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ELS REPTES ACTUALS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Eulàlia Comas 

Coordinadora de l’Oficina de la Reserva de Biosfera de Menorca 

 

I. PRESENTACIÓ DE LES JORNADES 

Ara, que fa 10 anys 

L’any 1989, al Llatzeret de Maó, es van organitzar les primeres Jornades sobre 
Conservació i Desenvolupament a Menorca, amb la participació del Comitè Espanyol 
del Programa MaB (sigles angleses de ‘Man and Biosphere’, home i biosfera). Van ser 
el preludi d’unes altres jornades, ara sobre Desenvolupament Sostenible i Turisme a 
Menorca (octubre de 1990), i de l’inici formal de la sol·licitud que el Consell Insular de 
Menorca va trametre a la Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO) per declarar Menorca reserva de biosfera. La 
declaració, que és alhora reconeixement i compromís, va produir-se l’octubre de 1993, 
ara fa 10 anys llargs, i va ser la tretzena de l’Estat espanyol (ara n’hi ha 26)1. 

Essent ja reserva de biosfera, i amb l’ajut d’un programa LIFE de la Unió Europea, 
l’any 1994 un equip de treball de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) va començar a 
elaborar el Pla de Desenvolupament Sostenible (PDS), que no es va publicar fins el 
1998. El pla, que pretenia passar de la declaració a l’acció, no va traduir-se en un 
document de programació implementable ni va tenir suport jurídic. Va contribuir, això 
sí, a fer una anàlisi diagnòstica integral dels aspectes estructurals i ambientals més 
crítics per a l’acompliment dels objectius de sostenibilitat inherents en la declaració de 
la UNESCO. El PDS va ser tan prolífic en accions, plans i programes com incapaç 
d’articular-se internament i jerarquitzar prioritats. No obstant això, una revisió a 
posteriori permet veure-hi, de vegades ingènuament redactades, actuacions que a la 
llarga s’han acabat implemenant –potser de tan òbvies que resultaven i per raons de 
coherència fonamental amb els principis del desenvolupament sostenible. 

Quan l’any 1999, de nou per iniciativa de l’IME i amb el suport del Consell Insular de 
Menorca (CIMe), es van convocar les Jornades sobre la Reserva de Biosfera, l’objectiu 
subjacent era analitzar els canvis que s’havien produït passats 10 anys de les primeres 
jornades i 5 anys més tard de la declaració per part de la UNESCO. Una anàlisi, 
doncs, ‘tramificada’ en dos quinquennis: de 1989 a 1993 –abans de ser reserva-, i de 
1993 a 1999 –essent ja reserva de biosfera. La ponència signada per la Comissió 
Científica de la Reserva va fer palès que l’any 1999 “la situació ambiental de Menorca 
hagués diferit de ben poc si no s’hagués produït la declaració de la UNESCO”. No es 
veien canvis clars de tendències i es trobava a faltar un model propi de 
desenvolupament sostenible. Tot i això, s’apuntava la convicció que un projecte com el 
d’esdevenir reserva de biosfera era de llarg termini, i que l’estancament percebut, o la 
tardança de començar a subvertir tendències, no havia de fer defallir l’ànim ni la 
involucració dels estaments socials, i molt menys dels polítics. 

Avui, doncs, que fa exactament 5 anys de les darreres Jornades –les de 1999 van ser 
del 25 al 27 de març-, 10 anys llargs de la declaració com a reserva de biosfera i 15 
anys de les primeres jornades, donem pas a una tercera revisió de l’estat ambiental de 
Menorca. Hi ha estat convidats ponents que ja van ser-hi el 1989 i el 1999, però també 
s’han acollit nous espais de debat i d’anàlisi, diguem que per necessitats de guió. 

                                                 
1 Al món, n’hi ha 440 repartides en 97 països (març de 2004) 
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Els arguments del desenvolupament sostenible 

El guió, en una reserva de biosfera, només pot emmarcar-se en la sostenibilitat, un 
concepte que avui empara actuacions i intencions ben desviades de la idea originària, 
primordial. La definició que en fa l’Informe Brundtland2 és la més recorrent i de les més 
entenedores, en la mesura que incorpora la dimensió temporal i de solidaritat 
intergeneracional a la necessitat de preservar l’entorn natural, de consumir els 
recursos amb racionalitat i de vetllar per garantir una bona qualitat de vida. 

A aquestes alçades no es tracta de cercar noves definicions per a la sostenibilitat, sinó 
de d’adaptar-ne l’essència a la nostra realitat, al nostre entorn immediat, més proper, 
més conegut i, per tant, més gestionable i canviable. 

Els arguments del desenvolupament sostenible apel·len a tres grans àmbits: el social, 
l’ambiental i l’econòmic. Conviden a dissenyar un model de desenvolupament que 
busqui la durabilitat dels recursos (territori inclòs) basada en l’ús racional i sense 
perjudicar la qualitat de vida dels qui en viuen i hi viuen –ara i en el futur-, bo i entenent 
que hi viu o en viu no només és l’home, sinó la capa viva del planeta: la biosfera. El 
model, òbviament, ha de ser implantable en una realitat local determinada –la nostra- i 
amb la governabilitat3 existent. I ha de ser sòlid argumentalment, clar i concís. Ha de 
concretar-se, penso, en uns quants instruments –pocs- d’incidència directa sobre la 
distribució dels usos del sòl i sobre la regulació de les activitats humanes. I ha de ser 
compartit, percebut com a propi i com a model vàlid per als qui han de viure en 
l’escenari o escenaris a què doni lloc. 

Nous espais de debat: el programa d’aquestes Jornades 

Aquestes reflexions tenen una certa vaguetat, volguda d’altra banda, per conduir el 
raonament cap a qüestions més precises –que ara vénen. 

La relació home-biosfera és el centre d’interès del Programa MaB. No es tracta de 
considerar l’home, per una banda, i la biosfera, per l’altra, sinó de manera inclusiva, en 
la mesura que l’home és part de la biosfera, és un habitant més de la capa viva del 
planeta. I, per tant, el que interessa és aconseguir que l’home –un nouvingut- no 
esdevingui un element entorpidor, encallador, de la cadena d’engranatges complexa 
que és la vida, sinó que hi encaixi. L’elevada capacitat d’intervenció de l’home en el 
seu entorn ha modificat moltes relacions intrínseques de la biosfera (amb i entre la 
resta dels elements que la componen) i també entre la biosfera i la litosfera (entre la 
capa viva i el medi abiòtic que ens acull)4. Seguint aquest raonament, una reserva de 
biosfera hauria de ser un lloc on hi ha harmonia entre els components vius del sistema, 
on la vida s’acomoda bé en l’entorn físic i on l’home no és un element disruptor. 

L’objectiu darrer, doncs, d’analitzar l’estat ambiental de Menorca a la llum dels principis 
de la declaració com a reserva de biosfera consisteix a analitzar la relació de l’activitat 
humana amb l’estat de conservació de la resta dels components vius del sistema. Cal, 
doncs, analitzar les conseqüències del nostre comportament sobre l’entorn biòtic i 

                                                 
2
 “El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats presents 

sense perjudicar la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies 
necessitats” (El Nostre Futur Comú, Informe Brundtland de Nacions Unides, 1987). 
3 La governabilitat és una qualitat, un atribut d’un sistema socio-polític. Un sistema social és 
governable (manejable) quan la seva governança (estructura de relacions entre els diferents 
actors) és efectiva (Centelles, J.) 
4 La vida es desenvolupa, a la Terra, en les capes fluides –atmosfera i hidrosfera, aire i aigua-, 
que tenen el seu suport darrer en la capa sòlida del planeta, la litosfera, el substrat. 
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abiòtic que l’acull, ja que tenim el privilegi de ser l’espècie que es distingeix per la 
capacitat de reflexionar. 

En aquestes jornades que encetem s’ha reservat espai per tractar amb el màxim de 
plenitud aspectes intrínsecs de l’activitat humana –socials, culturals i econòmics- i 
aspectes relatius a la resta de components de la biosfera –la flora, la fauna-, i de com 
aquests components reben les conseqüències de la nostra activitat. I entre els 
aspectes intrínsecs, destaca el paper que s’ha decidit donar enguany a la societat, 
convidant les entitats a expressar-se sobre la reserva de biosfera, i destaca l’anàlisi 
que es farà dels instruments –normatius, principalment, i de programació- que hem 
desenvolupat per contenir els impactes negatius de la nostra activitat en relació a 
l’entorn. 

Hem contactat amb experts que ja van analitzar l’estat de la qüestió els anys 1989 i 
1999 perquè ho tornin a fer ara de nou. Així, i com a continuïtat de les jornades 
precedents, s’actualitzaran les dades i el coneixement sectorial i concret sobre l’estat 
dels aqüífers, el consum de recursos energètics, la generació i el tractament de 
residus, l’estat de conservació del patrimoni històric i cultural, l’estat de la flora i de la 
fauna, la legislació amb incidència ambiental, els avenços en conservació d’espais 
naturals protegits, etc. 

Una novetat d’enguany és que hi haurà espai per tractar aspectes transversals –com 
deia a l’inici, per exigències del guió. En el sac dels instruments clau –normatius i 
programàtics- per a la concreció del desenvolupament sostenible, que deia que havien 
de ser pocs però concrets i implantables, hi ha el Pla Territorial Insular, i hi ha les 
agendes 21 municipals. 

L’altra novetat és la invitació formal a que les entitats i associacions del teixit social de 
Menorca donin el seu punt de vista sobre què és i què hauria de suposar, en el seu 
àmbit d’interès, la declaració com a reserva de biosfera. Una invitació que s’ha 
materialitzat en l’elaboració de pòsters explicatius. 

II. EL REPTE DE SABER TRIAR EL CAMÍ 

Les conclusions de 1989 i 1999, avui 

La lectura retrospectiva de textos propositius és una pràctica poc habitual. No sol ser 
gratificant girar la vista enrera perquè s’hi poden trobar multitud de projectes insinuats, 
reptes incomplerts i propostes ingènuament formulades. No obstant això, és del tot 
recomanable revisar quines propostes i quins diagnòstics precedeixen aquestes 
jornades, i més tenint en compte que compartim els objectius d’aleshores, que són 
revisar l’estat de la reserva i apuntar els reptes a què cal fer front. 

Les conclusions de les jornades de 1989 són un compendi de declaracions sobre la 
situació d’aleshores i de propostes d’actuació. Resumides, diuen: 

- el creixement urbanístic és desordenat i amenaça l’equilibri econòmic, social i 
ecològic de l’illa; 

- cal evitar el desajustament entre els diversos sectors econòmics, que fins 
aleshores han interactuat harmònicament amb l’entorn natural, preservant la 
integritat del paisatge; 

- l’estructura en mosaic del paisatge és el resultat de la interacció entre la 
vegetació natural, les zones cultivades i la xarxa de parets seques. Aquest 
paisatge acull un gran patrimoni històric i arqueològic, l’activitat agrària 
tradicional i una gran biodiversitat; 
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- és possible augmentar i millorar l’oferta turística sense destinar-hi més sòl 
urbanitzable; 

- és necessari redactar un Pla d’Ordenació global del territori insular per 
compatibilitzar la conservació del patrimoni natural i cultural amb una bona 
qualitat de vida; 

- s’ha de seguir aprofundint en l’estudi dels aspectes tractats a les jornades, per 
obtenir una anàlisi integrada de diferents facetes de la realitat menorquina; 

- cal crear un Centre d’interpretació ambiental per promoure la informació, la 
formació i la conscienciació de tots els sectors socials, i 

- les institucions públiques competents han de sol·licitar a la UNESCO que 
Menorca sigui declarada reserva de biosfera. 

En les Jornades de 1999 es va fer una valoració menys propositiva, més crítica i 
pessimista de les repercussions de la declaració de la UNESCO. Les conclusions, de 
nou formulades com a constatacions o com a instàncies, deien: 

- després de 5 anys de la declaració, no hi ha canvis significatius en les 
tendències que determinen la configuració ambiental de Menorca: ha crescut el 
consum d’aigua, el de territori, el d’energies no renovables, l generació de 
residus i s’està produint un ús desordenat del patrimoni natural i històric; 

- la declaració ha motiva debat social i polític, i ha donat fruits en l’àmbit científic i 
de recerca, però s’observa un escepticisme incipient, i un deteriorament del 
consens social i polític en relació amb el fet de ser reserva de biosfera; 

- l’increment continuat de les places turístiques (unes 2.000 places anuals) és 
l’origen principal de totes les discordances ambientals; 

- cal corregir les discordances des del marc de la reserva, ja que es creu en la 
viabilitat del projecte, tot i sabent que és una aposta de llarg termini; 

- és necessari aprofundir en el marc jurídic i organitzatiu de la reserva, motiu pel 
qual cal crear un pla territorial coherent amb els principis de la sostenibilitat; 

- la principal fortalesa radica en la societat menorquina, que ha contribuït a 
mantenir viu el projecte de la reserva de biosfera, i 

- tot i essent una posta a llarg termini, pensada per a les generacions futures, ha 
de comptar amb una important inversió de recursos. 

Un repàs dels fets de més rellevància en clau de sostenibilitat que han anat succeint 
des de 1999 dóna resposta –de vegades parcial- a algunes de les propostes acabades 
d’enunciar i evidencia que queden encara moltes accions per emprendre. Penso, però, 
que els instruments bàsics, els escuts per fer front a tendències contradictòries amb la 
sostenibilitat hi són. Cal saber-los utilitzar i garantir l’eficàcia en la gestió dels àmbits 
que protegeixen. En altres paraules, assegurar-se que la protecció que atorguen els 
escuts amb què ens hem dotat no és només nominal. 

 

1989 Jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca (I) 

1991 Aprovació de la Llei balear 1/91, d’espais naturals (19 ANEIs a Menorca) 

1993 Declaració de Menorca com a reserva de biosfera (UNESCO) 

1994 Inici dels treballs de redacció del Pla de Desenvolupament Sostenible (PDS) 

1994 Creació del Consorci per al tractament dels residus sòlids urbans (CRSU) 

1995 Declaració del Parc Natural de s’Albufera des Grau (2,3% de l’illa) 

1999 Jornades sobre la Reserva de Biosfera de Menorca (II) 

1999 Declaració de la Reserva Marina del Nord de Menorca 

1999 Creació de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) 

2000 Implantació del Pla de Gestió Mancomunada del Litoral 
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2000-3 Campanyes de difusió de Menorca, Reserva de Biosfera.  

2001-3 Subvencions a entitats per implicar-les en l’estudi i la difusió de la RdB 

2002 Aprovació del Pla Especial de l’ANEI Me-14 

2002 Projecte europeu LIFE de conservació d’àrees amb flora amenaçada 

2002-3 Implantació de les Agendes 21 Locals a tots 8 municipis 

2003 Aprovació dels Plans Especials dels ANEIs Me-18, Me-13, Me-2 i Me-3 

2003 Aprovació definitiva del Pla Especial del Camí de Cavalls 

2003 Proposta de creació d’un Parc Natural a la costa sud (ANEIs 13, 14 i zones PTI) 

2003 Projecte INTERREG per a l’estudi de la qualitat dels recursos hídrics (AQUANET) 

2003 Aprovació del Pla Territorial Insular 

2003 Ampliació de la superfície del Parc Natural de s’Albufera des Grau; PORN 

2004 Inauguració del Centre d’Interpretació del Parc Natural de S’Albufera des Grau 

2004 Aprovació dels Plans d’Acció Ambientals Municipals (A21L) 

2004 Jornades sobre els 10 anys de la Reserva de Biosfera (III) 

 

D’ara endavant 

Els reptes, per ara, queden en part esbossats si es contrasta la taula precedent amb 
les conclusions de 1989 i 1999, en forma de propostes ja formulades però pendents de 
ser iniciades o executades, però de ben segur que en llegir les conclusions de les 
Jornades d’aquest any, després de sentir les aportacions del ponents, se n’hi hauran 
d’afegir de nous. 

A l’espera de comptar amb les aportacions que aquests dies es faran, jo resumiria la 
situació actual i el futur imminent de la reserva dient que les amenaces contra un 
model de desenvolupament sostenible –contra els principis de la reserva- no han 
minvat però que hi podem fer front amb instruments que ja fa anys que es reclamen, 
especialment el PTI com a pla integral d’ordenació del territori. I ho podem fer perquè 
hi ha hagut processos de reflexió serena –com les jornades precedents-, una base 
científica de recerca i anàlisi de dades, una governabilitat favorable i, sobretot, una 
societat compromesa amb els principis de la sostenibilitat, ben disposada a canviar els 
hàbits quotidians en pro de la conservació dels recursos i de l’entorn natural –una 
actitud pacient, tenint en compte que els beneficis ambientals solen ser sempre 
d’efectes retardats. 

Els reptes de la reserva de biosfera de Menorca, ara, penso que se situen en quatre 
àmbits concrets. Dependrà de les ponències que s’aportin a aquestes jornades poder 
enriquir-ne el contingut i fer-ne una formulació més precisa: 

- Conservació dels recursos i de l’entorn natural 
Estat de la qüestió 

S’han aprovat 5 plans especials d’ANEIs, el del Camí de Cavalls i s’ha aprovat el 
PTI, que inclou figures de protecció amb vocació de mantenir la connectivitat 
entre espais protegits. La zona nucli (el Parc de s’Albufera) s’ha ampliat, en zona 
(terrestre i marina) i ha passat de cobrir el 3% a un 5% de l’illa. La zona 
d’esmorteïment ha passat d’un 42% a un 59% (si hi incloem les noves àrees 
delimitades pel PTI), i la zona de transició és el 36% restant (abans era el 55%). 
A més es du a terme una gestió integral, mancomunada, en dos àmbits tan 
importants com la neteja de platges i la gestió dels residus. 

Reptes 
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Es necessari anar elaborant la resta de plans especials i garantir el compliment 
de la normativa de protecció i una gestió adient. Cal anar incrementant el 
percentatge d’espais efectivament protegits davant els que ‘només’ ho són 
nominalment, però cal alhora avaluar l’efectivitat de la xarxa d’espais naturals 
protegits que es va dissenyant. A més, una conservació efectiva ha de recolzar 
en dades fiables i actualitzades; una funció que acompleix l’OBSAM des de 1999. 
Convé seguir en aquesta línia i afavorir la recerca universitària i de centres 
científics a l’illa, establint més contactes. I convé també fer accessibles els 
resultats, els fruits d’aquest ‘laboratori viu’ que és Menorca, perquè no quedin 
només reflectits en bibliografia dispersa o difosos en congressos i debats 
especialitzats, per exemple mitjançant un centre de documentació i interpretació 
de la reserva.  

- Desenvolupament econòmic 
És clau en la consecució dels objectius de la reserva: l’estancament de la 
capacitat turística, la repercussió econòmica de part dels ingressos dels sectors 
turístics i de la construcció sobre al món rural, o l’aflorament de nous atractius 
endògens (patrimoni cultural, per exemple, però sempre amb la vista posada a 
no superar-ne la capacitat de càrrega) es perfila com la millor de les solucions 
per evitar una dependència econòmica massa centrada en el turisme 

- Participació ciutadana i compromís social 
Estat de la qüestió 

El compromís de la societat menorquina amb un model de desenvolupament 
alternatiu, més sostenible, és una de les fortaleses que van apuntar-se ja el 
1999. Diversos treballs i enquestes realitzats fins ara ho corroboren. A més, els 
processos d’Agenda 21 estan culminant amb la creació de tallers de participació, 
i poden esdevenir espais ideals per al debat i la participació, des de l’escala 
municipal. 

Reptes 
A escala insular, hi ha es mecanismes previstos per comptar amb una 
participació efectiva, però convé revisar-los perquè han estat poc efectius. Cal 
seguir treballant en l’educació ambiental, nostra i dels qui ens visiten, i dels qui fa 
poc que s’han instal·lat a viure a l’illa. 

- Governabilitat 

El PTI defineix un model territorial clar, que aposta per la contenció del 
creixement urbanístic, però es pot anar més enllà i dotar la reserva d’un marc 
jurídic propi, per exemple, com s’apuntava a les jornades 1999. 

 
 


