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Ara que es compleixen els deu anys de la declaració de la Reserva de Biosfera per l’illa 
de Menorca és una bona ocasió per reflexionar sobre el paper que hi ha tingut i que hi 
hauria de tenir la sostenibilitat, un concepte inherent a la figura de Reserva de Biosfera, 
com va reconèixer la Conferència Internacional sobre Reserves de Biosfera de Sevilla 
el 1995. 
 
La sostenibilitat, un  concepte elàstic i polisèmic com pocs, s’introdueix en l’escena 
internacional a partir de la presa de consciència del seu antònim, especialment des de 
la Cimera de Rio de Janeiro (ONU, 1992).  El mateix 1992, el manifest científic més 
important del segle deia: “volem advertir tota la humanitat del que ens espera. Cal un 
gran canvi en la nostra administració de la Terra i de la vida si volem evitar una misèria 
humana immensa i si volem que la nostra llar global en aquest planeta no sigui 
irrecuperablement mutilada” (UCS,1992).  L’elit científica internacional desinflava, així 
mateix, la il·lusió del progrés tecnocràtic i reconeixia, clarament, que els problemes més 
greus amb els quals s’enfronta la humanitat no tenen solució tècnica. Per fer-hi front 
amb garanties d’èxit, deien, cal un “canvi fonamental” d’actituds, canvi que d’altres  
documents internacionals, com alguns del Consell d’Europa, han qualificat de radical. 
Que quedi clar: el 1992 es va forjar un consens internacional en diagnosticar que les 
tendències que prevalien són globalment insostenibles i que, de seguir així gaire més 
temps, arrossegarien al Planeta a una situació de col·lapse. Aquesta convicció és la 
que va esperonar el desenvolupament d’estratègies de sostenibilitat, des dels àmbits  
locals fins els internacionals. 
 
El 2002, la Cimera de Johannesbourg, en un escenari internacional pregonament 
contradictori, va constatar que  la situació i les tendències mundials havien esdevingut, 
en conjunt, més insostenibles encara que al 1992.  Però a Johannesbourg no sols hi va 
haver una cimera paral·lela de gran entitat, com ja havia passat a Rio de Janeiro, sinó 
que es va aprovar una declaració, impulsada per diversos governs regionals d’arreu del 
món, la Declaració de Gauteng, que expressava un compromís d’aquesta escala de 
governs amb el desenvolupament sostenible i la seva voluntat d’aplicar estratègies 
pròpies de sostenibilitat com a marc integrador i coordinador de les altres polítiques 
públiques. La Declaració de Gauteng fou promoguda, entre altres, pel Govern de 
Catalunya i subscrita, pocs mesos més tard, pel Govern Balear.    
 
Entre aquestes dues cimeres, els governs locals d’Europa varen dur a terme tres 
conferències europees sobre ciutats i pobles sostenibles, les quals van generar, al seu 
torn, les cartes d’Aarlborg (1994), de Lisboa (1996) i de Hannover (2000), tres 
manifestos on s’especifiquen els compromisos que els governs locals volen assumir en 
aquest sentit.  A la conferència de Hannover, els govern locals es van sentir obligats a 
fer una crida a la coherència de les escales de govern superior, que pràcticament no 
havien afrontat els reptes de l’agenda 21. Les Illes Balears van ser, però, una excepció 
en aquest sentit, atès que la conselleria de Medi Ambient va impulsar una Estratègia 
per a la sostenibilitat  (Govern Balear, 2002), l’aplicació de la qual topa ara amb un 
govern autonòmic que té prioritats diferents i amb el fet que el govern de l’Estat encara 
no ha impulsat la seva pròpia agenda 21. 
 



Parlar de sostenibilitat a Menorca pot donar l’enganyosa sensació de quedar limitats a  
debatre les prerrogatives de l’estat de benestar en una societat prou benestant i 
educada.  Només cal, però, examinar la magnitud de la petjada ecològica de les illes 
Balears (que equival a sis vegades el territori insular) i l’enorme dèficit ecològic que 
comporta el nostre estil de vida insostenible, per adonar-nos del contrari.  Certament, 
moltes de les conseqüències indesitjades dels nostres actes són difícilment 
perceptibles, perquè hem augmentat molt la nostra eficiència a l’hora d’importar 
recursos (començant per l’energia) i exportar impactes (començant per les emissions 
contaminants), però l’avenç sostingut  dels processos de desertització, de destrucció de 
jungles tropicals, de col·lapse de pesqueres, d’aniquilació d’espècies i ecosistemes, de 
genocidis, de misèria, i de refugiats de les crisis ambientals, a escala planetària, és un 
fet irrefutable, les repercussions del qual cada vegada veiem més clares.  Com han 
documentat els informes anuals del World Watch Institute,  per a molts  d’indicadors 
clau, com ara la producció d’aliments per càpita, la capacitat de càrrega del Planeta ja 
fou superada durant la dècada dels noranta.   
 
El debat sobre la sostenibilitat a Menorca és, doncs, en realitat, un debat seriós sobre 
el model i les tendències a què està subjecte l’illa, a partir d’una presa de consciència 
de les correspondències que existeixen entre les problemàtiques locals i globals, i de la 
incidència que hi té l’estil de vida dels menorquins i dels visitants.  Perquè, no es tracta 
sols d’evitar certes conseqüències indesitjades, efecte d’accions locals, sinó d’intentar 
evitar les amenaces derivades de processos globals, com el canvi climàtic, per exemple 
la intensificació de l’erosió costanera, que podria posar en risc les fràgils platges 
menorquines.   
 
En alguns països continentals no resulta fàcil saber si una determinada conjunció de 
polítiques és sostenible, ni en quina de les dimensions (social, ambiental i econòmica) 
ho és més o menys. En una illa, en canvi, tot esdevé més clar, perquè la insularitat 
imposa uns límits fàcilment perceptibles per a tothom.  I a Menorca, a més, hi ha una 
estimable tradició d’estudi i reflexió sobre les condicions pròpies, impulsada per 
diverses entitats, entre les quals destaca l’Institut Menorquí d’Estudis.  En aquest sentit, 
les jornades anteriors, realitzades els anys 1989 i 1999, varen aplegar anàlisis de  
qualitat i propostes molt lúcides, com les de Cardona et al, López Casasnoves, Florit, 
Marí, Oquiñena, etc., i a més, cal remarcar-ho, varen coincidir en la diagnosi sobre la 
situació global de l’illa i en la caracterització de les seves tendències insostenibles 
(Vidal & Rita, 1992; IME, 1999).  
 
La declaració de la Reserva de Biosfera el 1993 fou la culminació d’un procés de 
maduració, iniciat cinc anys abans. Tanmateix, a  diferència d’altres casos, aquesta 
declaració no va induir cap instrument normatiu o de planificació addicional per a fer 
front a les problemàtiques tendències identificades, malgrat que a les conclusions de 
1989 ja s’havien fet propostes tan concretes com la d’un “pla d’ordenació global del 
territori insular” que permetés “aturar el creixement de la superfície de sòl urbanitzable 
amb finalitats turístiques”, optant per una millora qualitativa enlloc d’un creixement 
quantitatiu. El Pla de Desenvolupament Sostenible de l’illa de 1997, que tan útil hagués 
estat, si s’hagués completat i aplicat com era previst, va quedar en una oportunitat 
perduda. 
 
A manca de polítiques i d’instruments adequats, les pressions d’un entorn mediterrani, 
que ha esdevingut la principal destinació turística del món, varen continuar empenyent 
les tendències insostenibles, com era d’esperar.  És així que, al cap de cinc anys de la 
declaració de Reserva de Biosfera, les conclusions de la Jornada de 1999 reconeixien: 



“hem comprovat que no s’han produït canvis significatius en les tendències que 
configuren la situació ambiental de Menorca i que van en franca contradicció amb els 
objectius de la reserva. El consum de territori, l’increment del consum d’energia no 
renovable, el consum creixent d’aigua, l’increment de la producció de residus –en 
conjunt i per càpita- els impactes ambientals i l’ús desordenat del patrimoni natural i 
històric han seguit augmentant sense que s’hagin establert mesures eficaces per a 
moderar aqueixes tendències” (IME, 1999).    
 

Quatre després d’aquella jornada, la Reserva de Biosfera de Menorca s’ha dotat de dos 
instruments estratègics molt importants, el Pla Territorial Insular i les agendes 21 locals, 
als quals cal afegir el sistema d’espais naturals protegits amb anterioritat.  Uns 
instruments dissenyats per corregir algunes de les tendències que més preocupaven,  
com veurem tot seguit. A més d’ells, cal saludar la creació de l'Observatori 
Socioambiental de Menorca (OBSAM) una xarxa d'entitats i persones vinculades a 
l’Institut Menorquí d’Estudis, al servei de la Reserva de Biosfera, que elaboren estudis i 
calculen indicadors locals relacionats amb la sostenibilitat. 

La declaració d’un sistema d’espais naturals protegits per la llei d’espais naturals i 
règim urbanístic de 1991 va ser un pas important per conservar els elements més 
notables del patrimoni natural de Menorca, la superfície conjunta dels quals equival al 
43% de l’illa. Amb l’excepció del Parc Natural de l’Albufera des Grau, aquest sistema es 
caracteritza per un nivell de protecció legal baix (equivalent a la categoria V de la 
UICN), i  per un escàs desenvolupament de la planificació (de les 19 Àrees Naturals 
d’Especial Interès que conté només s’han aprovat els plans especials de 5) i de la 
gestió, la qual cosa posa en qüestió la seva efectivitat, que no s’ha avaluat mai encara.   
 
Les propostes de contenir el desori en l’ocupació del territori i el malbaratament de 
recursos associats, es van fer realitat amb l’aprovació del Pla Territorial Insular (PTI) 
l’any 2003. Un Pla que té la gran virtut de ser coherent  -en conjunt-  amb els principis 
de sostenibilitat, i que estableix unes directrius clares i viables per a tota la planificació 
urbanística  que li està subordinada, motiu pel qual constitueix el màxim referent en 
l’ordenament territorial de l’illa.    
 
Mentre s’elaborava el PTI, s’avançava per un altre front, el de les agendes 21 locals.  
Amb el suport del Consell Insular, tots els municipis de l’illa han elaborat les seves 
agendes 21, amb una visió de conjunt i unes metodologies compartides. A més, tal com 
s’escau, han generat uns processos participatius de notable entitat, els quals haurien 
de fer possibles unes noves relacions de governança sostenible, com les defineix el 
Fòrum Consultiu Europeu en Desenvolupament Sostenible (2000).     
 
L’aprovació del PTI i de les agendes 21 locals és tan recent que no té sentit voler-ne 
examinar els efectes. En canvi, pot ser útil comentar quines són les principals dificultats 
amb que s’han hagut d’enfrontar els plans territorials i les agendes 21 locals d’altres 
indrets, per tal d’aprofitar, creativament, la seva experiència.  
 
El principal repte per desplegar plans territorials és aconseguir l’adequació efectiva 
d’uns planejaments urbanístics municipals que havien estat redactats, normalment, al 
marge dels principis de la sostenibilitat. Fins que aquesta traducció no hagi conclòs 
satisfactòriament hi ha el risc de que el pla territorial romangui inaplicat o desvirtuat.  
D’altra banda, l’ordenació territorial condiciona, però no incideix directament en aquells 
sectors que segueixen tendències insostenibles, com el turisme, el consum d’aigua i 
energia, la mobilitat, o el sector agrari.  Per redreçar-les, caldria impulsar i aplicar un pla 



de desenvolupament sostenible, del qual ja s’havia fet un estudi de viabilitat (Consell 
Insular de Menorca, 1998).    
 
Els plans d’acció de les agendes 21 s’aproven per ple dels ajuntaments, normalment 
per consens o per unanimitat. Tenen una gran força moral, però cap força legal. Aquest 
fet pot esdevenir una feblesa, de la qual se’n derivi un baix grau d’execució de les 
accions previstes. Com d’altres plans estratègics, les agendes 21 són documents 
oberts, que cal mantenir vius, fer-ne el seguiment i avaluar regularment els seus 
resultats, per tal de modificar-los quan s’escaigui per afrontar nous reptes o 
circumstàncies i millorar-ne l’efectivitat.   
 
Hi ha moltes polítiques ambientals (aigua, energia, residus, mobilitat, etc.)  que només 
es poden afrontar de manera eficient si s’aborden des d’àmbits funcionals. Això, que és 
palès a Menorca, on l’àmbit funcional coincideix amb l’illa sencera, s’ha vist també a la 
península, quan es tracta d’àmbits geogràfics ben definits. A Catalunya, destaquen els 
casos de les agendes 21 promogudes per les comarques del Bages (35 municipis, 
1998), la Garrotxa (18 municipis, 2001) i de la sotscomarca de Bisaura (9 municipis 
d’Osona, 2003).  En tots tres casos s’ha vist necessari impulsar la planificació territorial 
supramunicipal; en són exemples el Pla Territorial comarcal del Bages i el Pla Territorial 
de Coordinació de la conca alta del Fluvià. 
 
Ara bé, l’impuls dels poders públics locals no pot fer perdre de vista que els sostre 
competencial dels ajuntaments és baix i que, per damunt seu, hi ha les competències 
del Consell Insular, del govern autonòmic, del govern de l’Estat i de la Unió Europea. I 
que cap d’aquestes escales de govern no ha elaborat encara la seva agenda 21, de 
manera que una part –més o més important, segons els casos- de la seva acció política 
segueix reforçant polítiques insostenibles. Aquesta descoordinació vertical genera 
disfuncions continuades i provoca conflictes quan alguna administració pren decisions 
insostenibles. En tenim un exemple a tocar mà: l’ampliació de l’aeroport de Maó.  Però 
més enllà d’actuacions concretes, el més greu és l’efecte combinat de l’actual sistema 
de preus, fiscal i tributari, atès que actua com un estímul continuat  de pautes de 
producció i de consum oposades a la sostenibilitat. Per tant la reforma d’aquests 
instruments –en tots els àmbits i escales en què sigui factible- seria una de les maneres 
més efectives d’impulsar la transició cap a la sostenibilitat, tal com s’ha demostrat en 
múltiples experiències d’arreu del món (Brown, 2002). 
 
Per avançar contra la descoordinació vertical resultaria molt oportú que el Consell 
Insular de Menorca elaborés la seva pròpia agenda 21 en una doble vessant: la interna, 
que hauria d’abastar el conjunt dels organismes que en depenen, amb tots els seus 
serveis, instal·lacions i equipaments; i l’externa, que hauria d’incloure tota la seva acció 
de govern, especialment les línies de suport tècnic i econòmic, per modificar-les 
gradualment, fins que esdevinguin coherents amb els principis de la sostenibilitat. La 
política de gestió del litoral, sobretot de les platges, que el Consell Insular ha impulsat 
els  darrers anys, mostra clarament l’acceptació social que tenen les pautes de 
sostenibilitat quan s’expliquen i es promouen de forma valenta i realista.   
 
A Menorca, les estratègies de sostenibilitat han d’oposar-se, per prudència, a les 
inèrcies de la turistificació, i han de contenir amb fermesa el procés de balearització. 
Han de perseguir no sols el benestar integral – no sols material-  de la generació 
present, sinó de les generacions futures, amb una visió a llarg termini que es basi en el 
compromís de totes les escales de govern que s’hi vulguin implicar. Atès  el model 
turístic de l’illa i la feble integració dels seus sectors econòmics, crear un marc que 



permeti corregir gradualment les tendències insostenibles demana un gran esforç de 
creativitat. Com que ja s’han fet propostes lúcides i ben fonamentades, no cal reiterar 
res, sinó recordar la necessitat d’impulsar una estratègia de desenvolupament 
sostenible que integri l’activitat dels sectors productius amb l’ordenació territorial que 
configura el PTI.  En aquest sentit,  l’experiència internacional mostra que una bona 
estratègia de sostenibilitat ha d’implicar: 
 

• La vinculació coherent d’una visió a llarg termini, amb la fixació de metes 
precises a mig termini i accions a realitzar a  curt termini. 

• La coordinació horitzontal eficaç entre les diverses polítiques sectorials per tal 
d’assegurar que totes elles comparteixen el compromís bàsic per la sostenibilitat. 

• Els vincles verticals o de govern multinivell per tal d’assegurar que les polítiques 
i la governança al llarg de l’eix local - global es reforcen mútuament 

• Les xarxes efectives entre els governs, les empreses i les organitzacions 
voluntàries i comunitàries, des del reconeixement que la complexitat dels 
problemes i la fragmentació de les capacitats per enfrontar-los fan que cap grup 
pugui tenir èxit actuant aïlladament (Carew-Reid et al, 1994). 

  
Com que han d’anar contracorrent, les estratègies de sostenibilitat demanen, a més de 
creativitat, una ampla participació social per ser viables. Si no s’adeqüen a les 
condicions institucionals, sócioculturals, ambientals i econòmiques de l’illa, no podran 
prosperar.  
 
Ser creatius vol dir, per exemple, introduir noves formes de mesurar el que s’entén per 
progrés. Caldrà abandonar indicadors obsolets (inútils per a la sostenibilitat) com el PIB 
i substituir-los per d’altres índexs alternatius, que descomptin el consum i la degradació 
dels recursos naturals, com ja han fet Noruega, Canadà o els Països Baixos.  Altres 
països més creatius, com Butan, han anat més enllà, i han substituït el PIB per un 
índex nacional de felicitat. Un altre indicador sintètic que podria ser molt útil per avaluar 
la sostenibilitat a Menorca és la petjada ecològica, atesa la capacitat de comunicació i 
de sensibilització que té, unit al fet que no transmet valors amorals, com la 
competitivitat, sinó valors d’equitat i de solidaritat, que tant necessaris són.  
Una darrera proposta, aquesta de l’Estratègia Europea de Desenvolupament 
Sostenible, és la introducció d’un sistema de comptabilitat triple (triple bottom line) que 
inclogui les dimensions econòmica, social i ambiental, en un pla d’igualtat, i que se’n 
retin comptes anualment (EEC, 2001). Aquest nou sistema de comptabilitat no és cap 
invent europeu, sinó que ja ha estat implantat amb èxit en moltes empreses i en 
diversos governs locals d’arreu del món. 
 
Tanmateix, per tal que iniciatives d’aquesta mena puguin esdevenir realitat, no poden 
sorgir només de processos d’enginyeria socioeconòmica, per més ben intencionats que 
siguin, sinó que han d’arrelar en valors morals compartits, definidors del sistema de 
governança local. És així que els autors de  “Els límits del creixement” i de “Mes enllà 
dels límits”, després d’un extraordinari treball de modelització de sistemes, considerant 
les grans tendències globals, en diversos escenaris potencials al llarg del segle XXI, 
quan arriben al moment de plantejar què caldria per fomentar el que ells n’anomenen la 
“revolució de la sostenibilitat” concreten cinc valors, entre els quals destaquen la 
capacitat de visió futura, el treball en xarxa, i dir la veritat (Meadows et al. 1992).  Així 
mateix, F.T. Schumacher, el genial economista que va introduir fa més de trenta anys el 
concepte de desenvolupament sostenible, va sentir-se obligat a recordar la importància 
crucial que les quatre virtuts cardinals clàssiques -prudència, justícia, fortalesa i 



temperança-  tenen si es volen canviar pautes socials insostenibles en profunditat i de 
forma realment eficaç (Schumacher, 1997). 
 
Juntament amb aquests valors morals de caràcter generals, caldrà aprofundir en altres 
valors, pròpiament menorquins, com el coneixement del país, el sentit de pertinença i 
d’estima del territori, o el respecte a les institucions pròpies, que haurien d’estar a la 
base d’aquesta presa de consciència col·lectiva,  indispensable per assumir amb 
coherència els complicats reptes que s’hauran d’afrontar per desenvolupar estratègies 
de sostenibilitat.  
 
Jornades com aquesta permeten reflexionar amb calma i profunditat, sobre les 
tendències de l’illa i les oportunitats que hi ha d’incidir-hi, coses indispensables per a 
qualsevol viratge cap a la sostenibilitat. L’avaluació honesta, periòdica, i participativa té 
la virtut d’encoratjar la societat a adoptar una cultura de reflexió, orientada a 
l’aprenentatge conscient, individual i social. Canvis de model, o d’estil de vida, tan 
fonamentals com els que demana la sostenibilitat de Menorca, no podrien ser adoptats 
lliurement sense una comprensió suficient, ni una consciència clara de la seva 
necessitat, no sols per a la nostra generació, sinó sobretot per als nostres descendents.  
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