“Proposta de turisme sostenible a la finca
de Mongofra Nou (Menorca, Espanya)”
Miquel Cirera, Marc Diego, Vladanka Grau, Pere Magriñà i Ferran Ubiñana

Treball de fi de Grau
Ciències Ambientals

Tutors:
Joan Rieradevall
Almudena Hierro
Jordi Oliver
Martí Boada

Institut de Ciència
i Tecnologia Ambientals-

Bellaterra, Juny del 2015

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Al Dr. Joan Rieradevall, al Dr. Martí Boada,
a la Dra. Almudena Hierro i al Dr. Jordi Oliver.
Als membres de l’OBSAM.
A la Fundació Rubió i Tudurí.
Als fantàstic amfitrions Pedro, Marcelo i Luis,
i a totes les persones que han fet possible aquest treball.

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Índex de continguts
1.

Antecedents
1.1. Introducció
1.2. Finca de Mongofra Nou
1.3. Estudi del sector turístic
1.3.1. Algunes dades de turisme a Menorca
1.3.1.1. Introducció històrica
1.3.1.2. Perfil del turista
1.3.1.3. Fluxos de visitants de l’illa
1.3.1.4. Procedència dels turistes
1.3.1.5. Tipus d’allotjament buscat
1.3.1.6. Estança dels turistes
1.3.2. Turisme rural i altres tipus de turisme alternatiu
1.3.2.1. Turisme rural a Catalunya
1.3.2.2. Turisme rural a Menorca
1.3.2.2.1. Característiques naturals
1.3.2.2.2. Característiques socioculturals
1.3.2.2.3. El turisme rural a Menorca els últims anys
1.3.2.2.4. Establiments de turisme rural a l’illa de Menorca
1.3.2.2.5. Associacions de turisme rural a l’illa de Menorca
1.4. Marc legislatiu i normatiu
1.4.1.

Marc legislatiu espanyol

1.4.2.

Marc legislatiu balear

1.4.3.

Figures de protecció de l’illa

1.4.4.
1.4.5.

Etiquetes ecològiques
Sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambientals

2.

Objectius

3.

Justificació del projecte

4.

Metodologia
4.1. Recerca d’informació i recopilació de dades
4.1.1.

Treball de recerca

4.1.2.

Treball de camp

4.2. Anàlisi d’informació i de resultats

5.

4.2.1.

Anàlisi de la percepció

4.2.2.

Mètodes de caracterització i qualificació propis

4.2.3.

Elaboració de fitxes

4.2.4. Cartografia
Programació

12
12
13
14
14
14
15
16
16
17
17
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
25
26
28
30
31
31
31
32
34
34
35
35
36
37

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

5.1. Programació de la setmana a Menorca
6.

Resultats i discussió
6.1 Percepció sobre l’entorn del turisme rural a Menorca
6.1.1 Estudi etnològic de percepció dels
diferents actors implicats
6.1.1.1 Percepció de l’administració
6.1.1.1.1
Anàlisi de l’entrevista a l’Oficina de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó

Anàlisi de l’entrevista a l ‘Oficina
de Turisme de l’Ajuntament de Maó

47

Anàlisi de l’entrevista al
Parc Natural de S’Albufera des Grau

49

Diagnosi de la percepció de l’administració

6.1.1.2.1

Anàlisi de les escoles de Menorca

6.1.1.2.2

Anàlisi de l’entrevista al GOB

6.1.1.2.3

Anàlisi de l’entrevista a 40 ºN

6.1.1.2.4

Anàlisi de l’entrevista a AGRAME

6.1.1.2.5

Anàlisi dels establiments de turisme rural

6.1.1.2.6

Anàlisi de l’entrevista a la Fundació
Rubió i Tudurí

6.1.1.2.7

Diagnosi de la percepció de
les entitats públiques i privades.

Estudi sociològic
6.1.2.1 Resultats i diagnosi de les enquestes a residents
6.1.2.2 Resultats i diagnosi de les enquestes a turistes
6.1.2.3 Diagnosi de la percepció de la societat
Diagnosi integrada de la percepció

6.2 Finca de Mongofra Nou
Inventari i diagnosi dels entorns
6.2.1.1 Inventari dels serveis ambientals
6.2.1.2 Inventari dels camins
6.2.1.3 Diagnosi dels entorns
6.2.2

43

6.1.1.1.3

6.1.1.2 Percepció de les entitats públiques i privades

6.2.1

41
42

Anàlisi de l’entrevista al Departament
de Medi Ambient del Consell Insular

6.1.1.1.5

6.1.3

40

6.1.1.1.2

6.1.1.1.4

6.1.2

38
39

Inventari i diagnosi de la casa
6.2.2.1 Inventari dels espais interiors de la casa
6.2.2.2 Diagnosi dels espais interiors de la casa

45

53
59
60
62
65
69
72
77
79
85
86
91
99
102
107
108
109
122
131
136
136
151

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

6.2.2.3 Inventari dels espais exteriors de la casa
6.2.2.4 Diagnosi dels espais exteriors de la casa
6.2.3

Inventari i diagnosi sobre possibles localitzacions
per a la instal·lació d’energies renovables
6.2.3.1 Definició de criteris i qualificació per
a l’energia solar fotovoltaica
6.2.3.2 Definició de criteris i qualificació per
a l’energia eòlica
6.2.3.3 Diagnosi sobre possibles localitzacions
per a la instal·lació d’energies renovables
6.2.3.4 Estimació del consum elèctric de la finca
6.2.3.5 Dimensionament de la instal·lació d’energies
renovables

6.2.4

Inventari i diagnosi de l’Etiqueta Ecològica Europea
6.2.4.1 Inventari de l’Etiqueta Ecològica Europea
6.2.4.2 Diagnosi de l’Etiqueta Ecològica Europea

6.2.5
7

Anàlisi i diagnosi de la finca de Mongofra Nou en
clau turística

Conclusions
7.1 Percepció dels actors implicats
7.2 Entorns de la finca
7.3 Espais interiors de la casa
7.4 Espais exteriors de la casa
7.5 Possible instal·lació d’energies renovables
7.6 Implementació de l’Etiqueta Ecològica Europea

8

7.7 Anàlisi de la finca en clau turística
Propostes de millora

9

Bibliografia

163
164

169
170
173

175
176
177
178
180
186
188
200
200
201
202
202
203
203
203
205
219

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Índex de Taules
CAPITOL 5.
Taula 5.1. Programació general
Taula 5.2. Programació de l’estada a Menorca

37
38

CAPITOL 6.
Taula 6.1. Anàlisi dels punts forts i febles de Menorca.

45
Taula 6.2. Percepció de l’administració sobre altres aspectes
rellevants.
Taula 6.3. Percepció de l’administració sobre normativa i
planejament
Taula 6.4. Percepció de l’administració sobre turisme

53
54
55

Taula 6.5. Percepció de l’administració sobre aspectes naturals

56
Taula 6.6. Percepció de l’administració sobre educació ambiental

57
Taula 6.7. Percepció de l’administració sobre consum i gestió de
l’energia
Taula 6.8. Recopilació de les característiques de les entitats
públiques i privades
Taula 6.9. Recull de respostes obtingudes de les diferents escoles.

58
59
61

Taula 6.10. Allotjaments de turisme rural enquestats diferenciats
per categoria.
Taula 6.11. Percepció de les entitats públiques i privades sobre el
turisme
Taula 6.12. Percepció de les entitats públiques i privades sobre
educació ambiental
Taula 6.13. Percepció de les entitats públiques i privades sobre
consum i gestió de l’energia
Taula 6.14. Percepció de les entitats públiques i privades sobre
agricultura i ramaderia
Taula 6.15. Característiques de la mostra de residents

72
79
81
82
83
86

Taula 6.16. Aspectes generals sobre el turisme de la mostra de
residents.
Taula 6.17. Coneixement de la zona del projecte dels residents
enquestats.
Taula 6.18. Valoració del projecte ofertat per part dels residents.

87
89
90

Taula 6.19. Sexe i edat dels turistes enquestats.

91
Taula 6.20. Resultats de les enquestes a turistes relacionades amb
el turisme rural.
Taula 6.21. Resultats de les enquestes als turistes sobre el camí
de cavalls i la finca.
Taula 6.22. Valoració del projecte per part dels turistes

96
96
98

Taula 6.23. Comparació entre els residents i turistes sobre el
coneixement dels establiments rurals i la finca.

99

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Taula 6.24. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre
el tipus d’activitats realitzades en el seus viatges.
Taula 6.25. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre
els vectors que més es valoren en un establiment de
turisme rural.
Taula 6.26. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre
les vies d’informació utilitzades per a viatjar.
Taula 6.27. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre
els punts de compra de productes locals i ecològics.
Taula 6.28. Percepció dels diferents sectors estudiats sobre el
turisme.
Taula 6.29. Percepció dels diferents sectors estudiats sobre
l’educació.
Taula 6.30. Percepció dels sectors estudiats sobre l’agricultura,
ramaderia i productes.
Taula 6.31. Percepció dels diferents sectors estudiats sobre el
medi ambient i l’energia
Taula 6.32. Fitxa 1 sobre la platja de Mongofra Nou.

100

100
101
101
102
103
104
105
110

Taula 6.33. Fitxa 2 sobre Cala Enclusa.

114
Taula 6.34. Fitxa 3 sobre la Salina de Mongofra

116
Taula 6.35. Fitxa 4 sobre el bosc de Mongofra.

120
Taula 6.36.Caracterització del camí actual d'accés a la finca.

123
Taula 6.37. Caracterització del camí actual d'accés a la finca.
Taula 6.38. Caracterització del camí de cavalls.
Taula 6.39. Caracterització del camí de cavalls
Taula 6.40. Caracterització del camí vell.

124
125
126
127

Taula 6.41. Caracterització del camí vell.

128
Taula 6.42. Caracterització del camí d' Addaia.

Taula 6.44. Potencials i serveis ambientals de la finca.

129
130
131

Taula 6.45. Requeriments i possibles usos per a les diferents
zones.
Taula 6.46. Llegenda de la taula 6.47.

132
133

Taula 6.43. Caracterització del camí d'Addaia.

Taula 6.47. Idoneïtat d’usos per a cada servei ambiental.

133
Taula 6.48. Inventari de les habitacions de la casa
Taula 6.49. Inventari de les sales d’estar de la casa
Taula 6.50. Inventari dels lavabos de la casa

140
142
143

Taula 6.51. Inventari de les sales destinades als serveis de la casa

144
Taula 6.52. Inventari de les sales destinades a l’activitat ramadera i
cria de perdius.
Taula 6.53. Inventari dels magatzems.

145
146

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Taula 6.54. Inventari dels altres tipus de sales de la casa.

147
Taula 6.55. Possibles usos a les diferents zones interiors de la
casa.
Taula 6.56. Agrupació de requeriments dels interiors de la casa.

151
152

Taula 6.57. Requeriments de les zones d’habitacions de la casa.

153
Taula 6.58. Requeriments de les zones de servei de la casa

154
Taula 6.59. Requeriments de les zones comuns de la casa

155
Taula 6.60. Recopilació de les sales en les zones de la casa

157
Taula 6.61. Compliment dels requisits amb els potencials de la
casa.
Taula 6.62. Llegenda de la taula 6.63.
Taula 6.63. Requisits de cadascun dels possibles usos de les
zones de servei.
Taula 6.64. Requisits de cadascun dels possibles usos de les
zones comunes.
Taula 6.65. Requisits de cadascun dels possibles usos de les
zones d’habitacions.
Taula 6.66: Categorització de les zones obertes de la casa.

158
159
160
161
162
163

Taula 6.67. Requeriments dels possibles usos de les zones
exteriors de la casa
Taula 6.68. Caracterització dels potencials de cada zona exterior
de la casa.
Taula 6.69. Llegenda de la taula 6.70.

165
166
167

Taula 6.70. Requisits d’ ús amb potencials de cada zona exterior
de la casa.
Taula 6.71. Aplicabilitat dels diferents usos potencials.
Taula 6.72. Definició i valoració de les possibles localitzacions de
plaques solars fotovoltaiques.
Taula 6.73. Valoració sobre 90 punts de les localitzacions de
plaques solars fotovoltaiques.
Taula 6.74. Definició i valoració dels criteris per a l col·locació
d’aerogeneradors.
Taula 6.75. Valoració sobre 90 punts localitzacions per a la
col·locació d’aerogeneradors.
Taula 6.76. Estimació del consum elèctric per l’ocupació de la finca
per deu persones.
Taula 6.77. Estimació del consum elèctric per l’ocupació de la finca
per a vint persones
Taula 6.78. Inventari necessari per a complir els criteris 12, 13 i 14
de les habitacions de la casa.
Taula 6.79. Inventari necessari per a complir els criteris 12, 13 i 14
dels bouers
Taula 6.80. Inventari necessari per a complir els criteris 12, 13 i 14.
Recopil·lació.
Taula 6.81. Criteris per al compliment de l’Etiqueta Ecològica
Europea.

167
168
170
172
173
174
176
176
180
181
181
182

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Taula 6.82. Diagnosi dels vectors ambientals que contempla
l’Ecolabel.
Taula 6.83. Tipus de turisme i breu descripció

187
189

Taula 6.84. Requeriments de les diferents modalitats turístiques.
Taula 6.85. Requeriments de cada tipus de turisme.
Taula 6.86. Requeriments de cada tipus de turisme.
Taula 6.87. Satisfacció dels requeriments per part dels diferents
potencials.
Taula 6.88. Satisfacció de requeriments per cada tipus de turisme.

190
191
192
193
195

CAPITOL 8.
Taula 8.1: Estratègies, programes i accions proposades.

206

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Índex de Figures
CAPÍTOL 1.
Figura 1.1. Estructura dels antecedents.

12

Figura 1.2. Illa de Menorca amb Mongofra encerclada.

13

Figura 1.3. Percentatge d’usos de la finca.

13

Figura 1.4. Turistes anuals a Menorca per grups d’edat al 2013.

15

Figura 1.5. Nombre de visitants de Menorca per via aèria al 2013.

16

Figura 1.6. Procedència dels turistes a Menorca al 2014.

16

Figura 1.7. Percentatge dels allotjaments escollits pels turistes al
2014.
Figura 1.8. Estada en dies i per mesos a Menorca al 2014.

17

Figura 1.9. Estada en dies i pel nombre d’allotjaments escollits.

18

18

CAPÍTOL 2.
Figura 2.1. Estructura dels objectius del projecte de turisme
sostenible a Mongofra Nou

29

CAPÍTOL 4.
Figura 4.1. Estructuració de la metodologia del projecte.

31

CAPÍTOL 6.
Figura 6.1. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de
l’apartat 6.
Figura 6.2. Diagrama de percepció sobre l’entorn del turisme rural a
Menorca.
Figura 6.3 Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de
l’apartat 6.1.1.
Figura 6.4. Instal·lacions dels allotjaments per tipus de turisme rural.

39
40
41
73

Figura 6.5. Ús final de l’activitat agro-ramadera.
75
Figura 6.6. Lloc de venta dels productes de l’agroturisme.
75
Figura 6.7. Afluència de senderistes al camí de cavalls.
76
Figura 6.8. Nombre de pernoctacions dels senderistes en turisme
rural.
Figura 6.9. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de
l’apartat 6.1.2.
Figura 6.10.Tipologia d’activitats realitzades pels residents
enquestats.
Figura 6.11.Valoració dels equipaments i serveis d’un establiment
turístic pels residents enquestats.
Figura 6.12.Vies d’informació que utilitzen els residents enquestats
per a viatjar.

76
85
87
88
88

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Figura 6.13. Locals on els residents de Menorca compren els
productes de proximitat.
Figura 6.14. Allotjament dels turistes durant l’estança a Menorca.

90

92
Figura 6.15. Acompanyants dels turistes enquestats.
93
Figura 6.16. Mobilitat dels turistes per l’illa de Menorca.
93
Figura 6.17. Tipus d’activitats realitzades pels turistes enquestats.
94
Figura 6.18. Coses que més es valoren en un establiment turístic
per part dels turistes enquestats.
Figura 6.19. Vies d’informació utilitzades pels turistes per a viatjar.

94
95

Figura 6.20. Durada de l’estança dels turistes enquestats.
95
Figura 6.21. Locals on els turistes de Menorca compren els
productes de proximitat i ecològics.
Figura 6.22. Estructura de l’inventari de la finca de Mongofra.

97
107

Figura 6.23. Estructura de l’inventari de la finca de Mongofra de
l’apartat 6.2.1.
Figura 6.24. Detall del camí d’accés a la platja des de la casa de
Mongofra nou.
Figura 6.25. Camí d’accés a la platja des de la casa de Mongofra.

108
112
112

Figura 6.26. Caseta des senyor de Mongofra.
113
Figura 6.27. “Coser la tierra”.

113

Figura 6.28. Platja de Mongofra.

113

Figura 6.29. Cala Enclusa.

115

Figura 6.30. Centre d’ interpretació de la natura (antiga casa del
guarda).
Figura 6.31. Embarcador amb el llaüt d’un dels treballadors.

118
118

Figura 6.32. Plaça de toros de Mongofra.

119

Figura 6.33. Salina de Mongofra.

119

Figura 6.34. Zona de bosc integrada en un ecosistema dunar prop
de la platja de Mongofra.
Figura 6.35. Camins propers a la finca.

121
122

Figura 6.36. Detall d’un sot que pot ocasionar danys als vehicles.
124
Figura 6.37. Panoràmica del camí d'accés direcció sortida de la
finca.
Figura 6.38. Detall de les salines de Mongofra.

124

Figura 6.39. Bifurcació camí vell – camí de cavalls.

128

126

Figura 6.40. Tram del camí d' Addaia en direcció a la finca
130
Figura 6.41. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de
l’apartat 6.2.2.

136

Figura 6.42. Plànol de la planta baixa de la casa amb totes les
sales numerades.

138

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Figura 6.43. Plànol de la primera i segona planta de la casa.
138
Figura 6.44. Fotografia aèria de la finca amb la numeració de les
sales que no surten als plànols.
Figura 6.45. Inventari de la planta baixa per tipologies.

139
149

Figura 6.46. Inventari de la primera i segona planta per tipologies.
149
Figura 6.47. Fotografia aèria de la finca amb la tipologia de les
sales que no surten als plànols.
Figura 6.48. Imatge aèria amb la localització de les zones obertes
de la casa.
Figura 6.49. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de
l’apartat 6.2.3.
Figura 6.50. Imatge aèria amb la localització de les zones
valorades per a col·locar plaques solars fotovoltaiques.
Figura 6.51. Casa del cuiner (sala 68).
Figura 6.52. Localització de les zones valorades per a col·locar
aerogeneradors.
Figura 6.53. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de
l’apartat 6.2.4.
Figura 6.54. Valoració dels criteris de l’Etiqueta Ecològica Europea

150
163
169
171
172
174
178
186

Figura 6.55. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de
l’apartat 6.2.5.
Figura 6.56. Esquema de la proposta turística per a la finca de
Mongofra.

188
199

CAPÍTOL 8.
Figura 8.1.

Estructuració jeràrquica de les propostes de millora

Figura. 8.2.
Figura 8.3.

Zones proposades per a instal·lar plaques solars
fotovoltaiques.
Proposta de camí d’accés a la finca

Figura 8.4.

Proposta per canviar el tram del camí de cavalls.

Figura 8.5.

Proposta de localització dels usos de la planta baixa.

Figura 8.6.

Proposta de localització dels usos de la primera i
segona planta.
Localització dels usos proposats per a les zones
exteriors.
Proposta de ruta en caiac i punts d’interès.

205
212
213
214
215

Figura 8.7.
Figura 8.8.

216
217
218

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

1. Antecedents
En aquest apartat del treball s’introdueixen totes les informacions i dades que tenen
per objectiu contextualitzar la nostra àrea d’estudi i totes les temàtiques estudiades.
Aquestes informacions i dades s’han obtingut a partir del treball de recerca i pretenen
ser una base a partir de la qual es desenvolupi el treball.

1.1. Introducció
Com es pot veure en la figura 1.1, s’ha decidit estructurar els antecedents en tres blocs
que es consideren de molta importància per a configurar la base del projecte de
turisme sostenible.
En primer lloc s’introduiran conceptes bàsics sobre l’àrea d’estudi, la finca de Mongofra
Nou fent una breu presentació geogràfica i exposant alguns trets particulars d’aquest
espai.
El segon bloc, en el qual es realitza un estudi sobre el sector turístic a Menorca, alhora
es divideix en dos apartats: l’estat actual del sector turístic a Menorca i la seva
evolució històrica i de forma més específica, el turisme rural com a referent de turisme
sostenible a Catalunya i a l’illa de Menorca.
Per últim, es farà un estudi del marc jurídic estatal i autonòmic que té alguna afectació
sobre l’àmbit d’estudi incloent les figures de protecció ambiental que afecten la zona i
els sistemes de certificació ambientals que poden ser interessants per a implementar a
la proposta turística.

Mongofra Nou

Turisme
Turisme a Menorca

Marc legislatiu
i medi ambient
Marc legislatiu

Presentació de la finca
Conceptualització del
turisme rural
Figures de protecció
Turisme rural a Catalunya
Trets bàsics de la finca
Turisme rural a Menorca

Sistemes de certificació
ambiental

Figura 1.1 Estructura dels antecedents. Autor: Ecostaff

1. Antecedents
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1.2. Finca de Mongofra Nou
En aquest apartat del treball es realitza una
descripció de la finca de Mongofra Nou on es
presentaran,

les

seves

característiques

principals, les activitats que actualment s’hi
duen a terme i els seus principals atractius.
En primer lloc cal introduir que la finca de
Mongofra Nou és propietat de la Fundació
Rubió Tudurí-Andrómaco. Aquesta fundació és

Figura 1.2 Illa de Menorca amb Mongofra

una entitat que té com a objectiu principal la

encerclada

promoció i difusió de la cultura, especialment en el context menorquí, on realitza
diferents activitats i tallers que dinamitzen i enriqueixen la vida cultural de l’illa.
La finca consisteix en un espai de 282 hectàrees situat a la costa nord-est de l’illa de
Menorca que es troba dins del Parc Natural de s’Albufera des Grau i que té accés
privat a diferents espais d’alt interès ambiental.
Actualment, pel que fa a activitats econòmiques a la finca s’hi duu a terme la cria de
bestiar boví (35 caps, dades de 2011) i activitat agrícola, principalment producció de
farratge per a l’alimentació del bestiar. Aquesta activitat però és de petita mida,
ocupant només un 24% (Figura 1.3) de la superfície de la finca.

Figura 1.3. Percentatge d’usos de la finca. Font: Extret de “Inventari del patrimoni rural de les
finques adherides al CARB”
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Mongofra presenta un gran nombre d’atractius que es poden agrupar en dos grans
grups: els atractius derivats del marc natural on es troba la finca i els atractius derivats
del patrimoni cultural lligat a la finca i a la seva història. Dels atractius naturals en
destaquen la gran riquesa de flora i fauna, amb presència d’espècies endèmiques de
l’illa i amb diferents hàbitats dins de la finca que generen gran biodiversitat. I pel que fa
als atractius culturals tenen molta importància tots els objectes i mobiliari propietat de
la fundació.

1.3. Estudi del sector turístic
A continuació es realitza un estudi del sector turístic a l’illa de Menorca que engloba
dues parts.
La primera part consta de la caracterització del model turístic a l’illa a través de dades
estadístiques obtingudes de diferents fonts.
En la segona part es realitza un estudi més específic d’un tipus de turisme que podria
ser implementat a la finca de Mongofra, el turisme rural. S’ha escollit aquesta tipologia
com a referent de turisme sostenible per l’existència d’un marc normatiu que el regula
en diferents àmbits administratius, per l’existència d’experiències d’aquest tipus de
turisme que es podrien considerar com a modalitats sostenibles i per la popularització
que ha experimentat en els últims anys, tant a nivell català com menorquí.

1.3.1. Algunes dades de turisme a Menorca
Per a entendre el context on es desenvoluparà el projecte, s’analitzarà el marc del
turisme a l’illa de Menorca. Les dades que s’exposaran a continuació estan
encaminades cap a una visió pràctica, per tant molta de la informació serà utilitzada
més endavant per a escollir el model turístic més adequat i desenvolupar les
propostes.
1.3.1.1

Introducció històrica

A l’illa balear, el turisme de masses es va desenvolupar amb uns 10 anys de retard
respecte a la resta d’illes de l’arxipèlag. Aquest fet és clau per a entendre els trets
diferencials de Menorca. Les causes d’aquest retard foren:

-

L’existència d’una estructura productiva, sobretot industrial
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-

La falta d’equipaments necessaris per a desenvolupar l’activitat turística
(principalment aeroportuaris).

-

Falta de grans inversions que no van arribar a Menorca fins que altres zones
turístiques van estar saturades.

Aquest retard va ajudar a què els menorquins s’adonessin dels errors del turisme de
les altres illes, massificades i descontrolades. Així doncs la transició es va fer
respectant els interessos socioeconòmics, culturals i naturals de l’illa. Actualment el
turisme és el principal motor econòmic i el nombre de turistes ha augmentat de forma
considerable des dels anys 60.
1.3.1.2

Perfil del turista

Primerament s’analitzarà l’essència del visitant de l’illa. Pel que fa al gènere, com es
podria imaginar, no es troba cap diferència estadísticament significativa entre home i
dona, ens troba molt a la vora del 50/50.
Tot el contrari succeeix si es fa l’anàlisi per grups d’edat, ja que es troben dades molt
interessants per tal d’encaminar el projecte i visualitzar el perfil del possible target. Es
pot veure que destaca per sobre de la resta, i de forma substancial, el grup d’entre 2544 anys (Figura 1.4).

Figura 1.4 Turistes anuals a Menorca per grups d’edat al 2013. Font:Egatur. Autor:
Ecostaff
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1.3.1.3.

Fluxos de visitants de l’illa

És molt important comprendre les variacions en els fluxos turístics, i més
concretament, quin són els mesos de l’any amb major afluència.
Es pot veure en el gràfic (Figura 1.5) que el nombre de visitants comença a créixer a
partir de l’abril, amb dos pics estiuencs a l’agost i juliol, i comença a disminuir fins al
novembre, quan s’estabilitza en el mínim.

Figura 1.5 Nombre de visitants de Menorca per via aèria al 2013. Font: AENA.

1.3.1.4

Procedència dels turistes

L’illa acull cada any turistes de diferents nacionalitats. El 2014 els britànics lideraven la
llista seguits de molt a prop pels turistes nacionals. Tots dos suposen la gran majoria
dels viatgers, tot i que alemanys i italians són també un nombre força considerable
com es pot observar a la figura 1.6.

Figura 1.6 Procedència dels turistes a Menorca al 2014. Font: Frontur. Autor: Ecostaff
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1.3.1.5

Tipus d’allotjament buscat

Els visitants de l’illa busquen diferents experiències i s’allotgen aprofitant el ventall
d’opcions que ofereix Menorca. En aquest cas, les dades són de caràcter més general.
Es pot veure doncs que la majoria busca un allotjament hoteler o similar (64%), seguits
de força lluny pels que opten pels allotjaments llogats (19%), pels allotjaments en
propietat (8%) o pels allotjaments de familiars o amics (7%) (Figura 1.7).
És interessant observar que un 66% dels turistes que opten per la modalitat d’hotel la
contracten amb paquet turístic.

Figura 1.7 Percentatge dels allotjaments escollits pels turistes al 2014. Font: Egatur.
Autor: Ecostaff

1.3.1.6

Estada dels turistes

Per al projecte també té un interès pràctic conèixer quina és la estança mitjana (dies
de visita) dels turistes de l’illa. S’han elaborat dos gràfics (Figura 1.8 i Figura 1.9) per a
analitzar com varia aquesta variable en funció dels mesos i del tipus d’allotjament
escollit.
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Figura 1.8. Estada en dies i per mesos a Menorca al 2014. Font: AENA. Autor: Ecostaff

Pel que fa al primer, es pot veure que els mesos d’estada més perllongada són el
gener (12,53 dies) seguits de setembre (9,93) i octubre (10,34).
Pel que fa a l’estada pel tipus d’allotjament s’observa que la més perllongada és dóna
en allotjaments en propietats o de coneguts. En canvi, a l’altre extrem està situat
l’allotjament en hotels o similars (inclou el nostre tipus de projecte), on l’estada es
redueix pràcticament a la meitat, amb poc més d’una setmana.

Figura 1.9 Estada en dies i pel nombre d’allotjament escollit . Font: Egatur. Autor:
Ecostaff
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1.3.2. Turisme rural i altres tipus de turisme alternatiu
El concepte de turisme rural comprèn diferents definicions en funció de l’autor i el
context. A continuació es presenta la definició de la Unió Europea:
“Activitat turística realitzada a l’espai rural, estructurada per una oferta integrada d’oci,
dirigida a una demanda motivada pel contacte amb l’entorn autòcton i que tingui una
interrelació amb la societat local.”
Moltes vegades el concepte turisme rural és utilitzat de manera indiferent per parlar
d’altres tipus de turisme com turisme de natura o turisme d’aventura. Cal puntualitzar
que tot i que els tres comparteixen l’espai on es desenvolupen (el medi natural) es
diferencien per la motivació que empeny al turista a realitzar un o altre tipus de
turisme:
-

Turisme de natura: visitar àrees naturals i observar els elements que les
integren.

-

Turisme actiu o d’aventura: realitzar activitats esportives a la natura.

-

Turisme rural: entrar en contacte amb entorns i activitats rurals.
1.3.2.1

Turisme rural a Catalunya

Per a fer un anàlisi preliminar de les característiques del sector del turisme rural
s’escollirà l’estat del sector a Catalunya, tant per la seva consolidació com per algunes
similituds que es poden establir amb el turisme rural a Menorca. Es presentaran
algunes dades que es troben en el treball El turisme rural a Catalunya: una aposta
mediambiental i de qualitat. Tot i que el document presenta dades del 2004 es creu
que es pot fer una valoració preliminar a partir d’aquestes.
L’oferta dels ETR (Establiments de Turisme Rural) a Catalunya ha crescut de manera
contínua des del 1986, passant de 48 establiments l’any 1986 a 1283 l’any 2004. En el
marc de l’oferta global d’establiments turístics a Catalunya i Espanya, els ETR
representaven el 27.6 i 36.1 % respectivament.
A diferència d’hotels, càmpings i apartaments turístics els ETR tenen una menor
estacionalitat, ja que són ocupats molts caps de setmana durant l’any tant durant
l’hivern i tardor com durant l’estiu.
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La proximitat a indrets d’interès natural o conjunts històrics es un tret comú en
la majoria de ETR a Catalunya. L’any 2003 un 22,3% dels ETR es trobaven en un parc
natural o zona protegida i un 19,7% hi estaven a 5 km o menys.
El perfil de turista que s’allotja en ETR a Catalunya és el de turistes nacionals,
principalment catalans, entre 30 i 40 anys, de classe mitjana – alta, amb un bon nivell
cultural i que viatgen amb la família o els amics. Busquen tranquil·litat i valoren
sobretot la natura i la relació qualitat - preu dels establiments.
Una de les característiques que ofereix el turisme rural i que el caracteritza és la
possibilitat de realitzar activitats que posen al turista en contacte amb la realitat i els
costums locals. A Catalunya molts ETR també ofereixen la possibilitat de comprar
productes típics de la regió, com embotits, formatges, carn, melmelades o
promocionen la venda d’aquests productes en els establiments mercantils de la zona,
afavorint així una distribució dels ingressos del turisme entre els diferents negocis
locals.
Pel que fa a les activitats complementàries dels ETR, en la majoria de casos els
propietaris de l’allotjament són simples intermediaris que posen en contacte als clients
amb les empreses locals que ofereixen activitats de natura, com ciclisme, ràfting,
equitació,etc. Alguns ETR si que ofereixen la possibilitat de visitar les seves
instal·lacions agrícoles o ramaderes en el cas de què les tinguin.
1.3.2.2

Turisme rural a Menorca

Les característiques naturals i socioculturals de Menorca perfilen a l’illa com un destí
òptim per al turisme rural i altres tipus de turisme que s’emmarquin dins de topologies
turístiques sostenibles. Veiem doncs algunes d’aquestes característiques que
condicionen l’estat actual del turisme rural a l’illa Balear.
1.3.2.2.1

Característiques naturals

La climatologia a Menorca és la típica d’una illa del mediterrani, amb hiverns suaus i
estius calorosos suavitzats en part pel factor marítim.
La geologia de l’illa és molt característica i divideix l’illa en dues meitats: la part nord o
Tramuntana, on trobem els materials més antics i que es caracteritza per un litoral molt
accidentat i amb petites elevacions, i la part sud o Migjorn de materials més recents i
amb una costa no tan accidentada i amb major abundància de platges de sorra blanca.
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La condició insular de Menorca provoca que s’hi puguin trobar diferents
espècies endèmiques pròpies de l’illa, tant de flora com de fauna. La sargantana
balear per exemple, és una espècie endèmica de l’illa que ha esdevingut icona
turística i que actualment es troba en tota mena de souvenirs menorquins. La riquesa
de biodiversitat de l’illa s’explica en part per la riquesa d’ecosistemes que hi podem
trobar: en les zones costaneres hi trobem ecosistemes dunars amb espècies halòfiles
adaptades a les condicions del litoral, com s’ha comentat, en la zona nord hi
predominen els ecosistemes de litoral rocós. També trobem zones humides
permanents com l’albufera des grau, i zones humides temporals com torrents o basses
temporals que constitueixen un hàbitat per a gran nombre d’espècies. Per últim, un
altre gran ecosistema de l’illa és el bosc mediterrani, poblat principalment per pinedes i
alzinars.
1.3.2.2.2. Característiques socioculturals
El paisatge menorquí és un paisatge humanitzat. Les successives rompudes dels
boscs primitius per al conreu o el bestiar han originat el mosaic agroforestal que
s’observa avui dia a l’illa. En aquest paisatge hi podem destacar construccions típiques
menorquines, com la xarxa quilomètrica de paret seca o algunes construccions per a
guardar-hi el gra o refugiar-hi el bestiar.
1.3.2.2.3 El turisme rural a Menorca els últims anys
Com s’ha comentat a l’inici, a Menorca el turisme de masses va trigar més a entrar que
en altres illes balears com Eivissa o Mallorca. Malgrat, avui dia es pot afirmar que el
turisme dirigeix l’evolució econòmica de l’illa amb un sector industrial i agrari que van
perdre molt de terreny per la crescuda del sector terciari.
El turisme a Menorca troba en la reserva de la biosfera el seu suport físic, és per això
que resulta de vital importància per aquest sector la creació de modalitats turístiques
que respectin al màxim la sostenibilitat del seu entorn, doncs d’ella en depèn en gran
mesura la viabilitat de molts establiments turístics. En aquest aspecte, modalitats
turístiques com l’ecoturisme, turisme etnològic o turisme d’aventura han guanyat molt
de pes enfront del tradicional turisme de sol i platja. Per les característiques socials i
culturals de l’illa i el seu marc natural, el turisme rural també s’ha establert com una
opció viable a l’illa.
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1.3.2.2.4. Establiments de turisme rural a l’illa de Menorca
Actualment a l’illa de Menorca hi podem trobar 17 establiments classificats com a
establiments d’agroturisme i 6 classificats com hotels rurals. Aquests 23 ETR es troben
concentrats sobretot a Mao, Ferreries i Ciutadella. Més endavant explicarem quina és
la diferència entre establiment d’agroturisme i hotel rural.
1.3.2.2.5. Associacions de turisme rural a l’illa de Menorca
El teixit associatiu de turisme rural a Menorca no es troba massa fonamentat, ja que no
existeix una associació representativa de tots els establiments de turisme rural de l’illa.
S’hi troben l’ Associació d’empresaris d’explotacions agràries de Menorca (AGRAME)
que recull fonamentalment els establiments classificats com hotels rurals. En l’àmbit
general de turisme si que s’hi troben associacions, com l’Associació Menorquina d’
Oci, serveis i Activitats turístiques (OCITUR-Menorca), la Fundació Destí dedicada a la
promoció turística de l’illa, o l’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME).

1.4. Marc legislatiu i normatiu
Per tal de contextualitzar el projecte en el marc jurídic existent i encabir-lo en la
legislació s’ha decidit analitzar els següents apartats:
-

Marc legislatiu espanyol. Introducció a la legislació espanyola en matèria de
turisme.

-

Marc legislatiu balear. Anàlisi de la legislació referent al turisme rural
pertanyent a la Llei 8/2012.

-

Figures de protecció de l’illa. Anàlisi de les conseqüències legislatives de
formar part d’una Reserva de la Biosfera, del Pla de Gestió dels Recursos
Naturals (PORN) del Parc Natural del S’Albufera des Grau, de la Xarxa Natura
2000.

-

Etiquetes ecològiques. Descripció dels diferents tipus d’etiquetes ecològiques
existents.

-

Sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental. Descripció del
funcionament d’un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental.
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1.4.1. Marc legislatiu espanyol
La legislació espanyola sobre turisme rural s’ha centrat bàsicament en l’allotjament i
les seves característiques, deixant de banda les activitats del medi rural o de l’entorn,
oferint així una visió parcial del que s’entén com a turisme rural.
La legislació en matèria de turisme, i per tant turisme rural, en l’estat espanyol
correspon a les comunitats autònomes. La manca de coordinació entre aquestes ha
provocat que cadascuna hagi legislat de manera diferent sobre les tipologies
d’allotjament de turisme rural (masia, cortijo, casa de labranza, hotel rural, allotjament
d’agroturisme, etc.). Aquest fet demostra la riquesa cultural de l’estat espanyol dins del
món rural, però també complica la comercialització del producte, ja que sovint els
potencials turistes es troben desorientats davant de l’allau de tipus d’allotjaments que
moltes vegades tenen les mateixes característiques però que es comercialitzen amb
diferent nom.

1.4.2. Marc legislatiu balear
A les illes balears el turisme, i per extensió el turisme rural, es troba regulat per la llei
8/2012 del 19 de juliol. Aquesta llei té per objectiu ordenar, planificar, promocionar i
fomentar el turisme i la qualitat en la prestació de serveis turístics de les illes balears.
El departament encarregat d’establir la normativa legal en matèria turística és la
conselleria de turisme i esports.
En la llei 8/2012 comentada anteriorment s’estableix una classificació dels diferents
tipus d’establiments a Menorca. Així diferenciem dues tipologies:
-

Hotels rurals: establiments que ofereixen el servei d’allotjament turístic i estan
ubicats en edificacions construïdes abans de l’1 de gener de 1940, situades en
sòl rústic i que disposen d’una superfície mínima de terreny de 49.000 m2, que
ha de quedar vinculada a l’activitat.

-

Agroturisme: establiments que ofereixen el servei d’allotjament turístic i estan
ubicats en edificacions construïdes abans de l’1 de gener de 1960, situades en
sòl rústic i en una finca o finques que tinguin una superfície mínima de 21.000
m2 i que constitueixin una explotació agrària, ramadera o forestal.

1.4.3. Figures de protecció de l’illa
En aquest apartat es descriuran les diferents figures de protecció aplicables a la zona
d’estudi. Per a fer-ho es presentaran els següents marcs legislatius:
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-

Menorca, Reserva de la Biosfera

-

Parc Natural de s’Albufera des Grau i Reserves Naturals

-

Xarxa Natura 2000

Menorca, Reserva de la Biosfera
L’illa de Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera el 8 d’octubre de 1993. La
figura de Reserva de la Biosfera pretén conservar la biodiversitat de la zona, fomentar
el desenvolupament social i econòmic del territori i mantenir els valors culturals
associats a la zona, per tant, va més enllà de la simple protecció del medi ambient, ja
que té una destacada visió social.
Per tal d’assolir els objectius de sostenibilitat ambiental i social el Consell Insular de
Menorca, responsable institucional de la Reserva, va decidir adherir-se al Club
Producto Turístico Reservas de la Biosfera Española el qual pretén desenvolupar
mètodes i estratègies que permetin fer compatible el desenvolupament d’un producte
turístic diferenciat amb el respecte a la sostenibilitat dels elements naturals i socials de
la Reserva i en el qual la finca de Mongofra en pot ser un punt de referència degut a la
seva privilegiada situació geogràfica.
Parc Natural de s’Albufera des Grau i Reserves Naturals
Tot i que les Reserves de la Biosfera no constitueixen espais protegits, totes tenen
com a nucli un espai natural protegit que en el cas de Menorca està conformat pel
Parc Natural de s’Albufera des Grau el qual conforma un 8% de la superfície total de la
Reserva. La finca de Mongofra Nou es troba dins d’aquesta àrea de nucli formant part
de l’Àrea Natural d’Especial Interès Me-6 la qual cosa indica la gran importància
ambiental de la finca i dels seus entorns i posa de manifest la necessitat d’adoptar un
model turístic respectable amb l’entorn natural.
El Parc Natural de s’Albufera des Grau va ser declarat l’any 1995 mitjançant el Decret
50/1995 després d’anys de mobilitzacions socials que demanaven la protecció de la
zona amb un alt valor de flora, fauna i paisatge. L’any 2003 es van ampliar els límits
del Parc fins a ocupar un total de 5.006 hectàrees, tant marines com terrestres; es va
aprovar el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural el qual pretén
preservar i millorar els aspectes ambientals que ofereix la zona; i es varen declarar
cinc Reserves Naturals (les illes d’Addaia, s’Estany, la bassa de Morella, es Prat i l’illa
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d’en Colom) amb l’objectiu de conservar els indrets especialment sensibles i
amb valors ambientals de gran interès.
Xarxa Natura 2000
El Parc Natural de s’Albufera des Grau, a més, també es troba protegit mitjançant la
Xarxa Natura 2000 la qual pretén garantir la biodiversitat de la zona mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna. A més la Xarxa Natura 2000
engloba tres figures de protecció com són les Zones Espacials de Conservació (ZEC),
els Llocs d’Interès Comunitari (LIC) i les Zones d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA). En
el Parc Natural de s’Albufera des Grau i, per tant, a la finca de Mongofra Nou hi trobem
les figures de protecció LIC, que protegeix les àrees amb hàbitats i espècies
representatives de la zona, i ZEPA, que protegeix aquelles àrees favorables per a la
conservació de les aus.

1.4.4. Etiquetes ecològiques
A la Unió Europea el sistema d’etiquetes ecològiques va iniciar-se l’any 1993 i es troba
regit pel Reglament CE 1980/2000. Aquestes es poden adquirir de forma voluntària
acreditant una sèrie de requisits, energètics, de consum d’aigua o de tractament de
residus entre molts altres, fixats prèviament. Les empreses que les obtenen
aconsegueixen un valor afegit per al seu producte o servei pel fet que les seves
accions en el cicle de vida del producte o en l’oferiment del servei són respectuoses
amb l’entorn. D’aquesta manera les etiquetes ecològiques es converteixen en una gran
eina de foment per a les bones pràctiques vers el medi ambient, ja que la seva
obtenció és valorada per als consumidors i pot ser un fet diferencial respecte la
competència la qual cosa incita a moltes empreses a aconseguir-les.
Existeixen gran varietat d’etiquetes ecològiques per a productes i serveis diferenciades
per tres tipus:
-

Tipus 1 (norma ISO 14024:1999, Ecoetiquetes). Sistema voluntari certificat per
a una entitat certificadora independent la qual certifica que aquell servei o
producte és respectuós amb el medi ambient. Entre elles hi trobem l’Etiqueta
Ecològica de la Unió Europea (ECOLABEL) de la qual se’n parlarà més
endavant, l’Ecoetiqueta Green Seal dels Estats Units instaurada des del 1989 i
que certifica prop de 40 productes o el Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya destinat a productes i serveis
respectuosos amb el medi ambient.
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-

Tipus 2 (norma ISO 14021, Autodeclaracions ambientals). En aquest
tipus d’etiqueta ecològica és el mateix fabricant o l’oferidor del servei el que
avala el caràcter ambiental del seu producte o servei mitjançant una icona o un
text. En aquest cas no hi ha una entitat certificadora que acrediti el caràcter
ambiental. Un exemple d’aplicació és el de l’empresa Carrefour amb el logotip
Carrefour ECO que acredita el caràcter mediambiental dels seus productes.

-

Tipus 3 (norma ISO 14025, Declaracions Ambientals). En aquests casos les
mateixes empreses presenten tot un seguit de dades corresponents al cicle de
vida del producte sota uns paràmetres fixats la qual cosa permet al consumidor
comparar el caràcter ambiental dels diferents productes. Aquesta anàlisi és
verificat per part d’una tercera part independent.

Centrant-se amb les etiquetes ecològiques aplicables al sector dels establiments
turístics s’hi troben varies opcions de certificació per part d’administracions o per part
d’institucions no governamentals. A Espanya se’n troben alguns casos com el ja citat
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental elaborat per la Generalitat de Catalunya, la
Biosphere Responsible Touism nascuda a Lanzarote o l’Etiqueta de Calidad Doñana
21 de la Comarca de Doñana (Andalusia).
En aquest cas se centrarà l’atenció en una de les ecoetiquetes amb més prestigi com
és l’Etiqueta Ecològica Europea (EEE o ECOLABEL). Mitjançant la Decisió
2009/578/CE la Unió Europea va fixar els criteris ecològics per a la concessió de la
EEE als serveis d’allotjament turístic i que s’agrupen en un total de 30 criteris
obligatoris agrupats en diferents temàtiques: energètics, aigua, detergents i
desinfectants, residus, gestió general i altres serveis. A més hi ha un total de 61 criteris
voluntaris que complementen els anteriors. Els objectius bàsics d’aquesta certificació
són la limitació de consum d’energia i aigua, la limitació de producció de residus, la
promoció d’ús d’energies renovables, substàncies menys nocives per al medi ambient i
l’establiment d’accions de comunicació i educació ambiental.

1.4.5. Sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals
Es troba regulat pel Reglament 761/2001/CE mitjançant el qual es promou la millora
del comportament ambiental de les empreses. És una eina de caràcter voluntari per a
les empreses i que, de la mateixa forma que les etiquetes ecològiques, ofereix a les
empreses que l’adopten un valor afegit per als seus productes o serveis. Va més enllà
de l’Etiqueta ecològica, ja que es tracta d’una millora continuada de l’empresa i una
millora en la implicació dels treballadors a més d’incentivar a afectar el mínim possible
al medi ambient. De la mateixa manera que en les etiquetes ecològiques de tipus 1 la

1. Antecedents

26

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”
certificació s’obté a través d’una entitat/persona externa a l’empresa. Es troben
dos tipus:
ISO 14001:2004 amb la qual s’obté un SGMA (Sistema de Gestió Mediambiental). La
seva obtenció ve conformada per una sèrie de passos que permeten la millora
continuada:
-

Anàlisi ambiental: s’identifiquen tots els aspectes que afecten el medi ambient i
els seus efectes sobre aquest.

-

Política ambiental:s’estableixen les prioritats i intencions ambientals de
l’empresa.

-

Planificació: s’estableixen els objectius, fites i programa ambiental.

-

Implantació: s’estableixen l’estructura i les responsabilitats, es forma al
personal i es completa el document del SGMA entre altres accions.

-

Comprovació i acció correctora abans de passar per l’auditoria.

-

Revisió per la direcció.

-

Declaració Ambiental: és l’instrument de comunicació amb les parts
interessades.

Sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) regulada pel Reglament CE
1221/2009. Segueix els mateixos passos que la ISO 14001:2004 però la diferència
radica en què al EMAS és obligatòria una avaluació ambiental inicial i existeixen les
auditories amb periodicitat fixades les quals coses no són obligatòries per a la ISO
14001:2004.
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2. Objectius del treball
S’ha cregut necessari dividir els objectius del treball en un objectiu principal de
caràcter més general i uns altres de més específics, categoritzats en dos blocs que es
consideren fonamentals. Pel que fa al primer objectiu es vol realitzar un projecte de
turisme sostenible a Mongofra Nou per tal de millorar i incrementar el nombre
d’accions i activitats realitzades per la fundació i que pugui disposar de més recursos.
Tant pel marc natural en el que es troba la finca com pel respecte i la involucració de la
fundació amb els valors de l’illa es condiciona qualsevol proposta turística al
compliment de criteris estrictes de sostenibilitat que no malmetin els valors naturals del
seu entorn.
Com s’acaba de comentar, s’han dividit els objectius específics en dos blocs.
Primerament es pretén definir quin és el model turístic més adequat per a Mongofra
Nou, una decisió que es prendrà en funció de l’estudi sobre el turisme rural a Menorca
i l’anàlisi de l’estat actual de la finca. Tot seguit es farà un treball d’adaptació amb un
seguit de propostes per a poder satisfer les necessitats del model escollit. Per últim es
vol estudiar la viabilitat d’adaptar la finca per a fer una feina d’educació ambiental amb
consonància amb el model turístic escollit.
El segon i últim bloc dels objectius específics neix amb la decisió d’augmentar la
sostenibilitat de la finca per a millorar les condicions ambientals i dotar-la d’un valor
afegit que la desmarqui de la resta dels establiments rurals de la zona. Per tant, un cop
decidit quina etiqueta implementar, es farà un estudi sobre quins són els requeriments
necessaris i quins d’ells es compleixen en l’actualitat. Tanmateix es farà un anàlisi de
la viabilitat per a implementar energies renovables amb l’horitzó de l’autosuficiència.
Per últim es volen reduir els impactes actuals que té la finca sobre el seu entorn
realitzant propostes que millorin aquesta situació.
A mode de síntesi, es presenta en la següent pàgina un diagrama (Figura 2.1) que
reflecteix l’estructura dels objectius desenvolupada anteriorment.
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Figura 2.1 Estructura dels objectius del projecte de turisme sostenible a Mongofra Nou. Autor:
Ecostaff
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3. Justificació del projecte
La realització d’aquest treball ha partit de la constatació d’una necessitat real que s’ha
intentat resoldre a partir d’una proposta fonamentada en criteris de sostenibilitat.
Aquesta necessitat real ha estat la implementació d’una activitat a la finca de Mongofra
Nou que permeti a la Fundació Rubió Tudurí generar uns ingressos que ajudin a reduir
els costos de la finca i a disposar de més recursos que li permetin seguir duent a terme
les activitats de promoció cultural que realitza en l’àmbit insular.
Així doncs, la Fundació Rubió Tudurí creu que la millor opció per les característiques
de la finca i el seu entorn natural seria una oferta d’activitat turística i és per això que
actualment es troba en tramitació la llicència per a convertir la finca de Mongofra Nou
en un establiment turístic. En aquest context, l’equip d’Ecostaff pretén aportar, com
s’ha comentat inicialment, uns criteris de sostenibilitat i una visió transversal al projecte
per a millorar la qualitat de l’oferta turística.
S’ha cregut necessari que la fundació s’ajustés a aquests criteris perquè els valors de
sostenibilitat (tant naturals com socials) són demandats cada vegada més per la
societat, especialment en aquelles comunitats que estableixen forts vincles identitaris
amb els seus paisatges i entorns naturals, com és el cas de l’illa de Menorca. Així
doncs la societat en general, i les menorquines en particular, exigeixen que qualsevol
activitat que es dugui a terme en un àmbit territorial respecti els valors naturals que en
moltes ocasions (especialment en el cas del turisme) la fan viable. En aquest sentit, el
paper referent de la fundació Rubió-Tudurí en la societat menorquina ha de ser
aprofitat per a què aquesta lideri apostes que facin viable el desenvolupament
econòmic i la conservació dels valors naturals de l’illa. A banda, i per complementar les
activitats que realitza la fundació, s’ha valorat dotar al futur allotjament turístic d’una
oferta d’activitats d’educació ambiental per tal d’aprofitar el potencial que presenta la
finca per a desenvolupar aquest tipus d’activitats i poder revertir un benefici cap a la
societat menorquina.
A part d’aquests criteris de caire ideològic, també s’han tingut en compte criteris de
viabilitat de la proposta turística, i s’ha resolt que un factor que faria destacar al futur
establiment turístic seria aquest respecte pels valors naturals que permetria als futurs
clients gaudir d’una experiència turística en els entorns del Parc Natural de s’Albufera
des Grau sense generar impactes negatius en el medi.
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4.

Metodologia

En aquest apartat del treball es presenta la metodologia emprada per a elaborar el
present projecte i que ha presentat dos eixos molt diferenciats com són la metodologia
de recerca d’informació i recopilació de dades i la metodologia d’anàlisi d’informació
que es descriuran a continuació:

Treball de recerca

Recerca d'informació i
recopillació de dades
Treball de camp

Metodologia

Anàlisi de la percepció

Mètodes de
caracterització i
qualificació propis

Anàlisi d'informació i
de resultats
Elaboració de fitxes

Cartografia

Figura 4.1. Estructuració de la metodologia del projecte. Autor:Ecostaff.

4.1.

Recerca d’informació i recopilació de dades

Per tal d’executar aquesta recerca i recopilació, la majoria feta abans i durant l’estada
a Mongofra Nou, s’ha dut a terme el treball de recerca i el treball de camp que es
definiran en els següents apartats.

4.1.1. Treball de recerca
El treball de recerca, realitzat majoritàriament abans de l’estada a la finca de Mongofra
Nou, ha consistit en la realització de les següents tasques:
-

Contextualització de la zona i de la seva situació socioeconòmica i recopilació
d’informació sobre les temàtiques del projecte com són el turisme, l’entorn
natural de la finca de Mongofra Nou o normatives aplicables al projecte entre
altres.
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-

Contextualització dels actors a entrevistar que serviran per a obtenir la
percepció sobre l’entorn del turisme rural a Menorca.

-

Complementació de la informació obtinguda amb contingut d’altres projectes
sobre la finca de Mongofra Nou tals com “Autosuficiència energètica i hídrica
de la masia de Mongofra Nou” i “Itinerari d’educació ambiental de les zones
dunars i de costa”.

4.1.2. Treball de camp
El treball de camp, realitzat durant l’estada a la finca de Mongofra Nou, ha consistit en
la realització de les següents tasques:
-

Reconeixement, caracterització, recull fotogràfic i elaboració de fitxes dels
entorns de la finca per tal de realitzar l’inventari dels entorns de la finca.

-

Reconeixement, caracterització, recull fotogràfic i elaboració de taules de recull
de la informació dels interiors i exteriors de la casa per tal de realitzar l’inventari
de la casa, l’inventari sobre possibles localitzacions per a la instal·lació
d’energies renovables, l’inventari sobre l’Etiqueta Ecològica Europea i l’anàlisi
de la finca de Mongofra Nou en clau turística.

-

Coneixement de la realitat de la finca gràcies al contacte amb els treballadors
per tal de millorar el present projecte.

-

Caracterització dels potencials de la finca per tal de realitzar l’anàlisi de la finca
de Mongofra Nou en clau turística.

-

Caracterització dels criteris necessaris per a aconseguir l’Etiqueta Ecològica
Europea mitjançant l’estudi sobre els banys, les bombetes, les finestres i les
calderes de la casa.

-

Entrevista a Sònia Sans, tècnica de Medi Ambient de l’Oficina de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Maó, amb la intenció de conèixer la percepció de
l’administració sobre l’entorn natural, el turisme, l’energia o l’educació entre
altres.

-

Entrevista amb Joan Juneda, cap de Secció de Medi Ambient del Consell
Insular de Menorca, amb la intenció de conèixer la percepció de l’administració
sobre el turisme, l’energia o l’educació entre altres.

-

Entrevista amb Anne SouronSepoi, auxiliar d’informació turística de l’Oficina de
Turisme de Maó, amb la intenció de conèixer la percepció de l’administració
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sobre el turisme, l’educació, l’entorn natural o les energies renovables
entre altres.
-

Entrevista amb Ricard Borràs, tècnic facultatiu del Parc Natural de s’Albufera
des Grau, amb la intenció de conèixer la percepció de l’administració sobre el
Parc Natural, la normativa aplicable sobre l’entorn de la finca, el turisme que
rep el Parc Natural o informacions sobre la finca de Mongofra Nou entre altres.

-

Entrevistes amb responsables de les escoles CEIP Pere Casanoves, Col·legi
Salesià Sant Francesc de Sales, IES Maria Àngels Cardona, IES Pasqual
Calbó i Caldés i IES Tramuntana per tal de conèixer la percepció de les entitats
públiques i privades de Menorca sobre l’educació, les sortides de camp de les
escoles, el medi ambient o les energies renovables entre altres.

-

Entrevista amb Núria Llabrés, responsable dels projectes de Custòdia Agrària
del GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa), per tal de
conèixer la percepció de les entitats públiques i privades sobre l’educació
ambiental, l’energia o l’agrobotiga entre altres.

-

Entrevista a Joan Febrer, soci fundador de l’empresa de viatges enfocada al
camí de cavalls 40º Nord, per tal de conèixer la percepció de les entitats
públiques i privades sobre la demanda i tipologia dels clients de l’empresa, els
tipus d’allotjaments contractats, el turisme o el camí de cavalls entre altres.

-

Entrevista a Sebastià Pons, secretari d’AGRAME, per tal de conèixer la
percepció de les entitats públiques i privades sobre l’agricultura, la ramaderia,
l’oferta i demanda de productes o l’agroturisme entre altres.

-

Entrevistes amb responsables dels hotels rurals d’Alcaufar Vell, d’Es Mercadal,
de Morvedrà Nou, de Son Granot i de Son Tretze i amb responsables dels
establiments agroturístics de Binissaid, Ca na Xini, Biniatram i Llucmaçanes per
a conèixer la percepció de les entitats públiques i privades sobre aspectes
generals dels establiments, l’oferta de serveis i activitats, el negoci
agroramader, la demanda, l’energia, les ecoetiquetes, el turisme educatiu i el
camí de cavalls.

-

Entrevista amb Sònia Alonso, secretaria de la Fundació Rubió Tudurí, per
conèixer la percepció de la Fundació sobre l’agroturisme, les propostes pel
nostre projecte, l’opinió sobre les possibles propostes plantejades i l’opinió
sobre les possibles sinergies proposades.
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-

Realització d’un total de 78 enquestes a residents i de 51 enquestes a
turistes de la zona per tal de completar l’estudi sociològic pertanyent a la
percepció sobre l’entorn del turisme rural a Menorca. Amb elles es pretén
conèixer la percepció sobre aspectes generals del turisme, coneixement de la
zona del projecte, consum de productes locals i valoració del producte ofert.

-

Recompte de resultats de les enquestes i expressió dels resultats amb gràfics i
taules que facilitaran la posterior diagnosi.

4.2. Anàlisi d’informació i de resultats
Per tal d’executar aquesta anàlisi, la majoria feta després de l’estança a Mongofra
Nou, s’han dut a terme les següents metodologies:
-

Anàlisi de la percepció.

-

Mètodes de caracterització i qualificació propis.

-

Elaboració de fitxes i taules.

-

Cartografia.

4.2.1. Anàlisi de la percepció
A través de l’anàlisi de la percepció s’ha extret la informació de la percepció sobre el
turisme rural per part dels actors implicats la qual cosa servirà per a percebre la realitat
i el context del nostre projecte. Aquesta metodologia s’ha compost de diferents
tasques que es descriuen a continuació:
-

Definició de la percepció de cadascuna de les administracions entrevistades i
posterior extracció de les idees predominants per part de l’administració sobre
els temes tractats.

-

Definició de la percepció de les entitats públiques i privades entrevistades i
posterior extracció de les idees predominants per part de les entitats públiques
i privades sobre els temes tractats

-

Anàlisi dels resultats de les enquestes a residents i a turistes i comparació dels
temes tractats en ambdues enquestes.

-

Anàlisi conjunta de la percepció de les administracions, de les entitats
públiques i privades i de la societat mitjançant l’extracció de les idees
majoritàries dels actors implicats.
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4.2.2. Mètodes de caracterització i qualificació propis
Durant l’elaboració del projecte s’han utilitzats diversos mètodes de caracterització i
qualificació propis adaptats a les necessitats que requeria cada apartat. A continuació
es defineixen aquests mètodes:
-

Definició dels potencials de cadascuna de les zones dels entorns de la finca
mitjançant la visita a cadascuna d’elles; definició dels potencials de cadascun
dels possibles usos aplicables als entorns de la finca mitjançant el debat entre
els membres del grup; i grau de compliment dels possibles usos en les
diferents zones dels entorns de la finca mitjançant l’encreuament de les
anteriors taules.

-

Definició dels possibles usos dels interiors i exteriors de la casa i els seus
requeriments mitjançant el debat entre els membres del grup; definició dels
potencials de cadascuna de les zones de la casa mitjançant la visita i
caracterització de la casa; i grau de compliment dels possibles usos en
cadascuna de les zones de la casa mitjançant l’encreuament de les anteriors
taules.

-

Definició dels criteris de valoració i valoració numèrica de les possibles
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i d’energia eòlica mitjançant la recerca
d’informació i el debat entre els membres del grup; localització de les possibles
zones d’instal·lació mitjançant la visita a la casa; i valoració numèrica de
cadascuna de les zones proposades mitjançant la caracterització d’aquesta i el
debat entre els membres del grup.

-

Definició de cadascun dels tipus de turisme i els seus requeriments mitjançant
el debat entre els membres del grup; definició dels potencials de la finca en
clau turística i agrupació d’aquests en grups de potencials mitjançant la visita i
caracterització de la finca; compliment dels requeriments mitjançant els
potencials analitzats; compliment dels requeriments de cada tipus de turisme a
partir dels potencials analitzats.

4.2.3. Elaboració de fitxes
Mitjançant l’elaboració de fitxes es pretén sintetitzar i facilitar la presentació de la
informació i la seva anàlisi. S’ha utilitzat aquesta metodologia en les següents tasques:
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-

Caracterització dels entorns de la finca.

-

Elaboració de propostes de millora.

4.2.4. Cartografia
A través de la cartografia es pretén ajudar a la definició i síntesi de les següents
tasques:
-

Localització de les zones de la finca.

-

Localització de l’accessibilitat de la finca.

-

Localització i caracterització de les sales.

-

Realització de certes propostes de millora.
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5. Programació
A continuació es defineix la programació del projecte:
Taula 5.1. Programació general. Autor: Ecostaff..

SETMANES
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1*

Realització d’activitats / dates
Antecedents
Definició d’objectius
Justificació
Metodologia
Elaboració de la programació
Preparació del treball de camp
Treball de camp **
Resultats i discussió
Estudi etnològic de percepció dels actors implicats
Estudi sociològic
Inventari entorns
Inventari de la casa
Inventari d’energies renovables
Inventari d’etiqueta ecològica
Resultats i discussió
Conclusions
Propostes de millora
Biografia
Annex
Preparació de l’entregues i presentacions**
Revisió final del projecte
Entrega i defensa del projecte
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*Setmana 1: considerem com a setmana 1 la setmana del 26 de febrer. Les setmanes considerades
estaran formades cadascuna per un total de 5 a 7 dies depenent de les circumstàncies.
**Treball de camp: S’especifica a la taula 5.2.
** Preparació de les entregues i presentacions: ens referim a la elaboració dels documents a entregar i a
les presentacions de aquests documents.

5.1. Programació de la setmana a Menorca
A continuació definim a taula específica durant l’estada a Menorca:
Taula 5.2. Programació de l’estada a Menorca. Autor: Ecostaff..

Dissabte

Divendres

Dijous

Dimecres

Dimarts

Dilluns

Realització d’activitat / dies

Entrevista a l’Oficina de Medi Ambient de l’ajuntament de Maó
Entrevista al Departament de medi Ambient del Consell Insular
Entrevista a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Maó
Entrevista al Parc Natural de S’albufera des Grau
Entrevistes a escoles de Menorca
Entrevista al GOB
Entrevista a 40ªN
Entrevista a AGRAME
Entrevista a establiments rurals
Entrevista a la Fundació Rubió i Tudurí
Enquestes a turistes i residents
Visita de la casa
Caracterització de la casa
Vista als entorns
Reunions organitzatives i de debat
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6. Resultats i discussió
Per tal de respondre als objectius formulats a l’inici del treball s’ha dut a terme una
recopilació d’informacions i una posterior discussió dels resultats obtinguts. Els
principals temes d’anàlisi s’han agrupat en dues àrees d’estudi (Figura 6.1):
-

Percepció sobre l’entorn del turisme rural a Menorca: inclou un estudi etnològic
i un estudi sociològic on es recullen les valoracions de diferents actors.

-

Finca de Mongofra Nou: s’estudien els entorns naturals de la finca de
Mongofra, els equipaments interiors i exteriors de la casa de Mongofra, l’anàlisi
de la implementació d’energies renovables, l’estudi dels requeriments de
l’etiqueta ecològica i l’anàlisi de la finca de Mongofra en clau turística.

Després de recopilar informacions sobre cada temàtica s’ha realitzat un treball de
diagnosi per discutir i valorar els resultats obtinguts per poder realitzar, en fases
posteriors del treball, propostes de millora que permetin consolidar un model de
turisme sostenible.

Percepció
sobre l'entorn
del turisme
rural a Menorca

Estudi etnològic de
percepció

Estudi sociològic

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies
renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes
ecològica

POPOSTES DE MILLORA

Inventari i diagnosi
de la casa

CONCLUSIONS

Inventari i diagnosi
entorns

RESULTATS I
DISCUSIÓ

Anàlisi en clau
turística
Figura 6.1. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6. Autor:
Ecostaff

6. Resultats i discussió

39

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

6.1 Percepció sobre l’entorn del turisme rural a Menorca
En aquesta part s’intenta obtenir la percepció dels diferents actors presents a l’illa. Per
a fer-ho es fan dos tipus d’estudis: l’etnològic i el sociològic. D’aquesta manera es
pretén entendre el context socioeconòmic que envolta el present projecte. En l’estudi
etnològic s’ha fet una anàlisi de les entrevistes realitzades i una posterior diagnosi de
la percepció de l’administració i de la percepció de les entitats públiques i privades; i
en l’estudi sociològic s’han analitzat les enquestes realitzades als residents i als
turistes per a fer-ne posteriorment una diagnosi.
Un cop analitzades i diagnosticades cadascuna de les parts es procedeix a realitzar
una diagnosi integrada de la percepció dels actors sobre els temes tractats que ens
permetrà millorar la qualitat de la proposta i adaptar-la a les necessitats dels actors
implicats (Figura 6.2).

ENTITATS PÚBLIQUES I
PRIVADES
-Escoles

ADMINISTRACIÓ

-GOB
-Empresa 40º Nord
-AGRAME
-Establiments de turisme rural
-Fundació Rubió Tudurí

-Oficina de M.A. de
l'Ajuntament de Maó
-Departament de M.A. del
Consell Insular
-Oficina de Turisme de Maó
-Parc Natural de s'Albufera
des Grau

SOCIETAT
-Opinió dels residents
-Opinió dels turistes

DIAGNOSI
INTEGRADA
DE LA
PERCEPCIÓ

Figura 6.2. Diagrama de percepció sobre l’entorn del turisme rural a Menorca. Autor: Ecostaff.
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6.1.1 Estudi etnològic de percepció dels diferents actors implicats

Percepció sobre
l'entorn del
turisme rural a
Menorca

Estudi etnològic de
percepció

Estudi sociològic

Inventari i diagnosi
entorns

RESULTATS I
DISCUSIÓ

Inventari i diagnosi
de la casa

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies
renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes
ecològica
Anàlisi en clau
turística

Figura 6.3. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6.1.1. Autor: Ecostaff.

Per a la comprensió del context econòmic, administratiu i les possibles sinèrgies del
projecte es pretén conèixer la percepció del conjunt d’actors més rellevants.
Per tant, a continuació es realitza un estudi etnològic de diferents àmbits. En primer
lloc s’analitzarà la percepció de l’administració pel que fa al turisme, el medi ambient i
l’educació. I en segon lloc es coneixerà la percepció de la resta d’actors públics i
privats que puguin tenir relació amb la proposta del projecte ja siguin del sector turístic,
educatiu, ecologista o empresarial.
6.1.1.1 Percepció de l’ Administració
L’objectiu d’aquest apartat és comprendre la percepció del sector administratiu
menorquí el qual resulta clau per entendre quin és l’estat actual del medi ambient i el
turisme a Menorca, i quines són les accions que està duent a terme l’administració en
aquestes dues matèries. Això permetrà adreçar la proposta turística cap a la direcció
en la qual treballa l’administració i entendre millor l’entorn del projecte. En l’anàlisi
d’aquest sector s’han conegut les opinions de quatre actors clau com són:
-

L’Oficina de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Maó
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-

El Departament de Medi Ambient del Consell Insular

-

L’Oficina de Turisme de Maó

-

El Parc Natural de S’ Albufera des Grau

En els següents apartats es realitzarà l’anàlisi parcial de la percepció de cada actor
implicat i l’anàlisi conjunt de la percepció de l’administració.
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6.1.1.1.1 Anàlisis de l’entrevista a l’Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Maó
L’objectiu d’aquesta entrevista és conèixer l’opinió sobre l’estat actual de la gestió del
medi ambient des del punt de vista de l’administració local de Maó.
Informació general de l’entrevista:
Nom:

Sònia Sans

Hora d’inici:

10:00h

Ocupació:

Tècnica de M. Ambient

Hora final:

10:20h

Lloc de l’entrevista:

Oficina

Data

21/04/15

Medi

Ambient

Ajuntament de Maó
Entrevistadors:

Miquel

Temes principals tractats:
Aspectes generals
-

Creu que no hi ha un bon nivell de preservació de l’illa. No és que no hi hagi
figures de protecció sinó que no es gestionen bé.

-

Pel que fa al medi ambient el punt fort de l’illa és el paisatge i el punt negatiu la
gestió, sobretot de l’aigua.

Naturalesa
-

Les coses que més valoren els turistes en general són l’hospitalitat, la cultura,
el clima, les platges i la natura. Els turistes estrangers en canvi, valoren més el
clima.

-

El camí de cavalls és un bon atractiu turístic però ells no hi gestionen cap
mesura de promoció.

Turisme
-

El turisme segueix sent de Sol i Platja. El que seria millor per a l’illa seria el
turisme cultural, de natura, actiu, etc.

-

El turisme té molt d’impacte sobre el medi a causa de l’alta intensitat durant un
període curt de temps.
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Energia
-

Des de l’administració es fa molt poc per a reduir els consums. S’haurien de
promocionar les energies renovables i l’estalvi energètic.

Educació
-

Les escoles fan diverses activitats en matèria de medi ambient.

-

És molt important que els nens coneguin els valors de l’illa i les noves energies
netes.

-

Des del Consorci de Residus i Energia es fan programes de visita al Parc Milà.

Conceptes clau:
-

El problema ambiental de Menorca no és pas que no existeixin figures de
protecció sinó que no es gestionen de manera correcta.

-

Es necessita més implicació per part de l’administració en temes de reducció
del consum, sobretot en aigua.
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6.1.1.1.2 Anàlisi de l’ entrevista al Departament de Medi Ambient del Consell
Insular
L’objectiu de l’elaboració d’aquesta entrevista ha estat la necessitat de veure quines
són les iniciatives o els projectes que estan en marxa des del Consell Insular de
Menorca, així es podrà avaluar en fases posteriors del projecte si el Consell Insular
podria ajudar sobre alguna pràctica sostenible la qual es podria dur a terme a la finca.
Informació general de l’entrevista:

Nom:

Joan Juaneda

Hora d’inici:

11:00h

Ocupació:

Cap de secció de medi

Hora final:

11:35h

Data:

21 / 04 /2015

ambient tècnic.
Lloc de l’entrevista:

Consell Insular

Entrevistadors:

Vladanka i Miquel

Temes principals tractats:
Aspectes generals
-

El Pla Territorial Insular es redacta amb la filosofia d’implantar mesures de
protecció i s’intenten aplicar temes de desenvolupament sostenible. També
desclassifica el sòl urbanitzable, ja que les places turístiques es
multiplicaven per deu. A més, protegeix el sòl rústic i regula el
desenvolupament urbà.

-

S’hauria de fer una revisió del Pla Territorial ja que té deu anys des de la
seva vigència.

Taula 6.1. Anàlisi dels punts forts i febles de Menorca. Autor: Ecostaff.

Punts febles
-

Temporada excessivament curta
Poca presència de les companyies de
baix cost
Excessiva dependència del turisme
britànic
Manca d’ofertes complementàries
específiques.
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Turisme
-

El millor turisme per l’illa seria un turisme de natura, ja que presenta moltes
potencialitats per ser el turisme dominant a l’illa.

-

El turisme de Sol i platja només permet crear llocs de treball de baixa
qualitat, estacionals i mal pagats. Només un turisme amb més valor afegit,
ambientalment responsable i culturalment actiu permetria allargar la
temporada i propiciar un creixement econòmic sòlid i més diversificat.

-

El camí de cavalls és un atractiu turístic, però ha d’haver-hi un major control
que el reguli, ja que últimament hi ha molta afluència de gent. Ha nascut
amb una necessitat defensiva i ara vol posar-se al servei amb tota la seva
integritat per a què tothom el pugui gaudir.

-

A Menorca podem trobar dos tipus de turisme:
o

El turisme de Sol i platja: sol ser el turisme estranger que solen
estar de l’hotel a la platja i de la platja a l’hotel.

o

El turisme de natura: és un nou tipus de turisme on els turistes
realitzen activitats d’aventura com Caiac i senderisme o turisme
cultural on es poden visitar jaciments arqueològics.

Energia
-

Menorca té unes dimensions fantàstiques per poder-hi construir plaques
fotovoltaiques, parcs eòlics o altres instal·lacions d’energies renovables, ja
que hi ha molt Sol i molt de vent. Si s’arribés a un 50% de renovables seria
tot un èxit.

-

Actualment no s’està realitzant cap projecte d’energies renovables.

Educació
-

Des del Consell Insular s’està duent a terme molt poca educació ambiental.

Conceptes clau:
-

El Pla Territorial es va fer amb la intenció de protegir les zones rústiques i
regular la construcció, tot i així s’ha de regular.

-

S’ha de potenciar el turisme actiu en contra del de Sol i platja, ja que aquest
últim provoca llocs de treball de baixa qualitat i impactes sobre el medi.

-

El camí de cavalls és un bon atractiu turístic però s’ha de regular el seu ús.

-

Tenim molt potencial per a energies renovables però actualment s’està fent
molt poca cosa, de la mateixa manera passa en matèria d’educació
ambiental.
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6.1.1.1.3 Anàlisi de l’entrevista a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Maó
L’objectiu d’aquesta entrevista és conèixer la visió sobre el turisme des de l’ Oficina
especialitzada en aquest tema de l’ Ajuntament de Maó. S’ha realitzat l’entrevista amb
aquest departament de l’administració local, ja que es creu que serà un bon
coneixedor de la situació actual del turisme en la zona d’estudi.
Informació general de l’entrevista:
Nom:

Anne M. SouronSepoi

Hora d’inici:

9.00 h

Ocupació:

Aux. d’informació turística

Hora final:

9.22h

Lloc de l’entrevista:

Oficina de Turisme de

Data

21/04/15

Maó
Entrevistadors:

Miquel

Temes principals tractats:
Turisme
-

El model actual de turisme a Menorca segueix essent un turisme de Sol i platja
però s’ està observant una tendència ascendent del turisme actiu, un tipus de
turisme que interessa a l’administració per a desestacionalitzar el turisme.

-

El turisme rural agrada però és molt car per a molts dels visitants.

-

Hi ha iniciatives per a adaptar algunes granges de pas pels senderistes del
camí de cavalls.

Educació
-

Actualment ja es fan sortides relacionades amb el medi ambient, per tant tot el
que impliqui conscienciació és positiu per al futur de l’illa.

Natura
-

Els turistes, els estrangers en especial, segueixen valorant sobretot el Sol i la
platja, tot i que són molt importants la natura, la cultura i l’hospitalitat de
Menorca.

-

El camí de cavalls és un atractiu turístic força important, de fet s’han fet
campanyes de difusió en fires (fundació Destí) i hi ha empreses estrangeres
que es dediquen a organitzar viatges entorn a aquest atractiu.
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Energies Renovables
-

El turisme té un impacte molt important en l’illa a causa de la quantitat i a la
concentració en un període de temps petit. Sobretot parlem de consum d’aigua,
ja que és un bé escàs de Menorca.

-

No es fan gaires coses per a solucionar els problemes de consum.

-

L’administració atorga la “Q de qualitat” com un certificat per aquells
establiments que compleix una sèrie de requisits.

Conceptes clau:
-

Interessa un model de turisme que desestacionalitzi l’actual turisme. El turisme
actiu seria un gran model de turisme.

-

Per al projecte és molt important conèixer la rellevància del camí de cavalls per
a Menorca. S’ha observat que el camí de cavalls es promociona en fires de
senderisme i en altres d’àmbit nacional.

-

També hi ha empreses que organitzen packs turístics entorn del camí de
cavalls, sobretot empreses alemanyes.
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6.1.1.1.4 Anàlisi de l’entrevista al Parc Natural de S’ Albufera des Grau
L’ objectiu d’aquesta entrevista ha estat aconseguir conèixer de primera mà els
serveis del Parc Natural, el funcionament d’aquest, les regulacions que existeixen dins
del Parc, els diferents tipus d’ofertes segons visitants i valoracions personals del tècnic
facultatiu.
Informació general de l’entrevista:
Nom:

Ricard Borràs

Hora d’inici:

12:16h

Ocupació:

Tècnic facultatiu del Parc

Hora final:

13:15h

Data:

22 / 4 / 2015

Natural
Lloc de l’entrevista:

Punt d’informació del Parc
Natural

Entrevistadors:

Marc, Miquel i Pere

Temes principals tractats:
Parc Natural
-

Les principals tasques que es fan al Parc Natural són educació ambiental,
interpretació ambiental, investigació, manteniment de la zona pública i
regulació de l’ús públic.

-

El Parc Natural ofereix atenció als visitants, educació ambiental, interpretació,
visites guiades, activitats obertes a tothom, activitats per a escoles i venda de
formatge, carn de vedella i vi a l’ agrobotiga.

-

La mida de la plantilla del Parc Natural és variable però de mitjana disposen de
dos informadors, dos educadors, un tècnic que no treballa a temps complet al
Parc, un director i tres membres de la brigada de manteniment.

-

Només tenen sinergies amb l’empresa de Caiac d’es Grau.

-

La valoració feta es divideix en dues etapes. La primera etapa que era durant
els anys 2011 i 2012 és positiva, ja que es van engegar nous projectes. Al
2013, arran de la fusió d’IBANAT (dedicada a la prevenció i extinció d’incendis)
i la part de l’administració de gestió dels espais naturals, es comencen a
produir retallades de personal i això provoca que la plantilla de treballadors
sigui variable i que la gestió del Parc es vegi afectada, ja que no donen l’abast.

-

Creu que per a millorar la gestió del Parc caldria més personal, regular
l’aparcament del far de Favàritx i la gran afluència que rep, augmentar la
vigilància al Parc i fer una regulació més estricta sobre el fondeig.
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Normativa
-

El Pla d’ Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de S’ Albufera des
Grau (a partir d’ara PORN) i el Pla Especial del Camí de Cavalls es contradiuen
en la definició d’alguns trams. Concretament en el tram que passa pel costat de
la finca de Mongofra veiem que des del Pla Especial es troba considerat com a
fragilitat mitjana, en canvi el PORN considera tots els trams que passen pel seu
interior com trams d’alta fragilitat i, ja que el PORN és superior jeràrquicament
al Pla Especial, el tram 3 és d’alta fragilitat.

-

En el tram 3 del camí de cavalls només poden anar grups de 8 cavalls, 8
ciclistes o 25 persones sempre i quan tinguin autorització del Consell Insular.
Per a grups majors es necessita també l’autorització del Parc Natural.

-

Entre les regulacions que trobem dins del Parc Natural destaquen: prohibició
de fer fondeig fora de les boies sempre que no sigui en una zona de
posidònies, prohibició de qualsevol ús als illots exceptuant l’ús científic,
prohibida la navegació en llacunes, necessària una autorització per a pescar en
les zones permeses, protecció dels sistemes dunars, prohibició de retirar
posidònies de les platges, possibilitat de necessitar regulacions específiques
per excursions i investigacions segons els criteris del tècnic i limitació de
l’aprofitament forestal que tan sols pot ser tradicional.

-

Actualment no hi ha subvencions per a les activitats agrícoles i ramaderes de
l’interior del Parc.

Visitants del Parc Natural
-

Venen bàsicament tres grans tipus de visitants: escoles, grups a fer visites
guiades i grups d’IMSERSO. A les escoles se’ls fan activitats educatives
concretes al temari que estiguin treballant. A les visites guiades se’ls fa una
explicació general del Parc. Els grups de la IMSERSO bàsicament van a visitar
el Far de Favàritx amb un guia propi mitjançant una autorització del Parc.

-

L’única oferta que es podria ampliar a causa de la gran demanda que hi ha és
la de les visites escolars, però amb els recursos actuals és molt difícil fer-ho.
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Informacions addicionals:
En Ricard va comentar que un projecte com aquest seria important per a ells, ja que
no tenen cap sinergia amb un establiment d’agroturisme i els agradaria tenir-ne un.
Una condició que posa per a establir en un futur una sinergia és el canvi del camí
d’entrada a la finca que des de fa forces anys travessa les salines i que si s’establís un
establiment turístic provocaria l’augment de cotxes a la zona i augmentaria, per tant,
l’impacte sobre la fauna de la zona. La solució que proposa és aprofitar el camí vell
d’entrada a la finca que comença abans d’arribar a les salines i que per tant reduiria
molt l’impacte sobre aquestes.
A més comenta que la Fundació Rubió Tudurí i el Parc Natural han tingut algunes
disputes i que una manera d’arreglar-ho, i que facilitaria molt la sinergia entre les dues
entitats, és el canvi del camí de cavalls que passa pels límits de la finca afectant a una
gran part de les salines a causa que en el seu moment la Fundació es va negar a què
aquest passés per dins de la seva finca. Aquest canvi provocaria que el camí passés
tan sols durant uns metres pel mig de les salines mitjançant un pas ja existent.
Conceptes clau:
-

Gran interès per part de l’entrevistat a què es dugui a terme aquest projecte per
a establir sinergies entre el Parc i la finca. Establint una sinergia una cosa a
canviar podria ser el pas del camí de cavalls que actualment passa per fora els
límits de la finca creant un gran impacte sobre les salines i que podria passar
per l’interior de la finca i travessant les salines per un pas existent i amb molt
menys impacte que l’actual.

-

Necessitat de modificacions en l’accessibilitat a la finca per tal de reduir
l’impacte sobre les salines. Ens proposa la reobertura del camí vell d’entrada a
la finca.

-

Tot i que la tendència fa uns anys era molt bona, actualment el Parc Natural
pateix les retallades en els seus pressupostos i això provoca disminució de
treballadors i falta de projectes com per exemple subvencions a les activitats
agrícoles i ramaderes de dins del Parc Natural.

-

El tram 3 del camí de cavalls, que passa pels límits de la finca, està declarat
d’alta fragilitat i, per tant, Els grups inferiors a 8 cavalls, 8 ciclistes o 25
persones necessiten l’autorització del Consell Insular i els grups majors als
citats necessiten també l’autorització del Parc Natural.

-

Trobem tot un seguit de regulacions dins del Parc Natural com la prohibició de
fer fondeig fora de les boies sempre que no sigui en una zona de posidònies, la
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prohibició de qualsevol ús als illots exceptuant l’ús científic, la prohibició de la
navegació en llacunes, la necessitat d’una autorització per a pescar en les
zones permeses, la protecció dels sistemes dunars, la prohibició de retirar
posidònies de les platges, la possibilitat de necessitar regulacions específiques
per excursions i investigacions segons els criteris del tècnic i la limitació de
l’aprofitament forestal que tan sols pot ser tradicional.
-

Les visites escolars disposen d’una visita específica als seus interessos, els
grups de visites guiades se’ls mostra una visió general del Parc Natural i els
grups d’IMSERSO majoritàriament visiten el far de Favàritx. L’única oferta
ampliable és la de les visites escolars.
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6.1.1.1.5 Diagnosi de la percepció de l’administració
Per a realitzar aquesta diagnosi realitzarem un seguit de taules diferenciades per
temàtiques, on es veurà reflectida l’opinió dels quatre actors de l’àmbit administratiu.
Els temes analitzats són:
-

Altres aspectes rellevant

-

Normativa i planejament

-

Turisme

-

Natura

-

Educació

-

Energia

Tot seguit, amb l’ajuda proporcionada per les taules es farà una anàlisi de la tendència
en el conjunt dels actors. D’aquesta manera s’observarà l’estat actual i la visió de futur
de les diferents temàtiques d’interès pel projecte.
Percepció sobre altres aspectes rellevants
Taula 6.2. Percepció de l’administració sobre altres aspectes rellevants. Autor: Ecostaff

Actor
Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Maó

Percepció sobre aspectes rellevants
- Mala gestió de les figures de protecció

Departament de Medi Ambient del Consell
Insular

- Es treballa per a reduir el sòl urbanitzable
- La Reserva de la Biosfera és un punt fort
de l’illa

Oficina de Turisme de Maó

-

Parc Natural de S’Albufera des Grau

- Retallades en els pressupostos dels últims
anys que comporten retallades en el
personal i en els projectes
- Falta de control i regulació en el Parc a
causa de la falta de personal

Tal com es veu a la taula 6.2 a causa del moment econòmic actual s’estan reduint els
pressupostos en matèria de gestió dels espais naturals protegits, la qual cosa
comporta una retallada de la plantilla de treballadors del Parc Natural i una disminució
de l’efectivitat en la protecció dels seus valors, sobretot pel que fa al control i a la
regulació.
Tanmateix, des de l’administració es treballa en l’àmbit insular per a reduir els metres
quadrats destinats a sòl urbanitzable per augmentar així la protecció del medi natural
menorquí.
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Percepció sobre normativa i planejament
Taula 6.3. Percepció de l’administració sobre normativa i planejament. Autor: Ecostaff

Actor

Percepció sobre la normativa i
planejament

Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó
Departament de Medi Ambient del Consell
Insular

- S’ha de revisar el Pla Territorial amb
l’objectiu de reduir el sòl urbanitzable

Oficina de Turisme de Maó

Parc Natural de S’Albufera des Grau

- El PORN i el Pla Especial del Camí de
Cavalls es contradiuen pel que fa a la
fragilitat dels trams del camí
- A causa de les retallades ja no
existeixen les ajudes a les activitats
agrícoles i ramaderes dins el Parc

A causa de la situació econòmica actual s’estan realitzant retallades en els
pressupostos destinats a la preservació del mosaic agroforestal de la zona la qual
cosa afecta a l’activitat agroramadera de la finca de Mongofra Nou.
S’ha observat que el Pla Especial del Camí de Cavalls i el PORN del Parc Natural de
S’Albufera des Grau es contradiuen en la definició de la fragilitat dels trams que
passen pel Parc. El primer considera que els dos trams que passen per l’interior del
Parc tenen una fragilitat mitjana mentre que el segon els considera d’alta fragilitat. Això
comporta un canvi en la regulació de les activitats que es poden dur a terme en la
zona del present projecte: només es permet el pas a grups inferiors a vuit cavalls, a
vuit ciclistes o a vint-i-cinc senderistes, amb autorització prèvia per part del Consell
Insular. Per a grups majors també es necessita prèvia autorització.
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Percepció sobre el turisme a Menorca
Taula 6.4.Percepció de l’administració sobre turisme. Autor: Ecostaff

Actor

Percepció sobre el turisme

Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Maó

- S’aposta pel turisme de natura i cultura enfront
del turisme actual de Sol i platja
- Alt impacte del turisme actual a causa de la
seva intensitat i la seva concentració

Departament de Medi Ambient del Consell
Insular

- S’aposta pel turisme de natura i cultural
- El turisme actual crea llocs de treball de baixa
qualitat
- El camí de cavalls és un gran atractiu turístic
que s’hauria d’augmentar el control d’afluència

Oficina de Turisme de Maó

- Es vol un tipus de turisme que desestacionalitzi
l’actual
- S’aposta pel turisme actiu, que creu que està
en creixement
- El camí de cavalls s’està potenciant per
fundacions en les fires de turisme nacionals i
internacionals

Parc Natural de S’Albufera des Grau

- Els principals visitants del Parc Natural són les
escoles, els grups de l’IMSERSO i d’altres
grups
- L’única oferta ampliable seria per a la demanda
escolar

Per part de l’administració s’aposta per canviar el model de turisme actual estacional,
basat en el Sol i la platja, i dirigir-lo cap a un turisme cultural i de natura que permeti
desestacionalitzar el turisme característic de Menorca.
El turisme actual té un gran impacte sobre el medi ambient i a més crea llocs de treball
de baixa qualitat. L’administració vol una solució a aquests problemes tot i que
actualment no hi fa grans actuacions.
El camí de cavalls es considera un valor turístic rellevant i en creixement tot i que hi fa
falta una regulació en el pas. A la vegada s’està potenciant per part de certes
fundacions, la qual cosa fa indicar una tendència a l’alça pel que fa a aquest valor.
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Percepció sobre la natura a Menorca
Taula 6.5. Percepció de l’administració sobre aspectes naturals. Autor: Ecostaff

Actor
Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Maó
Departament de Medi Ambient del Consell
Insular

Percepció sobre la natura
- El paisatge de l’illa és un punt positiu de
Menorca mentre que la gestió del consum de
l’aigua és un punt negatiu
-

Oficina de Turisme de Maó

- Els turistes estrangers valoren molt el Sol i la
platja de l’illa però també la natura i paisatge
d’aquesta

Parc Natural de S’Albufera des Grau

- Es realitza educació ambiental, interpretació
ambiental i investigació entre altres
- S’aposta per un canvi del camí d’accés a la
finca de Mongofra Nou i del camí de cavalls

Des de l’administració es comenta que l’aigua és un bé escàs a l’illa i que s’han de
prendre mesures de gestió i promoció d’estalvi. Aquestes mesures sobretot haurien
d’anar encarades a controlar el consum d’aigua per part del turisme.
S’ha observat que l’actual camí d’accés a la finca de Mongofra Nou i el pas del camí
de cavalls que passa per la zona tenen un alt impacte sobre la flora i fauna de les
salines. Des del Parc Natural s’aposta per a recuperar el camí vell d’accés a la finca
que passa per fora de les salines i que, per tant, reduiria totalment l’impacte sobre la
fauna. A més també aposten pel canvi del camí de cavalls fent-lo passar per dins de la
finca i travessant les salines per un pas existent reduint així els metres del camí de
cavalls que passa pel voltant d’aquestes. Aquests canvis creuen que ajudarien molt a
millorar les relacions de la Fundació amb el Parc Natural i així establir possibles
sinergies en un futur.
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Percepció sobre l’educació ambiental a Menorca
Taula 6.6. Percepció de l’administració sobre educació ambiental. Autor: Ecostaff.

Actor

Percepció sobre l’educació ambiental

Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Maó

- Des de les escoles es valora molt la feina feta
a les escoles en matèria ambiental
- Des del Consorci de Residus i Energia es fan
programes de visites al Parc des Milà

Departament de Medi Ambient del Consell
Insular

- Des del Consell Insular no s’aposta gaire per
l’educació ambiental

Oficina de Turisme de Maó

- Des de l’Oficina es valora molt la feina feta a
les escoles en matèria ambiental

Parc Natural de S’Albufera des Grau

- Es creu que l’oferta educativa per a escoles
pel Parc Natural es podria ampliar
- La temàtica de les visites escolars es
consensua amb les escoles per tal de veure el
temari tractat durant l’any escolar

Es valora molt positivament la feina en educació ambiental feta per les escoles tant en
quantitat com en qualitat per tal d’augmentar la conscienciació ambiental de les futures
generacions.
El Parc Natural és un gran focus d’educació ambiental a l’illa de Menorca i per tant rep
una gran afluència de visitants, tan escolars com adults, interessats a rebre educació
ambiental sobre la zona. Per altra banda es creu que únicament es pot potenciar
l’oferta escolar del Parc Natural, ja que l’altre gran grup de visitats, l’IMSERSO, segons
es comenta des del Parc Natural, tan sols estan interessats en la visita al Far de
Favàritx.
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Percepció sobre el consum i gestió de l’energia a Menorca
Taula 6.7. Percepció de l’administració sobre consum i gestió de l’energia. Autor: Ecostaff.

Actor

Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Maó

Departament de Medi Ambient del Consell
Insular

Oficina de Turisme de Maó

Percepció sobre l’energia
- S’hauria de fomentar la reducció del consum
d’aigua
- S’hauria de fomentar l’estalvi energètic i les
energies renovables
- Es duen a terme poques actuacions en
matèria energètica
- Es vol potenciar l’instal·lació d’energies
renovables, sobretot de plaques solars
fotovoltaiques
- Poques mesures per part de l’administriació en
matèria d’estalvi energètic i energies
renovables

Parc Natural de S’Albufera des Grau

-

Des de l’administració es reconeix que es duen a terme poques mesures per part de
l’administració en el foment de les energies renovables, la reducció del consum
energètic i la reducció del consum d’aigua. Tot i que no s’executen les mesures
necessàries des de l’administració es tenen clars els punts on cal actuar:
-

Fomentar l’estalvi energètic.

-

Fomentar la reducció en el consum d’aigua.

-

Potenciar l’instal·lació d’energies renovables especialment l’energia solar
fotovoltaica.
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6.1.1.2 Percepció de les entitats públiques i privades
L’objectiu d’aquest apartat és comprendre la percepció de les entitats públiques i
privades les quals són imprescindibles per a entendre la realitat sobre les temàtiques
tractades en el projecte. Això permetrà enriquir la proposta tenint en compte la
percepció de les entitats
A continuació es descriuen les entitats públiques i privades entrevistades:
Taula 6.8. Recopilació de les característiques generals de les entitats públiques i privades
entrevistades. Autor: Ecostaff.

Entitat

Característiques generals

Escoles

- De les cinc escoles entrevistades dos fan educació infantil i
primària, una fa primària i ESO i dos fan ESO, Batxillerat i
Formació Professional
- Totes són publiques menys una que és concertada
- Tres d’elles van dels 450 als 600 alumnes, una en té 980 i l’altre 62
- El nombre de professors va dels 36 als 97 professors en totes
menys en una que en té 8

GOB

El GOB és una entitat ecologista que treballa en quatre grans
temàtiques:
- Política ambiental
- Preservació de la biodiversitat
- Educació ambiental
- Custòdia del territori

40º Nord

Empresa especialitzada a oferir serveis logístics, de transport i de
recerca i reserva d’allotjaments pels senderistes del camí de cavalls

AGRAME

És l’associació d’empresaris agraris de Menorca que ofereix serveis
d’assessorament fiscal i laboral i representa els interessos dels
associats.

Establiments de turisme rural

Fundació Rubió Tudurí
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- 5 hotels rurals
- 4 establiments d’agroturisme
Entitat per la qual es fa el projecte i que té com a objectius fomentar:
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- La divulgació científica i tècnica
- L’esport
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6.1.1.2.1 Anàlisi de les escoles de Menorca
L’objectiu de l’elaboració d’aquest inventari ha estat la necessitat de constatar les
activitats relacionades amb el medi ambient que es duen a terme en diferents centres
d’ensenyament de Menorca per poder avaluar en fases posteriors del projecte si la
realització d’ activitats de caire educatiu a Mongofra Nou tindria una bona acollida
entre la comunitat educativa de l’illa i completar així els objectius de l’estudi de la
viabilitat d’educació ambiental.
Les preguntes realitzades s’han classificat en cinc grans grups:
-

Aspectes generals

-

Educació

-

Sortides de Camp

-

Medi ambient

-

Energies renovables

La mostra d’escoles analitzades ha estat de sis centres distribuïts entre Maó,
Ciutadella i Favàritx. Les entrevistes es van realitzar entre els dies 21 i 24 d’abril de
2015.
A continuació es presenta una taula que condensa de manera resumida les respostes
obtingudes a les principals preguntes realitzades. En l’annex d’aquest mateix treball es
poden trobar les entrevistes completes.
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Taula 6.9. Recull de respostes obtingudes de les diferents escoles. Autor: Ecostaff.

PREGUNTES REALITZADES

Línies major nº sortides MA

Visita PN s’Albufera des Grau

Conveni entitats

Coses a potenciar

sortides ramaderia -agricultura

Sortides energ.renovables

Línies major nº sortides renov.

Potenciar renov. ?

visita al parc eòlic des Milà

Valoració oferta

Si
Bo

-

Si

No

-

Si

Si

Primària

si

No

Completa

Si

Biosfera
Plantes
Ecosistemes

1 – 2 de
Medi
Ambient

Dept.
de
Biologia

Transp.

Si
Bo

Primàri
a

Si

No

Activitats
4t ESO

Si

Si

Totes

si

No

Completa

Si

Reciclatge
Pràctiques
sostenibles

Transp.

Si
Bo

Primàri
a

Si

Secundàri
a
FP

No

Manca
activitats
agricultura
i ramaderia

80

8

Línies

Titularitat

1
2

ESO
Primària

Conc
ertat

469

40

3

ESO
Batx.
FP

Públi
c

4

ESO
Batx.
FP

Públi
c

600

Primària i
infantil

Públi
c

62

97

Sortides MA/Valoració

Transp.

36

Temes MA tractats

Professors

475

Àrea MA

2-3

Professors

Costos sortides

Valoració

Responsable sortides

Energies renovables

No

Públi
c

Alumnes

Medi Ambient

Reciclatge
Reducció residus
Hort
Compostadora

Infantil
Primària

980

Sortides de camp

Sortides/any

Educació

5

E SCOLES

Dades generals

Moltes

Dept.

Si

Reciclatge
Reducció consum
Mobilitat
sostenible

5-6

Comissió
ambiental
o
professors

Transp.

Si
Bo

Si

Reciclatge,
reutilització, Parc
Natural

Bastants

Coord.
medi
ambient

Transp.

Si
Bo

-

-

Si

No

Agricultura
Ramaderia

Si

Si

Si

No

-

Si

Si

FP

si

Si

Manca de
cases de
colònies
amb
activitats

Si

Si

-

Si

Si

Totes

Si

Si

Completa

Escola 1: CP Pere Casasnova; Escola 2: Col.legi Salesià Sant Frances de Sales; Escola 3: IES M. Àngels Cardona; Escola 4: IES Pasqual Calbó iCaldés;
Escola 5: IES Tramuntana
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6.1.1.2.2. Anàlisi de l’entrevista al GOB
A l’hora de fer l’estudi sobre el disseny d’una finca més sostenible i educativa s’ha
considerat necessari la consulta d’informació a través d’una entrevista el Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Menorca), que és una entitat no
lucrativa que té com a objectiu bàsic promoure la defensa dels valors ambientals i
l’equilibri entre les activitats humanes i la conservació de la naturalesa. S’ha pensat
amb aquesta organització, ja que persegueix un seguit d’interessos semblants als que
es volen aplicar al projecte de la finca de Mongofra Nou.
Informació general de l’entrevista:

Nom:

Núria

Hora d’inici:

18:00h

Ocupació:

Responsable dels projectes de
custòdia agrària

Hora final:

19:05h

Lloc de
l’entrevista:

Punt d’informació del GOB

Data:

22/ 4 / 2015

Entrevistadors:

Vladanka i Miguel

Temes principals tractats:
Temàtiques que treballa el GOB
-

Política ambiental: incideix en l’ús que es fa del territori i els recursos naturals,
analitza les conseqüències de les activitats humanes i promou alternatives
orientades a la sostenibilitat.

-

Biodiversitat: s'orienta cap al coneixement i la conservació de la fauna i flora
silvestres, prioritza les actuacions de preservació i intenta cobrir espais
desatesos per altres agents públics o privats.

-

Educació ambiental: dissenya i ofereix iniciatives de formació per a públics
diversos en una aposta per la conscienciació social a favor del medi ambient.

-

Custòdia del territori: la filosofia de la custòdia del territori, que intenta implicar
la iniciativa privada voluntària en la conservació del medi ambient.
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Educació ambiental
-

Tipus d’activitats que ofereixen: Servei d’Educació ambiental, Edició de
materials, ambientalització de centres, Centre de la Natura de Menorca, Molí
del GOB i A Peu: Programa d’excursions públiques.

-

Edats per a realitzar les activitats: Des d’Educació infantil a adults.

-

Activitats dintre l’aula (per escoles): Sí, sobretot xerrades i tallers.

-

Fora l’aula (per escoles): Sí, realitzen moltes activitats, adequades a cada
entorn natural.

-

Cursos i formació: Sí, algunes que s’ofereixen i altres a petició del client.

-

Participació en altres establiments turístics: Sí, però només amb alguna
formació dels treballadors. Tenen moltes ganes d’iniciar nous projectes amb
establiments agroturístics.

Energies
-

Sector elèctric a Menorca: des que la UNESCO l’any 1993 declarés Menorca
reserva de la biosfera i juntament amb la potencialitat de l’illa van fer que
l’obtenció d’energia a partir de fonts renovables comencessin a prendre
importància cada cop més. Tot i així, per raons econòmiques en els últims anys
han conduït al desaprofitament d’aquesta potencialitat. Una de les raons es deu
al propi cost de les instal·lacions, però la raó principal consisteix en la retirada
de les subvencions per part de l’administració.

-

Administració i energies renovables: Poques ajudes econòmiques i retirada de
subvencions.

-

Polítiques dutes a terme:Campanya “Posa’t les plaques”.

Agrobotiga
-

Custòdia del Territori: Pretén recuperar la iniciativa privada i voluntària en la
conservació dels valors ambientals.

-

Productes que més es venen: Llet, formatge, carn de vaca menorquina o
xerolesa, bens horta i ous. També venem vi negre i vi negre roure, vi blanc i vi
rosat.

-

Valoració de productes ecològics: Cada vegada la societat ho valora més, però
cal tenir en compte el seu cost.

-

Perfil de client habitual:Menorquí /na i turista.
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Conceptes clau
-

L’associació té molt de potencial per realitzar activitats d’educació ambiental
dintre de la finca de Mongofra.

-

A Menorca hi ha poques instal·lacions d’energies renovables que estiguin
preparades per realitzar visites.

-

L’agrobotiga ajuda a patrocinar els establiments venent els seus productes,
sense ànim de lucre.
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6.1.1.2.3 Anàlisi de l’entrevista a 40 ºN
En el treball de documentació previ a l’estada a Menorca es va constatar que un gran
atractiu turístic de Menorca que impulsava a molta gent a visitar-la era el camí de
cavalls, ja que oferia la possibilitat de contemplar tot el litoral de l’illa (un altre gran
atractiu turístic) alhora que es realitzava una activitat de lleure a la que hi està
aficionada molta gent. Així doncs s’ha considerat necessari consultar l’opinió i els
coneixements d’alguna institució o empresa especialitzada en el tema que pogués
donar informació una mica més detallada sobre quins són els tipus de turistes que
realitzen aquestes activitats, què hi busquen, quines són les seves preferències, etc.
S’ha escollit a 40º N, ja que és una empresa especialitzada a oferir serveis per a
realitzar el camí de cavalls, tals com servei logístic , de transport, recerca i reserva
d’allotjaments entre d’altres.
L’entrevista s’ha estructurat en 3 eixos: primer de tot conèixer una mica més en
profunditat l’activitat de l’empresa, ja que sembla un projecte innovador que podria
establir sinergies amb la proposta. La segona part està enfocada en conèixer quines
eren les preferències en allotjament que tenien els clients de 40º N que indirectament
eren usuaris del camí de cavalls. L’ últim apartat inclou una part d’ opinió que s’ha
considerat interessant conèixer ja que moltes vegades les experiències i les visions
dels habitants de l’illa resulten fonamentals per conèixer quina és la realitat actual d’un
aspecte concret, en el nostre cas, el camí de cavalls.
Informació general de l’entrevista

Nom:

Joan Febrer

Hora d’inici:

18:00h

Ocupació:

Soci fundador

Hora final:

18:45h

Lloc de l’entrevista:

Oficina de 40º N

Data:

21 / 04 / 2015

Entrevistadors:

Marc, Ferran i Pere
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Temes principals tractats
Activitat de l’empresa

40º N es constitueix com a empresa de viatges per motius legals i ofereix com
a únic producte el que ells anomenen el forfait 360º. Aquest producte consisteix
en una ruta planificada per la pròpia agència en els trams del camí de cavalls
que escull el client, i que inclou serveis d’ assistència, descripció dels trams o
mapes, entre d’altres. També s’encarreguen de buscar i reservar allotjament al
final de cadascuna de les etapes que es realitzen i ofereixen un servei de
transfer des del final de l’etapa del camí de cavalls fins a l’allotjament escollit
pels clients en cas de què aquest es trobi allunyat.
El producte forfait 360º es pot contractar de diferents maneres:
-

360º : volta sencera a l’lla

-

180º N: tram de la zona nord de l’illa

-

180º S: tram de la zona sud de l’illa

-

Creació d’una ruta personalitzada a partir de trams no consecutius

Anàlisi de la demanda i tipologia de clients
La clientela de 40º N és bastant variada i inclou des d’ esportistes que volen fer
el camí de cavalls corrent fins a famílies o grups d’amics que busquen fer
alguns trams del camí passejant.
El temps que empren els clients per a fer la volta sencera a l’illa varia en funció
de com es plantegin realitzar el recorregut, tot i que la mitjana es situa entre els
8 i els 9 dies.
El tipus de recorregut més demandat és la volta sencera a l’ illa, seguit pel
recorregut per la zona nord, ja que és la zona de litoral de l’illa menys
antropitzada i amb més platges verges.
Els mesos de major demanda per a fer el camí de cavalls acostumen a ser
durant la primavera (abril – maig) i la tardor (setembre – octubre).
L’ empresa planteja el camí de cavalls com una activitat itinerant, que
consisteix en fer ruta, dormir i seguir l’endemà. Alguns clients demanden
activitats per a realitzar al final del dia, però moltes vegades arriben tant
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cansats de caminar que deixen de fer-les ja que l’ únic que volen és un bon
sopar i un lloc per dormir.
Anàlisi del tipus d’allotjaments contractats
A Menorca existeix un problema amb la distribució dels hotels: antigament les
zones properes a la costa eren perilloses per l’atac dels pirates, és per això que
la majoria de nuclis de població es troben allunyats de la costa. Això té com a
conseqüència que existeixin pocs allotjaments turístics propers al camí de
cavalls.
La tipologia d’allotjaments demandats pels clients és bastant diversa i inclou
des d’ allotjaments amb serveis mínims fins a hotels rurals luxosos i exclusius.
El règim en què es contracten les pernoctacions acostuma a ser de mitja
pensió: sopar del dia d’arribada i esmorzar de l’endemà.
L’ empresa no promociona de manera sistemàtica empreses o comerços locals,
tot i que disposen d’ una sèrie de contactes per als clients que demandin
realitzar algun tipus d’activitat.
Opinió
L’ opinió de l’ entrevistat sobre la situació actual de l’ ecoturisme a Menorca és
que és un sector que va creixent a poc a poc tot i que no han existit fortes
campanyes per a promocionar-lo. Un dels principals problemes del turisme és l’
estacionalització, que es podria combatre de manera eficaç si s’augmentés el
contacte amb agències de viatge estrangeres i es creessin tarifes adaptades a
la temporada baixa que resultessin més atractives per als turistes.
Sobre el camí de cavalls, creu que s’hauria de promocionar, ja que encara és
força desconegut, a excepció del País Basc i Catalunya. Tot i això s’ha de
promocionar bé, i aquesta responsabilitat comença per l’administració, que ha
plantejat algunes campanyes sobre el camí de cavalls que venien una imatge
que no s’adequava a la realitat.
En ser preguntat sobre que li semblaria promocionar el camí de cavalls com un
recorregut similar al camí de Santiago, que inclogués més establiments on els
senderistes s’hi poguessin allotjar, la seva resposta va ser un rotund no, ja que
primer de tot són dos recorreguts diferents: el camino de Santiago passa per
entremig de pobles (per això el nombre d’allotjaments al llarg del seu recorregut
és major) i el camí de cavalls passa per zones naturals protegides. Propostes
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similars a aquest tipus i encarades a augmentar l’afluència de turistes, generen
un debat entre els habitants de l’ illa sobre el risc que suposa promocionar el
camí de cavalls, ja que l’arribada de més turistes pot fer que es degradin moltes
de les zones naturals per les quals passa i que per tant perdi el seu principal
atractiu.
Informació addicional:
Per últim realitzà una valoració sobre la viabilitat de Mongofra nou com a allotjament
per a senderistes del camí de cavalls: la localització de la finca és ideal, ja que es
troba propera al camí de cavalls i en un tram on hi manquen allotjaments (de fet és
una de les zones on han d’ oferir servei de transfer per la llunyania dels hotels al camí
de cavalls). Per part seva seria interessant, tot i que qüestiona la rendibilitat per a la
finca si aquesta tingués com a públic exclusiu als senderistes. Creu que Mongofra Nou
seria viable com a establiment rural que oferís allotjament i activitats a un públic més
general i que a més a més s’ ofertes per a senderistes que hi volguessin passar
només una nit.
Conceptes clau
-

El camí de cavalls i les platges són dos grans atractius turístics de Menorca
que es troben en expansió, sobretot el camí de cavalls.

-

L’ecoturisme resulta una aposta turística interessant per a una illa com la de
Menorca

-

Els establiments de turisme rural allotgen a senderistes tot i que no són el seu
públic principal

-

Una aposta de turisme rural a Mongofra Nou seria una iniciativa interessant des
del punt de vista de 40º N, ja que estarien interessats a establir-hi sinergies.
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6.1.1.2.4. Anàlisi de l’entrevista a AGRAME
L ‘objectiu d’ aquesta entrevista és conèixer els serveis que ofereix aquesta associació
a les petites i mitjanes empreses, el funcionament d’AGRAME, les normatives a les
quals s’acull, quin tipus d’agricultura i ramaderia tenen, l’oferta i la demanda dels seus
productes i com administren les agrobotigues.
Informació general de l’entrevista:
Nom:

Sebastiàn Pons

Hora d’inici:

10:00h

Ocupació:

Secretari

Hora final:

10:40h

Lloc de l’entrevista:

Oficina d’ AGRAME

Data:

21/ 04 / 2015

Entrevistadors:

Vladanka

Temes principals tractats:
Aspectes generals
-

Els principals objectius d’ AGRAME són la promoció i defensa dels drets i els
interessos dels empresaris menorquins, en concret, els seus interessos
econòmics i que els empresaris puguin treure la màxima rendibilitat als seus
productes.

-

AGRAME ofereix servei d’assessorament fiscal i laboral i representa els
interessos dels empresaris associats.

-

AGRAME està format per una Junta directiva on hi ha: un president, un
vicepresident, un tresorer, vuit vocals i un secretari.

Agricultura
-

Tendència: El nombre d’explotacions agrícoles actives ha disminuït, però en
general una tendència estable en nombre de finques actives des de l’any 1994.

-

Model agrícola predominant a l’illa: Horta.

-

Model agrícola predominant AGRAME: Horta.
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Ramaderia
-

Tendència: Gairebé la meitat del territori insular, està dedicat a superfícies
agrícoles i ramaderes.

-

Model ramader predominant

a l’illa: Pastura natural, per vendre carn i

productes làctics.
-

Model ramader predominant a AGRAME: Pastura natural, en règim extensiu.

Oferta
-

Productes oferts: Llet, formatge i carn.

-

Productes que són elaborats a partir d’agricultura ecològica: Pocs, però va
prenent importància, encara que molts no pensen en obtenir un certificat
ambiental.

-

Destinació dels productes: Majoritàriament a la Península. Es comercialitza
amb la marca Central Lechera Asturiana i també amb moltes marques
blanques.

Demanda
-

Els productes que s’exporten més són el formatge i la llet. En temporada baixa
la població de menorquins no poden consumir tots els productes i s’exporten la
majoria.

-

El producte més demandat és el formatge.

-

El comprador potència és la cooperativa COINGA amb un 50%.

-

Quasi cap finca té certificat ambiental, ja que ara mateix a Menorca no té gaire
importància.

Agrobotigues
-

Cada comerciant gestiona directament les seves agrobotigues, si en tenen.
Des d’AGRAME, només aporten assessorament als productes.

Agroturisme
-

Destinació dels productes: Directament com AGRAME, no hi ha agrobotiga,
cada empresari pot o no tenir la seva.
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-

Tendència d’establiments agroturístics: Actualment n’hi ha pocs, la nova
normativa complica les coses als establiments agroturístics per legalitzar
tràmits.

-

Atracció de l’agroturisme: Tranquil·litat, l’entorn natural, el contacte amb la
natura, la desconnexió de la vida quotidiana

Informació addicional:
AGRAME es regeix per dues lleis:
-

Normativa d’Agricultura, ramaderia i pesca: Llei Agrària de Baleares. Llei
12/2014, del 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

-

Decret 13/2011. Regulació de la Declaració Responsable de l’Inici de l’Activitat
Turística, amb la que es sol·licita la inscripció en el Registre d’Activitats i
Empreses Turístiques davant l’Administració per poder exercir activitats
turístiques i per inscriure allotjaments turístics.

Conceptes clau:
-

AGRAME és una agrupació d’empreses dedicades a promoure el turisme actiu
i de Qualitat. Ofereix un ampli ventall de possibilitats que abasta a molts
allotjaments agroturístics de l’illa, per tant, aquesta associació ens podria donar
publicitat de cara el mercat turístic.

-

Els beneficis d’estar dins d’AGRAME són: per una banda una revista que es
pública anualment amb tots els establiments associats a AGRAME i per altra
banda una pàgina web (http://www.menorcaturismorural.net).

-

Estar a dintre de l’Associació ens proporcionaria tot tipus d’assessorament,
pagant una quota mínima.

-

AGRAME representa els interessos dels empresaris que la conformen.
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6.1.1.2.5 Anàlisi dels establiments de turisme rural
Durant el període de treball de camp es van realitzar un seguit d’enquestes i
entrevistes a diferents negocis de turisme rural a Menorca. L’objectiu de fer aquest
treball és obtenir idees i observar quines coses funcionen i quines no en establiments
semblants al del projecte per tal de definir el model turístic aplicable a la finca de
Mongofra Nou.
En aquest apartat es veuran els resultats obtinguts sense aprofundir en la seva anàlisi
i reflexió, ja que més endavant es realitzarà aquest treball d’extracció d’informació
substancial per al projecte de turisme sostenible. Tanmateix, es presenten els resultats
ordenats segons els temes tractats que conté la pròpia enquesta, d’aquesta manera es
podran visualitzar els continguts més rellevants, quantitatius i qualitatius, d’una forma
més senzilla i diferenciada.
Temes tractats:
-

Aspectes generals

-

Oferta de serveis i activitats

-

Negoci agrari i ramader

-

Demanda

-

Energies

-

Ecoetiquetes

-

Turisme educatiu

-

Camí de cavalls

Taula 6.10. Allotjaments de turisme rural enquestats diferenciats per categoria. Autor: Ecoestaff.

Tipus d’establiment Turisme Rural
Hotel Rural

Agroturisme

-

Alcaufar Vell

-

Binissaid

-

Es Mercadal

-

Ca Na Xini

-

Morvedra Nou

-

Biniatram

-

Son Granot

-

Llucmaçanes

-

Son Tretze
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De la mateixa manera, hem diferenciat els resultats pel tipus de negoci de turisme
rural, de manera que a l’ hora de presentar els resultats es farà aquesta diferenciació
quan sigui rellevant.
Aspectes generals:
-

Pel que fa a la història de la finca, s’ ha comprovat que majoritàriament les
finques han estat de les propietàries durant una o més generacions i que la
majoria han necessitat reformes. Tot i així, com era d’ esperar les reformes són
diferents per agroturisme o per hotel rural. Pel primer, la majoria han aprofitat
les zones d’ antigues activitats agro-ramaderes amb l’adaptació i millora de les
instal·lacions. Pel que fa als hotels rurals els que disposaven d’aquestes zones
no les han aprofitat o les han modificat per a realitzar el nou negoci.

-

Trobem una diferència considerable pel que fa a les èpoques de l’any
d’obertura dels establiments. Veiem que en agroturisme el 75% obren durant
tot l’any, tot el contrari que en els hotels rurals on un 80% obre només a l’estiu.

-

Com es pot observar en la figura 6.3, no es troben grans diferències entre hotel
rural i agroturisme. Si bé és cert que en els hotels s’ hi acostumen a trobar
cafeteria o bar a diferència dels agroturismes.

Altres
Menjador
Sala oci
Caf./Bar
Hort
Estables
Bugaderia
Habitacions
Cuina
Pàrquing
Piscina int.
Piscina ext.
Terrat
Jardi
Casa

Agroturisme
Hotel Rural

0

20

40

60

80

100

120

Figura 6.4. Instal·lacions dels allotjaments per tipus de turisme rural.
Autor: Ecostaff.
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Pel que fa al repartiment dels ingressos de l’activitat turística s’observa una gran
diferència entre els dos tipus d’establiment. Pels hotels rurals el 100% dels seus
ingressos provenen de l’allotjament. En canvi s’observen dos casos d’agroturisme que
es reparteixen entre l’allotjament (70-80%) i les activitats agro-ramaderes (20-30%) i
en un d’ells els beneficis es distribueixen 50-50%.
-

Pel que fa a la capacitat de l’hotel també es troben algunes diferències.
S’observa que tres dels cinc hotels rurals tenen una capacitat de més de vint
persones, al contrari que a l’agroturisme, on només s’ hi troba un amb aquestes
característiques. En tots dos casos no es troba cap establiment amb menys de
deu persones de capacitat.

Serveis i activitats:
-

S’ ha vist que els establiments rurals bàsicament dirigeixen la seva oferta cap a
parelles, famílies, grups i esportistes o senderistes (en hotel rural) per aquest
ordre.

-

Pel que fa al règim d’allotjament també s’ hi troben diferències. En el cas dels
hotels rurals s’ofereix en un 60% dels casos bed&breakfast. Per contra, en
agroturismes predomina en un 50% l’allotjament amb dret a cuina.

-

Quan es parla d’activitats no s’hi observen masses diferències. Ambdues
ofertes rurals ofereixen bàsicament activitats esportives, de contacte amb la
natura o altres com passeig en vaixell.

-

Les activitats que acostumen a tenir més èxit són el senderisme, el
cicloturisme, el caiac i el passeig en vaixell.

-

En cap cas els establiments duen a terme aquestes activitats, totes són
subcontractades i els establiments simplement posen en contacte els clients
amb les empreses.

Negoci agro -ramader:
-

Si es parla d’ aquest tipus d’activitat pràcticament s’ eliminen els hotels rurals, a
excepció d’un que realitza una petita activitat. En canvi, els agroturismes estan
obligats per llei a fer-ho, i en tots els casos menys en un, s’encarreguen ells
mateixos de la feina. En qualsevol cas el profit que en treuen es distribueix de
la següent manera:
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80

Botiga pròpia

A altres establiments

70
60
50
33%

40
30
20
67%

10
0
Per a activitats Consum del
turístiques
propi negoci

Venta dels
productes

Figura 6.5. Ús final de l’activitat agro-ramadera.

Figura 6.6. Lloc de venta dels productes de

Autor: Ecostaff.

l’agroturisme. Autor: Ecostaff.

Demanda:
-

Pel que fa a l’edat i a la procedència no es troben sorpreses respecte de les
estadístiques que ja es tenien de l’ Institut Nacional d’ Estadística (INE). La
majoria d’ usuaris són de mitjana edat i de procedència espanyola i estrangera,
amb molt poca presència menorquina.

-

No es troben grans diferències pel tipus de visitant. Els estrangers habituats a
climes més freds busquen més Sol i platja.

Energies:
-

En ambdues categories de turisme rural les energies renovables són poc
freqüents, només en un de cada 5 s’ en troben, tot i que el 50%
aproximadament voldria instal·lar-ne en un futur quan fos més rentable.

Ecoetiquetes:
-

En aquest aspecte es troben diferències. El 50% dels agroturisme, sí que
disposen d’algun tipus de certificat, tot el contrari dels hotels rurals, que no en
tenen cap.

-

Quan es pregunta pels motius de no tenir un certificat, el més destacat és que
no surt a compte. És a dir, els costos d’ implementar-ho no són compensats
pels beneficis que esperen treure’n
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Turisme educatiu:
-

També es troben diferències en aquest aspecte. Quan s’ observen si reben
visites d’escoles es veu que en la meitat dels agroturismes reben visites mentre
que el 80% dels hotels rurals no en reben.

-

Tot i així la majoria es mostra indiferent o favorable a rebre visites, malgrat que
veuen algunes dificultats a l’ hora de combinar-ho amb el descans dels clients.

Camí de cavalls:
-

El 100% dels allotjaments rurals proposen activitats relacionades amb el camí
de cavalls, tot i que com s’ha comentat, en cap cas les ofereixen ells mateixos.

-

Com s’observa en la figura 5, la freqüència de senderistes en el conjunt dels
allotjaments rurals no és gens menyspreable.

11%
11%

Molt
34%

22%

Bastant
Regular

33%

Una nit
Dues

78%

Més de tres

Poc

Figura 6.7. Afluència de senderistes al
camí de cavalls. Autor: Ecostaff.

-

11%

Figura 6.8. Nombre de pernoctacions dels
senderistes en turisme rural. Autor:
Ecostaff.

L’ època de major afluència es concentra durant els períodes de tardor i
primavera, sense distinció per tipus d’establiment.

-

En la figura número 6 s’observa quantes nits pernocten normalment els clients
dels establiments enquestats.
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6.1.1.2.6 Anàlisi de l’entrevista a la Fundació Rubió Tudurí
L’objectiu d’aquesta entrevista és conèixer de primera mà l’opinió de la Fundació
Rubió Tudurí sobre els temes d’agroturisme, sobre els reptes i potencials de la finca, la
valoració de possibles sinèrgies i sobre algunes de les propostes que es faran.
Informació general de l’entrevista

Nom:

Sònia Alonso

Hora d’inici:

17:30h

Ocupació:

Secretària de la Fundació

Hora final:

18:40h

Data:

23 / 4 / 2015

Rubió Tudurí
Lloc de l’entrevista:

Biblioteca de la Fundació
Rubió Tudurí

Entrevistadors:

Marc i Vladanka

Temes principals tractats:
Agroturisme
-

S’ha demanat la llicència per a establir l’agroturisme en les habitacions dels
bouers i ampliar-la després a les altres habitacions de la finca.

-

La intenció seria combinar l’agroturisme, la ramaderia, la creació d’itineraris i
activitats esportives i de natura. El problema d’implantar activitats és que s’han
de demanar autoritzacions al Parc Natural i al Consell Insular de Medi Ambient
amb grups majors de 20 persones.

-

El impediment més gran que hi ha però són les grans inversions que s’han de
fer per a fer reformes i els estudis pertinents. L’origen del finançament de la
Fundació prové dels interessos generats pel fons bancari i, per tant, hi ha una
limitació en la quantitat d’inversió que es pot fer.

Propostes pel nostre projecte
-

La Fundació vol seguir fent l’activitat dels Diàlegs ambientals a la finca en la
qual es realitzen trobades temàtiques més o menys un dissabte de cada mes.

-

La Fundació proposa la recuperació de l’activitat de caça que té el suport del
GOB. Fa anys venien grups de caçadors a passar uns dies de caça i estada a
la finca.

-

La Fundació voldria destinar la zona de la casa amb més patrimoni en una
zona on es rebessin visites i potenciar així la feina de la Fundació i el
coneixement sobre la família Rubió Tudurí.
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-

El turisme familiar no es veu com el turisme a implantar pel fet què hi ha zones
no gaire accessibles per a nens petits.

-

Hi ha moltes petites propostes com l’adequació del pàrquing o el canvi d’ús
dels estables però sempre es troben limitades als recursos econòmics.

Opinió de la Fundació sobre les possibles propostes plantejades
-

La Fundació veuria amb bons ulls l’adequació del camí vell per a disminuir l’
impacte sobre les salines.

-

La Fundació creu que no és viable econòmicament incrementar el nombre de
caps de bestiar de la finca ja no només pels costos del nou bestiar sinó també
per la limitació en la contractació de nou personal.

-

La Fundació veuria viable la implantació del menjador en la sala de la
barbacoa, ja que en algunes ocasions esporàdiques ja s’hi han fet àpats.

-

La possible implantació d’una etiqueta ecològica es valora positivament però hi
ha l’impediment de la falta de recursos econòmics per a fer les reformes
necessàries.

Opinió de la Fundació sobre les possibles sinergies proposades
-

La possible sinergia amb el Parc Natural no es valora malament però s’han
trobat amb forces limitacions durant els últims anys a l’hora de realitzar
projectes com el centre d’interpretació o la instal·lació d’un centre astronòmic.

-

Es valoren positivament les possibles sinergies amb empreses que ofereixen
activitats relacionades amb el camí de cavalls però sempre i quan es puguin
complementar amb altres activitats com la ramaderia, activitats esportives o
esdeveniments a la finca entre altres.

Conceptes clau
En aquesta entrevista tots els conceptes explicats són considerats conceptes clau, ja
que tots ells estan totalment relacionats amb el projecte i tots seran de gran ajuda. A
més s’ha obtingut l’opinió i les propostes de la Fundació.
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6.1.1.2.7 Diagnosi de la percepció de les entitats públiques i privades
Per a realitzar aquesta diagnosi s’han completat un seguit de taules diferenciades per
temàtiques, on es veu reflectida l’opinió de les sis entitats públiques i privades
entrevistades. Els temes analitzats són:
-

Turisme.

-

Agricultura i ramaderia.

-

Educació.

-

Energia

Tot seguit, amb l’ajuda proporcionada per les taules es farà una anàlisi de la tendència
en el conjunt de les entitats. D’aquesta manera s’observarà l’estat actual i la visió de
futur de les diferents temàtiques d’interès pel projecte.
Percepció sobre el turisme a Menorca
Taula 6.11. Recopilació de les característiques generals de les entitats públiques i privades
entrevistades. Autor: Ecostaff.

Entitat

Percepció sobre el turisme

Escoles

-

GOB

-

Empresa 40º Nord
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- El tipus de turisme que rep el camí de cavalls són
bàsicament esportistes, famílies i grups d’amics
- La demanda més gran del camí de cavalls es troba a la
primavera i la tardor
- El client que fa el camí de cavalls demana un bon lloc per
a dormir i una bona oferta gastronòmica
- Aposta per la desestacionalització i creu que el camí de
cavalls per a combatre-ho
- L’empresa valora positivament el projecte degut a la poca
presència d’establiments turístics a la zona
- Creu que Mongofra Nou hauria de basar-se en un model
de turisme que es complementés amb els senderistes del
camí de cavalls
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Entitat

Percepció sobre el turisme

AGRAME

- Poca presència d’establiments turístics
- Els tràmits administratius suposen grans impediments per
a implementar establiments turístics

Establiments de turisme rural

- Tots els establiments ofereixen activitats però totes són
subcontractades
- Els ingressos dels establiments rurals provenen
bàsicament de l’allotjament tot i que en els agroturismes
entre un 20% i un 30% dels ingressos provenen de
l’activitat agroramadera
- En els hotels rurals s’ofereix bàsicament bed&breakfast
en canvi en els agroturismes s’ofereix allotjament amb
dret a cuina majoritàriament
- Les activitats amb més èxit són cicloturisme, caiac i
passeig amb vaixell
- L’afluència de senderistes del camí de cavalls es
considera important i les èpoques de major afluència són
la primavera i la tardor i el 80% es queda més de tres nits

Fundació Rubió Tudurí

- La llicència per a establir agroturisme a la finca de
Mongofra Nou es troba en tràmit
- La seva intenció seria combinar l’agroturisme, la
ramaderia, els itineraris ambientals, les activitats
esportives i el contacte amb la natura
- El major problema del turisme és la necessitat de fer
grans inversions
- Aposta per recuperar les activitats de caça
- Vol destinar les zones amb patrimoni de la casa a museu
- No es vol apostar per un turisme familiar

El camí de cavalls i la seva demanda es veuen com una oportunitat de futur pels
establiments turístics i les empreses que desenvolupen la seva activitat al seu voltant,
ja que es troba en augment i està sent promocionada arreu. A més això permetria,
com pretén l’administració, desestacionalitzar el turisme, ja que es tracta d’un tipus de
turisme de tardor i primavera. Tot i això hem observat diferents percepcions respecte a
la durada de les estances dels senderistes: des dels establiments rurals es comenta
que aquesta és de més de tres dies majoritàriament i des de l’empresa 40º Nord es
comenta que els seus clients acostumen a fer estades de un o dos dies en el mateix
establiment rural.
Per altra banda, els actors implicats en les activitats turístiques coincideixen en
considerar la finca de Mongofra Nou com a punt molt apte per a rebre senderistes
provinents del camí de cavalls però creuen que no poden destinar exclusivament
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l’oferta a aquest tipus de clients. Pel que fa a la implementació de l’agroturisme a la
finca de Mongofra Nou tan AGRAME com la Fundació coincideixen en considerar que
els tràmits administratius són un impediment pel sector.
Tots els establiments turístics ofereixen activitats però totes les ofereixen de manera
subcontractada i, per tant, aquestes no aporten ingressos a la finca que
majoritàriament els obtenen de l’allotjament. A més també comenten que les activitats
més demandades pels turistes són el cicloturisme, caiac i passeig amb vaixell.
Per la seva banda la Fundació vol optar per un model d’agroturisme combinat amb la
ramaderia, itineraris ambientals, activitats esportives, caça i activitats de contacte amb
la natura. A més es vol destinar les zones amb patrimoni de la casa a un museu. A
més es comenta que el impediment més gran és la necessitat de fer grans inversions.
Percepció sobre l’educació ambiental a Menorca
Taula 6.12. Recopilació de la percepció de les entitats públiques i privades entrevistades sobre
educació. Autor: Ecostaff.

Entitat

Percepció sobre l’educació ambiental

Escoles

- Totes les escoles realitzen activitats i sortides sobre medi
ambient
- Totes tenen una àrea dedicada a temes ambientals
- Totes realitzen sortides al Parc de s’Albufera i sortides
relacionades amb l’agricultura i ramaderia
- Totes tenen problemes amb el transport

GOB

- Tenen diferents serveis d’educació ambiental per als
centres
- Tenen propostes d’activitats i sortides per a les escoles
però també funcionen a petició del client
- Ofereixen formació per al personal de negocis de turisme
rural

Empresa 40º Nord

-

AGRAME

-

Establiments de turisme rural

- La meitats dels agroturismes reben visites d’escoles. En
canvi els hotels rurals pràcticament no en reben
- Mostren certa indiferència sobre si els agradaria rebre
més visita. Pensen que pot ser difícil conciliar-ho amb el
descans dels clients.

Fundació Rubió Tudurí

6. Resultats i discussió
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Aquesta és una categoria de grans sinèrgies entre els diferents actors analitzats. Es
pot comprovar que la majoria d’escoles realitzen activitats i sortides pel que fa al medi
ambient, moltes d’elles relacionades amb el Parc Natural de S’Albufera des Grau i amb
l’agricultura i ramaderia. En aquestes funcions educatives hi intervé directament el
GOB, que serveix d’ajuda i assessorament alhora de planificar, proposar i coordinar
algunes d’aquestes activitats.
Per últim es pot veure que, tot i la demanda escolar per l’agricultura i ramaderia, els
negocis rurals no acaben d’explotar aquest nínxol, molts d’ells perquè creuen que és
difícil conciliar les visites amb el descans i tranquil·litat dels clients.
Percepció sobre el consum i la gestió de l’energia a Menorca
Taula 6.13. Recopilació de la percepció de les entitats públiques i privades entrevistades sobre
energies. Autor: Ecostaff.

Entitat

Percepció sobre l’energia

Escoles

- Realitzen diferents activitats i tallers relacionats amb les
energies renovables.
- Algunes d’elles visiten el Parc eòlic Milà de Menorca.

GOB

- Menorca té un gran potencial per a explotar les energies
renovables, disposa de molt sol i vent.
- Per la situació econòmica actual s’ha frenat molt la
implementació d’aquestes tecnologies, que són molt
cares
- L’administració ha retirat les subvencions, motiu principal
de la crisi de les renovables.

Empresa 40º Nord

-

AGRAME

-

Establiments de turisme rural

Fundació Rubió Tudurí

- La presència d’energies renovables és molt baixa tot i que
la meitat dels establiments pensen en instal·lar-ne en un
futur
-

Podem observar, el sector de les energies renovables és un aspecte que encara té
molt per millorar. El moment de crisi actual ha perjudicat greument el sector, i no
permet explotar al màxim els potencials de l’illa, com el vent i el Sol. Tot i així el major
impediment es considera la manca d’ajudes des de l’administració. De fet, la tendència
podria ser positiva, ja que la majoria d’establiments rurals tenen previst instal·lar
alguna d’aquestes tecnologies quan les condicions ho permetin.
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Malgrat això, les escoles aposten per realitzar activitats, sortides i taller relacionats
amb les energies renovables, i fins i tot algunes d’elles realitzen sortides al Parc eòlic
Milà de Menorca.
Percepció sobre el sector de l’agricultura i ramaderia
Taula 6.14. Recopilació de la percepció de les entitats públiques i privades entrevistades sobre
agricultura i ramaderia. Autor: Ecostaff.

Entitat

Escoles

GOB

Empresa 40º Nord

AGRAME

6. Resultats i discussió

Percepció sobre l’agricultura i la ramaderia
- Una de les cinc escoles entrevistades disposa d’un hort
per a fer-ne educació ambiental
- Una escola creu que s’haurien de potenciar les activitats
educatives lligades amb l’agricultura i la ramaderia

- Es pretén preservar la conservació agrària mitjançant
l’iniciativa privada i voluntària
- Es creu que els productes ecològics estan en augment a
l’illa i que tenen bona rebuda tant pels menorquins com
pels turistes. El seu gran problema és l’elevat cost
- Els productes més venuts són la llet, el formatge i la carn
de vaca menorquina

-

- Ofereix serveis d’assessorament fiscal i laboral i
representa els interessos dels empresaris agroramaders
associats
- El nombre d’explotacions agrícoles actives a Menorca ha
disminuït però el nombre de finques actives es troba
estable
- El model agrícola predominant a l’illa és l’horta i el model
ramader predominant la pastura natural per a vendre carn
i productes làctics. Ambdós són els predominants entre
els associats d’AGRAME
- Gairebé la meitat del territori de l’illa està dedicat a
agricultura i ramaderia
- S’opina que els productes ecològics són pocs actualment
però que es troben en augment
- Els productes més venuts i més exportats són la llet I el
formatge
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Entitat

Percepció

Establiments de turisme rural

- Quatre dels nou establiments de turisme rural visitats
tenen un negoci agroramader
- De mitjana l’activitat ramadera representa entre un 20% i
un 30% dels seus ingressos totals
- Dins d’aquest 20%-30% la majoria va destinat a la venda
de productes i consum del propi negoci i una part més
petita va destinada a activitats turístiques
- Dos terceres parts dels negocis agroramaders
entrevistats venen els seus productes a altres
establiments i no a la mateixa finca
- Els encarregats de portar el negoci agroramader són els
propis propietaris de la finca majoritàriament

Fundació Rubió Tudurí

- La
Fundació
vol
mantenir
l’agroramaderia
complementant-la amb l’activitat turística
- Es creu que no és viable econòmicament augmentar el
nombre de caps de bestiar de la finca ni la varietat
d’aquests degut a la falta de diners
- Es plantegen canviar l’ús dels estables

Des de diverses entitats es creu que els productes ecològics es troben en augment en
l’illa tot i que actualment encara representen una part petita del total de productes.
També es comenta que l’activitat agrària ha disminuït i que el model dominant a l’illa
és l’horta. Per altra banda es percep que l’activitat ramadera es troba força
consolidada i que el model predominant es basa en la pastura natural i producció de
llet i formatge. Considerant això, des del GOB s’aposta per la custòdia del territori per
tal de preservar el mosaic agrícola de l’illa, sobretot de l’interior, ja que es troba
pressionat per l’augment del turisme.
Pel que fa a temes econòmics s’ha apreciat que el negoci agroramader representa
aproximadament una quarta part dels ingressos dels negocis agroturístics i que la
majoria dels productes van destinats a la venda i al consum propi en la finca. Per altra
banda, la majoria de productes es venen a altres establiments i no a la pròpia finca.
Sent conscient d’aquesta i altres informacions la Fundació pretén complementar
l’actual negoci ramader amb oferta turística tot i que no veu viable l’ampliació del
nombre de caps de bestiar. A més es plateja canviar d’ús els estables la qual cosa
podria afectar el negoci ramader tot i que, com es veurà més endavant en el projecte,
l’ús que fan de l’estable es redueix principalment a guardar la palla i a guardar els
animals en dies molt freds.
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6.1.2 Estudi sociològic

Percepció sobre
l'entorn del
turisme rural a
Menorca

Estudi etnològic de
percepció

Estudi sociològic

Inventari i diagnosi
entorns

RESULTATS I
DISCUSIÓ

Inventari i diagnosi
de la casa

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies
renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes
ecològica
Anàlisi en clau
turística

Figura 6.9. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6.1.2.
Autor: Ecostaff

Com el seu nom indica, un estudi sociològic és una anàlisi de l’estat de la societat en
un o més aspectes determinats i en un moment concret. Així doncs s’ha considerat
necessari conèixer la percepció social entorn al turisme rural, el medi ambient i altres
aspectes interessants per a nosaltres. En aquest cas s’ha optat per l’eina de les
enquestes, dirigides de forma diferenciada als turistes que visiten Menorca i als
mateixos menorquins residents a l’illa.
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6.1.2.1 Resultats i diagnosi de les enquestes a residents
En el següent apartat s’exposen el conjunt de dades obtingudes a partir de la
realització d’enquestes pel carrer a les ciutats de Ciutadella i Maó. A més es realitza la
diagnosi dels resultats per a cada tema tractat.

Les enquestes realitzades als

residents tenen per objectiu principal conèixer els hàbits que tenen pel que fa a
mobilitat dins l’illa i les activitats que realitzen.
L’estructuració de l’enquesta és la següent:
-

Característiques de la nostra mostra (Sexe, Nacionalitat i edat).

-

Aspectes generals sobre el turisme

-

Coneixement de la zona del projecte (Albufera des Grau i Mongofra, camí de
cavalls)

-

Consum de productes locals

-

Valoració del producte ofert

Característiques de la mostra de residents
A continuació es presenten, a través d’una taula, els aspectes generals de la mostra,
que en aquest cas ha sigut de 78 persones:
Taula 6.15. Característiques de la mostra de residents. Autor: Ecostaff.

Sexe

Nacionalitat

Edat

Menorquí (73%)

0 – 25 (15%)

Espanyol (19%)

25 – 35 (15%)

Homes (42%)

35 – 45 (35%)
Dones (58%)

Altres (8%)
45 – 75 (35%)

Els resultats d’aquesta enquesta han de ser analitzats tenint en compte els següents
factors:
-

Les proporcions de les edats dels enquestats no són proporcionals la qual cosa
provoca que puguem tenir una visió esbiaixada ja que no és una mostra real de
la societat.

-

El volum de la mostra no es pot considerar suficientment significatiu com per a
treure conclusions definitives.
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Aspectes generals sobre el turisme
De les 78 persones enquestades, un 69% acostuma a fer sortides o activitats durant
l’any i d’aquestes, el 44% les fan dins de l’illa de Menorca:
Taula 6.16. Aspectes generals sobre el turisme de la mostra de residents. Autor: Ecostaff.

Coneixement
dels enquestats
sobre els
establiments de
TR

Pernoctació dels
enquestats en
establiments de
TR

Coneixement
de l’oferta de
TR a Menorca

Realització
d’activitats pels
enquestats en
establiments de
TR

Si

65%

38%

73%

80%

No

35%

62%

27%

20%

Mostra

78 persones

78 persones

78 persones

30 persones

La percepció que es té és que la majoria dels residents coneixen els establiments de
turisme rural en general i de turisme rural a Menorca, 65% i 73% respectivament, però
tan sols un 38% el consumeixen. A més també s’observa que la gran majoria de
residents realitza activitats en els establiments de turisme rural la qual cosa ens indica
que és un factor a potenciar en el projecte. Com veiem a la següent figura la majoria
de residents realitzen activitats gastronòmiques i esportives mentre que les activitats
de contacte amb la natura i les activitats culturals tenen poc pes la qual cosa dóna una
idea del tipus d’oferta que hauria de tenir la finca si es volgués orientar a l’oferta dels
residents a l’illa.

13%

37%
Esportives
Culturals
Gastronòmiques

38%

Contacte amb la natura
12%

Número mostral: 24 persones

Figura 6.10. Tipologia d’activitats realitzades pels residents enquestats. Autor:
Ecostaff.
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En el següent gràfic, la figura número 8,es pot observar quines són les coses que
tenen més valor pels residents quan pernocten a un establiment turístic:
2%

33%

31%

Serveis
Instal·lacions
Activitats
Localització
Certificat ambiental

6%

11%

Preu

17%

Número mostral: 78 persones
Figura 6.11. Valoració dels equipaments i serveis d’un establiment turístic pels residents
enquestats. Autor: Ecostaff.

Com es pot observar en l’anterior figura els dos vectors més ben valorats són els
serveis de la finca i el certificat ambiental. En canvi, el preu és un vector no gaire
determinant en els residents enquestats. Això indica que els residents el que més
valoren és la qualitat de l’allotjament.
En el gràfic següent s’observen els diferents mitjans que utilitzen els residents a l’hora
de realitzar els seus viatges.

14%
27%

Agència de viatges
Web
Boca a boca
59%

Número mostral: 78 persones
Figura 6.12. Vies d’informació que utilitzen els residents enquestats per a viatjar. Autor:
Ecostaff.
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Com es pot apreciar en l’anterior figura la majoria de residents utilitza les pàgines web
per a escollir el seu destí. A més una quarta part utilitza les agències de viatge. Això
dona informació de quins haurien de ser els mitjans de promoció de l’oferta turística de
la finca.
Coneixement de la zona del projecte
En aquest apartat es fa un recull sobre el coneixement que tenen els residents a l’illa
de Menorca sobre el nostre àmbit d’estudi: el Parc Natural de s’Albufera des Grau, el
camí de cavalls i la finca de Mongofra Nou.
Taula 6.17. Coneixement de la zona del projecte dels residents enquestats. Autor: Ecostaff.

Visita del PN de
s’Albufera des grau

Realització d’un
tram o de tot el camí
de cavalls

Coneixement de la
finca de Mongofra
nou

Si

88%

88%

56%

No

12%

12%

44%

Mostra

78 persones

78 persones

78 persones

Es pot comprovar que la majoria dels residents enquestats coneixen i visiten l’àmbit
d’actuació del projecte, amb especial atenció al Parc de s’Albufera des Grau i el camí
de cavalls, que pràcticament tots han fet algun tram o tot sencer. Es pot veure en
canvi, que el coneixement de la finca de Mongofra no és tan gran. Tot i així, partim
d’una societat que ja mostra un interès per les zones que tenen més potencial de la
nostra oferta de turisme sostenible.
Consum de productes locals
Pel que fa al consum de productes locals, l’enquesta tenia l’objectiu de recopilar
informació sobre les preferències en el consum de certs productes i els establiments
on els residents a Menorca acostumen a comprar-los.
Preguntats per si consumien productes de proximitat, un 88% dels enquestats va
respondre que els consumia freqüentment mentre que el 12% va respondre
negativament.
Els establiments on adquireixen aquests productes són variables i es distribueixen de
la següent forma:

6. Resultats i discussió

89

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

8%
8%

20%
Agrobotigues
Mercats locals
Supermercats
Particulars

36%

28%

Altres

Número mostral: 40 persones
Figura 6.13. Locals on els residents de Menorca compren els productes de proximitat.
Autor: Ecostaff.

Es pot comprovar que la majoria dels residents realitza les seves compres de
productes ecològics al mateix lloc de la resta de productes, és a dir als supermercats i
als mercats locals. Tot i així és considerable la part de la mostra (20%) que prefereix
acudir a les tendes especialitzades com les agrobotigues.
Valoració del producte oferit
Per finalitzar les enquestes als residents es va exposar el projecte de turisme
sostenible que es vol dur a terme a la finca de Mongofra nou i es va demanar l’opinió
als 78 enquestats amb els següents resultats:
Taula 6.18. Valoració del projecte ofertat per part dels residents. Autor: Ecostaff.

Valoració del projecte

Percentatge de resposta

Molt bo

28%

Bo

61%

Regular

11%

Dolent

0%

Molt dolent

0%

Es pot observar que el conjunt dels residents enquestats pensa que el projecte de
turisme sostenible a Mongofra és una bona idea, de fet en cap cas ha sigut mal
considerada.
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6.1.2.2 Resultats i diagnosi de les enquestes a turistes
En el següent apartat s’exposen el conjunt de dades obtingudes a partir de la
realització d’enquestes pel carrer a les ciutats de Ciutadella i Maó. A més, es realitza la
diagnosi dels temes tractats.
Les enquestes realitzades als turistes tenen per objectiu principal conèixer el tipus de
viatge que fan, el coneixement sobre el camí de cavalls, el coneixement sobre el
turisme rural i el coneixement sobre els productes locals.
L’estructuració de l’enquesta és la següent:
-

Característiques de la nostra mostra (Sexe, Nacionalitat i edat).

-

Aspectes generals sobre el turisme

-

Coneixement de la zona del projecte (Albufera des grau i Mongofra, camí de
cavalls)

-

Consum de productes locals

-

Valoració del producte ofert

Característiques de la mostra de turistes
A continuació es presenta a través d’una taula els aspectes generals de la mostra
d’enquestats turistes que ha estat d’un total de 51 persones:
Taula 6.19. Sexe i edat dels turistes enquestats. Autor: Ecostaff.

Sexe

Edat
0 – 25 (12%)

Homes (53%)
25 – 35 (0%)
35 – 45 (18%)
Dones (47%)
45 – 75 (70%)

-

L’època de l’any en la qual es van realitzar les enquestes, al mes d’abril,
suposa que els resultats obtinguts pels turistes es troben esbiaixats, ja que el
turisme d’aquella època és força diferent al tipus de turisme estival.

-

Tan sols es van enquestar turistes espanyols que, tot i ser els majoritaris, no
són els únics que visiten l’illa.
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-

Les proporcions de les edats dels enquestats no són proporcionals la qual cosa
provoca que es pugui tenir una visió esbiaixada, ja que no és una mostra real
de la societat.

-

El volum de la mostra no es pot considerar suficientment significatiu com per a
treure conclusions definitives.

Aspectes generals sobre el turisme
A continuació s’exposen algunes de les dades recopilades sobre les preguntes
relacionades amb el turisme fetes als turistes que estaven visitant Menorca. Algunes
d’aquestes preguntes són sobre el allotjament, la mobilitat, les activitats i la durada
entre d’altres.

12%
6%
Hotel
Turisme Rural
Alberg/Hostal
82%

Número mostral 51 persones

Figura 6.14. Allotjament dels turistes durant l’estança a Menorca. Autor: Ecostaff.

Com ja s’havia comprovat en les estadístiques extretes de l’INE, la majoria de turistes
que visiten l’illa de Menorca ho fan amb l’hotel com allotjament. En menor mesura hi
ha els albergs o hostals i en l’últim lloc el turisme rural.
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17%
Parella
12%

Grup d'amics
Sol

6%

65%

Altres

Número mostral 51 persones
Figura 6.15. Acompanyants dels turistes enquestats. Autor: Ecostaff.

Es pot veure en l’anterior gràfic que tres quartes parts dels enquestats viatgen
acompanyats amb un altre categoria de les prefixades. S’ha de dir que en aquesta
categoria majoritàriament hi trobem grups d’IMSERSO, ja que com ja s’ha comentat,
l’època de l’any de la realització d’aquesta enquesta condiciona la predominança
d’aquests tipus de turisme. Si ens fixem en la resta es pot veure que predominen els
que viatgen amb parella o en grup d’amics.
El fet de predominar els grups de gent gran també condiciona la informació del
següent gràfic. Es pot veure que el 41% es mou per Menorca en un transport no
categoritzat. En aquest grup predomina clarament l’autocar, mitjà de transport habitual
dels grups de la tercera edat. L’altre transport més utilitzat és el cotxe de lloguer, que
destaca molt per sobre dels altres.

12%
6%

Cotxe de lloguer
41%

Moto de lloguer
Taxi

41%

Altres

Número mostral 51 persones
Figura 6.16. Mobilitat dels turistes per l’illa de Menorca. Autor: Ecostaff.
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12%

12%
Esportives
Culturals

23%

Gastronòmiques
Contacte amb la natura
41%

Altres

12%

Número mostral 51 persones
Figura 6.17. Tipus d’activitats realitzades pels turistes enquestats. Autor: Ecostaff.

Es pot veure en la figura anterior que les activitats que més realitzen els turistes que
visiten l’illa són, la cultural, per sobre de totes, seguida de les activitats de natura.
Pel que fa als aspectes que més valoren, veiem a continuació que la qualitat dels
serveis i de les instal·lacions juntament amb la localització de l’allotjament predominen
per sobre dels demés.

0%

16%

Serveis
37%

Instal.lacions
Activitats

20%

Localització
Certificat ambiental
Preu

8%
19%

Número mostral 51 persones

Figura 6.18. Coses que més es valoren en un establiment turístic per part dels turistes
enquestats. Autor: Ecostaff.

Es pot comprovar a continuació que més del 60% dels turistes utilitzen les agències de
viatge per planificar els seus viatges.
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0%

35%
Agència de viatges
web
boca a boca
65%

Número mostral 51 persones
Figura 6.19. Vies d’informació utilitzades pels turistes per a viatjar. Autor: Ecostaff.

6%
12%

47%

1a3
3a5
5a7
35%

> 1 setmana

Número mostral: 51 persones
Figura 6.20. Durada de l’estança dels turistes enquestats. Autor: Ecostaff.

Es pot comprovar, confirmant les dades obtingudes anteriorment, que la majoria dels
visitants decideix perllongar la seva estada durant més d’una setmana. Aquest fet pot
ser interessant alhora de planificar la nostra oferta.
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Taula 6.20. Resultats de les enquestes a turistes relacionades amb el turisme rural. Autor: Ecostaff.

Coneixement dels
enquestats sobre
els establiments de
TR

Pernoctació dels
enquestats en
establiments de TR

Realització d’activitats
pels enquestats en
establiments de TR

Si

88%

71%

42%

No

12%

29%

58%

Mostra

51

51

36

La informació de la taula anterior és important per a conèixer l’estat del coneixement
del turisme rural dels visitants que viatgen a l’illa. Podem comprovar que la gran
majoria coneix aquest tipus de turisme i n’ha fet ús alguna vegada . En canvi pel que fa
a les activitats, es pot veure que la meitat, aproximadament, de la mostra que ha estat
allotjat a turisme rural, les ha practicat algun cop.
Coneixement de la zona del projecte
En aquesta part s’obté el coneixement que tenen els turistes sobre els àmbits d’estudi
d’aquest treball. Entenent aquests àmbits com el camí de cavalls i la finca de
Mongofra.
Taula 6.21. Resultats de les enquestes als turistes relacionades amb el camí de cavalls i de la finca
de Mongofra Nou. Autor: Ecostaff.

Coneixement dels
enquestats sobre el
camí de cavalls

Intenció de realitzar
algun tram del camí
de cavalls per parts
dels turistes que el
coneixen

Coneixement sobre
la finca de Mongofra
nou

Si

71%

66%

12%

No

29%

33%

88%

Mostra

51

36

51

En l’anterior taula es pot veure que una gran part dels turistes enquestats coneixen el
camí de cavalls i a més molts d’ells tenen la intenció de realitzar-ne algun tram. Per
contra, el coneixement de la finca de Mongofra Nou és molt baix, de fet només un de
cada deu la coneix.
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Consum de productes locals
Pel que fa al consum de productes locals, l’objectiu de l’enquesta era recopilar
informació sobre les preferències en el consum de certs productes i els establiments
on els turistes a Menorca acostumen a comprar-lo.
Preguntats per si estaven interessats en la compra de productes locals en els seus
viatges, el 65% ha contestat afirmativament, mentre que el 35% ha contestat
negativament.
Es pot veure també que els turistes bàsicament compren els productes de proximitat
en el mateix lloc on compren la resta de productes

9%
18%
Agrobotigues
9%

Mercats locals
Supermercats
46%
18%

Particulars
Establiments de TR

Número mostral: 51 persones
Figura 6.21. Locals on els turistes de Menorca compren els productes de
proximitat i ecològics. Autor: Ecostaff.
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Valoració del producte ofert
Per finalitzar les enquestes als turistes es va exposar el projecte de turisme sostenible
que s’està portant a terme a la finca de Mongofra nou i es va demanar l’opinió als 78
enquestats amb els següents resultats.
Taula 6.22. Valoració del projecte per part dels turistes. Autor: Ecostaff.

Valoració del projecte

Percentatge de resposta

Molt bo

35%

Bo

47%

Regular

6%

Dolent

12%

Molt dolent

0%

Es pot veure que la majoria dels turistes enquestats valoren positivament el present
projecte sobre turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou.
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6.1.2.3. Diagnosi de la percepció de la societat
Per a completar aquesta diagnosi s’ha decidit separar-la en dos parts: la comparació
de resultats entre residents i turistes dels quals es coneix l’opinió sobre els mateixos
temes i la diagnosi de la percepció de la societat en temes diferents entre residents i
turistes.
Comparació dels resultats entre residents i turistes
En aquest apartat es realitza una comparació d’aquelles qüestions que s’han plantejat
tan a turistes com a residents per a veure quina és la variació en la percepció sobre
alguns aspectes del turisme per a cadascun dels dos grups de persones. En aquest
apartat es mostraran els diferents resultats sobre:
-

El coneixement del turisme rural i de Mongofra Nou.

-

Les activitats que realitzen en els seus viatges.

-

El que més valoren en un establiment rural.

-

Les vies d’informació utilitzades per a viatjar.

-

Els punts de compra dels productes locals i els productes ecològics.

Taula 6.23. Comparació entre els residents i turistes enquestats sobre el coneixement dels
establiments rurals i la finca de Mongofra Nou. Autor: Ecostaff.
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65%
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56%

12%

No

35%

12%

44%

88%

Mostra

78
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78
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Com es pot veure en l’anterior taula es percep un major coneixement del turisme rural
per part dels turistes, el 88% el coneixen, en canvi per part dels residents és el 65%.
Encara que es trobin diferències el grau de coneixement per part dels dos és elevat.
Per altra banda es percep que tan sols un 56% dels residents enquestats coneixen la
finca de Mongofra Nou enfront del 12% de turistes que el coneixen, la qual cosa indica
que és necessària una promoció de la finca per a situar-la en el mapa.

6. Resultats i discussió

99

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”
Taula 6.24. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre el tipus d’activitats realitzades
en el seus viatges. Autor: Ecostaff.

Tipus d’activitats realitzades en els establiments de
turisme rurals
Resposta / Enquestats

Residents

Turistes

Esportives

37%

12%

Culturals

12%

41%

Gastronòmiques

38%

12%

Contacte amb la natura

13%

23%

Altres

0%

12%

Mostra

24
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Pel que fa al tipus d’activitats realitzades pels enquestats en els establiments de
turisme rural on han viatjat veiem grans diferències: per una banda veiem que més del
70% dels residents enquestats realitza activitats esportives i gastronòmiques i per altra
banda més del 60% dels turistes enquestats realitza activitats culturals i de contacte
amb la natura.
Taula 6.25. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre els vectors que més es valoren
en un establiment de turisme rural. Autor: Ecostaff.

Vectors que més es valoren en un establiment de turisme
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Turistes
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Serveis
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Certificat ambiental

Localització

Activitats

Instal·lacions
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Preu

Localització

Activitats
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Certificat ambiental

Menys ben valorat
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Altres

Mostra
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Pel que fa a la valoració dels vectors d’un establiment rural es percep que ambdós
valoren molt els serveis de l’establiment. Després però es percep que els residents
valoren molt el certificat ambiental i les activitats mentre que els turistes els valoren
molt poc.
Taula 6.26. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre les vies d’informació utilitzades
per a viatjar. Autor: Ecostaff.

Vies d’informació utilitzades per a viatjar
Resposta / Enquestats
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35%
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14%
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Mostra
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Pel que fa a les vies utilitzades per a viatjar es percep que els residents usen més el
web mentre que els turistes usen més les agències de viatges seguit dels webs la qual
cosa indica cap a on s’hauria de destinar la promoció del producte.
Taula 6.27. Comparació entre residents i turistes enquestats sobre els punts de compra de
productes locals i ecològics. Autor: Ecostaff.
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36%

18%
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-
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-

Mostra
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Pel que fa als punts de compra de productes locals i productes ecològics es percep
que els punts de compra dels residents són els supermercats, el mercat local i les
agrobotigues mentre que els turistes compren aquests productes al mercat local, als
establiments rurals i als supermercats. Aquestes dades indiquen que la societat
enquestada compra més en punts de venda localitzat a les poblacions que no pas a
punts de venda localitzat en masies o establiments de turisme rural.
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6.1.3 Diagnosi integrada de la percepció
En aquest apartat es realitzarà una extracció de tota la percepció del conjunt dels
actors i sectors estudiats. D’aquesta manera s’observaran les tendències de les
diferents temàtiques tractades per, més endavant, utilitzar aquesta informació per a
dissenyar la nostra proposta.
Per tant, es mostraran les tendències de les següents categories:
-

Turisme
Educació
Agricultura, ramaderia i productes
Medi ambient i energia
Altres aspectes rellevants

Percepció sobre el turisme a Menorca
Taula 6.28. Percepció dels diferents sectors estudiats sobre el turisme. Autor: Ecostaff

Sector

Percepció sobre el turisme
-

Administració

-

Entitats

-

Societat

-

S’aposta per canviar el model de turisme actual que desestacionalitzi i basat en
el turisme de natura i cultural
Es percep un gran impacte del turisme sobre el medi ambient i a més crea llocs
de treball de baixa qualitat
Es considera el camí de cavalls com un valor turístic rellevant i en creixement
S’aposta per la desestacionalització, mitjançant el turisme de natura, cultural i
potenciant el camí de cavalls
Tots els establiments turístics realitzen activitats. Les més importants són el
cicloturisme, el caiac i el passeig amb vaixell.
Es percep que Mongofra té molt potencial per a acollir una activitat turística
amb el camí de cavalls com atracció
Els senderistes que realitzen el camí de cavalls pernocten de mitjana més de 3
dies.
Els usuaris majoritaris de turisme rural són els turistes
L’estada mitjana dels clients de turisme rural és de més d’una setmana
Les activitats majoritàries que realitzen els enquestats són, gastronòmiques i
esportives per als residents, i culturals i contacte de natura per a turistes
El que més valora el client de turisme rural és la qualitat del servei i en canvi el
preu no es un tret determinant.

La demanda turística percebuda en l’època de realització de les enquestes, basada en
el turisme de natura i cultural amb les seves activitats corresponents, coincideix amb el
desig dels actors involucrats en el sector turístic. S’ha de tenir en compte que el gran
problema percebut és l’estacionalització del turisme en la temporada d’estiu, del qual
no es té percepció.
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Des de l’administració i el sector públic i privat es percep que el camí de cavalls està
guanyant protagonisme en el sector turístic i que és un valor en creixement a
potenciar. Per altra banda s’observa que existeix una demanda turística però que té
marge de millora. Per tant, és un valor amb potencial per a combinar amb l’oferta
turística del projecte i que es preveu que creixi en un futur.
Percepció sobre l’educació ambiental a Menorca
Taula 6.29. Percepció dels diferents sectors estudiats sobre l’educació. Autor: Ecostaff

Sector

Percepció sobre l’educació ambiental
-

Administració

-

Entitats

-

Es considera molt bona i necessària l’educació ambiental que es fa a
les escoles
El Parc Natural és un gran focus en educació tan en escoles com en
adults, tot i que es pot potenciar pel que fa a les escoles
Les escoles realitzen una gran tasca en matèria d’educació
ambiental
PN de s’Albufera i activitats agro-ramaderes com a gran atractiu
educatiu
Hi ha molts problemes amb el transport escolar per a fer sortides
El GOB funciona com a assessor, i coordinador d’algunes de les
activitats d’educació ambiental
Els establiments rurals no explota aquest sector, pensen que es
difícil conciliar-ho amb el descans dels clients

Societat

-

Actualment les escoles estan fent una gran feina en matèria d’educació ambiental.
Realitzen activitats, sortides i tallers amb el Parc Natural de s’Albufera des Grau i les
activitats agro-ramaderes com a principals atractius. Tot i així tenen greus problemes
en el transport per a aquestes sortides ja que l’autocar a Menorca té un preu molt car i
alguns dels accessos a zones del PN com Mongofra són complicats. El GOB realitza
una gran tasca en aquest sector ja que proposa i coordina moltes de les activitats de
les escoles i de grups d’adults.
Tot i la demanda, els establiments rurals no potencien gaire el sector educatiu degut a
la difícil tasca de conciliar-lo amb el descans i el relax dels clients allotjats.
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Percepció sobre el sector de l’agricultura, ramaderia i els seus productes
Taula 6.30. Percepció dels diferents sectors estudiats sobre l’agricultura, ramaderia i productes.
Autor: Ecostaff

Sector
Administració

Percepció sobre agricultura, ramaderia i productes
-

A causa de les retallades ja no hi ha ajudes a les activitats agrícoles i
ramaderes

-

S’aposta per la custòdia del territori per tal de preservar el mosaic
agrícola de l’illa
L’activitat agro-ramadera s’ha reduït els últims anys tot i que encara
està consolidat
Els productes ecològics tenen bona acollida però encara tenen molt
marge de creixement
Els agroturismes obtenen un quart del seu benefici de les activitats
agràries i ramaderes. La majoria dels seus productes són pels clients

Entitats

-

Societat

-

Es consumeix un bon nombre de productes ecològics però hi ha molt
marge de creixement
Aquests productes els compren en el lloc habitual de compra dels
altres productes

L’activitat agro-ramadera s’ha vist disminuïda els últims anys degut al moment de crisi
econòmica i la retirada d’ajudes al sector. Tot i així des de l’administració s’aposta per
la preservació del mosaic agrícola de l’illa i actualment es troba força consolidada junt
a la ramaderia. De fet, els agroturismes en treuen força partit a aquesta activitat,
extraient un quart del seus beneficis d’aquest sector, sobretot utilitzant els productes
per als seus clients allotjats.
Els productes ecològics tenen bona acollida a Menorca però encara tenen molt marge
per a créixer. De fet, molts dels consumidor habituals ho fan perquè poden realitzar la
seva compra en el mateix establiment on fan la resta de la compra.
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Percepció sobre l’estat del medi ambient i l’energia a Menorca
Taula 6.31. Percepció dels diferents sectors estudiats sobre el medi ambient i l’energia. Autor:
Ecostaff

Sector

Percepció sobre el medi ambient i l’energia
-

Administració

-

Entitats
-

L’aigua és un be escàs de l’illa i s’han de prendre mesures de gestió
i conscienciació per a reduir l’impacte del turisme sobre el seu
consum i sobre el consum energètic en general
El camí actual d’accés a Mongofra Nou té un impacte negatiu sobre
la fauna de les salines i es proposa un canvi per reutilitzar el camí
vell
El sector de les energies renovables és molt feble, sobretot tenint en
compte el potencial de l’illa, en part per el moment de crisi però
sobretot per la falta d’ajudes de se l’administració
A les escoles es treballa força en aquest aspecte amb tallers i
activitats

Societat

-

L’aigua és un be escàs a l’illa i degut a les característiques del turisme, molt intens i
concentrat, l’impacte sobre aquest recurs es molt gran. Des de l’administració s’admet
que s’han de fer accions per a gestionar i conscienciar sobre el consum de l’aigua i
l’energia.
A causa del moment econòmic actual i a la retirada d’ajudes, el sector de les energies
renovables té molt marge de creixement, sobretot degut als potencials de Menorca,
una illa amb molt vent i Sol, i a les intencions dels establiments rurals, que tenen
voluntat d’implementar aquestes tecnologies quan l’economia ho permeti.
Per últim, el camí actual d’accés a Mongofra Nou té un impacte negatiu sobre la fauna
de les salines i des del Parc Natural es proposa un canvi per reutilitzar el camí vell.
Percepció sobre altres aspectes rellevants
L’entorn natural és un dels grans potencials de l’illa de Menorca com a atractiu turístic.
Les figures de protecció d’aquests espais es consideren les correctes però no hi ha
una bona gestió, en gran part per les retallades, que han comportat una disminució en
el personal encarregat d’aquests aspectes.
Des de l’administració es considera que és necessària una revisió del Pla Territorial
per a, entre altres objectius, disminuir el sol urbanitzable actual. Alhora, fa falta una
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revisió de la normativa que regula el pas del camí de cavalls, ja que hi ha dos textos
jurídics que es contradiuen.
Per la seva banda la Fundació vol optar per un model d’agroturisme combinat amb la
ramaderia, itineraris ambientals, activitats esportives, caça i activitats de contacte amb
la natura. A més es vol destinar les zones amb patrimoni de la casa a un museu. A
més es comenta que el major impediment és la necessitat de fer grans inversions.
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6.2. Finca de Mongofra Nou
En aquesta part del projecte es caracteritza i analitza la finca de Mongofra Nou per a
complir els objectius marcats tals com la definició del model turístic de la finca i
l’assoliment de criteris de sostenibilitat. Per a fer-ho s’han realitzat un seguit de cinc
inventaris els quals han estat completats amb la posterior diagnosi. A continuació es
presenten els inventaris realitzats:

Inventari
entorns

Inventari de
la casa

Finca de
Mongofra
Nou

Anàlisi en
clau
turística

Inventari
sobre
localitzacions
d'energies
renovables

Inventari
d'etiqueta
ecològica

Figura 6.22. Estructura de l’inventari de la finca de Mongofra de l’apartat 6.2. Font: Ecostaff.
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6.2.1. Inventari i diagnosi dels entorns

Percepció sobre
l'entorn del
turisme rural a
Menorca

Estudi etnològic de
percepció

Estudi sociològic

Inventari i diagnosi
entorns

RESULTATS I
DISCUSIÓ

Inventari i diagnosi
de la casa

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies
renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes
ecològica
Anàlisi en clau
turística

Figura 6.23. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6.2.1. Autor: Ecostaff

Per tal de conèixer l’entorn de la finca de Mongofra Nou, s’ha realitzat un inventari
sobre dues categories que es consideren de gran importància per al projecte com són
els serveis ambientals i els camins.
Per començar s’ha realitzat una anàlisi dels serveis ambientals que proporciona la
finca per tal de, més endavant, diagnosticar el seu potencial com a valor afegit en clau
turística.
De la mateixa manera s’ha fet un estudi dels camins que rodegen la finca i dels que
permeten l’accés a aquesta per tal d’analitzar posteriorment quins són els que
s’utilitzaran en la proposta oferta turística.
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6.2.1.1 Inventari dels serveis ambientals
Aquest apartat pretén detallar quins són els serveis que ofereixen els espais naturals
propers a la finca de Mongofra Nou per poder avaluar en fases posteriors del treball
les potencialitats turístiques que tenen aquestes zones. La informació es presenta en
forma de fitxes per tal d’exposar-la de la manera més sistematitzada possible i es
divideix en:
-

Característiques físiques de la zona estudiada

-

Entorn immediat que ofereix la zona estudiada

-

Accés, sempre considerant com a punt d’inici la finca de Mongofra Nou

-

Flora i fauna observable a la zona

-

Equipaments que es troben en la zona, estiguin o no en ús

-

Altres: inclou característiques exclusives de la zona estudiada

Tanmateix s’ha volgut agrupar la informació per diferents zones o entorns de la finca,
de tal manera que ens trobem amb tres espais de gran interès com a serveis naturals:
-

Platges

-

Salines de Mongofra

-

Bosc

Servei platges
L’elaboració d’aquest apartat es va revelar imprescindible, ja que un dels principals
atractius turístics de Menorca és el seu litoral. La proximitat a una platja es un factor
que incrementa la competència d’un establiment de turisme rural i es creu que serà un
element clau per a potenciar una proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra
Nou.
L ‘objectiu de l’inventari és analitzar les característiques de les platges, els seus
atractius naturals i els seus serveis o infraestructures, així com la seva facilitat d’accés.
També s’ha considerat necessari documentar fotogràficament les platges per a
possibles usos que s ’en poguessin derivar per al treball. En aquest inventari es
presenten dues breus fitxes descriptives de les platges més properes a la finca de
Mongofra com són la platja de Mongofra Nou o Sabinar de Mongofra i Cala Enclusa.
Les dades presentades s’han extret d’altres treballs sobre les platges de la zona.
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Taula 6.32. Fitxa 1 sobre la platja de Mongofra Nou. Autor: Ecostaff.

Fitxa 1
Platja de Mongofra Nou o Sabinar de Mongofra
Característiques físiques
Superfície

3.590 m2

Amplada

26 m

Longitud

150 m

Grau de freqüentació

baix
Entorn

Existeixen dos torrents que delimiten la platja, un dels quals circula paral·lel en el seu
tram final al camí d’accés des de la finca de Mongofra Nou.
La platja també esta limitada per dos petits turons: en el que està situat més al nord
s’hi pot observar un sistema dunar.
Accés
Accés en cotxe

No

Accés en bicicleta

Si

Accés a peu

Si

Accés recomanat

A peu

Com ?

Des del caminet que surt de la zona Nord-Est de
la casa de Mongofra Nou

Nivell de dificultat

Fàcil, tot i que cal anar amb compte en un tram
del camí amb pendent i materials solts que
podrien ocasionar risc de caigudes

Alternatives d’accés

Es pot deixar el cotxe al pàrquing de la finca de
Mongofra Nou i baixar a peu o en bicicleta.
També es pot accedir a la platja en embarcació.
Flora i fauna

Hàbitat

Sistema dunar

Grup d’espècies més
representatives

Plantes herbàcies i arbustives adaptades a
ambients dunars

Hàbitat

Fons marí sorrenc
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Fitxa 1
Platja de Mongofra Nou o Sabinar de Mongofra
Grup d’espècies més
representatives

Grups d’espècies d’animals adaptats a viure en
fons sorrencs

Hàbitat

Fons marí rocós

Grup d’espècies més
representatives

Comunitats d’algues vulnerables a impactes com
la contaminació i comunitats de posidònia

Hàbitat

Bosc

Grup d’espècies més
representatives

Ocells forestals com la tórtora.
Mamífers carnívors com la mostela o la marta de
Menorca
Equipaments

Nom

Caseta des Senyor de Mongofra

Descripció

Conjunt format per una edificació principal,
dividia en 3 estances i una edificació aïllada que
era utilitzada com a lavabo.
Existeix una petita terrassa i 4 columnes per a
instal·lar-hi un porxo.

Ús

Actualment es troba en desús tot i que
antigament era utilitzada per el senyor Rubió i
Tudurí per a gaudir de la platja.

Nom

Land Art “Coser la tierra”

Descripció

Obra artística formada per una estructura
vertical de fusta d’uns 3 metres d’alçada que
emula una agulla

Ús

Estètic

6. Resultats i discussió

111

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Suport visual:

Figura 6.24. Detall del camí d’accés a la platja des de la casa de Mongofra nou. Autor: Ecostaff

Figura 6.25. Camí d’accés a la platja des de la casa de Mongofra. Autor: Ecostaff
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Figura 6.26. Caseta des senyor de Mongofra. Autor: Ecostaff

Figura 6.27. “Coser la tierra”. Autor:
Ecostaff

Figura 6.28. Platja de Mongofra. Autor: Ecostaff
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Taula 6.33. Fitxa 2 sobre Cala Enclusa. Autor: Ecostaff.

Fitxa 2
Cala Enclusa
Característiques físiques
Superfície

2.850 m2

Amplada

20 m

Longitud

150 m

Grau de freqüentació

Baix
Entorn

Petita cala adjacent a la platja de Mongofra Nou vorejada per turons amb forta
inclinació. A la platja hi desemboca un petit torrent.
Accés
Accés en cotxe

No

Accés en bicicleta

No

Accés a peu

Si

Accés recomanat

A peu

Com ?

S’arriba a la platja de Mongofra Nou i des
d’allà s’agafa un caminet que recorre paral·lel
a la costa.

Nivell de dificultat

El camí no resulta complicat però la manca
d’indicacions i la multitud de torrents que
semblen caminets fa que sigui complicat
distingir quin és el camí que arriba fins a la
platja.

Alternatives d’accés

En embarcació
Flora i fauna

Hàbitat

Sistema dunar

Grup d’espècies més representatives

Plantes herbàcies i arbustives adaptades a
ambients dunars com els escarabats
tenebriònids i les papallones diürnes.

Hàbitat

Platja

Grup d’espècies més representatives

Aus marines com la gavina camagroga o el
corb marí
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Fitxa 2
Cala Enclusa
Hàbitat

Fons marí rocós

Grup d’espècies més representatives

Comunitats d’algues fotòfiles i mates de
posidònia

Equipaments
Nom

Pou

Descripció

Petit pou derruït i en desús

Ús

Extracció d’aigua. Actualment en desús.

Suport visual:

Figura 6.29. Cala Enclusa.
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Serveis salines
Sens dubte un dels valors naturals més característics i exclusius de la finca de
Mongofra Nou són les salines. Ens trobem davant d’un ecosistema especial i no gaire
conegut. Per tant, tenim un valor afegit per a la proposta de turisme sostenible que pot
ser diferenciadora de la resta d’establiments turístics.
S’ha realitzat doncs la corresponent fitxa per a conèixer aquest valor, tan com a
paisatge com a ecosistema, amb presència d’una gran varietat de flora i fauna,
sobretot d’aus. Per altra banda també es descriuran quins són els equipaments que
conté aquesta zona de la finca, ja que poden ser molt útils per al projecte a través
d’assignar-los algun nou ús.
Taula 6.34. Fitxa 3 sobre la Salina de Mongofra. Autor: Ecostaff.

Fitxa 3
Salina de Mongofra
Característiques físiques
Superfície

2800m2

Amplada

-

Longitud

-

Grau de freqüentació

Baix
Entorn

La salina està delimitada per un caminet que la creua i que la separa de la salina
d’Addaia
Accés
Accés en cotxe

Baixant el camí nou d’accés de la finca

Accés en bicicleta

Baixant el camí nou d’accés de la finca

Accés a peu

Baixant el camí nou d’accés de la finca

Accés recomanat

A peu o en bicicleta
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Fitxa 3
Salina de Mongofra
Com ?

Baixant el camí nou d’accés a la finca que es va
construir fins a arribar a les salines i que es
visualitza perfectament.

Nivell de dificultat

Baix

Alternatives d’accés

Camí vell d’accés a la finca
Flora i fauna

Hàbitat

Salines

Grup d’espècies més representatives

Espècies de flora com la
PallenisspinosaMyrtuscommunis.
Avifauna molt característica com
Podicepscristatuso i Podicepsnigricollis
Equipaments

Nom

Embarcador

Localització

Oest de la casa

Descripció

Petit embarcador que disposa d’una passarel·la i
un petit cobert on guardar-hi embarcacions

Ús

Guardar-hi una petita llanxa motora de la família i
un llaüt d’un dels treballadors

Nom

Plaça de toros

Localització

Part final de la salina de Mongofra, a la dreta del
camí en direcció a la casa.

Descripció

Antiga petita plaça de toros amb una taula de
pícnic a 10 metres. Actualment la plaça està
inundada per les aigües de la salina.

Ús

Cap, integrat dins l’ecosistema

Nom

Centre d’interpretació de la natura – antiga
caseta del guarda

Localització

Marge dret del camí actual d’accés a la finca

Descripció

Antiga casa dividia en dues grans estances i amb
un forn de pa a l’exterior

Ús

Es va projectar per a ser un centre d’interpretació
tot i que ara es troba en desús
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Suport visual:

Figura 6.30. Centre d’ interpretació de la natura (antiga casa del guarda). Autor: Ecostaff.

Figura 6.31. Embarcador amb el llaüt d’un dels treballadors. Autor: Ecostaff.
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Figura 6.32. Plaça de toros de Mongofra. Autor: Ecostaff.

Figura 6.33. Salina de Mongofra. Autor: Ecostaff,
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Servei Bosc
Tal com era d’esperar, valorant el fet que Mongofra Nou es troba dins d’un Parc
Natural, la majoria de la finca es troba coberta per una gran extensió de bosc la qual
caracteritza la zona.
Així doncs s’ha pensat que pot ésser un servei natural de gran interès pels futurs
clients de l’establiment turístic. Com s’ha fet amb els anteriors serveis ambientals, es
descriurà el tipus de bosc present a la zona, de quines espècies tan de flora com de
fauna s’hi poden trobar i quins equipaments existeixen actualment dins d’aquestes
zones.

Taula 6.35. Fitxa 4 sobre el bosc de Mongofra. Autor: Ecostaff

Fitxa 4
Bosc
Característiques físiques
Superfície

279.600 m2

Amplada

-

Longitud

-

Grau de freqüentació

Baix
Entorn

Varietat de zones amb diferents ecosistemes (marins, dunars, etc.) que estan
distribuïdes per tota la finca de Mongofra Nou
Accés
Accés en cotxe

Per tots els camins de sortida de la casa

Accés en bicicleta

Per tots els camins de sortida de la casa

Accés a peu

Per tots els camins de sortida de la casa

Accés recomanat

A peu o en bici

Com ?

Agafant el camí vell d’accés a la finca, el
camí nou d’accés a la finca o el camí que va
cap a la platja

Nivell de dificultat

Baix

Alternatives d’accés

Qualsevol dels camins de sortida de la casa
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Fitxa 4
Bosc
Flora i fauna
Hàbitat

Boscos aciculifolis.

Grup d’espècies més representatives

Pinedes de pi blanc (Pinushalepensis) amb
diferents sotaboscs de màquies o garrigues
amb ullastre (Olea europaea var. Sylvestris),
de brolles calcícoles o de brolles silicícoles.

Hàbitat

Boscos i bosquines de ribera

Grup d’espècies més representatives

Tamarigars (Tamarixspp)

Hàbitat

Boscos esclerofil·les

Grup d’espècies més representatives

Alzinars baleàrics

Suport visual:

Figura 6.34. Zona de bosc integrada en un ecosistema dunar prop de la platja de Mongofra.
Autor: Ecostaff.
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6.2.1.2 Inventari dels camins
Aquest apartat, que juntament amb el de serveis ambientals conformen l’inventari
d’entorns, pretén documentar els accessos i senders que passen propers a la finca per
tal de garantir que, tot i que Mongofra Nou és una zona aïllada, és viable de visitar per
als futurs clients de l’allotjament rural o altres tipus de públic potencial i satisfer així el
principal objectiu del treball com és el d’elaborar una proposta de turisme sostenible a
la finca de Mongofra. Així doncs els objectius d’aquest inventari són:
-

Analitzar l’estat de l’accés actual a la finca.

-

Analitzar la distància a la qual es troba el camí de cavalls de la finca i de la
casa de Mongofra Nou.

-

Documentar quins altres camins o accessos existeixen.

A partir de l’estudi de la cartografia de la zona i d’entrevistes informals amb els
treballadors de la finca, es van documentar quatre camins que es presenten en la
figura 6.32. Un cop documentats els camins, s’ha elaborat una fitxa per a cadascun
d’ells que recullen tot un seguit de característiques tals com l’accés, l’ús actual, els
hàbitats presents, altres observacions i suport fotogràfic de la zona.

Figura 6.35 . Camins propers a la finca. Autor: Ecostaff
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Taula 6.36. Caracterització del camí actual d'accés a la finca. Autor: Ecostaff.

Característiques
Nom

Camí actual d’accés a la finca o Camí de ses Salines

Tipus

Asfalt

Origen – Destí

Casa de Mongofra – Camí de Sta. Rita

Distància

1,95 km

Titularitat

Privat
Accés

Accés a peu

Si

Accés en
cotxe

Si

Accés en
bicicleta

Si
Ús

Ús actual

Camí d’accés a la finca i a la casa de Mongofra Nou

Antic ús

Zona natural de separació de les salines
Hàbitats

Hàbitat de pas

Salines

Fragilitat

Alta
Observacions

Camí construït a mitjans de 1950 per demanda de l’esposa del senyor Rubió – Tudurí.
És un camí que ofereix unes vistes impressionants de les salines de Mongofra, de la casa i del
port d’Addaia al fons. També s’observen gran quantitat d’espècies d’aus que habiten les
salines. Passa pel costat de l’antiga plaça de toros i l’antiga caseta del guarda.
Tot i ser un camí poc transitat actualment és troba en lleuger mal estat, ja que hi ha força sots.
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Taula 6.37. Caracterització del camí actual d'accés a la finca. Autor: Ecostaff.

Documentació fotogràfica

Figura 6.36. Detall d’un sot que pot ocasionar danys als vehicles. Autor: Ecostaff.

Figura 6.37. Panoràmica del camí d'accés direcció sortida de la finca. Autor: Ecostaff.
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Taula 6.38. Caracterització del camí de cavalls. Autor: Ecostaff.

Característiques
Nom

Camí de cavalls

Tipus

Camí forestal

Origen – Destí

Tram 2: Es Grau - Favàritx

Distància

10 km

Titularitat

Pública
Accés

Accés a peu

Si

Accés en
cotxe

No

Accés en
bicicleta

Si

Accés a cavall

Si
Ús

Ús actual

Recreatiu

Antic ús

Antic camí de defensa del litoral de l’illa
Hàbitats

Hàbitat de pas

Bosc i Salines

Fragilitat

Alta
Observacions

El Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural de s’Albufera des Grau qualifica
aquest tram d’alta fragilitat per la sensibilitat del medi i perquè la seva capacitat de suportar
nous usos és molt baixa, això comporta que el pas per algunes parts d’aquest tram, com per
les salines, no es pugui realitzar en grups molt grans (menys de 8 cavalls, de 8 ciclistes o de
25 senderistes). Aquest tram del camí de cavalls voreja tota la finca de Mongofra Nou, passant
pel bosc proper al casat i les salines.
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Taula 6.39. Caracterització del camí de cavalls. Autor: Ecostaff

Documentació fotogràfica

Figura 6.38. Detall de les salines de Mongofra. Autor: Ecostaff.
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Taula 6.40. Caracterització del camí vell. Autor: Ecostaff.

Característiques
Nom

Camí vell

Tipus

Camí de terra – camí forestal

Origen – Destí

Casa de Mongofra – Camí de Sta. Rita

Distància

1,3 km

Titularitat

Privada
Accés

Accés a peu

Si

Accés en
cotxe

No

Accés en
bicicleta

No

Accés a cavall

No
Ús

Ús actual

Camí d’accés a les zones agrícoles i a les pastures dels ramats

Antic ús

Antic camí d’accés a la casa de Mongofra Nou
Hàbitats

Hàbitat de pas

Pastures i bosc

Fragilitat

Baixa
Observacions

Antic camí d’accés a la casa de Mongofra Nou que va ser reemplaçat per l’actual, ja que
aquest té més de 7 portes per al bestiar que s’havien d’obrir i tancar i que causaven moltes
molèsties als visitants i als propietaris.
El tram inicial que surt des de la casa és apte per fer a peu, en bicicleta o a cavall, passa per
tota la zona de pastures i conreus de la finca i també s’hi poden trobar elements de patrimoni
històric com un antic pont.
El tram final es troba en molt mal estat i resulta quasi impracticable per a fer a peu, ja que ha
estat engolit per la vegetació. Al final d’aquest tram s’arriba a la part del camí de cavalls que
més endavant enllaça amb el camí de Sta. Rita.
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Taula 6.41. Caracterització del camí vell. Autor: Ecostaff

Documentació fotogràfica

Figura 6.39.. Bifurcació camí vell – camí de cavalls. A l’esquerra s’observa com el camí vell ha
estat engolit per la vegetació. A la dreta es veu una de les fites del camí de cavalls. Autor:
Ecostaff.
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Taula 6.42. Caracterització del camí d' Addaia. Autor: Ecostaff

Característiques
Nom

Camí d’ Addaia o camí de Sta. Rita

Tipus

Sauló

Origen – Destí

Camí actual d’accés - Me 7 (carretera nord Maó – Fornells)

Distància

2,5 km

Titularitat

Pública
Accés

Accés a peu

Si

Accés en
cotxe

Si

Accés en
bicicleta

Si

Accés a cavall

Si
Ús

Ús actual

Carretera d’entrada al Parc Natural de S’ albufera des Grau

Antic ús

Es desconeix
Hàbitats

Hàbitat de pas

Bosc i pastures

Fragilitat

Baixa
Observacions

Camí que enllaça la carretera d’entrada al Parc Natural de s’Albufera des Grau amb l’ accés
actual a la finca i amb el camí de cavalls. Un tram del camí de cavalls circula per aquesta
carretera.Tot i ser una pista forestal, l’accés amb vehicle és totalment factible.
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Taula 6.43. Caracterització del camí d'Addaia. Autor: Ecostaff

Documentació fotogràfica

Figura 6.40. Tram del camí d' Addaia en direcció a la finca. Autor: Ecostaff.
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6.2.1.3 Diagnosi dels entorns
En aquest apartat es realitzarà la diagnosi dels serveis ambientals propers a la casa
(platges, salines i bosc) i els seus camins caracteritzats anteriorment. La metodologia
de diagnosi de les dues parts serà diferent, ja que l’objectiu de les diagnosis també ho
és.
Per als serveis ambientals es vol determinar quins són els possibles usos que es
podrien associar a cada zona per a determinar quines tenen un major atractiu i
realitzar així les pertinents propostes. Per als camins es vol diagnosticar quins són els
punts forts i les limitacions globals que s’han detectat i quina influència podrien tenir en
l’establiment turístic i el seu entorn. A continuació es realitza la diagnosi de les dues
parts:
Serveis ambientals
Per fer un diagnòstic de possibles usos per a cada servei ambiental primer s’han
analitzat quins eren els potencials que presentava cada un. En la taula següent es
recullen aquests potencials:
Taula 6.44. Potencials i serveis ambientals de la finca. Autor: Ecostaff.

Aïllament
Senders accessibles
Zones d'ombra
Riquesa paisatgística
Aigua clara
Navegabilitat
Espècies representatives de l’illa
Ecosistema marí singular
Ecosistema terrestre singular
Riquesa d'avifauna
Antiga caseta del guarda
Plaça de toros
Embarcador
Caseta des Sr. De Mongofra
Potencials de la zona / Zona
Total de potencials
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A partir de la taula 6.44 es pot apreciar que la platja i les salines presenten una major
quantitat de potencials amb un total de deu mentre que el bosc tan sols en presenta
cinc. No obstant s’ha d’avaluar quina aplicabilitat poden tenir aquests potencials per a
possibles usos que demandin futurs clients de l’establiment turístic. En la taula següent
els requeriments de possibles usos aplicables a les zones d’entorns de la finca:
Taula 6.45. Requeriments i possibles usos per a les diferents zones. Autor: Ecostaff

Aïllament
Senders accessibles
Zones d'ombra
Riquesa paisatgística
Aigua clara
Navegabilitat
Espècies representatives
de l’illa
Ecosistema marí singular
Ecosistema
singular

terrestre

Riquesa d'avifauna
Antiga caseta del guarda
Plaça de toros
Embarcador

Requeriments /
Possibles usos

Caiac

Snorkel

Submarinisme

Navegació

Senderisme

Zona de picnic/bar

Observació d'aus

Centre de educació
ambiental

Activitats d’educació
ambiental o científiques

Caseta Sr. De Mongofra

Requeriments totals

4

2

2

3

2

5

6

6

6
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A partir de la taula veiem doncs com la riquesa paisatgística és un requeriment comú
en gran part dels possibles usos. La riquesa de biodiversitat o d’espais naturals
singulars també són demandes comunes de tots els usos relacionats amb l’educació
ambiental o activitats de caràcter científic. A més veiem com algunes activitats com
snorkel, submarinisme o senderisme tan sols necessiten dos requeriments per a ser
aplicats la qual cosa pressuposa certa facilitat d’aplicació.
Taula 6.46. Llegenda de la taula 6.47. Autor: Ecostaff.

Color

Percentatge de requeriments dels possibles usos complerts amb els potencials
de les diferents zones de serveis ambientals de la finca
0-24%
25-49%
50-74%
75-100%

A partir d’aquests dos diagnòstics preliminars es realitzarà un diagnòstic final en el
qual s’observarà quin percentatge de compliment dels requeriments presenta cada
zona per cadascun dels possibles usos.
S’han assignat colors a cada interval de percentatge de compliment de requeriments
definits en la taula 6.46 que serviran per a visualitzar quins usos són aplicables
actualment a cada zona i, per tant, facilitarà l’elaboració de propostes pel projecte. A
continuació es mostra la taula de percentatge de requeriments complets:
Taula 6.47. Idoneïtat d’usos per a cada servei ambiental. Autor: Ecostaff

Caiac
Snorkel
Submarinisme
Navegació
Senderisme
Zona de picnic -Bar
Observació d'aus
Centre d’educació ambiental
Activitats d’educació ambiental o científiques
Possibles usos / Zones
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A partir de la taula 6.47 s’aprecia com la zona amb un major atractiu per associar-hi
usos és la de les platges on s’hi poden dur a terme, amb una adaptabilitat molt alta,
tots els possibles usos estudiats sobretot els esportius.
La zona de les salines presenta atractius similars a la de les platges, i destaca per a
realitzar-hi activitats de senderisme, navegació, observació d’aus i activitats
científiques o d’educació ambiental
Per últim el servei ambiental bosc, ja que presentava tan sols cinc potencials, no
presenta massa usos aprofitables per a possibles clients, únicament hi destaca el
senderisme com a activitat idònia.
A més cal destacar que un possible centre d’educació ambiental no disposa de cap
zona amb un alt percentatge d’idoneïtat a causa de la seva necessitat d’una gran
varietat d’ecosistemes i espècies i a la presència d’equipaments.
Camins
En l’anàlisi dels camins s’han detectat tres factors claus que cal valorar per a elaborar
una proposta turística:
1. Usos recreatius
Els quatre camins presenten un interès paisatgístic que els fa atractius per a
realitzar-hi activitats com el senderisme i el passeig a cavall o en bicicleta. La
seva proximitat a la casa suposa un altre avantatge per a la promoció d’aquests
tipus d’activitat per part de la finca.
2. Impactes en els ecosistemes
Tant el camí actual d’accés a la finca com el camí de cavalls passen per zones
d’alta fragilitat ecològica. Això ha de ser tingut en compte, ja que els impactes
ambientals associats al seu ús es podrien incrementar per:
o

Increment del nombre d’usuaris
La promoció de l’ús d’aquests espais per part d’un futur establiment
turístic incrementaria el nombre de persones que el visitarien i
conseqüentment els impactes que s’originarien en el medi. Per tal de
mitigar

aquest

problema,

es

podrien

potenciar

pràctiques

de

conscienciació als clients de l’establiment.
o

Increment del trànsit rodat
Un establiment turístic suposaria un increment en el nombre de vehicles
que accedirien a la finca cada dia. Això tindria efectes negatius sobre
l’avifauna de les salines, ja que actualment l’ únic accés per arribar fins
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a la casa passa pel mig d’aquestes. Una proposta que es podria valorar
seria recuperar el camí vell i transformar-lo com accés principal, ja que
aquest travessa zones de baixa fragilitat com són les pastures.
3. Mal estat i dificultat d’accés
A excepció de l’últim tram del camí vell, tots els trams són aptes per a fer a
peu. No obstant alguns d’ells presenten greus deficiències: el camí vell hauria
de ser desbrossat i adequat si es pretén que pugui ser una alternativa d’accés
a la casa, ja que actualment és inviable accedir-hi en cotxe i molt menys en
vehicles de major ocupació com autocars. El camí actual d’accés a la finca
també presenta problemes pel que fa al sots i també planteja un problema a
l’accés d’autocars, ja que aquests no tenen prou espai per a donar la volta un
cop han arribat fins a la casa.

6. Resultats i discussió

135

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

6.2.2 Inventari i diagnosi de la casa

Percepció sobre
l'entorn del
turisme rural a
Menorca

Estudi etnològic de
percepció

Estudi sociològic

Inventari i diagnosi
entorns

RESULTATS I
DISCUSIÓ

Inventari i diagnosi
de la casa

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies
renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes
ecològica
Anàlisi en clau
turística

Figura 6.41. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6.2.2. Autor: Ecostaff

En aquest apartat es realitza l’inventari de la casa de Mongofra Nou que està format
per l’anàlisi de les sales interiors de la casa i per l’anàlisi de les zones exteriors de la
casa. Aquest treball servirà per a caracteritzar la casa i els seus potencials facilitant
així la proposta de millores i les possibilitats de la casa. Un cop realitzats els inventaris
es diagnostiquen els inventaris a realitzar per a saber quins usos son aplicables
mitjançant un mètode de qualificació propi.
6.2.2.1 Inventari dels espais interiors de la casa
L’inventari d’interiors es troba conformat per totes les parts construïdes i cobertes de la
casa amb l’ intenció de saber de què es disposa a la casa i quin és el potencial
d’aquesta per a proposar una oferta de turisme. Per a fer-ho s’han numerat totes les
estances en els dos plànols de la casa i en una imatge des de l’aire per a veure
aquelles parts que estan allunyades de la casa i que no surten als plànols. A més
s’han afegit un seguit de sales que no sortien als plànols com són les sales número 58,
59 i 60. Un cop mostrat cadascun dels plànols i imatge aèria es descriurà cadascuna
de les sales mitjançant unes taules on es trobaran el número assignat a cada sala, l’ús
de la sala, la superfície de la sala (on petita és de 1 m2 a 15 m2, mitjana és de 15 m2 a
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30 m2 i gran és major a 30 m2) i un inventari de les coses més destacades que s’ hi
troben. Tot això s’exposarà en apartats ordenats segons les següents tipologies:
habitacions, sales d’estar, lavabos, serveis de la casa, activitats ramaderes,
magatzems i altres. A continuació es presenten els dos plànols i la imatge aèria
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Figura 6.42. Plànol de la planta baixa de la casa amb totes les sales numerades. Autor: Ecostaff. Font:
Fundació Rubió Tudurí

Figura 6.43. Plànol de la primera i segona planta de la casa amb totes les sales numerades. Autor:
Ecostaff. Font: Fundació Rubió Tudurí.

6. Resultats i discussió

138

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Figura 6.44. Fotografia aèria de la finca amb la numeració de les sales que no surten als plànols.
Autor: Ecostaff. Font: Ortofoto obtinguda del Centro Nacional de Información Geográfica.

Un cop localitzades totes les sales es procedeix a realitzar l’inventari que, com ja s’ha
comentat anteriorment està dividit en les següents tipologies de sales diferenciades:
-

Habitacions

-

Sales d’estar

-

Lavabos

-

Serveis de la casa

-

Activitats ramaderes i cria de perdius

-

Magatzems

-

Altres

Cadascuna de les tipologies de sales està conformada per un color diferent que serà el
que servirà per a plasmar en un plànol la distribució de cadascuna de les tipologies i
veure com es troben distribuïdes.

6. Resultats i discussió

139

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”
Inventari de les habitacions
A continuació es mostra l’ inventari de les tretze habitacions que es troben a la casa:
Taula 6.48. Inventari de les habitacions de la casa. Autor: Ecostaff.

Nº
sala

3

Ús

Superfície

Habitació dels

Mitjana

bouers

4

Mitjana

Disposa de dos llits, un armari, dues taules, dues cadires, una tauleta
de nit, un lavabo, una pica, una aixeta, un mirall, una dutxa i quatre

número 2

endolls.

Mitjana

bouers

Habitació dels

Disposa de dos llits, un armari, dues taules, dues cadires, una tauleta
de nit, un lavabo, una pica, una aixeta, un mirall, una dutxa i quatre
endolls.

número 3

6

de nit, un lavabo, una pica, una aixeta, un mirall, una dutxa i quatre

bouers

Habitació dels
5

Disposa de dos llits, un armari, dues taules, dues cadires, una tauleta

endolls.

número 1

Habitació dels

Inventari

Mitjana

Disposa de dos llits, un armari, dues taules, dues cadires, una tauleta

bouers

de nit, un lavabo, una pica, una aixeta, un mirall, una dutxa i quatre

número 4

endolls.

Habitació dels
bouers
7

número 5.

Mitjana

Pròximament

Disposa d’un llit, un armari, dues taules, una cadira, una tauleta de nit,
un lavabo, una aixeta, una pica, un mirall, una dutxa i tres endolls.

es destinarà a
lavabo públic

Disposa de dos llits, quatre armaris, una calaixera, una tauleta de nit,
una taula rodona, un tocador, un escriptori, dues butaques, cinc

Habitació de
40

la Mercè

Gran

cadires, un banc, una sala de bany amb un lavabo, una pica, una
aixeta, un mirall, una dutxa i una banyera, cinc endolls i un balcó amb
vistes a les platges . És l’habitació més gran de la casa.
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Nº
sala

Ús

Superfície

Inventari

Disposa de dos llits, dos armaris, dues calaixeres, una tauleta de nit,
41

Habitació de
la verge

Gran

una sala de bany amb un lavabo, una pica, una aixeta, un mirall, una
dutxa i una banyera, tres endolls i un balcó amb vistes a les platges. A
més hi ha l’estàtua d’una verge.

Disposa de dos llits, dos armaris, una calaixera, una tauleta de nit,
Habitació de
42

la Miguelina

dues butaques, un mirall, una sala de bany amb un lavabo, una pica,
Gran

una aixeta, un mirall, una dutxa i una banyera, quatre endolls i un
balcó amb vistes a la zona del camí vell.

Disposa de dos llits, dos armaris, una calaixera, una tauleta de nit,

45

Habitació Ariel

dues butaques, un mirall, una sala de bany amb un lavabo, una pica,
Gran

una aixeta, un mirall, una dutxa i una banyera, quatre endolls i un
balcó amb vistes a la zona del camí vell.

46

Habitació dels
nens

Disposa de dos llits petits, dos armaris, un lavabo, una pica, una
Mitjana

aixeta, un mirall, una dutxa i dos endolls.

Disposa d’un llit de matrimoni, un escriptori, tres cadires, una sala de
47

Habitació del
Bisbe

Gran

dos endolls.

Disposa de dos llits, dos armaris, dues calaixeres, una tauleta de nit,

Habitació del
48

ministre

bany amb un lavabo, una pica, una aixeta, una dutxa i una banyera i

Gran

una sala de bany amb un lavabo, una pica, una aixeta, una dutxa i una
banyera i tres endolls.

Dormitori del
52

Disposa d’un llit de matrimoni, un armari, una calaixera, una taula, una

senyor
Gran

tauleta de nit, una butaca, quatre cadires, una lleona dissecada, quatre
endolls i un balcó amb vista a les salines.

Inventari de les sales d’estar
A continuació es mosta l’ inventari de les nou sales d’estar que es troben a la casa:
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Taula 6.49. Inventari de les sales d’estar de la casa. Autor: Ecostaff.

Nº
sala

Ús

Superfície

Disposa de tot un seguit de taules, cadires i bancs al voltant d’una

Barbacoa.
9

Inventari

Actualment serveix

Gran

de punt de trobada

barbacoa central. Es tracta d’un espai amb una gran quantitat de
finestres amb vistes cap al sud i al jardí interior situat entre aquesta
sala i la sala 10.

Disposa de tot tipus d’objectes decoratius i d’unes boniques vistes a
27

Antiga sala

Mitjana

d’entrada

29

30

31

la zona del camí vell. Connecta amb l’exterior gràcies a una porta de
vidre semicircular.

Sala de lectura

Petita

Sala d’estar blava

Mitjana

Saló verd

Gran

Disposa d’una taula, un sofà i dues butaques a més d’unes boniques
vistes a la platja.

Disposa d’un parell de taules, dos sofàs i dues butaques entre altres
objectes decoratius.

Disposa de diverses taules, tres sofàs, dues butaques, diverses
cadires, una col·lecció de petxines entre altres objectes decoratius.

Disposa d’una taula per a jugar a cartes, quatre sofàs, dues
32

Gran

Sala d’estar verda

butaques, unes cadires, una maqueta gegant d’un vaixell i molt
material fotogràfic i decoratiu. Connecta amb la sala número 23 a
través d’unes escales.

44

Sala d’estar de la
primera planta

Disposa de dues butaques, un sofà, unes cadires, una taula i una
Mitjana

calaixera.

Disposa d’un escriptori, dues taules, dos armaris, un sofà, dues

49

Despatx del senyor

55

Sala d’estar de la
segona planta
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Inventari dels lavabos
A continuació es mostra l’ inventari dels quatre lavabos, sense comptar aquells que es
troben dins les habitacions, que es troben a la casa:
Taula 6.50. Inventari dels lavabos de la casa. Autor: Ecostaff.

Nº
sala

Ús

Superfície

Lavabo
14

interior

Petita

Inventari

Sala que tan sols compta amb un lavabo. Abans d’entrar al lavabo,
separat per una porta, trobem un dels quadres de llum de la casa.

número 1
Lavabo
25

interior

Petita

Disposa d’un lavabo, una aixeta, una pica, un mirall, dues butaques,
dos armaris i una taula.

número 2

50

Sala de bany

Petita

del senyor

60

Lavabo

Petita

exterior

Disposa d’un lavabo, una pica, una aixeta, un mirall, una dutxa i una
banyera.

Disposa d’un lavabo, una pica i una aixeta però actualment es troba
en desús.

Inventari de les sales destinades als serveis de la casa
En aquest apartat es presenten totes aquelles sales que serveixen per a donar els
serveis de la casa com la cuina, els menjadors, les sales amb rentadores, les
biblioteques, etc. A continuació es mostra l’ inventari de les deu sales destinades als
serveis de la casa:
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Taula 6.51. Inventari de les sales destinades als serveis de la casa. Autor: Ecostaff.

Nº
sala

2

Ús

Superfície

Biblioteca

Gran

exterior

11

12

15

Cuina

Mitjana

Rebost

Petita

Sala del

Petita

congelador

Inventari

Disposa d’una considerable quantitat de llibres catalogats, una taula
d’escriptori i una taula d’estudi amb cadires.

Equipament de cuina preparat per a rebre un màxim de 30
comensals.

Disposa de prestatges per a guardar menjar i material de cuina, una
taula, una nevera , un microones i els cubells per a vidre i cartró.

Disposa d’un congelador per a guardar aliments, una prestatgeria
amb material de cuina i l’aigua embotellada pel consum de la casa.

Disposa de dues neveres pel consum de la casa i un armari amb
16

Sala de les

Petita

neveres

19

Menjador

l’estança número 38.

Mitjana

número 1

26

Sala de les

Petita

rentadores

28

Biblioteca

vaixella. Al final de la sala trobem unes escales que ens condueixen a

Mitjana

interior

Disposa d’un sofà, una butaca, una televisió, un parell de taules, unes
cadires i un armari.

Disposa de les dues rentadores de la casa. Connecta a l’exterior amb
una porta de vidre semicircular.

Disposa d’una gran quantitat de llibres catalogats col·locats en les
prestatgeries, una taula, unes cadires, un sofà i una televisió.

Menjador
número 2, tot i
33

que ja no

Petita

Disposa d’una taula, unes cadires i un armari amb vaixella.

Gran

Disposa d’una llarga taula i més de vint cadires.

exerceix aquesta
funció
Menjador
36

número 3. Ús
actual: xerrades
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Inventari de les sales destinades a l’activitat ramadera i de cria de perdius
A continuació es mostra l’ inventari de les quatre sales destinades a la cria de perdius i
a l’activitat ramadera:
Taula 6.52. Inventari de les sales destinades a l’activitat ramadera i cria de perdius. Autor: Ecostaff

Nº

Ús

sala

63

Sala de cria de perdius número 1. Sala on
es porten les perdius quan ponen els ous

Superfície

Inventari

Hi trobem focus i els objectes
Mitjana

necessaris per a la cria de perdius.

Gran

Disposa d’un total de 6 estables.

Gran

Hi trobem un estable.

Mitjana

Disposa de perdius i gàbies.

Zona d’estables número 1. Tan sols
64

s’usen quan neix un vedell nou o quan es
guarden els animals en condicions de
molt fred

69

70

Zona d’estables número 2. Serveix per a
guardar la palla
Sala de cria de perdius número 2. Sala on
s’alimenten i creixen les perdius

Inventari dels magatzems
En aquest apartat s’ agrupen els magatzems de la casa siguin d’objectes, de roba o de
vaixella.
A continuació es mostra l’inventari dels catorze magatzems de la casa:
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Taula 1.53. Inventari dels magatzems. Autor: Ecostaff

Nº sala

Ús

Superfície

Inventari

1

Magatzem
exterior

Mitjana

Disposa de mobiliari estacional de la casa com les hamaques, els
bressols i les taules i cadires que es col·loquen als exteriors durant
l’estiu.

13

Magatzem
interior

Petita

Disposa d’una prestatgeria amb objectes varis, serveix per guardar
les paelles i hi ha una bomba per transmetre fred a la nevera
industrial de la cuina.

17

Sala de vaixelles
1

Petita

Disposa de dos armaris amb vaixella.

18

Sala de vaixelles
número 2

Petita

Disposa d’un armari amb vaixella.

22

Bodega de vi i
magatzem

Petita

Disposa de vi i tot tipus d’objectes de la casa.

37

Sala de vaixelles
número 3

Petita

Disposa de dos armaris amb vaixella.

43

Sala per guardar
llençols i
tovalloles

Mitjana

Disposa de tres armaris on trobem les tovalloles i llençols de la casa,
una planxa, una pica i una aixeta.

51

Armari de roba

Petita

Disposa de roba d’estiu de la família.

53

Sala d’armaris.
Actualment en
desús

Mitjana

Disposa d’un seguit d’armaris. S’hi accedeix per unes escales entre
les sales 49 i 51.

61

Magatzem
exterior número
2 i taller

Gran

Disposa d’una gran taula, prestatgeries i tot tipus d’eines.

62

Cotxeres

Mitjana

Hi trobem els cotxes dels treballadors i el tractor del pagès.

65

Pàrquing del
cuiner

Gran

Hi trobem el cotxe del cuiner.

66

Sala de la
fundació. Serveix
per a guardar
arxius de la
fundació

Gran

Disposa d’una taula, un ordinador, un lavabo i prestatgeries

67

Magatzem
exterior número
3.
Emmagatzemar
diferents
objectes

Petita

No s’hi ha tingut accés.
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Inventari d’altres tipus de sales
En aquest apartat s’agrupen la resta de les sales de la casa entre les quals es troben
l’església, terrasses, sales de pas o sales de calderes entre altres.
A continuació es mostra l’inventari de les disset sales restants de la casa:
Taula 6.54. Inventari dels altres tipus de sales de la casa. Autor: Ecostaff.

Nº sala

Ús

Superfície

8

Església

Gran

Inventari
Disposa d’un altar i tot un seguit de bancs a més d’un interessant
valor visual amb les pintures de les parets i el sostre i les vidrieres.

Escola on s’hi fan
10

els seminaris

Gran

dels Diàlegs a

Disposa d’una llar de foc, tres sofàs, una taula de reunions, tot un
seguit de cadires i una pissarra mòbil.

Mongofra
Disposa d’unes escales que comuniquen a l’estança número 39, una
20

Pati exterior

Petita

número 1

porta que comunica a l’estança número 19 i una altra a l’estança
número 21.

Sala de pas
número 1 que
21

comunica el pati

Petita

Tan sols disposa d’un armari.

amb l’altra part
de la casa.
Disposa d’un taulell amb una pica i una aixeta, d’uns armaris amb
23

Sala de begudes

Petita

vaixella i un armari de la neteja. Connecta amb la sala 32 a través
d’unes escales.

24

Sala de pas

Petita

número 2

Disposa d’un rellotge antic d’un metre i mig d’alçada. Connecta les
sales 23 i 27.
Disposa d’un seguit de gerros antics. És l’última estança de la planta

34

Sala de pas

Mitjana

número 3

35

Terrassa número
1
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baixa. Comunica la sala 33 amb la sala 35 i 36 mitjançant unes
escales.

Gran

Disposa d’una taula, cadires i les bases d’una coberta de fusta.
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Nº
sala

38

39

Ús

Superfície

Sala de pas
número 4
Terrassa número 2

Inventari

Disposa d’una pica i una aixeta. Connecta les sales 16 i 37 amb
Mitjana

unes escales.

Gran

Connecta amb el pati interior amb l’habitació número 40.

Mitjana

A causa d’estar en obres no s’hi troba res.

Antic lavabo.
54

Actualment la sala
està buida

Disposa d’una taula, una cadira i aparells per guardar les dades

Estació
56

meteorològica

Gran

meteorològiques. Es troba sobre les habitacions 43 i 46 i s’hi
accedeix per unes escales entremig d’aquestes dues estances.

57

Terrat de l’estació
meteorològica

Disposa d’aparells per a prendre mesures meteorològiques i els
Mitjana

recipients per a emmagatzemar l’aigua de la casa.
Disposa d’una caldera de biomassa comprada recentment que

58

Sala de calderes

Gran

número 1

funciona amb pèl·lets i ossos d’olives i els sacs d’aquests a més
d’una bomba. Es troba al costat de l’estança número 1.
Disposa d’una caldera de biomassa comprada recentment més gran

59

Sala de calderes

Mitjana

número 2

68

Casa del cuiner

que l’anterior que funciona amb pèl·lets i ossos d’olives i els sacs
d’aquests a més d’una bomba.

Gran

No hi hem tingut accés.

Aljub de la casa.
S’hi recull i es
bombeja l’aigua de
71

consum. El seu

No hi hem tingut accés però sabem que s’hi troben les bombes per a
Gran

transportar l’aigua.

terrat serveix per a
estendre la roba
molla.
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Plànols i imatges per tipologies
A continuació es mostren els dos plànols i la imatge aèria amb les sales diferenciades
per tipologies que permetrà veure el repartiment de cada tipologia de sala en la casa:

Figura 6.45. Inventari de la planta baixa per tipologies. Autor: Ecostaff. Font: Fundació
Rubió Tudurí

Figura 6.46. Inventari de la primera i segona planta per tipologies. Autor: Ecostaff.

6. Resultats i discussió

149

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

Figura 6.47. Fotografia aèria de la finca amb la tipologia de les sales que no surten als
plànols. Autor: Ecostaff. Font: Ortofoto obtinguda del Centro Nacional de Información
Geográfica.
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6.2.2.2 Diagnosi dels espais interiors de la casa
En aquest apartat es farà la diagnosi de les zones interiors de la casa l’objectiu de la
qual serà veure amb claredat si els equipaments que actualment hi ha a la casa de
Mongofra són òptims per a la seva transformació en un establiment turístic i detectar
els principals problemes per després proposar canvis o millores.
En primer lloc s’analitzaran en una taula els usos que se li podrien donar als
equipaments i quins serien els requeriments que tindrien.
Els usos que se li podrien donar a les instal·lacions s’han dividit en les tres zones
necessàries que ha de tenir un establiment turístic: zones de serveis, zones comuns i
zones d’habitacions. A la taula següent els podem veure tots:
Taula 6.55.. Possibles usos a les diferents zones interiors de la casa. Autor: Ecostaff.

Zona de serveis

Zones comuns

Zones
d'habitacions

Magatzem estris
de cuina

Magatzem material
sales polivalents

Recepció

Banys

Habitacions

Magatzem material
restaurant

Magatzem material
de lloguer

Sala d'ordinadors

Sala polivalent

Banys privats

Magatzem material
Magatzem de
bar
material habitacions

Sala d'estar

Sala exposicions

Magatzem material
neteja

Rebost

Restaurant

Sala fundació

Sala de fred

Cuina

Mirador astronòmic

Sales per
esdeveniments

Banys de personal

Zona de descans
del personal

Bar

Zona museu

Zona fumadors
personal

Menjador personal

Zona fumadors

Solàrium

Vestuari personal

Despatx direcció

Pàrquing

Bugaderia

Taller

Tots aquests usos tenen els seus propis requeriments. Per a identificar-los s’han
agrupat els requeriments en sis grups de requeriments que permetran elaborar millor
l’anàlisi.
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Taula 6.56. Agrupació de requeriments dels interiors de la casa. Autor: Ecostaff.

Mobiliari

Propietats estructurals

Altres

Mobiliari d’emmagatzematge

Accés a exteriors

Aparells informàtics

Mobiliari d’oficina

Exterior

Electrodomèstics

Mobiliari de relax

Il·luminació

Endolls

Cubell de la brossa

Interior

Connexió a Internet

Cubell de reciclatge

Ventilació
Vistes

Aforament

Dimensió

Proximitat a zones d'interès

Aforament gran (+ 10)

Espai gran

Proximitat a zona de públic

Aforament mitjà (5 - 10)

Espai mitjà

Proximitat a zona de servei

Aforament petit (0 - 5)

Espai petit

Proximitat a zona d'habitacions

A continuació es creuen les informacions contingudes a les taules anteriors per a
veure els requeriments que té cada ús. Per això es mostraran tres taules, cada una per
una zona diferent (zones d’habitacions, zones de serveis i zones comunes).
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Zones d’habitacions
Taula 6.57.. Requeriments de les zones d’habitacions de la casa. Autor: Ecostaff.
Accés a exteriors
Exterior
Propietats estructurals

Il·luminació
Interior
Ventilació
Vistes
Aforament gran (+ 10)

Aforament

Aforament mitjà (5 - 10)
Aforament petit (0 - 5)
Aparells informàtics
Connexió a Internet

Altres

Electrodomèstics
Endolls
Mobiliari d’emmagatzematge
Mobiliari d’oficina

Mobiliari

Mobiliari de relax
Cubell de la brossa
Cubell de reciclatge
Espai gran

Dimensió

Espai mitjà
Espai petit
Proximitat a zona de públic

Proximitat

Proximitat a zona de servei

Requeriments totals de cada zona privada

14

Banys
privats

Requeriments / Zones privades

Habitacions

Proximitat a zona d'habitacions

9

Com es pot observar a la taula 6.57, les habitacions tenen molts requeriments. Alguns
dels requisits més importants pel que fa a propietats estructurals són que tinguin bona
il·luminació, bona ventilació i, a poder ser, vistes a l’exterior que permetin a la persona
allotjada gaudir del paisatge.
Per altra banda, el mobiliari que ha de tenir qualsevol habitació són els cubells de
brossa i reciclatge. Com a afegit per donar màxim confort al visitant, el mobiliari de
relax és considerat com un requisit.
Alhora, és necessari que l’habitació estigui ben comunicada amb les zones comunes
de la casa i les zones de servei que abasteixin de material aquestes habitacions.
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Zones de servei de la casa
Taula 6.58. Requeriments de les zones de servei de la casa. Autor: Ecostaff.
Accés a exteriors
Exterior

Prop.
estruct.

Il·luminació
Interior
Ventilació
Vistes
Aforament gran (+ 10)

Aforam.

Aforament mitjà (5 - 10)
Aforament petit (0 - 5)
Aparells informàtics
Connexió a Internet

Altres
Electrodomèstics
Endolls
Mobiliari d’emmagatzematge
Mobiliari d’oficina

Mobiliari

Mobiliari de relax
Cubell de la brossa
Cubell de reciclatge
Espai gran

Dimensi
ó

Espai mitjà
Espai petit
Proximitat a zona de públic
Proximitat a zona de servei

Requeriments Zones de servei

Magatzem restaurant

Magatzem bar

Magatzem neteja

Magatzem habitacions

Magatz. material lloguer

Magatzem sales poliv.

Rebost

Sala de fred

Cuina

Zona de descans pers.

Menjador personal

Banys de personal

Zona fumadors pers.

Vestuari personal

Despatx direcció

Bugaderia

Taller

Proximitat a zona
d'habitacions

Magatzem cuina

Proxim.

Requeriments

2

3

3

3

4

4

3

2

4

8

9

6

4

8

5

10

6

9

Les zones de servei analitzades a la taula anterior (6.58) tenen uns requeriments molt
concrets. Les zones de magatzem han de tenir mobiliari d’emmagatzematge i trobar-se
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pròxim de la zona de públic. L’espai necessari per a aquests magatzems variarà molt
en funció dels objectes que s’hi vulguin guardar.
Les zones de servei que no serveixen per emmagatzemar tenen uns requeriments
diferents. Com podem observar, a gairebé totes les sales, un requeriment essencial és
el cubell de la brossa o, en alguns casos, el de reciclatge. També són requeriments
importants els endolls, electrodomèstics o la ventilació.
Zones comunes
Taula 6.59. Requeriments de les zones comuns de la casa. Autor: Ecostaff
Accés a exteriors
Exterior

Propietats
estructurals

Il·luminació
Interior
Ventilació
Vistes
Aforament gran (+ 10)

Aforament

Aforament mitjà (5 - 10)
Aforament petit (0 - 5)
Aparells informàtics

Altres

Connexió a Internet
Electrodomèstics
Endolls
Mobiliari d’emmagatzematge
Mobiliari d’oficina

Mobiliari

Mobiliari de relax
Cubell de la brossa
Cubell de reciclatge
Espai gran

Dimensió

Espai mitjà
Espai petit
Proximitat a zona de públic

Proximitat

Proximitat a zona de servei

Requeriments / Zones comuns

Recepció

Sala d'ordinadors

Sala d'estar

Restaurant

Mirador astronòmic

Bar

Zona fumadors

Pàrquing

Solàrium

Banys

Sala polivalent

Sala exposicions

Sala fundació

Sales per esdeveniments

Zona museu

Proximitat a zona d'habitacions

Requeriments totals de les zones comuns

11

9

11

8

8

10

7

3

8

7

12

8

9

14

8
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A les zones comunes hi ha més disparitat de requeriments, ja que els usos que se li
poden donar a aquestes zones són molt diferents. Tot i així s’observa que la majoria
tenen uns requeriments en comú: la il·luminació, la ventilació i ser una sala interior.
Altres requisits predominants són: necessitat d’un espai gran, d’un cubell de la brossa i
d’endolls.
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Recopilació de les sales
En l’apartat anterior (inventari de les zones interiors) s’ha realitzat un llistat amb totes
les sales que hi ha a la casa separant-les per tipologies (habitacions, sales d’estar,
lavabos, serveis de la casa, activitats ramaderes, magatzems i altres). Per a fer un
millor tractament de dades, a continuació s’exposarà una taula on es troben totes les
sales compilades en categories. L’objectiu d’aquesta nova classificació és poder
analitzar en grup sales que són molt similars entre elles.
El número de les sales fa referència al número que se li va donar a la classificació de
l’inventari, mentre que el número de sales fa referència a la quantitat de sales que
tenen unes característiques comuns.
Taula 6.60. Recopilació de les sales en les zones de la casa. Autor: Ecostaff.

Usos de zones actuals
Habitacions

Grans
Habitacions casa
Petites
Habitacions bouers

Número de les sales

Número de sales

40,41,42,45,47,48,52
46
3,4,5,6,7

7
1
5

Total
Sales d'estar

Sales grans
Sales mitjanes
Sales petites
Barbacoa

Banys

Interiors
Exteriors

Sales de serveis

Menjadors
Biblioteques
Bugaderia
Cuina
Església

Activitat ramadera

Perdius
Vedells

13
31,32,49,55,10
27,30,44
29
9

Total

10
14,25,50
60

Total

Zones exteriors

Total
Zones no aprofitables
Total
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2
2

4
12,15,16
13,17,18,22,37,53,66,51
67,62,61,1,
58,59

Total
Patis
Terrasses
Estació meteorològica
Pàrquing

3
2
2
1
1

9
63, 70
64,69

Total
Magatzems

3
1

4
19,33,36
28,2
26,43,
11
8

Total

Alimentació
Interior casa
Altres
Exterior casa
Calderes

5
3
1
1

3
8
5
2

17
20
35,39,71
56
65

1
3
1
1

6
68,57,54,38,34,24,21,23

8

71
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Taula 6.61. Compliment dels requisits amb els potencials de la casa. Autor: Ecostaff.
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Terrasses
Estació
meteorològica
Pàrquing

6

7

3

7

9

Zones
ext.
5

7

Zones no aprof.

Patis

6

Magatz.

Calderes

4

Exterior casa

Int. Aliment.
casa Altres

4

Vedells

Perdius

Banys
9

Sales act.
ramadera

Església

8 10 10 12 7

Cuina

8

bugaderies

7

Biblioteques

9 10 9

Sales de
serv.

Interiors

9

Menjadors

Barbacoa

7

Exteriors

Escola

10 8

Petites

Total

Habit.

Requeriments / Sales

Casa

Grans

Proximitat

Mitjanes

Dimensió

Sales
d'estar

Mobiliari

Grans

Altres

Bouers

Aforament

Petites

Propietats
estructurals

Accés a exteriors
Exterior
Il·luminació
Interior
Ventilació
Vistes
Aforament gran (+ 10)
Aforament mitjà (5 - 10)
Aforament petit (0 - 5)
Aparells informàtics
Connexió a Internet
Electrodomèstics
Endolls
Mobiliari d’emmagatzematge
Mobiliari d’oficina
Mobiliari de relax
Cubell de la brossa
Cubell de reciclatge
Espai gran
Espai mitjà
Espai petit
Proximitat a zona de públic
Proximitat a zona de servei
Proximitat a zona d'habitacions

0
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En la taula anterior es marquen en verd aquells requeriments que la sala de la
casa ja compleix i en vermell els que no compleix. Fent una anàlisi dels requeriments
es pot concloure que la casa té un dèficit pel que fa a connexió a Internet, aparells
informàtics i cubells de brossa i reciclatge. En canvi, els seus punts forts són la
il·luminació i la ventilació de gairebé totes les sales.
Pel que fa a l’aforament de les sales, es pot apreciar que hi ha sales amb aforaments
molt diversos, això farà que es puguin donar usos molt diferents en funció dels
interessos. De forma molt semblant, les dimensions són molt diferents i repartides.
L’apartat de mobiliari és un dels punts febles de la casa sobretot pel que fa a mobiliari
d’oficina i cubells de la brossa i reciclatge.
Com a últim pas s’integra la informació de les taules anteriors. Per tant, es presenten
els diferents usos que es poden implementar amb les zones que són capaces d’acollirlo. El criteri s’ha basat en la quantitat de requisits de l’ús concret que pot satisfer cada
zona, atribuint un color fixat a la llegenda, per a cada percentatge de satisfacció
d’aquests requeriments. D’aquesta manera es veurà de forma molt visual quines zones
exteriors de la casa són les millors per acollir cada ús.
Taula 6.62. Llegenda de la taula 6.63. Autor: Ecostaff.

Color

Percentatge de requeriments dels possibles usos complerts amb els potencials
de les diferents zones exteriors de la casa
0-24%
25-49%
50-74%
75-100%

De totes formes, cal comentar que aquesta valoració dels espais no té en compte la
importància que té cada requeriment sinó que els compta tots per igual. Per això, a
l’hora de triar on situarem cada ús, no només utilitzarem els valors de la taula sinó que
també donarem preferència a aquells criteris que poden tenir més rellevància.
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Zones de servei
Taula 6.63. Compliment dels requisits de cadascun dels possibles usos de les zones de servei.
Autor: Ecostaff.

Zones no aprofitables

Pàrquing

Estació meteorològica

Terrasses

Zones ext.

Patis

Exterior casa

Calderes

Aliment.

Altres

Magatzems

Sales act.
ramadera

Sales de servei

Banys

Sales d'estar

Habitacions

Usos / Sales

Int. casa

Vedells

Perdius

Església

Cuina

bugaderies

Biblioteques

Menjadors

Exteriors

Interiors

Barbacoa

Escola

Petites

Mitjanes

Grans

Bouers

Casa

Grans

Petites

Taller
Bugaderia
Despatx direcció
Vestuari personal
Zona fumadors pers.
Banys de personal
Menjador personal
Zona descans pers.
Cuina
Sala de fred
Rebost
Magatz. sales polival.
Magatz. material lloguer
Magatzem habitacions
Magatzem neteja
Magatzem bar
Magatzem restaurant
Magatzem cuina

En la taula anterior (6.63) s’ha analitzat on seria òptima la localització dels usos
necessaris per a oferir un bon servei als clients de l’establiment turístic. En primer lloc,
es pot veure que hi ha zones, com per exemple les zones exteriors, les sales d’activitat
ramadera, algunes sales d’estar i de serveis i algunes habitacions que no són les més
aptes per realitzar un ús de servei.
També és clar que gairebé tots els usos han trobat una sala que compleix com a
mínim el 75% dels requeriments demandats. Les úniques excepcions són el despatx
de direcció, la sala de descans de personal i la zona de fumadors de personal.
Tot i així, a causa de les seves característiques, la cuina compleix molts requisits per
alguns usos però aquesta està destinada a ser la cuina i no pot complir moltes més
funcions. Això fa que s’hagin de buscar altres sales per encaixar-hi els usos.
Els magatzems encaixen prou bé amb les sales on actualment s’hi destina l’ús de
magatzem. La resta de sales tenen diferents opcions per escollir una ubicació.
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Zones comunes
Taula 6.64. Compliment dels requisits de cadascun dels possibles usos de les zones comunes.
Autor: Ecostaff.
Museu
Sales esdeveniments
Sala de la Fundació
Sala d'exposicions
Sala polivalent
Banys
Solàrium
Pàrquing
Zona de fumadors
Bar
Mirador astronòmic
Restaurant
Sala d'estar
Sala d'ordinadors

Zones no aprofitables

Pàrquing

Estació meteorològica

Terrasses

Zones
exteriors

Patis

Calderes

Exterior casa

Magatzem

Altres

Aliment.
Int. casa

Vedells

Perdius

Sales act.
ramadera

Església

Cuina

Biblioteques

bugaderies

Sales de
serveis

Menjadors

Exteriors

Interiors

Banys

Barbacoa

Escola

Mitjanes

Petites

Sales
d'estar

Grans

Bouers

Habitacions

Usos / Sales

Casa

Grans

Petites

Recepció

A les zones comunes predominen els colors verds (més del 50% de requisits
complerts) tot i que hi ha zones que no poden acollir cap tipus d’ús d’aquest estil com
són: les zones no aprofitables, l’estació meteorològica, la majoria dels magatzems i les
sales de ramaderia.
Tot i així, veiem molts usos que no troben una sala que satisfaci més del 75% dels
seus requeriments (recepció, sala d’ordinadors, sala d’estar, zona de fumadors,
solàrium, banys, sala polivalent i sala d’esdeveniments). Això pot ser degut al fet que,
al haver-hi usos amb molts requeriments específics, algunes sales no estiguin del tot
preparades al per acollir-los. De totes maneres, molts d’aquests requeriments poden
ser satisfets amb poca inversió i de forma fàcil.
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Zones d’habitacions
Taula 6.65. Compliment dels requisits de cadascun dels possibles usos de les zones d’habitacions.
Autor: Ecostaff.

Zones no aprofitables

Pàrquing

Terrasses

Estació meteorològica

Zones ext.

Patis

Calderes

Altres

Exterior casa

Magatzem

Aliment.
Int. casa

Vedells

Perdius

Sales act.
ramadera

Església

Cuina

Biblioteques

bugaderies

Sales de serv.

Banys

Sales d'estar

Menjadors

Exteriors

Interiors

Barbacoa

Escola

Petites

Mitjanes

Grans

Habitacions

Usos / Sales

Casa

Bouers

Grans

Petites

Banys privats
Habitacions

Les zones d’habitacions, com era d’esperar, són òptimes on hi ha les habitacions
actuals, de la mateixa manera que passa amb els banys. Les altres zones, tot i sortir
valors positius en algunes, no són les més òptimes ja que no s’han ponderat els
requeriments per importància.

6. Resultats i discussió

162

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”
6.2.2.3. Inventari dels espais exteriors de la casa
En aquesta part s’exposa l’inventari de totes les zones al voltant de la casa que són
obertes com per exemple els jardins o el pàrquing i que serviran per a completar,
juntament amb l’inventari d’interiors, l’inventari de la casa. Això permetrà donar ús a
aquestes zones de la casa, ja siguin activitats d’oci, activitats educatives, accions
informatives o zones per gaudir de l’entorn.
A continuació es situen tot el seguit de zones exteriors de la casa i se’ls hi assigna una
numeració per a poder ser categoritzades.

Figura 6.48. Imatge aèria amb la localització de les zones obertes de la casa. Autor:
Ecostaff. Font: Ortofoto obtinguda del Centro Nacional de Información Geográfica.

Un cop situades totes les zones exteriors de la casa es categoritzen mitjançant un total
de nou característiques diferents que permetran destinar aquestes zones als possibles
usos. A continuació es mostra la taula de categorització:
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Jardí
interior

Zona de
bancs

Jardí
davanter

Terrassa

Zona de
pas

Entrada
camí vell

Pàrquing

Entrada
des
pàrquing

Jardí
tortugues

Pont torre
del senyor

Taula 6.66: Categorització de les zones obertes de la casa. Autor: Ecostaff.

Orientació

Sud

Sud

Sud

Sud

Est

Est

Sud

Sud

Sud

Sud

Ombra

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Pendent

Poc

Poc

Poc

Poc

Força

Força

Poc

Força

Poc

Molt

Pavimentació

No

Si

No

SI

Si

No

No

Si

No

Si

Flora i fauna

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

No

Superfície

Mitjà

Mitjà

Petit

Gran

Petit

Petit

Gran

Petit

Petit

Petit

Valor visual

Mitjà

Baix

Alt

Alt

Alt

Baix

Baix

Alt

Mitjà

Baix

Situació

Bona

Bona

Dolenta

Bona

Dolenta

Bona

Bona

Bona

Bona

Bona

Disponibilitat

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Si

No

Criteris\Zones

per seure

6.2.2.4 Diagnosi dels espais exteriors de la casa
Per a dur a terme la diagnosi d’exteriors es presenta una taula amb els possibles usos
atribuïbles a les zones exteriors de la casa i els requisits que es creuen necessaris per
a realitzar cada ús. D’aquesta manera es comprendrà, visualment, quins són els usos
que aparentment són més costosos de realitzar, ja que necessitaran mésrequeriments.
Cal dir que els punts 6, 7 i 8 del mapa anterior s’agruparan en les taules següents en
la categoria de ”pàrquing”.
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Caract. del
terreny

Insolació

Taula 6.67. Requeriments dels possibles usos de les zones exteriors de la casa. Autor:
Poca ombra
Ombra parcial
Orientació sud
Sòl no pavimentat
Sòl pavimentat
Superfície gran
Superfície petita
Zona de pas

Situació

Accessibilitat amb l’automòbil
Proximitat a zona de bar
Tranquil·litat
Bones vistes / diversitat de flora i fauna
No interferència amb la resta d'activitats
Proximitat a zones importants
Bancs

Materials

Manguera
Material de senyalització
Panells informatius
Taules i cadires exteriors
Hamaques

Requeriments / Possibles usos

Zona de pintura i fotografia

Solàrium

Terrassa de bar

Mirador

Zona de relax

Zona de fumadors

Punt d'info d'educació ambiental

Zona de senyalització

Hort

Pàrquing

Cendrers

Total de requeriments

3

7

5

4

3

5

4

4

6

4

Ecostaff.

Com es pot veure s’han caracteritzat un total de deu usos els quals compten amb un
seguit de requeriments, vint-i-un en total, que permetran saber les necessitats per a
implementar aquell ús. Com es pot observar es troben algunes zones ,com la zona de
pintura i fotografia i la zona de fumadors, que tan sols necessiten tres requeriments.
En canvi alguns usos en necessiten sis com el pàrquing o set com el solàrium.
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A continuació es presenta en forma de taula els diferents potencials que té
cada zona exterior de la casa. A la vegada s’expressa el tant per cent de les zones
que disposen d’aquest potencial.
D’aquesta manera es podrà comprovar quines zones tenen més potencials de la casa i
quins d’aquest potencials són més freqüents o més escassos en el conjunt dels espais
exteriors del casat.

Superfície gran

62.5%

Superfície petita

37.5%

Zona de pas

75%

Accessibilitat amb l’automòbil

12.5%

Proximitat a zona de bar

0%

Tranquil·litat

87.5%

Bones vistes / diversitat de flora i fauna

62.5%

No interferència amb la resta d'activitats

75%

Proximitat a zones importants

87.5%

Potencials / Zones

aquest potencial

75%

% De zones amb

Sòl pavimentat

senyor

50%

Pont de la torre del

Sòl no pavimentat

Jardí tortugues

50%

Pàrquing

Orientació sud

Zona de pas

75%

Terrassa

Ombra parcial

Jardí davanter

25%

Zona de bancs

Poca ombra

Jardí interior

terreny

Situació

Caract. del

Insolació

Taula 6.68. Caracterització dels potencials de cada zona exterior de la casa. Autor: Ecostaff.

En la taula 6.68 s’aprecien els potencials de cadascuna de les zones. Com es pot
veure hi ha potencials, com la tranquil·litat o la proximitat a zones importants, que es
troben presents a totes les zones menys en una. En canvi veiem que, al no tenir
encara un bar, no hi ha cap punt de la casa que hi tingui una proximitat tot i que hi ha
dos usos que requereixen estar pròxim a aquest. A més, s’observa que la majoria de
zones són de superfície gran, pavimentades i amb ombra en algun moment del dia.
Com era d’esperar, a més, la majoria de les zones disposen de bones vistes i/o de
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diversitat de flora i fauna la qual cosa indica que la finca disposa d’un alt valor
visual en la majoria de punts.
Com a últim pas s’integra la informació de les dues taules anterior. Per tant, es
presenten els diferents usos que es poden implementar amb les zones que són
capaces d’acollir-lo. El criteri s’ha basat en la quantitat de requisits de l’ús concret que
pot satisfer cada zona, atribuint un color fixat a la llegenda, per a cada percentatge de
satisfacció d’aquests requeriments. D’aquesta manera es veurà de forma molt visual
quines zones exteriors de la casa són les millors per acollir cada ús.

Taula 6.69. Llegenda de la taula 6.70. Autor: Ecostaff

Color

Percentatge de requeriments dels possibles usos complerts amb els potencials
de les diferents zones exteriors de la casa
0-24%
25-49%
50-74%
75-100%

Taula 6.70. Compliment de requisits d’ ús amb potencials de cada zona exterior de la casa.
Autor: Ecostaff.

Zona de pintura i fotografia
Solàrium
Terrassa de bar
Mirador
Zona de relax
Zona de fumadors
Punt informació d’educació ambiental
Zona de senyalització
Hort
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torre
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tortugues

Jardí

Pàrquing

pas

Zona de

Terrassa

davanter

Jardí
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Zona de

interior

Usos/ Zones

Jardí

Pàrquing
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Per últim es realitza la diagnosi integrada dels conceptes anteriors, és a dir,
una valoració de la capacitat de les diferents zones exteriors de la casa per a acollir els
usos definits. D’aquesta manera es tindrà una informació molt útil i pràctica per a, més
endavant, fer les propostes de millora.
Taula 6.71. Aplicabilitat dels diferents usos potencials. Autor: Ecostaff

Ús
Zona de pintura i
fotografia
Solàrium

Terrassa de bar

Mirador

Zona de relax

Diagnosi de les millors zones on destinar l’ús
Alt potencial de la finca per a adquirir aquest ús ja que el 67% de
les zones el poden aplicar
Tan sols en una zona és altament aplicable: l’actual terrassa

Aplicable tan sols al 33% de les zones

Alt potencial de la finca per a adquirir aquest ús ja que el 56% de
les zones el poden aplicar
Aplicable tan sols al 33% de les zones

Zona de fumadors

Alt potencial de la finca per a adquirir aquest ús ja que el 56% de
les zones el poden aplicar

Punt informació
d’educació ambiental

Alt potencial de la finca per a adquirir aquest ús ja que el 56% de
les zones el poden aplicar

Zona de senyalització

Alt potencial de la finca per a adquirir aquest ús ja que el 56% de
les zones el poden aplicar

Hort

Pàrquing

Tan sols en una zona és altament aplicable: a l’actual jardí
davanter
Tan sols en una zona és altament aplicable: a l’actual pàrquing
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6.2.3 Inventari i diagnosi sobre possibles localitzacions per a la
instal·lació d’energies renovables

Percepció sobre
l'entorn del
turisme rural a
Menorca
RESULTATS I
DISCUSIÓ

Estudi etnològic de
percepció
Estudi sociològic
Inventari i diagnosi
entorns
Inventari i diagnosi de
la casa

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes ecològica
Anàlisi en clau turística

Figura 6.49. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6.2.3. Autor: Ecostaff

Un dels objectius del projecte és l’ implementació d’energies renovables a la finca de
Mongofra Nou. Abans d’entrar en matèria però, s’ha de destacar que la finca no parteix
de zero pel que fa a la sostenibilitat energètica, ja que l’aigua de consum, exceptuant
l’embotellada per beure, prové dels aljubs de la finca i, a més, l’energia necessària per
a fer anar els calefactors de la casa prové de dues calderes, instal·lades recentment
en les sales 58 i 59 de la finca, que funcionen amb pèl·lets i ossos d’olives i que
funciona amb una eficiència entre 89.5% i 95% depenent de la potència amb la qual
treballa.
Pel que fa a les noves instal·lacions d’energies renovables s’ha optat per a estudiar la
viabilitat d’instal·lar energia eòlica o energia solar fotovoltaica. Per tal de dur a terme
l’inventari de possibles llocs on instal·lar energies renovables s’ha hagut de valorar el
potencial físic i la visibilitat de cada punt per a poder destinar-lo a educació ambiental.
Per a analitzar aquesta part del projecte s’efectuarà la definició de criteris d’avaluació,
la valoració de les possibles zones on instal·lar energies renovables i la diagnosi dels
resultats per a les plaques solars fotovoltaiques i per als aerogeneradors. Després es
farà una estimació del consum elèctric de la finca i segons aquest consum es
dimensionarà la mida que haurien de tenir aquestes infraestructures per autoabastir la
finca de Mongofra Nou.
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6.2.3.1 Definició de criteris i qualificació per a l’energia solar fotovoltaica
A continuació es defineixen els criteris i la valoració que es faran servir per cadascuna
de les possibles localitzacions per a instal·lar plaques solars fotovoltaiques:
Taula 6.72. Definició i valoració dels criteris per a les possibles localitzacions de col·locació de
plaques solars fotovoltaiques. Autor:Ecostaff.

Número del
criteri

Definició del criteri

Valoració
25: orientat al sud

1

Orientació del punt per tal de rebre
més o menys insolació durant el dia.

15: orientat al sud-est o sud-oest
0: orientat al nord, nord-est o nordoest
25: no rep ombra durant cap moment
del dia

2

Possibilitat de rebre l’ombra d’algun
edifici o arbre.

10: rep ombra durant alguna hora en
la qual la insolació és molt petita
0: rep ombra durant gran part del dia
10: està molt a prop de la xarxa
elèctrica

3

Proximitat amb la xarxa elèctrica de
la casa.

5: està mitjanament lluny de la xarxa
elèctrica
0: està lluny de la xarxa elèctrica
10: possibilitat d’instal·lar moltes
plaques solars

4

Superfície del lloc.

5: possibilitat d’instal·lar algunes
plaques solars
0: possibilitat d’instal·lar poques
plaques solars
10: fàcilment observable

5

Potencialitat per a ser observat pels
visitants o allotjats.

5: observable
0: difícilment observable
10: pla o amb inclinació cap al sud

6

Pendent del terreny on s’han de
situar les plaques.

5: inclinació cap a una altra direcció
diferent al sud
0: terreny difícilment aprofitable per a
col·locar plaques
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A continuació es defineix els possibles llocs per a instal·lar plaques solars
fotovoltaiques:

Figura 6.50. Imatge aèria amb la localització de les zones valorades per a col·locar plaques
solars fotovoltaiques. Autor: Ecostaff. Ortofoto obtinguda del Centro Nacional de Información
Geográfica.
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En aquest apartat, gràcies al treball de camp realitzat, s’avaluen una sèrie de
llocs triats prèviament per a ser aptes per a la col·locació de plaques solars
fotovoltaiques. S’han estudiat un total de 7 propostes:
a) Sostre de la casa del cuiner, sala 68.

Figura 6.51. Casa del cuiner (sala 68). Proposta a) per
a situar les plaques solars fotovoltaiques. Autor:
Ecostaff.

b) Sostre sobre les sales 42, 44 i 45.
c) Sostre sobre les sales 65 i 66.
d) Sostres sobre les sales 40 i 41.
e) Sostre sobre la sala 61.
f)

Sostre de la sala 10.

g) Sostre del forn exterior.
Taula 6.73. Valoració sobre 90 punts de les possibles localitzacions per a la col·locació de plaques
solars fotovoltaiques. Autor:Ecostaff.

Criteri/
valoració
a

1

2

3

4

5

6

25

25

10

5

10

10

85

b

15

25

10

10

5

5

70

c

25

25

10

5

0

5

70

d

15

25

10

10

0

5

65

e

15

25

10

5

0

10

65

f

15

25

10

5

0

10

60

g

15

10

10

0

10

5

50
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6.2.3.2 Definició de criteris i qualificació per a l’energia eòlica
Abans d’entrar en matèria caldria destacar que els aerogeneradors que es pensen
instal·lar són de petites dimensions per a reduir el seu impacte visual, acústic i sobre la
fauna. A continuació es defineixen els criteris i la valoració que es farà servir per
cadascuna de les possibles localitzacions per a instal·lar aerogeneradors:
Taula 6.74. Definició i valoració dels criteris per a les possibles localitzacions de col·locació
d’aerogeneradors. Autor:Ecostaff.

Número
del
criteri

Definició del criteri

Valoració

Presència d’obstacles al
voltant que puguin parar el
vent

30: poca o nul·la presència d’obstacles al seu voltant
20: lleugera presència d’obstacles al seu voltant però nul·la
presència en la direcció nord – sud on el vent és més usual
10: lleugera presència d’obstacles al seu voltant però
predominant en la direcció nord – sud
0: alta presència d’obstacles al seu voltant

2

Impacte visual

15: impacte visual baix
5: impacte visual mitjà
0: impacte visual alt

3

Impacte en les tasques
quotidianes de la finca

15: cap impacte en les tasques quotidianes
5: lleuger impacte en les tasques quotidianes
0: alt impacte en les tasques quotidianes

4

Proximitat amb la xarxa
elèctrica

10: alta proximitat amb la xarxa elèctrica
0: poca proximitat amb la xarxa elèctrica

5

Potencialitat per a ser
observat pels visitants o
allotjats

10: potencial d’observació alt
5: potencial d’observació mitjà
0: potencial d’observació baix

6

Superfície del terreny per a
instal·lar aerogeneradors

10: capacitat per instal·lar més d’un aerogenerador.
5: capacitat per instal·lar un aerogenerador
0: sense capacitat per a instal·lar un aerogenerador

1

En aquest apartat, gràcies al treball de camp realitzat, s’avaluen una sèrie de llocs
triats prèviament per ser aptes per a la col·locació d’aerogeneradors. S’han estudiat un
total de cinc zones possibles per a instal·lar aerogeneradors:
I.

Zona al costat sud del camí cap a la platja Savinar de Mongofra.

II.

Zona nord i nord-est de la sala 70 de cria de perdius.

III.

Zona al costat de les cotxeres.

IV.

Zona davant església.

V.

Zona al costat nord del camí cap a la platja Savinar de Mongofra.
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A continuació es mostra un mapa amb la localització de les zones que s’han
avaluat per a col·locar aerogeneradors:

Figura 6.52. Localització de les zones valorades per a col·locar aerogeneradors. Autor:
Ecostaff. Ortofoto obtinguda del Centro Nacional de InformaciónGeográfica.

A continuació es fa la valoració de cada zona de possibles localitzacions per a la
col·locació d’aerogeneradors:
Taula 6.75 .Valoració sobre 90 punts de les possibles localitzacions per a la col·locació
d’aerogeneradors. Autor:Ecostaff.

Criteri /
Valoració

1

2

3

4

5

6

GLOBAL

I

30

5

0

0

10

10

55

II

10

15

5

10

5

10

55

III

10

5

15

10

5

5

55

IV

30

0

0

0

10

10

50

V

20

5

0

0

10

10

45
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6.2.3.3 Diagnosi sobre les possibles localitzacions per a la instal·lació
d’energies renovables.
A continuació s’avaluen els resultats de l’estudi de possibles localitzacions per a la
instal·lació d’energies renovables amb la finalitat d’avaluar per una banda les

set

zones proposades on es col·locarien les plaques solars fotovoltaiques i, per altra
banda, les cinc possibles zones aptes per a la col·locació d’aerogeneradors.
-

Diagnosi sobre les possibles localitzacions de col·locació de plaques
solars fotovoltaiques.

La zona “A”, al sostre de la casa del cuiner (sala 68), seria la més ben valorada per a
col·locar-hi unes plaques solars fotovoltaiques, amb una puntuació de 85 punts sobre
90. Seguidament, empatades amb 70 punts anirien les zones “B” i “C”. La zona “G”,
seria la zona menys recomanable, ja que presenta la puntuació més baixa (50 punts).
Cal destacar que en totes aquestes zones els criteris 2 i 3 (orientació del punt per tal
de rebre més o menys insolació durant el dia i possibilitat de rebre l’ombra d’algun
edifici o arbre) són els que presenten puntuacions més altes, és a dir les zones estan
ben orientades i rebrien poca ombra. En canvi la majoria de zones presenten
deficiències sobre el pendent, ja que és el criteri que rep menys puntuació en totes les
zones.
-

Diagnosi sobre les possibles localitzacions dels aerogeneradors.

Trobem tres zones empatades a 55 punts sobre 90 per a col·locar-hi aerogeneradors,
aquests serien: la zona del costat sud del camí cap a la platja del Savinar de
Mongofra, que no presenta obstacles que poguessin para el vent (30 punts), la zona
nord i nord–est de la sala 70 de cria de perdius i la zona del costat de les cotxeres. La
zona menys recomanable seria la V (Zona al costat nord del camí cap a la platja
Savinar de Mongofra) amb una puntuació de 45 punts.
El criteri amb puntuacions més elevades en totes les zones seria el 6, així doncs es
conclou que totes elles presenten superfícies grans per a instal·lar-hi varis
aerogeneradors.
Com a valoració general cal destacar que les zones proposades per instal·lar plaques
solars tenen puntuacions més elevades que les zones proposades per instal·lar
aerogeneradors, així doncs es pot concloure que aquests tipus d’energia presenta
major capacitat d’adaptació que els aerogeneradors.
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6.2.3.4 Estimació del consum elèctric de la finca
En aquest apartat es realitza una estimació del consum elèctric de la finca considerant
que es troba ocupada pels turistes. L’aproximació del consum, que servirà per a
dissenyar l’instal·lació d’energies renovables, s’ha fet prenent de referència el projecte
“Autosuficiència energètica i hídrica a la masia de Mongofra Nou” que estimava un
consum per a la finca de Mongofra Nou amb una ocupació de deu persones
considerant però la sèrie de propostes de millora d’aparells elèctrics que van
considerar. A continuació es mostren els resultats finals del seu estudi:
Taula 6.76. Estimació del consum elèctric per l’ocupació de la finca per deu persones. Autor:
Ecostaff

Il·luminació Electrodomèstics

Bombes

Consum total en Wh/dia

Casat del lloc

823,46

8158

894

9875,46

Instal·lacions
annexes

1371,835

1894,7

342

3608,535

Impulsió d'aigua

-

-

12200

12200

Total

25683,995

A continuació es mostra el consum estimat pel present projecte a partir d’aquests
anteriors resultats tenint en compte que s’estima una ocupació d’un màxim de vint
persones i que també es prendran mesures de millora de l’eficiència energètica. Així
doncs s’ha considerat que el consum en il·luminació de la casa augmentarà un 75%, el
consum de les bombes d’aigua un 50% i el consum dels electrodomèstics un 25%
considerant que cadascun dels tres vectors té una variació diferent segons el nombre
de persones que en fan ús. Així doncs el consum estimat en el present projecte es
mostra a continuació:
Taula 6.77. Estimació del consum elèctric per l’ocupació de la finca per a vint persones. Autor:
Ecostaff.

Il·luminació Electrodomèstics

Bombes

Consum total en wh/dia

Casat del lloc

1441,055

10197,5

1341

12979,555

Instal·lacions annexes

1371,835

1894,7

513

3779,535

Impulsió d'aigua

_

_

18300

18300

Total
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6.2.3.5 Dimensionament de la instal·lació d’energies renovables
En aquest apartat es dimensionarà l’instal·lació d’energies renovables, en aquest cas
de plaques solars fotovoltaiques degut a l’alt potencial que ofereix la finca com s’ha
vist anteriorment. Per a fer-ho es prenen de referència els càlculs fets en el treball
“Autosuficiència energètica i hídrica a la masia de Mongofra Nou”. A continuació es
presenten els càlculs:
-

Energia instal·lada mitjana considerant el model de bateria ROLLS 24V 600Ah
S600:
=

-

35059,09 ℎ/
24

= 1460,795 ℎ

S’inclou un factor de seguretat del 10%:
Energia instal·lada mitjana = 1,1 * 1460,795 = 1606,875 Ahd

-

Es consideren un 5% de pèrdues:
Energia instal·lada mitjana =

-

!"!,#$%
",&%

= 1691,447 ℎ

Nombre de panells instal·lats considerant el corrent punt de màxima potència,
les hores de pic solar i el rendiment del model de la placa solar Atersa Panel
Solar 305W monocristalino 24W:
Nombre de panells =
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=

!& ,66$
7%,#

= 66 panells
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6.2.4. Inventari i diagnosi de l’Etiqueta Ecològica Europea

Percepció sobre
l'entorn del
turisme rural a
Menorca

Estudi etnològic de
percepció

Estudi sociològic

Inventari i diagnosi
entorns

RESULTATS I
DISCUSIÓ

Inventari i diagnosi
de la casa

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies
renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes
ecològica
Anàlisi en clau
turística

Figura 6.53. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6.2.4. Autor: Ecostaff

Per tal que la finca sigui el més sostenible possible i més respectuosa amb el medi
ambient, es pretén dotar-la d’ un certificat ambiental. S’ha escollit l’Etiqueta Ecològica
Europea (European Ecolabel) que optimitza el consum d’energia, disminueix el
consum i la contaminació de l’aigua, redueix la quantitat i els costos dels residus,
afavoreix l’ús de recursos renovables i de substàncies que són menys perilloses per al
medi ambient i fomenta l’educació i la comunicació sobre aspectes medi ambientals.
Els avantatges de la seva implementació són:
-

Una gestió senzilla per a la seva adquisició (llista de 84 criteris a complir pels
allotjaments dels quals tan sols en són obligatoris 30).

-

Baix cost de la sol·licitud i de quota anual.

-

Amortització a curt termini dels costos gràcies a mesures innovadores d’estalvi
d’energia, aigua i residus.

-

Formació del personal contractat.

-

Utilització de recursos renovables

-

Informació per als clients.
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-

Ressalta el caràcter de l’empresa, fent-la més responsable i més activa
amb el medi ambient de la regió.

Seguidament es presenten una sèrie de taules on s’especifiquen algunes dades
obtingudes per tal d’avaluar com és presenta la finca davant de tres criteris específics
pels quals es necessitava un anàlisi quantitatiu:
-

Criteri 12: el cabal d’aigua mig de les aixetes i dutxes, excepte a la cuina i a les
banyeres, no superarà els 9 litres/minut.

-

Criteri 13: tots els lavabos hauran de disposar d’una paperera adequada i es
demanarà als clients que no tirin residus a la tassa.

-

Criteri 14: l’acondicionador d’aire domèstic tindrà almenys una eficiència de
categoria A.

Les habitacions en les quals s’han realitzat les mesures s’han numerat segons
l’inventari de l’interior de la casa.
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6.2.4.1.

Inventari de l’Etiqueta Ecològica Europea

Casa
A continuació es mostren els resultats de les observacions a la casa en les plantes
1 i 2. Falta una sala de bany, ja que no es va poder tenir accés a la sala número
60.
Taula 6.78. Inventari necessari per a complir els criteris 12, 13 i 14 de les habitacions de la casa.
Font: Ecostaff.

Habitacions casa
Zona
Habitació

Cisterna de doble
descàrrega

(Mitjana mostres)
Paperera
Pica
(L/min)

Dutxa (L/min)

25

Si

No

12.93

-

40

No

No

6.75

7.38

41

Si

No

9.96

4.23

42

Si

No

5.30

6.24

45

Si

No

5.11

5.21

46

No

No

10.45

-

47

No

No

5.52

5.67

48

No

No

5.19

8.19

55

No

No

11.47

3.66
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Habitacions dels bouers
A continuació es mostren les dades obtingudes en les observacions de les sales de
bany de les habitacions dels bouers. Falten dos sales de bany, ja que no es van poder
extreure dades de les habitacions 5 i 6.
Taula 6.79. Inventari necessari per a complir els criteris 12, 13 i 14 dels bouers. Font: Ecostaff.

Habitacions dels bouers
Zona
Habitació

Cisterna de doble
descàrrega

Paperera

(Mitjana mostres)
Pica (L/min)

Dutxa (L/min)

3

Si

No

9.83

10.02

4

Si

No

8.86

8.77

7

Si

No

8.40

8.84

Recopilació de dades
A continuació es presenten els resultats globals dels paràmetres observats:
Taula 6.80. Inventari necessari per a complir els criteris 12, 13 i 14. Recopilació. Font: Ecostaff.

TOTAL
Cisterna de doble descàrrega

84% Si

6% No

Paperera

0% Si

100% No

Zona

MITJANA

Pica (L/min)

8.36

Dutxa (L/min)

6.821

Total (Pica + Dutxa) (L/min)

7.59
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La taula següent especifica 30 criteris agrupats en 6 temàtiques que s’haurien
de complir com a mínim per obtenir l’Etiqueta Ecològica Europea. Alguns dels criteris
presentats no són avaluables o bé per limitacions logístiques o bé perquè la casa
encara no presenta l’activitat que els permetria valorar (per exemple, serveis als
clients) Cal esmentar que aquesta taula només recull informació d’aquells criteris dels
quals es necessitava obtenir dades. Tampoc s’inclou el total de sales, ja que en
algunes no s’hi va poder tenir accés.
Tula 6.81. Criteris per al compliment de l’Etiqueta Ecològica Europea

Camp
d’actuació

Criteris

Objectius

Inventari
No avaluable.

1

Mínim d’un 50% de l’electricitat

Tot prové de la xarxa

provinent d’energies renovables

elèctrica, i per tant, no podem
saber l’origen de l’electricitat.

No s’ha d’utilitzar com a font
2

d’energia el gasoil amb més d’un

No avaluable.

0,1% de sofre ni el carbó
El rendiment mínim de les calderes

3

d’aigua calenta ja en funcionament ha

Correcte.

de ser mínim de 3 estrelles. Si

Es disposa de dues calderes

s’instal·la una de nova haurà de ser

de biomassa de classe 5.

de 4 estrelles.
Energia

L’acondicionador d’aire domèstic
4

tindrà almenys una eficiència de
categoria A.

Correcte .
No hi ha aire acondicionat.

L’allotjament s’ajustarà a la legislació
nacional i als codis tècnics de
5

construcció locals referents a

Correcte

eficiència energètica i les prestacions
energètiques dels edificis.
Totes les finestres de les zones amb
6

calefacció i aire acondicionat hauran
de tenir un grau d’aïllament tèrmic
adequat.
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Camp
d’actuació

Criteris

Objectius

Inventari

Si la calefacció i l’aire acondicionat no es
desconnecten automàticament quan s’obren
7

les finestres s’haurà d’informar perquè els

No avaluable

clients ho facin. Si se n’adquireixen de nous,
hauran de disposar d’aquest dispositiu.
Si els llums de les habitacions no es
8

desconnecten automàticament, s’haurà

No avaluable

d’informar els clients que ho facin.

Energia

9

Almenys el 80% de les bombetes de
l’allotjament ha de ser de classe A.

El 100% de les bombetes situades en llocs on
10

el seu ús sigui major de 5 hores diàries haurà
de ser de classe A.

No avaluable.
No s’ha fet un
seguiment
exhaustiu de les
classes de totes
les bombetes
No avaluable
No s’ha fet un
seguiment
exhaustiu de les
classes de totes
les bombetes

En zones de climatització exterior (p.ex zona
11

per fumadors) nomes es permetran aparells

No avaluable

alimentats a partir d’energies renovables.
El cabal d’aigua mig de les aixetes i dutxes,
12

excepte a la cuina i a les banyeres, no
superarà els 9 litres/minut.

Correcte.
7.59 litres/minut
No complert

Tots els lavabos hauran de disposar d’una
13

paperera adequada i es demanarà als clients
que no tirin residus a la tassa.

Aigua

100% dels
lavabos no
disposen d’una
paperera
adequada.
No complert
Només el 84%

14

Tots els urinaris aniran equipats de cisternes

de les

automàtiques o manuals que permetin evitar

habitacions

la descàrrega contínua d’aigua.

disposen de
cisterna de doble
descarrega.
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Camp
d’actuació

Criteris

15
Aigua

Objectius
Informació del període de canvi de tovalloles i
llençols.

Inventari

No avaluable

Informar als clients i personal quines
16

substàncies no es permeten evacuar en les

No avaluable

aigües industrials.
Detergents i
desinfectants

17

Només s’usaran desinfectants si es necessari
per a complir els requisits d’higiene legal.

No avaluable

Informació als clients de com i quan poden
18

separar els residus i es posaran recipients

No avaluable

adequats per a la separació.
19
Residus

Separació dels residus en les categories que
puguin ser millor tractades.

Correcte

No s’utilitzaran productes d’un sol ús. Els
20

envasos per begudes, els plats i els coberts

Correcte

es pot fer si vénen de fonts renovables.
No s’utilitzaran productes per menjar amb
21

envàs individual exceptuant productes per

Correcte

untar.
Existència d’una zona de fumadors en totes
22

les zones comuns que no estiguin a l’aire

No complert

lliure.
Altres serveis

Informar als clients sobre la disponibilitat de
23

transport públic proper o, si no n’hi ha, s’ha
d’informar d’altres mitjans de transport més

No avaluable

mediambientals.
Manteniment i revisió de les calderes i l’aire
condicionat almenys un cop l’any a càrrec de
24

professionals qualificats. Depenent de la

Correcte

massa de gas de l’aire condicionat aquest
període pot ser menor.
Gestió
general

Elaboració d’una política ambiental i un
25

programa d’actuacions amb objectius

No avaluable

ecològics bianuals.
Informar i formar al personal per garantir
26

l’aplicació i necessitat de mesures ambientals.
Sèrie d’actuacions concretes definides per

No avaluable

cada vector.
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Camp
d’actuació

Criteris

Objectius

Inventari

Informar als clients sobre la política ambiental
i donar informació sobre l’etiqueta ecològica
27

comunitària juntament amb un qüestionari per

No avaluable

a saber l’opinió sobre els aspectes
mediambientals de l’allotjament.
L’allotjament ha de disposar de procediments
28

de recollida i seguiment de les dades sobre
consum d’energia, electricitat, aigua i altres

Correcte

fonts d’energia com a mínim anuals.
S’haurà de tenir un procediment de recollida
29

de dades sobre consum de productes químics

No avaluable

com a mínim anuals.
Posar en l’etiqueta ecològica: “aquest
establiment pren mesures per a utilitzar fonts
30

d’energies renovables, per a estalviar energia

No complert

i aigua, per a reduir residus i millor el medi
ambient local”.
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6.2.4.2.

Diagnosi de l’Etiqueta Ecològica Europea

A partir de la taula 6.80, s’observa com existeix un 57 % de criteris que actualment no
poden ser avaluats. Dels que si han pogut ser avaluats s’ha detectat que es
compleixen aproximadament un 70% dels criteris. Tanmateix, els vectors en els que
calen realitzar més mesures són l’energia (50%) i l’aigua (incompliment del 66%). Per
últim, el vector residus compleix el 100% dels reequeriments (Figura 6.54).

Percentatge de compliment dels
criteris valorats

30,8
Complert
Incomplert
69,2

Figura 6.54: Valoració dels criteris de l’Etiqueta Ecològica Europea. Autor: Ecostaff.

A partir dels resultats observats en la taula 6.80 es realitza una diagnosi agrupada pels
6 vectors ambientals analitzats amb la finalitat d’obtenir una idea més concreta de
l’estat de compliment dels criteris corresponents a cadascun d’ells que es presenta a
continuació:
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Taula 6.82. Diagnosi de l’estat de diferents vectors ambientals que contempla l’ Etiqueta
Ecològica Europea. Autor: Ecostaff

Vector
ambiental

Diagnosi

Eficiència
energètica

Els criteris com, per exemple, l’adaptació bioclimàtica de l’edifici,
l’aprofitament de l’energia residual, la regulació individual de la
temperatura per les habitacions I l’ús d’energies renovables (per
exemple plaques fotovoltaiques) no estan implementades, a causa del
seu elevat cost econòmic i a l’antiguitat de la casa.
Cal destacar que disposa de dues calderes de biomassa de classe 5.
En canvi, la implantació de finestres de doble vidre, la utilització
d’electrodomèstics de classe A. I l’ús de bombetes de baix consum són
criteris que tenen un cost més assequible i s’hauria de fer una proposta.

Estalvi
d’aigua

El cabal d’aigua mig de les aixetes i dutxes no supera el llindar establert
(>9 litres/minut).
El 100% dels lavabos de la finca no disposen de paperera i només el
84% de les habitacions disposen de cisterna de doble descàrrega.
En general es compleixen menys de la meitat dels diferents criteris
bàsics.

Detergents i
desinfectants

Gestió de
residus

Manca la dada d’ús de desinfectants.
Presenta bones pràctiques de reciclatge. A la finca es reciclen tant
papers, vidre i cartons com envasos i llaunes. No s’ha pogut determinar
la fracció orgànica que reciclen. S’ha de tenir en compte que a la finca
no disposa de contenidors específics i s’han de traslladar tots els
residus amb vehicle privat.
Per al vector residus es compleixen la majoria de criteris analitzats.

Com encara no està vigent la llicència de turisme rural, aquests serveis
Altres serveis encara no s’han pogut implantar, ja que actualment la finca te un ús
privat.
Gestió
general

Pel que fa a la informació i educació ambiental per a poder optar al
distintiu cal que es compleixin els criteris bàsics. Com que la finca
encara no presenta turisme, s’haurà d’executar una proposta pel vector
informació ambiental.

6. Resultats i discussió

187

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

6.2.5 Anàlisis i diagnosi de la finca de Mongofra Nou en clau
turística

Percepció sobre
l'entorn del
turisme rural a
Menorca

Estudi etnològic de
percepció

Estudi sociològic

Inventari i diagnosi
entorns

RESULTATS I
DISCUSIÓ

Inventari i diagnosi
de la casa

Finca de
Mongofra

Inventari i diagnosi
d'energies
renovables
Inventari i diagnosi
d'etiquetes
ecològica
Anàlisi en clau
turística

Figura 6.55. Diagrama de l’estructura dels resultats i discussió de l’apartat 6.2.5. Autor: Ecostaff

Aprofitant l’estada a la finca de Mongofra s’ha realitzat una anàlisi de la finca en clau
turística per tal d’establir en fases posteriors del treball quines són les modalitats de
turisme que resulten més adients per a la finca, tenint sempre com a condicionant el
respecte per al medi ambient. En primer lloc es descriuran els diferents tipus de
turisme que s’han decidit estudiar i es definiran els seus requeriments per a ser
aplicats. En un segon apartat s’establiran una sèrie de potencialitats de la finca i
quines d’elles permeten satisfer els requeriments presentats. Per últim s’analitzarà per
a cada tipologia turística quin percentatge i quin tipus de requeriments pot satisfer i es
farà una diagnosi de les taules presentades.
En la taula següent es presenten el recull de modalitats turístiques que a priori s’ha
pensat que podien encaixar millor, seguides d’una breu descripció:
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Taula 6.83. Tipus de turisme i breu descripció. Autor: Ecostaff

Tipus de turisme

Descripció

Científic

Interès en realitzar una estada per a dur a terme estudis científics en l’entorn de la finca

Educatiu

Escoles o entitats educatives que vulguin realitzar activitats d’educació ambiental

Esportiu

Interès en realitzar activitats esportives de natura, tals com: caiac, submarinisme,
senderisme o bicicleta entre altres

Natural

Interès en l’observació del paisatge i la natura amb un caràcter lúdic (sense l’objectiu
d’obtenir coneixements)

Cultural

Interès en visitar i conèixer el patrimoni arquitectònic i històric

Rural

Interès en entrar en contacte amb el món rural i l’entorn natural que l’envolta

Artístic

Interès en realitzar activitats artístiques en la natura, tals com pintura o fotografia natural

Esdeveniments

Casaments, comunions, aniversaris o seminaris entre altres.

Relax

Interès en realitzar estades de yoga o meditació en establiments aïllats preferiblement
enmig de la natura

Negoci

Reunions d’empreses, estades de treballadors o estades d’organització empreserial entre
altres

Gastronòmic

Interès en conèixer els productes i la cuina locals.

Aquestes modalitats turístiques tenen un conjunt de requeriments que s’han agrupat
en diferents categories que estan representades a la taula següent amb una breu
descripció de cada grup.
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Taula 6.84. Requeriments de les diferents modalitats turístiques. Autor: Ecostaff

Grup de
requeriments

Descripció del grup

Requeriments
Equipaments científics

Equipaments

Equipaments culturals
Equipaments necessaris per a
complir amb els requeriments del Equipaments de relax
tipus de turisme
Equipaments de treball
Equipaments oci
Prox. nuclis urbans d'interès
Prox. zones activitats esportives
Prox. zones agràries

Proximitat a zones
d'interès

Proximitat a les zones d'interès de
Prox. zones interès científic
cada tipus de turisme
Prox. zones interès paisatgístic
Prox. zones naturals
Prox. zones ramaderes
Utilització d'autocar

Logística

Requeriments de mobilitat de cada
Utilització de vehicle privat
tipus de turisme
Mobilitat durant l'estada
Serveis gratuïts
Realització d’activitats a l'aire lliure

Serveis de la finca

Serveis de la finca que requereix Treballadors especialitzats
cada tipus de turisme
Oferta gastronòmica
Oferta de productes de proximitat
Lloguer de material d'oci
Exclusivitat

Característiques de la
finca

Característiques funcionals de la Alta capacitat d'allotjament
finca que requereix cada tipus de
Diversitat de bestiar
turisme
Tranquil·litat
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En la taula següent s’encreuen els tipus de turisme amb els requeriments per
tal de constatar quins requeriments té cada modalitat,.

Equipaments oci

91%

Exclusivitat

55%

Alta capacitat d'allotjament

28%

Diversitat de bestiar

18%

Tranquil·litat

55%

Prox. Nuclis urbans d'interès

9%

Prox. Zones activitats esportives

36%

Prox. zones agràries

28%

Prox. Zones interès científic

28%

Prox. Zones interès paisatgístic

36%

Prox. zones naturals

64%

Prox. Zones ramaderes

36%

Activitats a l'aire lliure

73%

Serveis gratuïts

9%

Treballadors especialitzats

45%

Lloguer de material d'oci

28%

Oferta gastronòmica

45%

Oferta productes proximitat

28%

Mobilitat durant l'estada

9%

Utilització d'autocar

18%

Utilització vehicle privat

91%

Total de requeriments necessaris
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7

14

7

10

7

16

8

10

Relax

Rural

Natura

Esport

Requeriments / Tipus de turisme

8

6

10

aquest requeriment

45%

% de turismes amb

Equipaments de treball

Gastro.

28%

Negoci

Equipaments de relax

Esdev.

28%

Artístic

Equipaments culturals

Cultura

9%

Educació

Equipaments científics

Científic

Logística

Serveis de la finca

Proximitat a zones
d’interès

Caract. de la
finca

Equipaments

Taula 6.85. Requeriments de cada tipus de turisme. Autor: Ecostaff
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Un cop definits els models turístics i els seus requeriments es procedeix a
descriure els potencials de la finca que poden satisfer aquests requisits.
Taula 6.86. Requeriments de cada tipus de turisme. Autor: Ecostaff

Grups de potencials

Espais naturals

Grups
de
Potencials
potencials

Potencials
Espais naturals propers

Gran quantitat d‟espècies
de flora i fauna.

Proximitat a platges

Zones de fàcil observació de
flora i fauna.

Potencial per a realitzar
estudis i investigacions

Proximitat
Natural

Potencial per a fer educació
ambiental

Parc

Capacitat per a rebre
estudiants i investigadors
Fàcil accessibilitat a
zones amb flora i fauna

Accessibilitat a la majoria
d‟espais amb interès

Zona amb poca afluència de
gent.

Capacitat
senderistes

Capacitat per a allotjar als
visitants del Parc Natural.

d’acollir
de
activitats

esportives
Realització
ramaderes.
Treballador
qualificat

Pertinença al Realitzar
organitzades
parc natural Natural.

d’activitats
expert

pel

les

activitats
Parc

Possibilitat
de
vendre
productes del Parc Natural.

i

Possibilitat de fer educació
ambiental.

Disposa d’un alt valor
paisatgístic en tota la finca.

Paisatge

Disposa de molts punts
d‟observació del paisatge.

Contacte amb animals.

Disposa de zones per a fer
pintura i fotografia.

Possibilitat d’aprofitar els
productes propis.

Visites a la finca.

Observació d'estrelles.

Manca
de Educació ambiental.
contaminació
lumínica que permet Activitats d’astronomia.

Valor
patrimonial

Alt contingut patrimonial.
Finca amb molta història.
Promoció de la figura de
Rubió Tudurí.

Habitacions

Equipaments

el

Alt valor fotogràfic i artístic

Proximitat al camí de
Possibilitat
cavalls
desenvolupar

Ramaderia

Flora i fauna

amb

Cuina de bon nivell.

Menjadors

Proximitat dels treballadors.

Cuines

Treballadors
amb
coneixement del medi rural i
natural.

Disposa de
bon servei

Parc Natural

Sinergies amb altres
GOB
actors
Empresa 40º Nord
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amb
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A partir dels potencials i els requeriments veurem com els primers poden
satisfer el que demanden els segons.
Taula 6.87. Satisfacció dels requeriments per part dels diferents potencials. Autor: Ecostaff

Equipaments

Equipaments científics
Equipaments culturals
40%

Equipaments de relax
Equipaments de treball

Caract. de
la finca

Alta capacitat d'allotjament

Proximitat a zones
d’interès

Equipaments oci

Prox. Nuclis urbans d'interès

Diversitat de bestiar

50%

Tranquil·litat
Exclusivitat
Prox. Zones activitats esportives
Prox. zones agràries
29%

Prox. Zones interès científic
Prox. Zones interès paisatgístic
Prox. zones naturals
Prox. Zones ramaderes

Serveis de la
finca

Activitats a l'aire lliure
Serveis gratuïts
Treballadors especialitzats

100%

Lloguer de material d’oci
Oferta gastronòmica
Mobilitat durant l’estada
33%

Utilització d'autocar
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4

2

4

3

6

% de Compliment dels requeriments
per grups

Sinèrgies

5

Compliment requeriment individual

Disposa de bon servei

10 4

Equipaments

6

Valor patrimonial

5

Manca cont. lumínica

Pertinença parc natural

Total

Paisatge

Prox. camí de cavalls

6

Requeriments / Potencials

Ramaderia

Flora i fauna

Utilització de vehicle privat

Espais naturals

Logística

Oferta productes proximitat
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En la taula següent s’exposarà quines són les modalitats turístiques que poden
satisfer major nombre de requeriments i que per tant poden resultar més adaptables
per a una proposta turística. L’entrecreuament dels dos eixos pot donar com a resultat:

Aquest tipus de turisme no té aquest requeriment

Aquest tipus de turisme té aquest requeriment i la finca no pot satisfer-lo

Aquest tipus de turisme té aquest requeriment i la finca pot satisfer-lo
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7

16

8

Esdevenim.
10

Gastronòmic

10

Negoci

7

81% 100% 80%

Relax

14

Artístic

7

71% 100% 100% 71%

Rural

Total de requeriments necessaris

Cultura

86%

Natura

Percentatge de requeriments dels tipus de turisme complerts

Esport

Requeriments que pot satisfer la finca / Tipus de turisme

Educatiu

Equipaments científics
Equipaments Culturals
Equipaments de relax
Equipaments de treball
Equipaments Oci
Alta capacitat d’allotjament
Diversitat de bestiar
Tranquil·litat
Exclusivitat
Prox. nuclis urbans d'interès
Prox. Zones activitats esportives
Prox. Zones agràries
Prox. Zones interès científic
Prox. Zones interès paisatgístic
Prox. zones naturals
Prox. Zones ramaderes
Realització activitats a l'aire lliure
Serveis gratuïts
Treballadors especialitzats
Lloguer material d’oci
Oferta gastronòmica
Oferta de productes de proximitat
Mobilitat durant l’estada
Utilització d'autocar
Utilització vehicle privat
Científic

Logí
stica

Serveis
la finca

de

Proximitat
zones
d’interès

a

Caract.
de
la
finca

Equipame
nts

Taula 6.88. Satisfacció de requeriments per cada tipus de turisme. Autor: Ecostaff.

88%

83%

80%

8

6
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Per últim s’extrauran tota una sèrie de conclusions per a cadascuna de les tres
taules de diagnòstic presentades i s’exposarà l’alternativa turística cap a la qual hauria
d’anar encaminada la proposta d’establiment turístic.
Taula de requeriments – tipus de turisme (6.84)
-

Les tipologies turístiques que demanden més requeriments són les de turisme
rural i educatiu amb 16 i 14 requeriments respectivament

-

Els requeriments més comuns entre els diferents tipus de turisme són la
utilització de vehicle privat i la presència d’equipaments d’oci els quals els
requereix un 91% dels tipus de turisme. Els menys demandats són la proximitat
a nuclis urbans d’interès, els equipaments científics, la mobilitat durant l’estada
i els serveis gratuïts els quals els requereix tan sols un 9% dels tipus de
turisme.

-

S’entén que l’aparent contradicció entre demanda de vehicle privat i poca
demanda de mobilitat es deu a què els potencials visitants es desplaçarien fins
a Mongofra en cotxe però realitzarien la seva estada turística sense agafar més
el cotxe.

Taula de requeriments – potencials (6.86)
-

El grup de requeriments que presenta un major percentatge de compliment es
el de serveis de la finca amb un 100% dels requeriments complerts. Per contra,
els requeriments de logística són els que es compleixen amb menor mesura,
concretament només un 33%. La resta de grups poden resoldre almenys la
meitat dels requeriments.

-

La major part dels requeriments, 17 dels 25, poden ser satisfets, a excepció de
certs equipaments que no són presents a la casa, característiques que no
presenta, la proximitat a zones agràries i nuclis urbans i qüestions logístiques
de transport privat, que com s’ha vist en la taula 6.84 resulta un requisit
fonamental per a quasi tots els tipus de turisme.

-

El potencial que contribueix a la resolució d’un major nombre de requeriments
amb un total de 10, i per tant el més valuós, és la pertinença al parc natural.

Taula de satisfacció de requeriments – tipus de turisme (6.87)
-

Les tipologies turístiques que poden satisfer un major nombre de requeriments
són el turisme esportiu, el turisme de natura i el turisme artístic amb un 100%
de compliment.
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-

Les tipologies turístiques que poden satisfer un menor nombre de
requeriments són el turisme educatiu i el turisme rural amb un 71%.

-

En general totes les tipologies turístiques tenen nivells de satisfacció de
requeriments elevats, per sobre del 70%.

Selecció de l’oferta turística
Basant-se en les diagnosis exposades s’ha conclòs que la finca de Mongofra té
capacitat per satisfer tipologies variades de turisme, i que per tant seria interessant
aprofitar aquesta polivalència per a fer una proposta turística que pugui utilitzar el
millor de cada tipologia. No obstant això, es creu que alguns tipus de turisme són més
aptes per a combinar-se que d’altres i per tal d’oferir una proposta coherent s’han
descartat certes tipologies turístiques que podrien interferir en el bon funcionament de
les altres.
Es proposa que la finca de Mongofra s’ emmarqui dins d’una modalitat turística de
natura, que destaqui i faci valdre el patrimoni natural que envolta la finca i aprofiti la
singularitat i l’exclusivitat que li ofereix. Escollint la natura com escenari on realitzar
l’estada turística es proposa que la finca ofereixi un conjunt d’activitats d’oci que es
podrien agrupar en:
-

Activitats de natura – turisme actiu
Activitats a l’aire lliure, molt relacionades amb les demandes del turisme
d’esport i el turisme de natura. Es proposa aprofitar les sinergies existents amb
alguns actors com l’empresa 40º N o el Parc Natural per externalitzar aquests
serveis. No obstant es podria contemplar l’ opció de lloguer de certs materials
com bicicletes per als clients de l’establiment, generant ingressos extra per a la
finca.
Aquesta part d’oferta d’oci demandaria poques modificacions de la finca, ja que
la majoria d’activitats es durien a terme en els entorns de la casa a l’aire lliure,
fonamentalment en les zones de platges i les salines que com s’ha vist en
l’apartat de diagnosi de serveis ambientals són les zones que presenten millors
característiques per a desenvolupar-hi activitats.
També es proposa continuar mantenint l’activitat rural de la finca

a petita

escala, i en tot cas adaptar alguns espais o activitats per a què els visitants hi
poguessin participar, com per exemple, tenir cura del bestiar.
-

Activitats sensorials
Activitats relacionades amb estades de relax, per a un públic que busqui la pau
i l’aïllament que ofereix l’entorn natural de la finca. Les activitats que s’oferirien
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anirien relacionades amb les modalitats turístiques relax i gastronòmic.
S’oferiria un bon servei de cuina que aprofités l’oferta de productes locals de
l’illa, equipaments o zones de relax com una zona de bany, adaptació d’una
terrassa per prendre el sol o creació d’equipaments en punts especialment
destacables paisatgísticament, com per exemple les salines, on es podrien
instal·lar bancs per als passejants que les visitessin. També es proposa
potenciar activitats de relax associades al món de l’art, ja que s’ha vist que és
un tipus de turisme que es podria adaptar fàcilment a la finca i aprofitar molts
dels seus potencials. Per a potenciar aquestes activitats caldria destinar zones
amb bones vistes per instal·lar-hi una zona de pintura. També es podria valorar
externalitzar un servei de massatges a una empresa que es desplaces fins la
finca per realitzar aquest servei.
Els equipaments que s’haurien d’adquirir suposarien un cost d’inversió més alt
per a la finca però resultarien indispensables si es vol apostar per aquest
públic.
A banda de les exigències particulars de les modalitats turístiques caldria abordar la
resolució de dos requeriments que s’han revelat imprescindibles:
-

L’accés a la finca s’hauria de realitzar en cotxe per la impossibilitat logística de
fer-ho en autocar o amb un altre mitjà de transport. Per això caldria valorar
l’eventual increment de l’ impacte ambiental en els ecosistemes propers a la
finca que suposaria l’ increment del trànsit rodat i avaluar si s’escau alternatives
d’accés.

-

Dotar a la finca d’equipaments d’oci que són demandats pel 91% dels tipus de
turisme. Aquests equipaments inclourien fonamentalment sales d’estar o zones
de descans i no suposaria grans inversions, ja que la majoria d’aquests espais
ja existeixen a la casa però s’han de condicionar.

Un cop explicades les modalitats que es creu que funcionarien millor s’ha considerat
oportú realitzar algunes valoracions sobre el motiu pel qual s’han exclòs les altres:
bàsicament ha estat per qüestions de baixa compatibilitat entre els diferents públics,
s’ha cregut contraproduent adaptar la casa als diferents equipaments que demandava
cada públic i tot i que moltes tipologies funcionarien bé de manera aïllada potser en
combinar-se amb d’altres perdrien aquesta viabilitat.
Es fa una valoració especial sobre el turisme educatiu, ja que la finca presenta un gran
potencial per acollir activitats relacionades amb aquest públic i alhora hi ha interès per
part dels centres educatius, no obstant existeix una limitació difícilment salvable, ja que
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el transport dels centres escolars acostuma a ser en autocar i l’accés a la casa
en aquest mitjà de transport resulta impossible. Caldria valorar la possibilitat de
realitzar activitats educatives per a famílies que es poguessin desplaçar en cotxe.
A mode de resum, es presenta a continuació un esquema que recull tipologies i
activitats proposades de manera gràfica.

Figura 6.56. Esquema de la proposta turística per a la finca de Mongofra
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7. Conclusions
Tot seguit es presenten les conclusions extretes del capítol de Resultats i discussió.
L’estructura és en forma de punts, conceptes i reflexions importants categoritzats en
les diferents temàtiques a les quals pertanyen. Així doncs, es poden trobar conclusions
respecte a les següents temàtiques:
-

La percepció dels actors implicats.

-

Els entorns de la finca.

-

Els espais interiors de la casa.

-

Les zones exteriors de la casa.

-

La possible instal·lació d’energies renovables.

-

La implementació de l’Etiqueta Ecològica Europea.

-

L’anàlisi de la finca en clau turística.

7.1. Percepció dels actors implicats
Pel que fa a la percepció dels actors implicats en el turisme rural a Menorca s’han
extret les següents conclusions:
-

L’administració aposta per canviar el model de turisme actual estacional, basat
en el Sol i la platja, i dirigir-lo cap a un turisme cultural i de natura que permeti
desestacionalitzar el turisme.

-

Des de l’administració i les entitats públiques i privades es percep que el camí
de cavalls és un valor amb un alt potencial.

-

L’empresa turística 40ºN considera que la situació de la finca de Mongofra Nou
és estratègica, ja que es troba en el tram final d’una de les etapes del camí de
cavalls on actualment no es troba cap establiment d’allotjament turístic, i per
tant estarien interessats a establir-hi sinergies.

-

40ºN i els establiments de turisme rural enquestats consideren que no existeix
un volum de demanda suficient per nodrir un establiment d’allotjament turístic
exclusivament amb senderistes.

-

Des de les escoles s’ha traslladat l’ interès en què s’executés un projecte que
combini diferents matèries d’educació ambiental. Per altra banda també es
comenta que el 100% del cost de les sortides es deu al viatge amb autobús el
sector del qual està monopolitzat.

-

El 80% dels hotels rurals no reben escoles a causa de la difícil tasca de
conciliar grups escolars amb el descans i el relax dels clients allotjats.
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-

El 100% els establiments turístics analitzats ofereixen activitats però totes
són subcontractades i, per tant, no aporten ingressos directes a la finca. Els
ingressos s’obtenen majoritàriament de l’allotjament (el 100% en els hotels
rurals i el 75% en els agroturismes).

-

La Fundació vol optar per un model d’agroturisme combinat amb la ramaderia,
itineraris ambientals, activitats esportives, caça i activitats de contacte amb la
natura. A més es vol destinar les zones amb patrimoni de la casa a un museu.

-

S’ha percebut que el vector més ben valorat en un establiment turístic, per part
dels residents i dels turistes, és el servei. Per altra banda la possessió d’un
certificat ambiental per part de l’allotjament és un vector important pels
residents que ho situen en segon lloc però no pels turistes que ho situen en
penúltim

lloc

(només

davant

d’un

conjunt

d’altres

vectors)

Es percep que les activitats més demandades del turisme són el caiac, el
cicloturisme i el passeig amb vaixell.
-

Els productes ecològics tenen bona acollida a Menorca, ja que un 88% dels
residents enquestats manifesten que en consumeixen freqüentment. En un
36% dels casos la compra d’aquests productes es realitza en supermercats i en
un 28% dels casos en mercats locals.

-

La situació econòmica actual ha conduit a la reducció de les ajudes a l’activitat
agroramadera dins del Parc Natural de s’Albufera des Grau, com és el cas de
la finca de Mongofra Nou, i a la reducció de treballadors encarregats de
preservar el mateix Parc.

7.2. Entorns de la finca
Pel que fa als entorns de la finca de Mongofra Nou s’han extret les següents
conclusions:
-

Les zones dels entorns amb major potencial per a realitzar-hi activitats són la
platja en primer lloc i les salines en segon. Les dues zones tenen equipaments
que es podrien adaptar per a fer-hi activitats.

-

La riquesa paisatgística i la biodiversitat de l’entorn són un dels grans
potencials de la finca que permeten dur a terme fins a cinc usos o activitats
diferents.

-

Els camins propers a la casa presenten potencial per a fer-hi activitats
recreatives com passeig o senderisme.

-

Cal tenir en compte l’ increment de l’ impacte en el medi si augmenta el nombre
d’usuaris dels camins (sobretot si ho fan en cotxe), especialment per la zona
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del camí de cavalls que passa a prop de les salines i l’accés actual a la
finca, ja que ambdues són considerades zones d’alta fragilitat ecològica.
-

Si es vol adaptar un nou accés a la finca, aprofitant el camí vell, s’hauran de
dur a terme actuacions de condicionament del camí.

-

L’accés actual a la casa resulta inviable per a vehicles grans, tals com autocars
o microbusos, i no es preveu que en el camí vell es pugui adaptar un accés per
aquest tipus de transports.

7.3. Espais interiors de la casa
S’han extret les següents conclusions referents als espais interiors de la casa:
-

Les sales de la casa que presenten més adaptabilitat d’usos són les de les
zones de servei, ja que 14 dels 18 usos proposats tenien almenys una sala
amb un compliment de més del 75% dels requeriments.

-

Hi ha molts usos de les zones comunes que no troben una sala que satisfaci
més del 75% dels seus requeriments. Això pot ser degut al fet que, al haver-hi
usos amb molts requeriments específics, algunes sales no estiguin del tot
preparades per acollir-los. De totes maneres, molts d’aquests requeriments
poden ser satisfets amb poca inversió i de forma fàcil.

7.4. Espais exteriors de la casa
S’han extret les següents conclusions referents a les zones exteriors de la casa:
-

Dels usos proposats en les zones exteriors, el que presenta un major nombre
de requeriments era el solàrium ( 7 sobre 21) i els que en presenten menys són
la zona de pintura i fotografia i la zona de relax (3 sobre 21)

-

Tots els usos proposats per les zones exteriors presenten almenys un espai
que compleixi el 75% dels requeriments proposats, per tant, el grau
d’adaptabilitat de la finca als usos exteriors es força alt.

-

L’ús amb major aplicabilitat (major percentatge de requeriments complerts)
sónla zona de pintura i fotografia (aplicable en el 67% de les zones)

-

Algunes zones tenen la capacitat d’acollir molts usos, com la terrassa, que pot
acollir el solàrium, la zona de relax, la terrassa del bar, la zona de fumadors, el
mirador i la zona de fotografia i pintura.

7. Conclusions

202

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

7.5. Possible instal·lació d’energies renovables
Pel que fa a les possibles instal·lacions d’energies renovables s’han extret les
següents conclusions:
-

L’energia solar fotovoltaica presenta major grau d’adaptabilitat que l’eòlica, ja
que la primera té una puntuació màxima de 85 punts sobre 90 i la segona de
55 punts sobre 90

-

Les zones proposades per a instal·lar plaques solars (tres zones tenen valors
entre 70 i 85 sobre 90) tenen puntuacions més elevades que les zones
proposades per instal·lar aerogeneradors (les zones amb màxima puntuació
tenen 55 sobre 90).

-

Amb la instal·lació de 66 panells solars es satisfaran les necessitats
energètiques de 20 inquilins i es complirà un dels objectius del projecte com és
el de reduir els impactes ambientals associats a les activitats de la finca i
complir un requisit de l’Etiqueta Ecològica Europea.

7.6. Implementació de l’Etiqueta Ecològica Europea
Pel que fa a la implementació de l’Etiqueta Ecològica Europea s’han extret les
següents conclusions:
-

Dels 30 criteris obligatoris per obtenir l’etiqueta, només han pogut ser avaluats
el 57% (17 en total).

-

Dels criteris que han pogut ser avaluats, la casa compleix el 69,2%.

-

Els vectors en els quals calen realitzar més mesures són l’energia
(incompliment del 50%) i l’aigua (incompliment del 66%).

-

El vector que presenta un major compliment de requisits és el de residus
(100% de compliment).

-

Actualment la casa disposa de dues calderes de biomassa de classe 5.
Disposa però de poques finestres de doble vidre, de pocs electrodomèstics de
classe A i de poques bombetes de baix consum.

7.7. Anàlisi de la finca en clau turística
S’han extrets les següents conclusions referent a l’anàlisi en clau turística de la finca
de Mongofra Nou:
-

Els requeriments més demandats són l’ús de vehicle privat i equipaments d’oci
ambdós demanats en un 91% dels casos.
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-

El potencial que serveix per a complir un major nombre de requeriments,
deu en total, és la pertinença al Parc Natural.

-

Es compleixen més del 70% dels requeriments analitzats per cada tipologia de
turisme proposada la qual cosa indica que la finca és capaç d’adaptar-se a
molts models turístics.

-

La proposta més viable per a un futur establiment turístic a Mongofra és una
combinació de tipus de turisme basada per un costat en la realització
d’activitats de turisme actiu i de natura i per una altra activitats de relax,

-

S’han descartat les tipologies turístiques que, tot i tenir potencial, no resultaven
coherents amb els públics de la proposta turística escollida com per exemple el
turisme educatiu que disposa d’un gran potencial però xoca amb el model
escollit.

-

S’ha cregut convenient que la disposició d’informació sobre l’entorn natural en
la que està situat l’establiment és un criteri bàsic que s’hauria d’implantar.

7. Conclusions
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8. Propostes de millora
En aquesta part del projecte es definiran el seguit de propostes de millora elaborades
mitjançant els resultats obtinguts i analitzats en la fase de resultats i discussió.
Aquestes es creuen que són les actuacions més importants per a complir amb els
objectius del projecte com són la implantació d’un model de turisme sostenible a la
Finca de Mongofra Nou i l’autosuficiència energètica.
Per a realitzar les propostes de millora aquestes s’han estructurat de forma jeràrquica
com es mostra en la següent figura:

Estratègia:

Línia estratègica sobre la
que es desenvoluparant cadascun dels
programes i accions determinats.

Programa: Agrupació de cadascuna de les
accions en una temàtica en concret pel
compliment de l'estratègia.

Acció: Desenvolupament d'una proposta de millora
concreta.

Figura 8.1. Estructuració jeràrquica de les propostes de millora. Autor: Ecostaff.

A continuació es descriurà breument cadascuna de les dos estratègies en les que
s’engloben les propostes de millora, els cinc programes en els que es divideixen
aquestes estratègies i les dotze accions de millora que completen els programes.

8. Propostes de millora
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Taula 8.1. Estratègies, programes i accions. Autor: Ecostaff.

Títol de l’estratègia

Descripció de l’estratègia

Títol del programa

Descripció del programa

Títol de les accions
1.1.1.Mesures d’estalvi i eficiència energètica.

1.1.Implementació de
l’Etiqueta Ecològica
Europea
1. Millora d’aspectes
ambientals de la finca.

Millorar el consum de recursos de
la finca, millorar l’eficiència
energètica, promoure l’estalvi
energètic i reduir l’impacte sobre
l’entorn.

Conjunt d’actuacions necessàries
per a la consecució de l’Etiqueta
Ecològica Europea

1.1.2.Minimització del consum d’aigua
1.1.3.Reducció i millora de la gestió de residus
1.1.4.Millora de la gestió dels aspectes
ambientals generals

1.2.Implementació
d’energies renovables

Actuació necessària per a la
consecució de l’autosuficiència
energètica de la finca.

1.3.Minimització
d’impactes sobre les
salines

Conjunt d’actuacions que permetran
la reducció de l’impacte sobre les
salines degut a la freqüentació
d’activitat humana pels camins

2.1.Canvi d’usos de la
finca.

Conjunt d’actuacions necessàries
per a oferir els usos turístics
convenients.

1.2.1Instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques.
1.3.1.Modificació del camí d’accés a la finca.
1.3.2.Impulsar la modificació del traçat del camí
de cavalls a l’altura de les salines.
2.1.1.Canvi d’usos d’interiors (Planta baixa)

2. Habilitació de la finca
com a establiment
turístic.

Dur a terme totes les
modificacions necessàries per a
convertir la finca de Mongofra Nou
en un establiment turístic.

2.1.3.Canvi d’usos d’exteriors.
2.2.1.Potenciar els entorns de la finca
2.2.Adaptacions a
l’oferta turística.

8. Propostes de millora

2.1.2. Canvi d’usos d’interiors (1r pis)

Conjunt d’actuacions necessàries
per a adaptar l’oferta turística de la
finca al model de turisme escollit.

2.2.2. Oferir una activitat d’aventura: caiac i
snorkel.
2.2.3. Adaptació de la caseta des senyor de
Mongofra com a zona de pícnic.
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ESTRATÈGIA 1: MILLORA D’ASPECTES AMBIENTALS DE

PROGRAMA 1.1.: IMPLEMENTACIÓ DE L’ETIQUETA

LA FINCA

ECOLÒGICA EUROPEA

Acció 1.1.1. Mesures d’estalvi i eficiència energètica
Descripció
Les mesures per tal de dirigir la finca cap a l’estalvi i l’eficiència energètica
inclouen:
• Instal·lació de finestres de doble vidre
• Substitució de totes les bombetes per bombetes de classe A
• Els aparells d’aire condicionat o calefacció que es poguessin
instal·lar hauran de ser de categoria A i instal·lar-se en sales amb un
aïllament tèrmic adequat.
• Informar els clients de que desconnectin els llums quan no es facin
servir i tanquin les finestres si està encesa la calefacció.
Els materials i equipaments que es requeriran per complir aquestes accions
seran:
• Per substituir les 144 bombetes i 1 focus es comprarà:
o 22 bombetes de classe A de 25W del model Led Philips
forma p45 - e14 (10€/unitat)
o 120 bombetes de classe A de 60W del model Led Philips
E27 (20€/unitat).
o Un focus de 50W del model Foco Proyector de Leds RCG
JWSFL50RGB-SEC (80€/unitat).
• Per a la instal·lació de doble vidre a les finestres es comptarà amb
models d’alta eficiència energètica i alt grau d’aïllament tèrmic.
• Elaboració de cartells per a promocionar bones pràctiques
energètiques

8. Propostes de millora

Objectius
Aconseguir els criteris del camp d’actuació de l’energia de l’Etiqueta
Ecològica Europea.

Responsable
Personal de manteniment de la finca.
Termini d’implantació
- Alt (més de 3 anys) l’instal·lació de les finestres.
- Mig (d’1 a 3 anys) l’instal·lació progressiva de les bombetes de classe A.
- Baix (menys d’1 any) la col·locació dels cartells informatius.
Pressupost
Alt (Més de 5000 euros)
Benefici esperat
Reducció de la factura elèctrica i del consum de pèl·lets. Consecució de
l’Etiqueta Ecològica Europea.
Indicadors
Factures de la llum i consum mensual de pèl·lets.
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ESTRATÈGIA 1: MILLORA D’ASPECTES AMBIENTALS DE

PROGRAMA 1.1.: IMPLEMENTACIÓ DE L’ETIQUETA

LA FINCA

ECOLÒGICA EUROPEA
Acció 1.1.2. Minimització del consum d’aigua

Descripció
Per tal de complir els requisits exigits per l’etiqueta Ecolabel pel vector aigua

Objectius
Aconseguir els criteris del camp d’actuació de l’aigua de l’Etiqueta Ecològica

s’hauran de tenir en compte les següents mesures:

Europea.

-

El cabal d’aixetes i dutxes, tot i que ja compleix el requisit, sigui inferior a
9 L/minut per a totes les aixetes i no només en la mitjana.

-

Responsable
Personal de manteniment de la finca.

Queden un 16% de cisternes sense disposar d’una cisterna de doble
descàrrega i que per tant requeriran uns canvis.

-

S’haurà d’informar als clients del període de recollida de tovalloles i

Termini d’implantació
Curt (menys d’un any).

llençols per a optimitzar la neteja d’aquests i també s’haurà d’informar de
les bones pràctiques sobre l’ús dels lavabos.
-

Es col·locaran papereres a cadascun dels lavabos.

Per a complir aquestes propostes es necessitarà:
-

Posar cartells informatius als lavabos sobre les bones pràctiques.

-

Instal·lació de papereres en els 14 lavabos de la casa del model Strapats
(15€/unitat).

-

Instal·lació de 5 cisternes de doble descarrega del model Baja Jade
Unisan (55€/unitat).

-

Pressupost
Baix (menys de 1000 euros)

Revisió dels lavabos en els que es supera el cabal de 9 L/min.

8. Propostes de millora

Benefici esperat
Reducció del consum d’aigua i consecució de l’Etiqueta Ecològica Europea.
Indicadors
Factura de l’aigua, mesures de cabal anyals de totes les aixetes i dutxes.
Observacions
Per a aconseguir l’Etiqueta Ecològica Europea s’han de complir les altres tres
accions relacionades amb aquest programa.
Si algunes aixetes o dutxes sobrepassen els 9 L/minut de cabal s’haurien de
fer els canvis oportuns per a reduir-la.
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ESTRATÈGIA 1: MILLORA D’ASPECTES AMBIENTALS

PROGRAMA 1.1.: IMPLEMENTACIÓ DE L’ETIQUETA

DE LA FINCA

ECOLÒGICA EUROPEA

Acció 1.1.3. Reducció i millora de la gestió de residus (residus + detergents i desinfectants)

Descripció
Es busca aconseguir els criteris del camp d’actuació de gestió de residus de
l’Etiqueta Ecològica Europea amb la finalitat de dirigir la finca cap a la reducció del
consum residus i millorar-ne la seva gestió i separació.
Mesures que s’hauran d’aconseguir:
-

Una separació dels residus en les categories que puguin ser tractades.

-

No s’utilitzaran productes d’un sòl ús.

-

S’haurà d’informar als clients de com separar els residus.

-

Es posaran contenidors adequats per la separació dels residus amb els seus
corresponents cartells informatius.

Només s’utilitzaran desinfectants si es necessari i és compliran els requisits
d’higiene legal.
Per a complir aquestes propostes es necessitarà:
-

Posar cartells informatius a les zones de gestió de residus sobre les bones
pràctiques.

-

Posar les papereres adequades per la recollida selectiva de residus, tipus de
paperera Oporto. (96,95€).

8. Propostes de millora

Objectius
Aconseguir els criteris del camp d’actuació de residus de l’Etiqueta
Ecològica Europea.
Responsable
Personal de manteniment de la finca.
Termini d’implantació
Curt (menys d’un any).
Pressupost
Baix (menys de 1000 euros)
Benefici esperat
Reducció dels residus generats per tal de reduir els impactes
generals.
Indicadors
Quantitat de residus generats impropis en cada secció de residus.
Percentatge de residus reciclats respecte el total.
Observacions
Per a aconseguir l’Etiqueta Ecològica Europea s’han de complir les
altres tres accions relacionades amb aquest programa.
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ESTRATÈGIA 1: MILLORA D’ASPECTES AMBIENTALS DE

PROGRAMA 1.1.: IMPLEMENTACIÓ DE L’ETIQUETA

LA FINCA

ECOLÒGICA EUROPEA
Acció 1.1.4. Millora de la gestió d’aspectes generals

Descripció
Per tal de complir els requisits exigits per l’etiqueta Ecolabel en la gestió d’aspectes
generals relacionats amb la sostenibilitat de la finca s’hauran de tenir en compte les
següents mesures:

Objectius
Aconseguir els criteris del camp d’actuació de l’aigua de l’Etiqueta
Ecològica Europea
Responsable
Personal de manteniment de la finca.

Per a altres serveis
-

Elaboració d’un butlletes informatives, conscienciant la utilització del transport.

-

Veure la proposta on s’indica les zones de fumadors exteriors.

Termini d’implantació
Curt (menys d’un any).
Pressupost

Per a Gestió en general
-

Elaboració d’una política ambiental i un programa d’actuacions amb objectius
ecològics bianuals.

-

Benefici esperat
Integració paisatgística, soroll i informació al client.

La finca informarà el personal i als clients de la gestió ambiental que es porta a
terme fomentant la participació activa.

-

Baix (menys de 1000 euros)

S’instal·larà un cartell on s’indiqui que aquest establiment “pren mesures per a

Indicadors
Procediment de la recollida de dades i manteniment i revisió de les
polítiques elaborades.

utilitzar fonts d’energies renovables, per a estalviar energia i aigua, per a reduir
residus i millorar el medi ambient local”.

8. Propostes de millora

Observacions
Per a aconseguir l’Etiqueta Ecològica Europea s’han de complir les
altres tres accions relacionades amb aquest programa.
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ESTRATÈGIA 1. MILLORA D’ASPECTES AMBIENTALS DE

PROGRAMA 1.2. IMPLEMENTACIÓ D’ENERGIES

LA FINCA

RENOVABLES
Acció 1.2.1. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

Descripció
Instal·lació de 66 plaques solars fotovoltaiques del model Atersa Panel Solar 305W
2
monocristalino 24W (331,5€/unitat) amb una àrea aproximada de 1,62 m x 66 plaques
2
= 106,92 m i 16 bateries ROLLS 24V 600Ah S600 (1614€/unitat). A continuació es
2
mostra la zona proposada per a ser instal·lades on el punt A té una superfície de 40 m i
2
el punt C d’uns 120m :

Objectius
Aconseguir l’autosuficiència energètica de Mongofra i ajudar a
complir requisits del camp d’energia de l’Etiqueta Ecològica
Europea.
Responsable
L’administració de la Fundació Rubió i Tudurí.
Termini d’implantació
Mig (entre 1 i 3 anys).
Pressupost
Alt (més de 5000 euros).
Benefici esperat
Autosuficiència elèctrica de la finca.

Figura. 8.2. Zones

Indicadors
Producció elèctrica anual de les plaques solars fotovoltaiques i
consum elèctric anual de la casa.

proposades per a instal·lar
plaques solars
fotovoltaiques. Autor:
Ecostaff.

8. Propostes de millora

Observacions
Aquesta acció permet complir un dels requisits de l’Etiqueta
Ecològica Europea contemplat en l’acció d’eficiència energètica.

211

“Proposta de turisme sostenible a la finca de Mongofra Nou”

ESTRATÈGIA 1. MILLORA D’ASPECTES AMBIENTALS DE

PROGRAMA 1.3. MINIMITZACIÓ D’IMPACTES SOBRE LES

LA FINCA

SALINES
Acció 1.3.1. Modificació del camí d’accés a la finca

Descripció:
Es proposa la recuperació del camí vell d’accés a la finca degut a l’alt impacte sobre les
salines de l’actual camí d’accés. Això implica l’obertura d’una part del camí d’accés a la
finca vell actualment naturalitzat (uns 370 metres sobre els gairebé 2000 metres del
camí i la senyalització de la casa i de la presència d’animals al costat del camí.

Objectius
Recuperació del camí vell d’accés a la finca per tal de reduir l’impacte
de l’actual camí d’accés a la casa.
Responsable
L’administració de la Fundació Rubió i Tudurí.
Termini d’implantació
Curt (menys d’un any).
Pressupost
Alt (més de 5000 euros)
Benefici esperat
Reducció de gairebé el 100% d’impacte a la flora i la fauna de les
salines degut al pas dels vehicles pel camí d’accés.
Indicadors
Evolució del cens anual de la fauna a les salines.

Figura 8.3. Proposta de camí d’accés a la finca. Autor: Ecostaff.

8. Propostes de millora

Observacions
L’actual camí d’accés s’usaria per als visitants que volen gaudir de les
salines sempre i quan no s’hi accedeixi amb vehicles motoritzats,
afavorint així sinèrgies amb el Parc natural
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ESTRATÈGIA 1. MILLORA D’ASPECTES AMBIENTALS DE LA FINCA

PROGRAMA 1.3. MINIMITZACIÓ D’IMPACTES A LES
SALINES

Acció 1.3.2. Impulsar la modificació en el traçat del camí de cavalls a l’altura de les salines
Descripció
Es pretén parlar amb l’administració per a que prengui la decisió de canviar el tram del camí de
cavalls que passa per la finca.

Objectiu
Reduir l’impacte ambiental sobre les salines, sobretot pel que fa a
l’avifauna.
Responsable
L’administració de Menorca
Termini d’implantació
Mig (entre 1 i 3 anys)
Pressupost
Cap.
Benefici esperat
Millora de l’estat de l’ecosistema de les salines
Indicadors
Inventari estacional sobre les nidificacions d’avifauna.

Figura 8.4.. Proposta per canviar el tram del camí de cavalls. Autor: Ecostaff.

8. Propostes de millora

Observacions
Des del Parc Natural de s’Albufera ja es preten fer aquest canvi
des de fa algun temps.
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ESTRATÈGIA 2. HABILITACIÓ DE LA FINCA COM A
ESTABLIMENT TURÍSTIC

PROGRAMA 2.1. CANVI D’USOS DE LES ZONES DE LA
CASA

Acció 2.1.1. Canvi d’usos de les zones interiors de la casa (planta baixa)
Descripció
A continuació es situen els diferents usos en les diferents zones interiors de la casa.

Objectius
Ordenar i compatibilitzar els usos turístics de les zones exteriors
de la casa i adequar-les per a millorar l’experiència turística.
Responsable
L’administració de la Fundació Rubió i Tudurí.
Termini d’implantació
Curt (menys d’un any)
Pressupost
Baix (menys de 1000 euros)
Benefici esperat
Obtenció de una bona oferta de turisme de la finca i optimització
de la utilització d’espais.
Indicadors
Enquestes de satisfacció del client.

Figura 8.5.Proposta de localització dels usos de la planta baixa. Autor: Ecostaff.

8. Propostes de millora
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ESTRATÈGIA 2. HABILITACIÓ DE LA FINCA COM A
ESTABLIMENT TURÍSTIC

PROGRAMA 2.1. CANVI D’USOS DE LES ZONES DE LA CASA

Acció 2.1.2. Canvi d’usos de les zones interiors de la casa (1r pis)
Descripció
A continuació es situen els diferents usos en les diferents zones interiors de la casa.

Objectius
Ordenar i compatibilitzar els usos turístics de les
zones exteriors de la casa i adequar-les per a
millorar l’experiència turística
Responsable
L’administració de la Fundació Rubió i Tudurí
Termini d’implantació
Curt (menys d’un any).
Pressupost
Baix (menys de 1000 euros).
Benefici esperat
Obtenció de una bona oferta de turisme de la finca i
optimització de la utilització d’espais.
Indicadors

Figura 8.6. Proposta de localització dels usos de la primera i segona planta. Autor: Ecostaff.

8. Propostes de millora

Enquestes de satisfacció del client
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ESTRATÈGIA 2. HABILITACIÓ DE LA FINCA COM A
ESTABLIMENT TURÍSTIC

PROGRAMA 2.1. CANVIS D’USOS DE LES ZONES DE LA CASA

Acció 2.1.3. Canvi d’usos de les zones exteriors de la casa
Descripció:
A continuació es situen els deu usos proposats en les diferents zones exteriors de
la casa:

Objectiu:
Ordenar i compatibilitzar els usos turístics de les zones exteriors de la casa i
adequar-les per a millorar l’experiència turística.
Responsable:
L’administració de la Fundació Rubió i Tudurí.
Termini d’implantació:
Curt (menys d’un any).
Pressupost:
Baix (menys de 1000 euros).
Benefici esperat:
Obtenció d’una bona oferta de turisme de la finca i optimització de la
utilització d’espais.
Indicadors:
Enquestes de satisfacció del client.
Observacions:
Existeixen zones de la casa on s’ha assignat més d’un ús pel que s’haurà de
tenir en compte que no s’executin a la vegada funcions que es poden
perjudicar les unes amb les altres.

Figura 8.7. Localització dels usos proposats per a les zones exteriors. Autor: Ecostaff.

8. Propostes de millora
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ESTRATÈGIA 2. HABILITACIÓ DE LA FINCA COM
A ESTABLIMENT TURÍSTIC

PROGRAMA 2.2. ADAPTACIONS A LA OFERTA TURÍSTICA

Acció 2.2.2. Oferir una activitat d’aventura: caiac + snorkel
Descripció:
Aquesta acció oferta una activitat d’aventura per als clients de l’establiment
de tal manera que puguin gaudir dels paisatges del litoral menorquí amb una
excursió en caiac i de la biodiversitat marina amb una activitat de snorkel.
Es proposa sortir des de la platja de Mongofra situada dins la finca i fer un
recorregut en caiac fins la platja de s’ Escala que es situa al costat del far de
Favàritx. Els clients podran gaudir de les vistes que ofereix l’imponent far i
submergir-se en una de les localitzacions més recomanades per als amants
del snorkel per a realitzar-hi aquesta activitat. La tornada es realitzaria pel
mateix camí i s’acabaria altra vegada a la platja de Mongofra. La distància
total seria d’uns 10 km.
Es proposa que per reduir costos es subcontracti tant el lloguer dels caiacs
com el servei de guia d’aquesta activitat a alguna de les moltes empreses de
la illa o al parc natural.

Objectiu
Potenciar una oferta d’activitats relacionades amb el turisme esportiu/natura
que potencií els espais naturals propers ala finca.
Responsable
Fundació Rubió Tudurí, Parc natural, empreses de lloguer de caiac.

Termini d’implantació
Curt (menys d’un any).
Pressupost
Baix (menys de 1000 euros).
Benefici esperat
Increment del nombre de clients.

Figura 8.8. Proposta de ruta en caiac i punts d’interès. Autor: Ecostaff

8. Propostes de millora

Indicadors
Reserves de l’establiment i enquestes de satisfacció del client.
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ESTRATÈGIA 2. HABILITACIÓ DE LA FINCA COM A
ESTABLIMENT TURÍSTIC

PROGRAMA 2.2. ADAPTACIONS A LA OFERTA TURÍSTICA

Acció 2.2.3. Adaptació de la caseta des senyor de Mongofra com a zona de pícnic
Descripció
Es pretén recuperar l’equipament de l’antiga casa des Senyor de Mongofra situada a la
platja per oferir una zona de pícnic on els visitants a la platja hi poguessin fer un àpat.
Les mesures per adaptar la caseta serien les següents:
Neteja de les estances (especialment el lavabo) i arreglar possibles
desperfectes.
Instal·lació d’una coberta que ofereixi un porxo amb ombra
Instal·lació de gandules per a que els visitants s’hi poguessin estirar
Instal·lació de taules i cadires per seure i fer un àpat.
Es podria instal·lar una porta o algun sistema per tancar la caseta i poder-hi guardar els
equipaments de manera segura al final del dia.
També es contempla l’ opció d’oferir un servei de càtering de plats freds per aquells
clients que ho demandessin. Els àpats i les begudes es podrien baixar des de la casa i
servir-se en la mateixa caseta.
Es podria valorar el fet d’oferir serveis de quiosquet (venda de begudes, gelats, àpats
freds,etc) per altres visitants de la platja a part dels clients de l’establiment, tot i que això
potser comportaria una pèrdua del status de platja verge i poc humanitzada que la faria
menys atractiva.

Objectiu
Potenciar l’oferta d’activitats relacionades amb el relax.
Responsable
Fundació Rubió Tudurí.
Termini d’implantació
Curt (menys d’un any).
Pressupost
Baix (menys de 1000 euros)
Benefici esperat
Increment del nombre de clients.
Indicadors
Reserves de l’establiment i enquestes de satisfacció del client.
Observacions
En èpoques de poca afluència la caseta també es podria aprofitar
per a realitzar-hi activitats de pintura a l’aire lliure.

8. Propostes de millora
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