar
una sèrie d’activitats com són: l’educació ambiental en escoles, seguiment de projectes per
presentar al·legacions, projectes de custòdia agrària, centre de recuperació de fauna silvestre i
autòctona, viver de planta autòctona, depuració d’aigües residuals amb plantes aquàtiques,
donar resposta a les problemàtiques ambientals en el tema d’energia realitzant una campanya
per incentivar la instal·lació de plaques tèrmiques.
5- Què és el projecte de custòdia agrària? Per què és important que les finques signin
aquest acord de Custòdia del Territori?
Aquests acords estan encarats per a la conservació de l’explotació agrària respectuosa per
mantenir l’explotació i conservació del paisatge. És una estratègia, reconeguda per llei estatal,
de pràctiques de conservació de terres pel propi propietari i els seus valors naturals. No s’ha
d’esperar una resposta per part de l’administració sinó que sigui el mateix propietari de la
finca qui protegeixi els valors i els recursos naturals. Es signa un contracte entre la finca i el
GOB. El propietari es compromet a fer Bones Pràctiques Agràries i a canvi, el GOB els hi ofereix
jornades de formació i promociona els seus productes locals. A vegades, al pagès li falten
coneixements els quals són complementats per part del GOB. Tenim un grup de voluntaris que
ofereixen la seva ajuda a les finques. És aconsellable que l’explotació estigui encarada a la
producció ecològica.
6- Quants acords amb finques agràries tenen?
En l’actualitat disposem de 25 finques amb acord de custòdia. La finca de Mongofra té un
acord de custòdia amb el GOB. Els voluntaris han realitzat a Mongofra una sembra de
tamarells per a pantalla vegetal de protecció a la fauna silvestre, una previsió de recuperació
del litoral i alumnes de l’Institut Pascual Calbó han realitzat pràctiques al parc.
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7- Alguna d’aquestes finques es dedica a l’agroturisme? I més exactament, a la
producció de vi?
L’única bodega amb aquest acord és Binitord.
8- Les finques compleixen l’acord de custòdia?
Aquest acord és una declaració de bones intencions. Algunes empreses amb acord de custòdia
no ho compleixen. Tenim una persona que s’encarrega de fer el seguiment a aquestes finques i
en el cas de que no compleixin el contracte establert es pot arribar a trencar l’acord,
Actualment el GOB no disposa d’una política activa en cercar més acords de custòdia, ja que
aquests s’han d’anar vigilant i el finançament s’ha reduït considerablement en els darrers anys.
9- Les finques poden acollir-se a algunes ajudes?
A més del contracte de bones pràctiques, el Consell Insular dóna ajudes com el CARB
(Contracte Agrari de Reserva de la Biosfera).
10- S’ha realitzat algun estudi de varietats antigues de vi?
No s’ha intentat recuperar les varietats locals i aplicacions de produir varietats antigues encara
que seria molt interessant poder-se diferenciar amb varietats locals. Mireu el llibre Die
Balearum de l’archiduc Lluís Salvador, visiteu la iniciativa de Caritas Arbre d’Algendar on
realitzen una recuperació de llavors autòctones i també podeu visitar Turmadent d’es Càpita
que es dedica a l’agroturisme i la producció ecològica, a més de disposar d’un filtre verd i tenir
un gran reconeixement ecològic. A més, nosaltres gestionem un viver de plantes i arbres
autòctons que podeu visitar.
11- Creu que és viable la producció de vi a Mongofra?
Desconec si és viable el conreu de vinyes a Mongofra, però tenint en compte que Sa Cudia està
produint vi ecològic considero que la Finca Mongofra més fàcilment degut a unes qualitats del
sòl més favorables pèl cultiu de la vinya i li afecta menys la tramuntana. Seria molt
recomanable que instal·léssiu un filtre verd a la finca, a Es Viver podreu veure in situ com
funcionen.
12- Quines plantes s’utilitzen en el filtre verd?
Canyís, bova, joncs, ginjols grocs amb la finalitat de depurar les aigües residuals de la casa.
13- Què ens aconsella per evitar l’efecte perjudicial que pot tenir la Tramuntana en el
conreu?
Construir paret seca o parets vegetals sembrant plantes autòctones i resistents al vent.
14- Què opina del Programa Gustum, promocionat pel CIME i Fra Roger?
No hem volgut donar suport al Programa Gustum, ja que promou els productes locals encara
que aquests no hagin estat produïts d’una manera sostenible i ecològica.
15- Com està el sector de l’agricultura ecològica avui en dia a l’Illa?
L’associació de productors agraris ecològics té una gran demanda que no poden abastir, per
això els clients no tenen un gran mercat on comprar aquests productes. S’hort ecològic és la
millor botiga d’agricultura ecològica i Algendaret Nou és una botiga referent en aquest sector.
Hi ha una falta de coordinació entre punts de venda i producció.
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13.5.5 ENTREVISTA A CRISTÒIFOL MASCARÓ, MEMBRE DEL GOB I D’ES VIVER

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració aproximada de l’entrevista

Cristòfol Mascaró
4 de maig de 2015
Es Viver
Equip AgroTrip
45 min

Història d’Es Viver
El Viver produeix amb certificat ecològic tot tipus de plantes autòctones, varietats locals
d¡horta i plantes aromàtiques i culinàries. També ofereix productes ecològics per a
tractaments fitosanitaris, adobs orgànics i substrat. Assessoren sobre jardineria i horta
ecològiques. Construeixen i mantenen jardins i sistemes de depuració d’aigües residuals amb
planta aquàtica.
Entrevista
1- Quina es la funció del viver?
Indirectament és un reservori de plantes autòctones. Promovem les varietats locals de
Menorca i d’altres zones per tal de fomentar la sobirania alimentària. D’aquesta manera evitar
la dependència sobre llavors hibrides.
2- Quines espècies cultiveu?
Principalment plantes d’horta i plantes silvestres.
3- Cultiveu parres autòctones?
No, tenim parres d'un productor valencià, comprades però a través de Cultius Delta.

Aquestes estan llestes per produïr al cap d'un any després de plantar-les. Les varietats
són les habituals (merlot, chardonnay...). No hem aconseguit trobar un viver que les
produeixi de manera ecològica. El que fan normalment les vinyes a Menorca és
comprar peus i plantar-los, i al cap d'un temps els empelten de les varietats que es
desitgen. És un procés més llarg.
4- Es cultiven de forma ecològica o convencional?
Gairebé totes les espècies es cultiven de forma ecològica excepte els arbres fruiters
5- Quin procediment es segueix en el viver?
En el viver consta de tres fases, primer es fan germinar plantes mare en l’hivernacle i també
serveix de resguard per a les èpoques de fred. Seguidament es traslladen a la zona de plantes
en producció i finalment passen a la zona de plantes en venda.
6- Es rendible aquesta activitat?
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El viver no dóna beneficis, actualment només hi ha una persona contractada i algun voluntari.
Produïr varietats locals és difícil, cal tenir un acord de custòdia amb un hort per obtenir permis
de plantar planta mare i així evitar hibridació.
7- Quines tècniques de reg feu servir?
Cobrim el terreny amb una lona de plàstic que condueix l’aigua de pluja cap a la bassa de
recollida. L’extracció d’aquesta aigua per un posterior reg es fa mitjançant una bomba
connectada a una placa solar.
8- Quin tipus de fertilitzant utilitzeu?
Utilitzem un fertilitzant orgànic de la marca Biological.
9- Quins tractaments feu servir per evitar plagues i malalties?
Realitzem cursos sobre malalties, tractaments preventius i plantes per evitar problemes amb
els insectes.
10- Quins tractaments realitzeu per neutralitzar i minimitzar residus?
Pel tractament d’aigües fem servir un filtre verd. El filtre està format per un llit de graves sobre
el que es cultiven les plantes. L’aigua bruta circula lentament pel llit de graves, aquestes eviten
la presència de mosques i eviten que l’aigua aflori. Per una altre banda els microorganismes
presents en aquest llit degraden l’amoni a nitrat, el qual és absorbit per les plantes .
11- En quins casos es podria aplicar un filtre verd?
En totes aquelles plantes que el consum posterior del seu fruit no es doni de forma crua.
12- Quines son les dimensions necessàries per que un filtre verd sigui efectiu?
El filtre ha de tenir una mida adequada, un filtre molt gran no permetria abastir de suficient
aigua a les plantes i aquestes moririen. Per una altre banda, un filtre petit saturaria a les
plantes i no realitzarien la seva funció filtrant. Les mides ideals son 5m 2 de filtre verd per
persona.
13- Quines instal·lacions turístiques de l’illa posseeixen aquestes tècniques?
L’Hotel Turmaden d’es Capita fa servir un filtre verd, del qual obté aigua neta per regar el jardí.
14- Seria aplicable aquest sistema a un enoturisme?
Sí, s’haurien d’estudiar la posició i mides adequades del filtre i connectar-lo a una bassa de
recollida o a un sistema de reg directe.
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13.5.6 ENTREVISTA A GONÇAL SEGUÍ, GERENT DE L’ASSOSSIACIÓ LEADER DE MENORCA

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració aproximada de l’entrevista

Gonçal Seguí
4 de maig de 2015
Instal·lacions del CIME
Equip AgroTrip
90 min

Història del LEADER
L’equip Leader està format per representants de
tots els sectors econòmics de l?illa i neix amb el
compromís de dur a terme actuacions dirigides
al desenvolupament rural i a la dinamització de
l’economia menorquina.
Figura 12.27. Logo LEADER. Font: LEADER

Fins l’actualitat l’associació ha concedit ajuts econòmics a un total de 81 projectes per un valor
de 2.370.038,98€. Aquets ajuts han suposat una inversió en el territori de 5.009.848.05€.
Leader 2007-2013, com a eix metodològic dins del PDR (Programa de Desenvolupament Rural)
de les Illes Balears, es centra en la millora de la qualitat de vida a les zones rurals i la
diversificació de l’economia rural amb un enfocament territorial, integrat i participatiu, que
concedeix una particular importància al caràcter innovador i pilot dels projectes.

Entrevista
1- Què és el programa Leader?
Per començar no és un programa. Quan vaig arribar sí q ho era perquè estava separat de les
ajudes. Una de les característiques principals del Leader és que aquesta ajuda és de tipus
bottomup, o sigui les mateixes entitats diuen què necessiten i els territoris s’organitzen com
ells volen, així es diferencien de les ajudes agraristes tendint cap a ajudes de desenvolupament
rural. Aquest és molt més ample. Brusel·les (1996) dissenya els Grups d’Acció Local (GAL),
aquests presenten un projecte de la seva comarca o grups de comarca representant el seu
territori. A l’any 2000 se li presenta a Menorca la oportunitat de crear un GAL i el 2001 es
forma l’associació Leader. Europa li demana a Leader que presenti com vol que s’organitzi el
seu territori. Primer va haver el Leader1, el Programa Leader i el Leader+(2000-2006) i per
últim ara estem creant una iniciativa 07-13, perquè Brusel·les decideix que a partir del 07-13 el
Leader passi a formar part del quadre PDR, en el nostre cas PDRIB. Podeu consultar la web del
Fogaiba per veure tots els àtoms del PDR, ha gestionat uns 73-80 milions d’euros a Balears.
Llavors, el PDR té 4 eixos: un eix (80%) valor afegit, superfície, maquinària, ajudes habituals
que les explotacions acostumen a demanar. Eix 2 ajudes ambientals 10%. Eix 3 on posen una
sèrie de mesures que li diuen Leader: activitats no agràries per microempreses (mesura feta
com a contraprestació de mesures que no formen part de les agràries); serveis a la població;
patrimoni; formació i informació. Eix 4 que també forma part del Leader: despeses de gestió. A
Menorca només ens hem presentat nosaltres com a GAL per l’Associació Leader, som una
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entintat sense ànim de lucre privada, però que gestionem fons públics. Encara que estem
físicament al Consell Insular no formem part d’aquest, fem feina conjuntament.
2- Què ha suposat aplicar aquesta iniciativa Europea a Menorca? Quines fites s’han
aconseguit?
En trets generals ha estat molt positiu per Menorca perquè ha obligat a unir 35 entitats, 9
organismes públics, cooperatives, cofradies de pescadors, associacions de defensa. Hem
aconseguit que arribin fons públics europeus i amb aquests hem pogut assolir estratègies de
diversificació dels conreus de Menorca. Abans teníem una visió agrària de monocultiu de
vaques i cereals i ara amb el Leader hem aconseguit que el camp es diversifiqui.
3- Quines són les bones pràctiques agràries?
Aquí ha jugat un paper molt important el GOB per donar una altre visió als integrants del
sector agrari per tal de posar en la mateixa taula al qui sembra, el que cull, el que
comercialitza, el consumidor que rep els productes i el sector terciari que integri els productes
locals de la terra, cosa que abans no passava.
4- Alguna d’aquestes pràctiques inclou tècniques biodinàmiques? Hi ha alguna finca a
l’illa que les apliqui?
No sé el que és.
5- Quins indicadors agroambientals recomana la Unió Europea?
Precisament l’any 2008 vaig tenir la oportunitat de fer una cooperació amb el GOB per
elaborar un estudi d’indicadors amb el GOB. Des del Leader hem intentat afavorir aquest tema,
però els tècnics segur que us ho explicaran millor que jo.
6- Quina història té el desenvolupament rural local a l’illa?
Jo el que us puc explicar amb detall és el que us comentava abans, fins l’any 2000 Menorca era
bàsicament agrarista, però més endavant aquesta mentalitat ha anat canviant, ja que si
diversifiques no estàs exposat a perdre tot el teu capital en un mateix sector, és el que aquí
anomenem “posar tots els teus ous dins el mateix paner”.
7- En l’actualitat, quina importància té aquest sector econòmic a Menorca?
El sector primari a l’Illa des d’un punt de vista economista i numèric és molt fluix, però aquesta
visió està quedant molt desfasada, ja que el PIB no és l’únic indicador. Avui en dia el sector
terciari no arribarà enlloc si no lliga amb el sector primari, que és el que estan intentant
promocionar Fra Roger i el Programa Gustum i el que el GOB va propugnar i van ser els pioners
en promocionar aquesta cohesió amb els acords de custodia, fent una aposta per l’agricultura
ecològica, per la conservació del paisatge, per la formació dels pagesos.
8- Com s’aconsegueix aquesta cohesió econòmica i social amb una gestió sostenible de
l’illa de Menorca declarada Reserva de la Biosfera?
Aquesta és la gran pregunta. Aquesta legislatura per exemple, a nivell polític, ha portat molta
controvèrsia. Abans hi havia una anarquia total, cada ajuntament podia fer el que vulgues. La
obtenció del títol de Reserva és com un títol nobiliari, tel dona la UNESCO però poca cosa s’ha
fet, segons qui ha governat l’ha deixat en un calaix. Però Menorca ha aconseguit fer un
Programa Territorial Insular per gestionar, ordenar i unificar les zones a protegir i les zones a
urbanitzar. Tot depèn del govern que estigui, aquesta darrera legislatura ha utilitzat el PTI per
dir que per culpa d’aquest Menorca està patint una crisi econòmica, està clar que el que us
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dirà el GOB, per exemple, és que com és que altres comunitats o la resta del món també estan
en aquesta situació de crisis si no tenen PTI. Es una demagògia per part del govern per poder
és possible ser reserva i tenir un PTI i que els pagesos puguin sobreviure i tenir unes
explotacions rentables en conservació de la natura? Aquesta és la pregunta clau, trobar
l’equilibri entre el pagès i la natura, respectar la reserva, revisar el PTI. Estic segur que
aconseguir aquest equilibri és possible, l’únic que hi ha d’haver és una bona voluntat. En
l’actualitat no s’està aconseguint perquè dins d’aquesta legislatura s’han aprovat legislatures
per edificar i construir i bombardejar el PTI.
9- Quins criteris s’apliquen a l’hora d’escollir els projectes?
Els criteris els teniu a la pàgina web del Leader.
10- Com han respòs els agents locals vers la iniciativa LEADER?
Té una bona acceptació. Un termòmetre que hem demostra que el sector agrari a Menorca és
viu és que quan obrim convocatòria es presenten un munt de projectes. Nosaltres no hem
d’anar a cercar cap.
11- En l’actualitat hi ha més iniciatives rurals a Menorca?
Rurals no, el que sí que hi ha són més ajudes
12- Dels projectes que gestiona l’associació, quins tracten sobre l’agricultura ecològica?
Hi ha algun referent a la producció de vi?
En l’anterior legislatura sí que hi havia una certa permissivitat perquè tots els projectes
d’agricultura ecològica s’aprovessin per promocionar el sector, però amb l’actual no està sent
així. Encara que la última paraula la tenen els membres de la comissió avaluadora, la qual
puntua els projectes amb els criteris que hem anomenat abans. Referent a la producció de vi hi
ha 4 o 5 projectes, un d’aquest va ser un estudi de recuperació de llavors autòctones i
històriques encara que no s’ha fet un seguiment. Les bodegues poden acollir-se a ajudes del
Leader i a ajudes del PDR. Binitord i Hort de Sant Patrici s’han acollit a aquestes ajudes.
13- Què opina de l’agroturisme? Creu que és interessant que l’illa disposi d’una relació
entre l’agricultura (productes locals) i el turisme (sector de l’hostaleria)? Creu que
seria factible que la finca Mongofra es convertís en una casa d’agroturisme?
Sí que seria factible, de fet teniu l’antecedent de Sa Cudia que al principi es pensava que no
podría fer res i en els darrers anys li ha anat bastant bé, ja que a més de que es poden
presentar a totes les ajudes a les que qualsevol es pot presentar, també poden demanar
ajudes específiques per estar dins d’un Parc Natural. Els propietaris de les finques ara s’han
adonat que els beneficis d’estar en un parc són molt grans, encara que aquestes finques tenen
més control i paperassa.
14- Creu que és important per l’illa potenciar el sector de la producció local de vi?
Sí, crec que és positiu perquè diversifica el paisatge. A més és una bona opció per fer que la
Finca Mongofra tingui una sortida rentable. La figura de l’agroturisme promou l’equilibri de les
activitats del pagès amb el respecte amb la natura. El problema que ens trobem a Menorca és
que la mentalitat menorquina és molt individualista, no passa com altres zones en les que varis
productors s’ajunten i formen una cooperativa. Hauríem d’analitzar quin tipus de vi volem
produir a Mongofra i també veure si la illa no està sobresaturada de cellers. Jo estic convençut
que pot ser una bona idea fer de Mongofra una casa d’enoturisme.
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15- En què consisteix el programa Gustum?
Va ser un projecte de col·laboració que va sorgir del Leader Urgell-Pla d’Urgell, la qual va
convidar a tots els grups Leaders de Lleida, Illes Balears i País Basc. Aquí a Menorca no ens hem
acabat de creure aquest projecte i ha durat molt poc, no ha donat temps per treure-li tot el
suc. Ha estat un consol que hagi sorgit l’associació Fra Roger que sense voler ha agafat el
testimoni de la llavor que va sembrar el projecte Gustum, posant en la mateixa taula a qui
sembra, produeix, comercialitza, menja i el sector hoteler. L’IME col·labora juntament amb Fra
Roger per elaborar una base de dades de productes locals.
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13.5.7 ENTREVISTA AL CENTRE DE CAPACITACIÓ D’EXPERIÈNCIES AGRÀRIES (SA GRANJA)

Entrevistat
Data de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Joan Bustamante Pascua
29 d’abril de 2015
Instal·lacions de Sa Granja
Equip AgroTrip
120 min

Història de Sa Granja
El centre de Captació i Experiències Agràries de Maó es va crear l’any 1922. Els objectius del
centre són: la formació professional de joves que pretenen incorporar-se a l’activitat agrària; la
captació permanent i l’assessorament dels agricultors (cursets, xerrades i visites a finques;
l’experimentació i divulgació agrària; afavorir, estimular i impulsar les activitats del sector en
els àmbits de la cultura i la tecnologia agrària.
El centre està estructurat en quatre àrees: capacitació, experimentació, divulgació i
assessorament. Actualment la formació reglada és un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, mitjançant
ensenyaments teorico-pràctics. Les finalitats del centre són: realitzar experiències i assajos
sobre tècniques agropecuàries que permetin incorporar ela avenços tecnològics que és
produeixen a l’entorn.

Entrevista
1- Quants alumnes estan matriculats al Cicle Formatiu de Grau Mitjà Agrari? Des de
quan s’imparteix?
Actualment, estan matriculats 13 alumnes del primer curs i 10 del segon i som 3 professors
impartint les classes. Els alumnes estan al centre de 8 a 15h i tenen entre 16 i 18 anys Establim
un límit màxim per poder dur a terme les pràctiques correctament. Fa uns anys s’impartia la
Formació Professional FP1 de Capataz d’Agricultura, però l’any 2002 desapareix. El Cicle de
Formació Tècnic d’Agricultura Agropecuària s’imparteix des de 1972 i fins l’actualitat han
obtingut el títol 879 persones. Estan coaligats a un Institut d’Educació de Maó.
2- Quin conveni de pràctiques té el CFGM en l’actualitat? Amb quines empreses?
El conveni de pràctiques i la Formació d’Orientació Laboral (FOL) ho porta el Ministeri
d’Educació i el Consell Insular (CIME). Nosaltres provem de buscar aquelles empreses que
s’adaptin més a les preferències de cada alumne i a les necessitats de l’empresa. El alumnes
realitzen 400 hores de pràctiques i la possibilitat d’inserció laboral depèn de les relacions
personals de Menorca.
3- Quina superfície està destinada a l’educació al centre?
El centre es va crear l’any 1922 i disposa de 8 hectàrees a la mateixa escola i 30 hectàrees a la
Finca Milà, una mica més allunyada de l’edifici central.
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4-

Quin és el perfil d’alumnes que es matriculen en aquest cicle?

La majoria d’alumnes tenen nocions de camp perquè són fills de pagesos, tots els fills de
pagesos han anat a l’escola Sa Granja per tradició, els quals complementen la feina que fan a
casa. Però ha anat baixant el número d’alumnes degut a la crisi agrícola i perquè cada cop més
els agricultors tenen menys fills. Darrerament hi ha molt alumnes urbanites interessats per la
producció agropecuària.
5- Tenen previst iniciar un conveni de pràctiques amb empreses vinícoles?
En un principi no, però en el cas de que algun alumne ens ho demani, com és el cas d’una
al·lota que fa les pràctiques a Binifadet sí que facilitem el contacte. No tindríem cap
inconvenient en realitzar aquest conveni si l’alumne ens ho demana, però la vinya és un sector
petit, poc productiu i poc reconegut ara per ara. També tenim el problema de la poca
disponibilitat hídrica, ja que no tenim pous. Fa anys sí que hi havia moltes vinyes a l’Illa , en
l’època dels anglesos. Venien unes 30000 persones en flotes, les quals consumien una gran
quantitat de vi i aiguardent, però el sector econòmic ha anat evolucionat fent que aquest
sector entri en decadència en els últims anys.
6- En alguna ocasió els alumnes han treballat a les terres del Parc Natural de s’Albufera
des Grau?
Realitzem pràctiques agropecuàries habitualment a la Finca Milà, la qual ens pertany i es troba
situada al Parc Natural. En la Finca Milà tenim vaques i produïm llet. A més, hem realitzat
pràctiques de poda al parc. Una alumna del centre realitzarà pràctiques a la bodega Binifadet
per petició pròpia. Les activitats que realitzen a les pràctiques són: manteniment de les
tanques, tenir cura de les vaques, sembrar ferralla, estudi de llavors...
7- S’ha implantat a l’ensenyament noves eco-pràctiques? En cas afirmatiu, quines?
Sí, estem molt a prop de la producció ecològica, però no de forma oficial, no ho volem
restringir a l’exclusivitat de l’ecològic. A la finca no disposem de veterinaris i no fem servir
pinso ecològic. Algun cop utilitzem químics.
8- Com influeixen les activitats agropecuàries en el medi?
Es té la creença de que molts dels problemes ambientals que es produeixen actualment
provenen de les activitats agropecuàries, però si mirem el mapa de nitrats de l’Illa s’observa
que les concentracions de nitrats es troben molt pròximes als nuclis urbans, i en canvi a les
zones properes a les Finques agropecuàries no s’observen concentracions elevades. Aquestes
concentracions properes als nuclis urbans acaben lixiviant i afectant al terreny i als aqüífers.
9- Com funcionen les explotacions agràries menorquines?
A Menorca disposem d’un sistema dinàmic que està tenint molt d’èxit, el qual s’anomena
Societat Rural Menorquina (SRM). Un 70% de les explotacions agràries de l’Illa realitza aquest
sistema. Consisteix en la relació de dos socis, el propietari de la terra i el cultivador. Es realitza
una valoració dels medis de producció i un cop realitzada el soci cultivador paga al soci
propietari la meitat d’aquest import. Arriben a un acord a mitges dels ingressos i despeses
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durant una any. El 31 de juliol o l’1 d’agost es realitza el canvi de pagès perquè es quan s’està
fent la collita, es torna a fer la valoració dels medis de producció i el pagès nou paga la meitat
d’aquest medis al pagès antic. Els propietaris donen una vivenda al pagès.
10- Quines ajudes reben els agricultors quan s’inicien en el sector?
Com que Menorca es troba en una “zona poc favorable”, els agricultors poden acollir-se a
diferents ajudes. Aquestes venen de Brusel·les, Madrid i el Govern Balear. Per una banda la
Política Agrària Comunitària (PAC) es renova cada 7 anys i en l’actualitat ens trobem en la del
2013-2020. Es donen aquestes ajudes perquè els pagesos puguin ser competitius, puguin tenir
terres productives i per poder alimentar la població i així no dependre de països exteriors per
obtenir aliments. L’ajuda pot arribar a 38000€ (un sol cop) per gestionar una empresa agrària,
sigui l’activitat que sigui.
Un altre ajuda serien les ajudes a joves agricultors. Hi ha molta gent jove al camp a Menorca,
cosa estranya en aquest sector. L’edat permesa es troba entre els 18 i els 40 anys. Aquesta
ajuda nomes es pot sol·licitar un cop en la vida i es rep quan es realitza la primera quota de la
Seguretat Social. La inversió per començar a fer de pagès són 36€ per Unitat de Treball Agrari
(UTA). Aquesta subvenció és de capital extraordinari que cal amortitzar, ja que són declarades
a Hisenda.
També es disposa d’un Pla de Modernització d’Explotacions Agràries. També s’han
d’amortitzar i estan destinades a renovar la maquinària agrícola. Aquesta subvenció pot arribar
a reduir els costos invertits en un 50%.
11- Quina proposta de millora ens aconsella referent al nostre treball?
A tota l’Illa de Menorca no hi ha cap finca on quedar-se a dormir i deixar els cavalls dintre de
tot el recorregut del camí de cavalls. Per tant, seria positiu que ho enfoquéssiu com un destí
puntual dins de la ruta del camí de cavalls i que la vinya sigui una més de les activitats
complementàries a fer.
12- En el cas de que el nostre projecte es dues a terme a Mongofra, el visitaríeu?
Joan Bustamante: Jo no aniria per la dificultat d’accés a la Finca i perquè la gent local prefereix
realitzar activitats durant el dia i tornar a casa seva a dormir, o bé anar a altres tipus
d’agroturisme de relax com per exemple l’hotel Audax situat a Cala Galdana, en el que els
clients poden gaudir de massatges, jacuzzis, sauna... i esports d’aventura.
A.Allés: Personalment, jo no aniria a l’hotel Audax, perquè sóc més partidari d’un agroturisme
com el que voleu fer a Mongofra situat dins d’un parc natural amb la possibilitat de realitzar
una varietat d’activitats en un entorn tranquil i natural.

13- Realitzeu activitats d’educació ambiental fora del vostre programa educatiu?
Sí, obrim les portes a totes les famílies de Menorca amb el suport del Consell Insular. Durant
uns quants dies a l’any les famílies poden realitzar activitats a Sa Granja, fent experiments amb
productes agroalimentaris.
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13.5.8 ENTREVISTA A RICARD BORRÀS, TÈCNIC DEL PARC NATURAL S’ALBUFERA D’ES GRAU
Entrevistat
Data prevista de l’entrevista
Lloc
Entrevistadors
Duració de l’entrevista

Ricard Borràs Tejedor, Tècnic del Parc Natural
30 d’abril del 2015
Instal·lacions del Parc Natural S’Albufera d’Es
Grau
Equip AgroTrip
30 min

Història del Parc Natural s’Albufera d’Es Grau
Va ser declarat Parc Nacional al l’any 1995 i conté 5.006,7 hectàrees. És un dels punts claus de
la reserva de la Biosfera menorquina, format per S’Albufera d’Es Grau, la Illa d’en Colom i el
Cap de Favàrtix. Dins del parc existeixen una gran diversitat d’ambients com les zones
humides, terrenys agrícoles i ramaderes, boscos, penya-segats, platges i illots en zones
marines.
Entrevista
1. Quines consideracions bàsiques del PORN hauríem de tenir en compte alhora de
modificar els terrenys de la finca per al cultiu de la vinya?
Alhora d’aplicar l'activitat vinícola que proposeu pel projecte és molt important que
tingueu en compte l’article 42 del PORN referent a l’activitat agrícola. Aquest prohibeix
canvis d'usos del sòl que suposin noves roturacions de terres en les àrees de conservació
predominant i en les àrees de conservació. Però, sí que permet el manteniment de les
rompudes que hi ha en l'actualitat. També, prohibeix la llaurada en pendents superior al
15% per tal d’evitar l’erosió. Així mateix, aquest article promou l'ús de substituts no
contaminants en la lluita contra plagues, la reconversió cap a tècniques agrícoles més
sostenibles ecològicament i d'estalvi i optimització dels recursos hídrics. I finalment,
aquest article regula l’aplicació de certs tractaments fitosanitaris mitjançant l'autorització
de l’administració component.
2. Hi ha certes zones protegides al mapa d’usos del sòl de la finca que estan
catalogades com a camps abandonats. Podríem reconvertir-los en zones per al cultiu
de la vinya?
Encara que la zona estigui catalogada com a protegida si en algun moment anterior es va
utilitzar per al conreu, llavors es pot tornar a utilitzar amb aquesta finalitat. Si la zona es
troba totalment abandonada, no es podria recuperar. En canvi si es tracta d’una àrea
d’aprofitament, no hi hauria cap inconvenient per recupera-la, ja que aquestes zones estan
destinades a la conservació. De totes maneres, si esteu interessats a cultivar la vinya en
zones on actualment no s’està cultivant hauríeu de gestionar una sèrie de tràmits amb el
Consell Insular.
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3. Quin tipus de subvencions ofereix el parc?
Fins al 2002 el Parc destinava entre 18.000-20.000€/any per a la recuperació de tres línies
de projectes. Aquestes línies eren per ajudes a l'agricultura, comprar de maquinària i
restauració d'instal·lacions. Per tant els propietaris de les finques podien sol·licitar aquest
ajust per destinar-lo en ajudes a l’agricultura referent a facilitar la llavor i sembra o bé
sol·licitar-lo un cop per destinar-lo la compra de maquinària i restauració de les
instal·lacions.

4. Seria possible una ampliació de la Finca de Mongofra per a executar el nostre
projecte?
Existeix una gran contradicció referent a aquest tema, respecte a la normativa del Pla
d’ordenació del Consell Insular de Menorca (CIME) amb el PORN. El CIME permet les
ampliacions excepte en les àrees d’alt nivell de protecció i classifica el parc tot el parc com
a zona de protecció. El problema rau en què segons el CIME tot el parc es podria ampliar i
hauria de ser només unes zones concretes i no tot el parc. Per tant com el PORN és la
figura prevalent en aquest àmbit, no es podria ampliar la finca però sí que es permet fer
certes reformes sempre i quan aquestes estiguin acord amb el dictaminat pel PORN.
5. De cara el nostre agroturisme tenim present reconvertir un bouer de la finca en
un celler i habitacions. Seria això possible? Existeix algun tipus d'ajuts?
Segons l’article 61 del PORN, sí que estaria permès la reconversió del bouer en habitacions
i cellers per l’agroturisme que proposeu. Per això, hauríeu de tenir reglada la vostra
activitat d'agroturisme, tal com indicada l’article 48 del PORN. També hauríeu de posar-vos
en contacte amb la Conselleria d’agricultura i Medi ambient (ICAB) per tal de sol·licitar els
tràmits corresponents. Respecte a les ajudes, el Parc no disposa de cap ajuda o subvenció
per realitzar aquest tipus de modificacions. Així que tota la inversió ha d’estar
proporcionada per la pròpia finca.
6. Existeix alguna ajuda econòmica que ajudi a promocionar les finques al públic
per part del Parc?
No disposem d'ajudes destinades a la promoció de les finques que es troben dins del Parc.
Encara que, durant 10 anys sí que es donaven fins a 2.000€/any. Cal dir, que cada setmana
realitzem diferents activitats de diferent temàtica, que principalment estan relacionades
amb activitats d’educació Ambiental en el Parc. Per exemple, no fa gaire vam organitzar
una visita a Sa Cudia on s’explica tot el procés d’elaboració del vi i finalment es fa realitzar
un tastet de vi. Per tant no fem una promoció activa de les finques, però amb les activitats
que realitzem contribuïm al fet que les finques es donin a conèixer al públic. De totes
maneres, trobem que cap finca ha desaparegut amb el pas del temps.
7. Quin tipus d'activitats podríem proposar als clients que acudeixen a la finca en el
cas que s’aprovés i consolidés el nostre projecte d'agroturisme?
Les possibles activitats proposades per la finca no han de ser contradictòries amb la
normativa referent al PORN i PRUG. Trobem que hi ha moltes activitats que estan
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prohibides, d’altres permeses i d’altres regulades per autoritzacions. Per exemple, si voleu
realitzar una activitat que requereixi més de 25 persones s’ha de demanar un permís. A la
web del ICAB podeu trobar tota la informació referent als tràmits pertinents. En el cas de
fer un projecte pel vostre compte, hauríeu d’elaborar un projecte i presentar-ho a
l’administració per què l’aprovin. També es podria fer un conveni amb els educadors del
Parc per què vinguessin a Mongofra.
8. Quines connotacions comportaria la posada en marxa del nostre agroturisme a la
finca de Mongofra?
Si s’obrís la finca al públic, trobaríem certs problemes perquè actualment l’accés a la finca
passa per una zona humida on nidifiquen certs ocells. Una possible solució a aquest
problema, seria utilitzar com a camí d’accés un antic camí el qual requeriria obrir un certs
trams que es troben actualment coberts de vegetació i també expropiar els drets de pas
d’un parell de zones concretes. Encara que aquesta alternativa seria molt beneficiosa pel
medi i per la promoció de la mateixa finca de Mongofra, seria necessari l’elaboració del
projecte per part de la Finca i l’autorització d’aquest pel Consell Insular. Paral·lelament si
se suprimís el bestiar, això donaria lloc a acabar a posar fi a la problemàtica associada al
bestiar i afavoriria el senderisme.
9. Un dels factors limitats per l’execució del nostre agroturisme és la disponibilitat
d’aigua. De quina forma podríem solucionar-lo?
Dins del Parc es permet la construcció d’una bassa temporal amb materials impermeables,
amb la finalitat de reculli l’aigua de la pluja que cau a les taulades. A Morella Vell es
disposa d’aquest tipus de bassa i utilitzen l’aigua captada alhora de sembrar les oliveres.
Una altra opció seria la canalització de l'aigua. Per qualsevol de les dues opcions es
necessita una autorització del Departament del Medi Ambient.
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13.5.9 ARBRES D’ALGENDAR
Taula 13.28. Varietats antigues de vinya del viver. Font: elaboració pròpia a partir de dades obtingudes a Arbres d’Algendar

Vinya

Característiques fruit
Gra petit i rodó de pell groga
i carn verda amb sabor dolç

Fenologia
Floreix a
primavera-estiu
i madura a
finals d’agost

Cultiu
Reproducció per estaca:
gener-febrer

Moscatell

Gra gran i arrodonit. Pell i
carn verdes i consistents .
Sabor molt dolç

Floreix a
primavera-estiu
i madura a
finals d’agost

Reproducció per estaca:
gener-febrer

Llora

Gra petit i rodó, de color
intens i carn fosca .Sabor
suau i dolç. Usada
habitualment per fer vi.

Floreix a
primavera-estiu
i madura al
setembre

Reproducció per estaca:
gener-febrer

Planta blanca

Gra gran i allargat, pell i carn
de color verdós. Sabor suau i
dolç.

Floreix a
primavera-estiu
i madura al
setembre

Reproducció per estaca:
gener-febrer

Negra

Gra petit i rodó. Carn clara i
pell morada. Sabor dolç i
consistència fluixa.

Floreix a
primavera-estiu
i madura al
setembre

Reproducció per estaca:
gener-febrer

Cariñena

Gra petit i rodó. Pel de color
negre i carn de color verd.
Sabor dolç i consistència
fluixa

Floreix a
primavera-estiu
i madura al
setembre

Reproducció per estaca:
gener-febrer

Calop negre

Gra gran. Pell blau fosca i
carn blanca. Consistència
forta sabor dolç.

Floreix a
primavera-estiu
i madura al
setembre

Reproducció per estaca a
l’hivern

Santa Carbassa

Gra mitja i allargat. Pell i
carn de color verd clar. Sabor
molt dolç i consistència fluixa

Floreix a
primavera-estiu
i madura al
setembre

Reproducció per estaca a
l’hivern

Blanca

Arbres d’Algendrar és un viver creat per Càritas amb la finalitat de recuperar el cultiu d’arbres
fruiters i de varietats tradicionals de Menorca, a partir de llavors recollides a l’illa. Tota la seva
producció és ecològica i realitzen estrictes controls de qualitat. Es desconeix si les varietats
vistes a la taula anterior (taula 12.1) corresponen a varietats autòctones de la illa ja que no
existeix cap estudi previ que ho confirmi.
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13.6 Annex fotogràfic

Figura 13.29. Finca Mongofra. Elaboració pròpia.

Figura 13.30. Habitacions Finca Mongofra. Elaboració pròpia.
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Figura 13.31. Quintana. Finca Mongofra. Elaboració pròpia.

Figura 13.32. Esglèsia. Finca Mongofra. Elaboració pròpia.
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Figura 13.33. Parking. Finca Mongofra. Elaboració pròpia.

Figura 13.34. Vistes des de Mongofra. Elaboració pròpia.
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Figura 13.35. Bassa recollida d’aigua. Finca Mongofra. Elaboració pròpia.

Figura 13.36. Sa Salina. Elaboració pròpia.
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Figura 13.37. Cala Mongofra. Elaboració pròpia
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