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És un projecte de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) al servei de la Reserva de Biosfera de

Menorca. L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és un instrument de

recollida i anàlisi d’informació d’àmbit local.

Què és l’OBSAM?

També pretén ser un element de contribució a l’observació del canvi global. Funciona com

una xarxa d’entitats i persones interessades a obtenir i millorar indicadors fiables i realistes

sobre els diversos temes que formen part de la preocupació a favor de la

sostenibilitat, entenent aquesta com l’objectiu de fer possible el benestar humà sense

malmetre els recursos naturals.



•1986 Creació de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) per part del Consell Insular

de Menorca com a organisme destinat a la recerca, promoció, recuperació i

difusió de la cultura i la investigació científica.

•1989 Jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca. Llatzeret de 

Maó. IME-UNESCO.

• 1993 Declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera per la UNESCO. 

Compromís de l’IME.

• 2000 Creació de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)



Consell Científic de l’IME

Consell Científic de l’Agència Reserva de 
Biosfera



Característiques del monitoratge de l’OBSAM:

1. Recopilació o recollida de dades o informacions de forma periòdica amb 

finalitats científiques o de gestió. SEGUIMENT CIENTÍFIC

2. Es diferència de la pura observació o de la prospecció puntual en el seu 

caràcter repetible i replicable, permetent la comparació al llarg del temps i 

l’avaluació respecte a un punt de partida o a un objectiu (avaluació segons 

tendències). SEGUIMENT PERMANENT

3. Es diferència del seguiment administratiu d’un projecte o pla en què no 

s’avalua l’acompliment d’objectius, ni l’execució d’unes tasques 

determinades, sinó que es busca estimar el saldo net indiferentment de les 

pressions rebudes o de les actuacions que s’han dut a terme. SEGUIMENT 

DE FONS

Seguiment

Investigació
científica

Divulgació
ambiental i 
cientifíca

Gestió 
ambiental i 
territorial

Contacte amb la 

societat

Comunicació de 

dades públiques

Complexitat

científica



Recopilació d’informació 
pública o generada per una 
XARXA d’entitats i particulars 
que desinteressadament i 
periòdicament faciliten dades 
(fonts)

Recollida directa de variables 
per part del personal de 
l’OBSAM

• Dades de les administracions públiques 
(ajuntaments, consell insular, govern autonòmic, 
estatal, etc.)

• Investigacions científiques puntuals (més 
complexa)

• Informació recopilada per naturalistes i aficionats 
(més simple)

• Dades de empreses privades

• Informacions de ONGs naturalistes, ecologistes o 
humanitàries

• Aspectes d’interès on es detecta una manca 
d’informació o una manca de sèries de dades 
periòdiques. Voluntat de “tapar forats” i evitar la 
duplicitat de treballs.

SEGUIMENT DEL 
MEDI NATURAL 
(biomonitoring)

VECTORS 
AMBIENTALS (aigua, 
residus, energia)

INDICADORS 
SOCIALS I 
ECONÒMICS 
(enquestes)

SISTEMES 
D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA 
cartografia digital)

LABORATORI DEL 
PAISATGE 

SEGUIMENT AGRARI 





SEGUIMENT DE LES PAPALLONES DIÜRNES A MENORCA A PARTIR 
DEL MÈTODE DEL BMS

Resultats: s’han detectat un total de 24 
espècies, de les 30 citades a Menorca.
Els dos millors anys per a les papallones 
han estat el 2004 i el 2006, amb un 
recompte total de papallones bastant 
superior a la resta .El 2005 i 2009 han 
estat les temporades més dolentes de 
tot el període, 

El BMS (Butterfly Monitoring Scheme) és un programa de seguiment de
papallones diürnes aplicat a diversos països i regions d’Europa.

Les papallones diürnes, amb la seva varietat de colors i formes, són uns dels
insectes més fàcilment observables i identificables. Aquestes particularitats, i la
seva gran dependència de les condicions ambientals les converteixen en
excel·lents indicadores biològiques. A nivell local la metodologia BMS aporta
informació sobre la salut dels sistemes naturals. A una escala major, les
estacions menorquines constitueixen un punt més d’observació de la xarxa
europea internacional.

Les zones d’estudi .
Albufera des Grau. Recorregut de 1.846 m que travessa saladars (Arthrocnemetum
fruticosae), marines de bruc i estepes (Ampelodesmo-Ericetum scopariae) i àrees de
vegetació dunar del parc natural.
Barranc d’Algendar. Recorregut de 1.975 m, que comença al fons del barranc per un
camí envoltat d’horts fruiters, passa por zones d’alzinar (Cyclamini-Quercetum ilicis) i
ullastrar (Prasio-Oleetum) i acaba sobre el barranc, en una zona de camps abandonats.
Sta Catalina. Recorregut de 1914 m que travessa bàsicament comunitats d’alzinar
baleàric, tot i que també trobem brolles de bruc i estepa i camps abandonats.

Fig.1 Xarxa del CBMS a Catalunya i Balears

Fig.2 Transecte BMS a s’Albufera des Grau

Fig.3 . Número d’ individus al llarg de la temporada. Mitjana 2001-2009.

La metodologia es basa en la repetició de censos visuals al llarg d’uns
recorreguts prefixats dividits en seccions corresponents a diferents hàbitats. Es
fan recomptes de les diverses espècies de ropalòcers que s’observen en una
franja de 5 m al voltant de l’observador, repetint el procediment un cop per
setmana durant el període de març a octubre.

Les espècies més abundants són: 
Parage aegeria, Polyommatus 
icarus, Gonepteryx cleopatra i 
celastrina argiolus, de dalt a baix 
i d’esquerra a dreta es mostren a 
les fotografies.
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SEGUIMENT D’AUS RAPINYAIRES: 

CENSOS DE PARELLES REPRODUCTORES

Les aus rapinyaires diürnes (Ordre Falconiformes) constitueixen un excel·lent indicador de la qualitat
ambiental d’un territori i de l’existència de grans àrees naturals o seminaturals on la seva presència és
compatible amb l’activitat humana. Aquestes es troben a la part més alta de la cadena tròfica, i la detecció
de variacions en la seva abundància ens poden prevenir de possibles desequilibris ecològics en nivells tròfics
inferiors.

A Menorca viuen 6 espècies de rapinyaires sedentàries: el voltor o miloca (Neophron percnopterus), el milà real
(Milvus milvus), l’àguila peixatera (Pandion haliaetus), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), el xòric vulgar
(Falco tinnunculus) y el falcó pelegrí (Falco peregrinus).
Des de fa anys l’IME realitza el seguiment de les poblacions de rapinyaires per encàrrec de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern Balear. Gràcies a això, actualment l’OBSAM disposa de censos de parelles de milà
real, àguila peixatera i de voltor. Mitjançant aquests censos s’aconsegueix informació molt exacta i fiable de la
dimensió real de las poblacions.
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ESTACIONS D’ESFORÇ CONSTANT: 

SEGUIMENT D’AUS NIDIFICANTS DE MENORCA

L’anellament en Estacions d’Esforç Constant (EEC) a Menorca és un projecte iniciat l’any 2001 des de
l’OBSAM i el Parc Natural de s’Albufera des Grau. La seva finalitat és l’estudi i seguiment a llarg plaç de les
tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics de les poblacions d’aus terrestres nidificants en
diferents hàbitats naturals de l’illa.

La metodologia utilitzada està avalada per l’European Union of Bird
Ringing (EURING) i s’aplica en distints projectes de les mateixes
característiques en diversos països. Aquest mètode compte amb 10
jornades d’anellament de maig a agost, i també es van realitzar
trams d’escolta fins el 2006; especialment per a la recollida de
dades de les aus que no són capturades de forma eficaç amb les
xarxes. Gràcies a aquestes escoltes es pot fer el càlcul de la densitat
d’individus mitjançant el mètode de Reynolds.

En aquests anys l’abundància d’aus ha oscil·lat en totes les estacions. Però
analitzant les dades amb deteniment s’observa que aquesta baixada dels
anellaments no ha anat acompanyada d’una pèrdua de diversitat, sinó que
aquesta ha augmentat. A més, sembla que a Alfurí s’ha recuperat el nivell
d’anellaments dels primer anys. Gràcies al seguiment d’EEC podem deduir que
aquestes variacions són degudes a l’important descens d’individus que ha
sofert l’espècie Sylvia melanocephala, encara que els últims anys sembla que
poc a poc es tornen a anellar més ocells d'aquesta espècie.

Des de l’any 2001 s’han efectuat estudis a cinc estacions situades en zones de reconegut interès naturalístic
però de gran fragilitat ecològica: Alfurí, Es Grau, Son Bou, Algendaret i Na Vermella.

Estacions d’Esforç Constant 
de Menorca (EEC)

MEN-03 Alfurí

MEN-01 Es 
Grau

MEN-04 Na 
Vermella

MEN-02 Son Bou MEN-05 
Algendaret
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SISTEMES DUNARS DE MENORCA: 

CARACTERITZACIÓ I ESTAT DE CONSERVACIÓ 2002

Els sistemes dunars són un dels ecosistemes que més pressió antròpica sofreixen actualment a l’illa pel fet
que actuen com a reclam per al turisme. En conseqüència, alguns d’ells han sofert una degradació important
en els darrers anys. Per això, des de l’OBSAM s’ha desenvolupat un treball que pretén avaluar l’estat general
de conservació dels nou sistemes dunars de majors dimensions de Menorca.

L’anàlisi s’ha realitzat mitjançant un
sistema d’indicadors en un marc de
Pressió-Estat-Resposta:
1- Estat natural: tipologia general,
geomorfologia,biodiversitat, vegetació i
hàbitats naturals.
2- Pressions i impactes: pressió humana,
xarxa de camins, urbanització i processos
degeneratius.
3- Resposta natural, política i social:
figures de protecció, mecanismes de
gestió, respostes naturals del sistema
dunar i demandes socials.



SEGUIMENT DEL MEDI MARÍ: 

PRADERIES DE POSIDÒNIA OCEÀNICA

Les praderies de Posidònia oceànica són uns dels hàbitats més rics del Mediterrani en quant a la
biodiversitat que alberguen. Aquests boscos submarins serveixen de recer a nombroses espècies, ja siguin
petits invertebrats o bé peixos que dipositen allà els ous i utilitzen la praderia com amagatall.
Amb la finalitat de quantificar l’estat de conservació de les praderies de posidònia de Menorca, l’any 2001 es
va dur a terme la primera campanya de mostreig organitzada per l’OBSAM, per així, recopilar dades útils en
un futur. En un principi, aquest seguiment es va preveure repetir-lo cada 3-4 anys, però l’any 2008 es va
decidir realitzar-lo en cicles de dos anys (cada any es mostreja la meitat de totes les estacions, és a dir, cada
dos anys es tenen dades de totes les estacions de Posidonia oceanica).

Els altres paràmetres avaluats en les diferents estacions són: profunditat del límit inferior, cobertura de la 
praderia (%), abundància de peixos i abundància de nacres (Pinna nobilis L).

Els valors de referència utilitzats per
la caracterització de les praderies s’ha
determinat a partir de la densitat de
feixos en relació a la fondària. En
base de les dades històriques de la
densitat de feixos obtingudes a
l’OBSAM des del seu inici.

Estat de les praderies de posidònia
del punt central (±15m de fondària)

Molt bo: núm.feixos/m²> 703
Bo: 527> núm.feixos/m²<703
Regular: 351> núm.feixos/m²<527
Dolent: núm.feixos/m²<351

En el mapa es pot veure la localització de les estacions de posidònia i el seu estat de conservació. 
A les taules, es troben representades totes les estacions en funció de la campanya de medi marí de
l’OBSAM corresponent i de l’evolució de l’estat de les poblacions de peixos associades a les praderies de
Posidonia oceanica i les comunitats de nacres.

Densitat esparralls (número d’individus en 250m²)
Estudi pesca 

recreativa 2001
OBSAM / DG 
Pesca 2004

OBSAM / DG 
Pesca 2007

OBSAM / DG 
Pesca 2008/09

Port de Maó B R
Sant Esteve M M M M
Binissafúller R M M
Cala en Porter R B M R
Son Bou M M M R
Cala Blanca M B M M
Algaiarens M M M
Tirant M M M M
Fornells (port) M M M B
Addaia R M M M
Illa d'en Colom R M M M
Sa Farola B M
Sanitja M M M
Son Saura N M M R

Densitat nacres (núm. ind/250m2) 
Voluntaris

OBSAM 2001
OBSAM / DG 
Pesca 2004

OBSAM / DG 
Pesca 2007

OBSAM / DG 
Pesca 2008/09

M M R
R M M

M M
M R M
M B M
R B M
R M M
R M M M
R M M M
R R R M
M M M M

M M R
B B
R M B

B; bon estat: núm.individus>6
R; estat regular: 3> núm.individus<6
M: mal estat: núm.individus<3

B; bon estat: núm.individus>5
R; estat regular: 2> núm.individus<5
M: mal estat: núm.individus<2

Evolució  de l’estat de les estacions estudiades durant les campanyes de medi marí



SEGUIMENT DEL MEDI MARÍ: 

PRADERIES DE CYMODOCEA NODOSA

La Cymodocea és una espècie comú, pròpia de l’infralitoral, on apareix sobre fons arenosos o fangosos. En
aquests llocs formen unes praderies que poden ser més o menys denses i freqüentment forma praderies
mixtes amb altres fanerògames, com Zostera noltii o Posidònia oceànica, però també amb algues verdes
com Caulerpa prolifera, dependent del tipus de substrat que predomini. En qualsevol cas conforma un
ecosistema ric en espècies, proporcionant a nombrosos peixos i invertebrats l’amagatall perfecte, així com la
protecció a les seves larves i alevins.

Els paràmetres avaluats en 
aquest estudi han estat:

- Cobertura de la praderia
- Densitat de feixos/m2

- Tipus de substrat
- Longitud de las fulles
- Presència d’altres espècies 
de fanerògames o algues

Estacions estudiades en 2006

A més, la Cymodocea està
contemplada en el Conveni de
Berna com una espècie a protegir
(Annex I) i també forma part dels
hàbitats protegits per la UE segons
la Directiva 92/43/CEE relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i flora silvestres (Annex
I, codi 1110 – Bancs d’arena coberts
permanentment por aigua marina,
poc profunds). Precisament, el fet
de trobar-se en aquests hàbitats
tan accessibles la fan molt
vulnerable a la pressió antròpica.

Cadascuna de les estacions disposarà d’una fitxa detallada que
inclourà un mapa amb la seva localització exacta, a més d’una
descripció general.



SEGUIMENT DEL MEDI MARÍ: 

COMUNITATS LITORALS DE CYSTOSEIRA SPP.

La comunitat de Cystoseira del grup mediterrànea es troba en una franja just al límit inferior de la zona de
batuda de les oles, entre els anomenats pisos medilitoral i infralitoral superior. Aquestes algues marrons
tenen un aspecte que recorda al de un petit arbre i poden arribar a sobrepassar els 30 cm de alt. Presenten
una gran sensibilitat a la contaminació; prefereixen llocs batuts, assolellats i amb aigües netes amb poca
càrrega de matèria orgànica. Així doncs, la presència d’aquesta alga resulta un bon indicador de la qualitat
de l’aigua d’aquella zona, sempre tenint en compte també els factors naturals que poden afectar la seva
distribució: la geologia i morfologia de la costa, les direccions de les corrents predominants, la profunditat,
etcètera. A més de Cystoseira del grup mediterranea i altres espècies del gènere Cystoseira, en aquesta
franja del litoral poden viure altres tipus de algues dependent de les condicions ambientals.

Escala de valoració dels trams estudiats:

1.- Molt mal estat de conservació:
presència de cianofícees i altres                             
algues resistents a la contaminació 

2.- Mal estat de conservació:
presència d’ulvàcees i altres clorofícees

3.- Regular estat de conservació:
presència de algues fotòfiles

4.- Bon estat de conservació:
taques de Cystoseira aïllades

5.- Molt bon estat de conservació:
la Cystoseira forma boscos o una franja 
continua

Exemples de trams estudiats en 2002

Exemples de trams estudiats en 2005

Bosquet de Cystoseira stricta



SEGUIMENT DEL MEDI MARÍ: 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LES ESPÈCIES VULNERABLES A LA

PESCA  EN FONS DE ROCA

Els ecosistemes costaners són els més rics biològicament parlant, però alhora, els que pateixen més els
impactes provocats, directament o indirectament, per les activitats humanes. Moltes de les espècies
estrictament costaneres es veuen afectades per una activa explotació, tant professional (arts menors) com
esportiva (canya, volantí, fluixa i pesca submarina). Aquesta confluència de diferents modalitats de pesca en
la zona litoral pot conduir a una situació greu a algunes espècies de peixos. Els indicadors que més bé
reflecteixen la incidència de la pesca són el número mitjà d’espècies vulnerables, la seva mida mitjana i el
potencial reproductor. Així, s’espera que les poblacions d’espècies vulnerables a la pesca manifestin, d’una
manera o altra, l’efecte d’aquesta explotació.

Alguns dels resultats són:
-L’estació on s’ha observat un major número d’espècies vulnerables a la pesca és Favàritx amb 7 espècies.
- La variada (D. vulgaris) és l’espècie més observada amb una mitjana de 12,33 individus/m². L’anfós, el nero,
la grívia i la morena presenten les mitjanes més baixes amb 0,07 individus/m².
- L’escorball (26,67 cm) i el massot (23.72 cm) són les úniques espècies que mostren una talla mitjana per
damunt de la talla de maduresa sexual, 25 i 15-20 cm respectivament.
- La biomassa mitjana de les espècies vulnerables a la pesca en 250 m² és de 1,070 kg.
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(*) Dades de la Reserva Marina del Nord de Menorca. DG Pesca del Govern de les Illes Balears

Les espècies:

- El sarg (Diplodus sargus)
- La morruda (Diplodus puntazzo)
- La variada (Diplodus vulgaris)
- El llop (Dicentrarchus labrax)
- L’anfós (Epinephelus marginatus)
- El nero (Epinephelus costae)
- El massot (Labrus merula)
- La grívia (Labrus viridis)
- La morena (Muraena helena)
- El gitano (Mycteroperca rubra)
- El pagre (Pagrus pagrus)
- La mòllera de roca (Phycis phycis)
- L’escorball (Sciaena umbra)
- El cap roig (Scorpaena scrofa)
- La rascla (Scorpaena porcus)
- L’orada (Sparus aurata)
- L’espet (Sphyraena viridensis)
- El verderol (Seriola dumerili)
- La càntera (Spondyliosoma 
cantharus)

Foto : Toni Frau



Objectius
1. Elaborar una cartografia digital de les comunitats vegetals associades als torrents de Menorca.
2. Establir una valoració qualitativa de l’estat actual de la vegetació de ribera mitjançant l’índex QBR i

incorporar aquesta valoració en un sistema d’informació geogràfica (SIG).
3. Elaborar un inventari florístic de les espècies d’interès en el context dels torrents de Menorca.
4. Establir la metodologia i elaborar la informació de base per a fer un seguiment de l’estat d’aquesta

vegetació al llarg del temps.
5. Proposar mesures de gestió per a millorar l’estat ecològic dels torrents de Menorca.

CARTOGRAFIA DE LES COMUNITATS VEGETALS

Metodologia

CARTOGRAFIA DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA I VALORACIÓ DEL SEU 
ESTAT ECOLÒGIC, A L’ILLA DE MENORCA

LA VEGETACIÓ DE RIBERA TE UN PAPER MOLT IMPORTANT EN EL MANTENIMENT DEL BON ESTAT 
ECOLÒGIC DE LES AIGÜES.

Els torrents tenen, juntament amb la seva vegetació associada, una funció ecològica fonamental. La vegetació
de ribera retarda la formació d’avingudes, disminueix la velocitat de les aigües afavorint la recàrrega dels
aqüífers i contribueix a augmentar l’estabilitat de les lleres disminuint el risc d’erosió. A més, te una funció
primordial com a corredor biològic i com a refugi de fauna tant terrestre com aquàtica.

Resultats

Ribes + riberes

Conreus extensius de secà
Ullastrar

Alzinar
Formacions de Càrritx

Esbarzers
Conreus d’arbres fruiters

Boscos mixtes d’ullastres i alzines
Pastures i camps abandonats

Marina silicícola de brucs i estepes  …
Marina de xipell i romaní

Tamarellar

36
21,7

9,4
4,5

3,7
3
2,8
2,7

1,6
1,1
1,1

Ocupació en percentatge de les principals comunitats
vegetals presents a les riberes

%

• L'índex QBR ens permet determinar l’estat ecològic del riu

• Classifica l’estat del bosc de ribera en 5 rangs :

Aquesta puntuació s’obté valorant per separat 4 blocs: cobertura,
estructura de la vegetació, qualitat de la coberta i grau de naturalitat del
canal fluvial. Cadascun dels blocs es puntua de 0 a 25 punts.

BUFFER 100m

ES DECRIUEN TOTES LES COMUNITATS VEGETALS PRESENTS EN UN BÚFFER DE 100 m A
BANDA I BANDA DEL LLIT DEL TORRENT MITJANÇANT FOTOINTERPRETACIÓ I POSTERIOR
TREBALL DE CAMP . ES RECORRE TOT EL LLIT DES DE LA DESEMBOCADURA FINS AL
NAIXAMENT





BALANÇ HÍDRIC DE L’AQÜÍFER DE 
MIGJORN DE MENORCA

A l'illa de Menorca un recurs escàs com és l’aigua es combina amb un elevat desenvolupament turístic i una
extensa agricultura que evoluciona a poc a poc cap a una agricultura cada cop més intensiva. Els recursos hídrics
utilitzats provenen dels aqüífers, ja que no existeixen recursos hídrics superficials explotables.

Mètode de càlcul

Balanç hídric diari al sòl i posterior balanç
de l'aqüífer. Queden dues variables
desconegudes: el consum agrícola i les
descàrregues naturals, que s’estan
estudiant en dos projectes independents.

L’aqüífer de Migjorn

És el més important de l’illa amb una
superfície de 365 km2. És un aqüífer lliure
format per materials calcaris del miocè,
amb un desenvolupament càrstic que
augmenta a mesura que s’apropa a la
mar.

Escorrentia superficial

Valors
màxims al
novembre,
mes de
màxima
pluviometria.

Precipitació Distribució de 
precipitacions 
seguint el típic  
esquema 
mediterrani. 
Màxims al 
novembre i 
mínims al juliol.

Evapotranspiració real

Valors d’ETR
anual mitjana
entre els 414 i

474 mm.
Depenent del
mètode de càlcul
utilitzat per l’ETP

Temperatura mitja 
anual = 16.9ºC                                  
Precipitació mitjana 
anual = 565 mm

P. 214 Hm3 ETR 160-183 Hm3

Es anual=15-20 mm (6 -8 Hm3)

Es 6-8 Hm3

Consum urbà

Extraccions any 
2002: 11,5 Hm3.
Consum molt 
estacional i 
augment continu 
de les extraccions, 
tot i que 
l’increment
disminueix.

CONSUM 
URBÀ: 

11,5  Hm3

Disponible net per agricultura i 
sortides naturals de l’aqüífer

Tots dos s’han tractat 
conjuntament com a variable 
desconeguda del balanç. 
Valors
obtinguts: 
de 17,4 a 38Hm3

BALANÇ HÍDRIC  AL 
SÒL

BALANÇ HÍDRIC DE 
L’AQÜÍFER

Infiltració difusa. 

Infiltració precipitacions entre 
25 y 45 
Hm3

anuals

Ianual=64-118 mm(25-45Hm3)

Nivells piezomètrics

Descens continuat durant el 
període d’estudi. Amb 
tendència a l’estabilització o 
menor decreixement  al final 
del període.

Pèrdues 
xarxes
4,1 Hm3

25-45 
Hm3

25-45 
Hm3

EL BALANÇ HÍDRIC

ETR anual=414-474 mm

Infiltració 
difusa

Disponible net per 
agricultura + sortides 
naturals: 17,4 -38 Hm3



SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS EN EL SECTOR 
AGRARI DE MENORCA

Menorca, degut a la seva naturalesa illenca i la seva mida reduïda té els seus recursos clarament limitats,
cosa que fa més evident la necessitat de gestionar l'aigua i la resta de recursos naturals de manera
sostenible. Per aquest fi és imprescindible el coneixement i el seguiment del recurs renovable del que es
disposa i de l’ús que se’n fa. El consum agrari és un dels temes més desconeguts i difícils de controlar.

L’objectiu és delimitar el volum d’extracció d’aigua per usos agrícoles a partir del seguiment de 10 finques
pilot (4 de regadiu i sis de secà).

Figura 1. Mapa de regadius de Menorca

FINQUES DE REGADIU I HORTS

Total Ha farratges regadiu (mapa cobertes 2002) 1.182,57

Consum mitjà anual (m3/ha/any) 5.750

Volum d’aigua destinat a les finques de 
farratges de regadiu (m3/Ha) 6.799.794,75

Total Ha destinades a fruiters 170,19

Consum mitjà anual (m3/ha/any) 3.330

Volum d’aigua destinat fruiters (m3/Ha) 86.796,90

Total Ha hortalisses 314,64

Consum mitjà anual (m3/ha/any) estimat
hortalisses 4394,26

Volum d’aigua destinat hortalisses (m3/Ha) 1.382.609,97

Total Ha destinades a hortals mixtes fruiters i 
hortalisses 419,83

Consum mitjà anual (m3/ha/any) estimat 
hortalisses 3862,13

Volum d’aigua destinat horts mixtes de 
fruiters i hortalisses (m3/Ha) 1.621.438,04

Nombre de cases d’hortal 3250

Consum domèstic l/persona/dia 150

Consum domèstic total hortals (3 pers/hortal) 494392,5

consum total regadius 10.385.032,16

RAMADERIA

Total vaques i cavalls 23.300

Consum mitjà anual finca secà per vaca 
(l/vaca/dia) 103,58

Volum d’aigua destinat a les finques de secà 886.599,08

TOTAL AGRICULTURA (m3) 11.106.743,7

selecció i caracterització de les finques pilot

La metodologia és la següent:

Seguiment durant 3
anys dels cultius,
bestiar, extraccions
i usos de l’aigua

Elaboració d’un 
sistema 
d’informació 
geogràfica sobre 
l’agricultura de 
l’illa.

Extrapolació de les dades de les finques pilot
al total de l’illa mitjançant el SIG

RESULTATS:

Figura 2. Finques pilot





CARTOGRAFIA DIGITAL DE L’OCUPACIÓ 

DEL SÒL DE MENORCA (2002 i 2007)

Eines de treball

Es treballa amb un programari de Sistemes
d’Informació Geogràfica i s’utilitzen les
ortofotografies aèries del s vols dels anys
2002 i 2007. Com referència s’empra la
base topogràfica per Menorca a escala
1:5.000 en format digital (SITIBSA).

L’Obsam va iniciar l’any 2002 un projecte de seguiment de l’ocupació del sòl a Menorca, que continua
desenvolupant a dia d’avui : cada 5 anys s’elabora cartografia digital de tota l’illa a escala 1:5.000. Els mapes
resultants (mapa de cobertes del sòl i mapa d’usos del sòl) permeten el seguiment de diverses dinàmiques
de canvi al nostre territori (com ara la pressió urbana difusa, o bé l’abandonament dels usos rurals...). El
projecte segueix la pauta del programa europeu CORINE (Coordination of information on the environment,
1985) i de la Directiva Hàbitats (1992) de la Unió Europea.

Metodologia de treball:

1. Inicialment es delimita una zona i es comença la
digitalització en pantalla sobre l’ortofotografia, a una
escala 1:1.500 aprox., de totes aquelles unitats
majors de 25x25m. De la mateixa manera, se
digitalitzen totes les unitats lineals que medeixen més
de 5 m d’ample.

2. Quan s’ha digitalitzat gran part del terreny, es
preparen ortofotomapes (escala 1:4.000) per visitar la
zona i identificar aquelles unitats que no s’havien
reconegut per fotointerpretació.

3. Finalment s’introdueix el codi CORINE a cada unitat
en la base de dades .

Algunes de les dades rellevants obtinguts a partir del
mapa de cobertes del sòl:



L’elaboració de cartografia digital pròpia ha permès a l’Obsam realitzar anàlisis espacials complexes que
resulten vitals per a un territori com la Reserva de la Biosfera de Menorca. Així els Mapes de Cobertes i Usos del
sòl del 2002 i 2007), han suposat la possibilitat d’avaluar tant situació actual com les tendències d’un dels valors
turístics i ambientals mes reconeguts de l’illa : el seu paisatge.

L’ecologia del paisatge entén el paisatge com un mosaic de taques de diferent mena (alzinars, conreus...) que
hom pot analitzar quantitativament tot determinant-ne la forma, mida, tipologia o classe
(naturals, modificades, artificials...), així com les relacions de veïnatge existents entre elles.

Com a resultat d’aquest anàlisi S’obténen diversos indicadors del paisatge
en forma de cartografia digital.

Hetereogeneitat del paisatge Ens indica si el paisatge es homogeni
(poquestaques i de mida gran) o heterogeni (moltes taques i de mida
petita), tenint en compte essencialment la mida de les taques, així com el
nombre d’aquestes. A Menorca son paisatges homogenis els boscos i els
conreus, i son paisatges heterogenis les zones habitades i les zones
humides. ( fig. 3 )

Fragmentació del paisatge Detecta zones amb moltes taques però de
poques tipologies. Es tracta d’un paisatge sovint antropitzat, uniforme però
fragmentat que indica que existeix una transició entre dos habitats
majoritaris. A Menorca, un dels exemples és l’abandonament dels
cultius, que son substituits per l’ullastrar. ( fig. 4)

Diversitat natural del paisatge Calcula la diversitat de les cobertes naturals
presents en una cel·la UTM. Les cel·les amb valors mès alts (major
diversitat de tipus de taca, i per tant, també d’habitats) son les que
probablement allotjen una major biodiversitat. ( fig. 5)

Dominància en el paisatge= Calcula el percentatge de superfície ocupada
per un determinat tipus de taca (natural, modificada o artificial). Això ens
indica si es tracta d’una zona eminentment natural o antropitzada. (fig. 6)

Metodologia

Es va dividir l’àrea d’estudi amb una quadrícula de cel·les UTM de 1 km2

Aquestes celes varen ser emprades com a unitats de mostreig dintre de les
quals es van realitzar els càlculs de diversos indicadors del paisatge, propis
de la disciplina de l'anàlisi de taques (patch analysis). Totes les anàlisis es
van fer mitjançant sistemes d’informació cartogràfica i emprant cartografia
digital d’elaboració pròpia.

En primer lloc, es generaren les variables en què es basen la majoria
d’aquest indicadors : el Nombre de taques (fig. 1) i el Nombre de classes
(FIG. 2) presents en cada cel·la UTM. Seguidament es varen calcular els
indicadors que es descriuen a l’apartat de resultats.

ANÀLISI ESPACIAL DEL TERRITORI  I :

ESTRUCTURA DEL PAISATGE RURAL DE MENORCA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6
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L’elaboració de cartografia digital pròpia ha permès a l’Obsam realitzar anàlisis espacials complexes que
resulten vitals per a un territori com la Reserva de la Biosfera de Menorca. Així els Mapes de Cobertes i Usos
del sòl del 2002 i 2007), han suposat la possibilitat d’avaluar tant situació actual com les tendències d’un
dels recursos econòmics mes importants de l’illa: el litoral.

Mitjançant dues aproximacions diferents s’ha quantificat l’antropització del litoral menorquí dintre del
primer quilòmetre de la franja litoral. S’ha determinat la superfície ocupada per estructures urbanes, així
com els quilometres lineals de costa urbanitzats.

ANÀLISI ESPACIAL DEL TERRITORI  II :  

GRAU D’URBANITZACIÓ LITORAL DE MENORCA

Metodologia

Per determinar la superfície
urbana del litoral i els seus
usos, s’han considerat totes les
estructures d’aquest tipus en una
franja de 1 km de la costa. (fig. 1)

Mitjançant l’ús de transsectes
perpendiculars a la línia de costa
podem aproximar el impacte
visual del sòl urbà dintre del
litoral. (fig.2)

Totes les anàlisis es van realitzar
mitjançant sistemes de
informació geogràfica.

Resultats

A Menorca, El 9,7% del primer quilòmetre de franja litoral es troba ocupat per superfícies
artificials, majoritàriament dedicades al turisme (41%) i concentrades en la franja que va dels 100 als 200 (fig.
3).

La urbanització afecta a 85,23 Km lineals de costa (33,8% de la línia de costa). Les cobertes artificials d’ús 
turístic son també hegemòniques dintre del litoral menorquí, afectant 40,1 Km  lineals de costa (el 15,9% del 
total) (fig. 4).

Fig. 2 Els Transsectes , Separats
a intervals de 50 m i d’una
longitud de 500m, permeten
detectar totes les estructures
urbanes en cada quilòmetre
lineal de costa.

Fig. 1 Un buffer o cinyell de
1000m delimita l’àrea
d’estudi (1 km de franja
litoral) dintre de la qual
quantifiquem les cobertes
urbanes.

Fig. 3 Ocupació i usos del sòl al litoral menorquí (2002) Fig. 4 Quilòmetres de costa urbanitzats (2002)

urbà

Sòls naturals
o agrícoles

85,23 Km (38,8%) urbanitzats

40,1 Km (15,9%) dedicats al turisme

Menorca té un total

aproximat de 252,3 Km  de costa

OCUPACIÓ DEL SÒL

USOS DEL SÒL





LA POBLACIÓ ESTACIONAL EN MENORCA

La càrrega demogràfica que suporten molts territoris poden ser molt distinta a la que reflecteixen les dades
oficials de població (censos i padrons). Des de l’OBSAM es realitzà un estudi que analitza i valora la forta
incidència de l’estacionalitat en l’activitat econòmica de l’illa. Per això es fa servir d’una eina que ha resultat
realment eficaç: l’indicador de “pressió humana diària” (PHD) elaborada per l’OBSAM, que calcula les
persones que hi ha diàriament sobre l’illa i dóna una idea de la pressió antròpica que sofreix el territori i els
seus recursos naturals.

es sumen i es resten
les persones que
entren i surten cada
dia de l’ illa, (segons els
registres de passatgers
de l’aeroport de
Menorca, el port de
Maó i el port de
Ciutadella), i es
rectifica amb el
creixement natural de
població (naixements
menys defuncions).

Pressió Humana Diària: Partint de les dades del padró de població de 1996

Pressió Humana Global: L’indicador PHD
comptabilitza les persones que hi ha a l’illa sense
fer distinció alguna sobre la condició de la seva
estada a l’illa (residents tot l’any, treballadors de
temporada, visitants o turistes). D’aquesta
manera ofereix una mesura de la Pressió
Humana Global d’un any determinat entès com
el total de pernoctacions diàries de tota la
població. Gràficament aquesta xifra correspon a
tota la superfície de l’àrea que queda por davall
de la corba de la pressió humana diària.
La punta màxima històrica de població es va
donar l’any 2007 però va ser l’any 2001 en que
la pressió humana global va ser més gran.

Mètode d’estimació de la mida de la població
Entre els indicadors poblacionals indirectes solen emprar-se variables com consum d’aigua, consum
d’energia elèctrica o generació de residus sòlids urbans. Cadascun d’ells resol de forma més o menys
ajustada el problema de l’estimació en poblacions dinàmiques.

Donat que la variable PHD és la que més fidelment
recull el component estacional que dinamitza la
població menorquina al llarg de l’any podem utilitzar
aquesta variable com a eina avaluadora de la
capacitat de predicció del factor poblacional de
cadascun dels estimadors indirectes clàssics:

 l’anàlisi de correlacions revela que la metodologia
més adequada per estimar la població mensual en
poblacions dinàmiques és la basada en els Residus
Sòlids Urbans.

PHD RSU ENE AGU
correl PHD 1 0,991 0,987 0,796
sig.(0,01, bilat) ,000 ,000 ,002

Una aplicació útil per Menorca és l’estimació de la
població municipal mensual:
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MOBILITAT A MENORCA 2004

La mobilitat sobre l’illa té un marcat caràcter estacional que obliga a plantejar dos estudis paral·lels per al
seu anàlisi: en temporada turística (nov-abr) i no turística (may-oct). Per captar la mobilitat en aquests dos
moments tan diferenciats des de l’OBSAM es realitzaren dos enquestes durant el 2004. L’explotació
d’aquestes enquestes ofereix un ampli ventall de possibilitats d’anàlisi: quants, qui i amb qui, com (medis de
transport), per què (motius), quan (horaris) i on o d’on es realitzen els desplaçaments (matrius d’origen i
destí). A més la informació recollida ofereix també diversos enfocament d’anàlisi comparatiu:

Con la llegada del turismo en verano la motorización en la isla cobra nueva dimensión

enquesta hivern
    484 families enquestades:
 1.324 membres,
 4.804 desplaçaments

Allotjaments turístics
199 enquestes: 517 membres,
4.804 desplaçaments

visitants residentsvisitants residents

VISITANTS vs  RESIDENTS ESTIU RESIDENTS ESTIU vs RESIDENTS HIVERN

ESTIU vs HIVERN

enquesta estiu

    Vivendes
655 enquestes: 2.066 membres,
6.731 desplaçaments

Enquestes domiciliaries: 
recullen informació sobre tots 
els desplaçaments  realitzats 
durant el dia anterior per 
cadascun dels membres que 
resideixen en el domicili en el 
moment de realitzar 
l’enquesta (inclòs els 
desplaçaments a peu).

Horaris de desplaçament hivern i estiu
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Ús del cotxe: els màxims nivells obtinguts
puntualment en un dia d’hivern es mantenen com
nivell mínim des de les 9 del matí fins les 9 de la nit
d’un dia d’estiu.

Franges horàries: l’activitat a l’estiu arranca dues hores
més tard que a l’hivern, per tornar una hora més tard.

Anàlisi espacial la mobilitat extra-
municipal augmenta durant els mesos
d’estiu, així com la durada mitja dels
trajectes augmenta de 12 a 18 minuts.

Desplazamientos mecanizados

VERANO
a otros 

municipios

dentro del 
municipio

INVIERNO

Repartiment modal: a l’estiu l’automòbil
reforça el seu protagonisme a costa del vianant,
i l’autobús emergeix com a medi de transport.



TURISME A MENORCA

Enquestes de seguiment d’indicadors turístics

El sector turístic a Menorca és el principal motor econòmic de l’illa i està en constant evolució. Amb el
propòsit de conèixer de prop el perfil del turista que ens visita, les seves motivacions, despeses, compliment
d’expectatives, etc., des de l’OBSAM es plantegen cada estiu un sistema de enquestes dirigides directament
als turistes. Els resultats de la seva explotació permeten a més un seguiment continuat de diferents
indicadors turístics sobre els que no se disposa d’altres fonts d’informació (motivacions, número de
pernoctacions, tipus d’allotjament, contractació de paquet turístic, número total de dies de platja, etc.)

Grau de satisfacció: els turistes que visiten l’illa obtenen un alt
o molt alt grau de satisfacció de les seves vacances a Menorca.

Composició familiar: el turisme de Menorca manté una estructura familiar composta majoritàriament per parelles d’entre 35 a 50
anys i fills de algunes d’elles d’entre 0-4 a 10-14 anys.

Durada de l’estada a l’illa: l’estada mitja durant la
temporada 2005 es situa com mínim en 12,38 vespres.

Nombre de vacances a Menorca:

Principal motiu per escollir Menorca:
La tranquil·litat és el motiu més valorat per els turistes, seguit de
paisatge i platges.

Contractació de paquet turístic: l’opció del
paquet turístic destaca sobretot entre els turistes
estrangers.
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Hotels : 10,47 nits

Apartaments : 11,87 nits

Vivendes turístiques : 19,52

Tranquilitat

Paissatge i platges
Clima

Qualitat de l'oferta hotelera
Natura

altres

italians
alemanys

anglesos
espanyols

no 
contracten 

paquet 
turístic 
(25%)   

contracten 
paquet 
turístic 
(75%)

3,06

2,77

2,75

2,48

2,17

1,65

1,53

0 1 2 3 4 5

Ocio nocturno (discotecas)

Oferta deportiva (golf, ciclismo, etc.)

Oferta cultural y artística

Infreestructuras náuticas

Calidad de la oferta hotelera

Naturaleza

Paisaje y playas

parejas con 
hijos y abuelos

parejas con 
hijos

otrasgrupo de 
amigos

parejas solas

68,07 €

59,74 €

amb contractació de
paquet turístic

per lliure: transport i
allotjament

Cost del viatge:
el cost del viatge a
Menorca és molt variat
en funció de la
procedència: als
turistes espanyols els
resulta molt més
econòmic viatjar per
lliure, mentre que als
estrangers els interessa
contractar el paquet
turístic.

Grau de satisfacció
1 = molt alt 2 = alt 3 = normal    4 = baix 5 = molt baix

10 o más 
visitas

es la 
segunda

es la 
primera 
visita

más de 
tres

es la 
tercera

Més de la meitat del turisme
que visita Menorca ho fa per
primera vegada, mentre que un
20% ve per segona vegada i un
altre 20% ja ha visitat l’illa en
més d’una ocasió. Prop del 6%
del turisme són realment
assidus comptant en més de 10
les vegades que ha viatjat a
Menorca.



SISTEMA D’INDICADORS DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR (PTI)

El PTI és una de les eines bàsiques, amb les quals l’administració insular pretén materialitzar el
compromís que, com Reserva de Biosfera, té l’illa amb el desenvolupament sostenible i el Medi Ambient.

SISTEMA D’INDICADORS DEL PLAN
TERRITORIAL INSULAR

Demogràfics (5)
Ind.
Soci- Econòmics (8)
econòmics

Socials (14)

Estat (7)
Ind.
Ambientals Pressió (12)

Resposta (14)

DECLARACIÓ DE LA 
RESERVA DE BIOSFERA 
(1993)

APROVACIÓ DEL PTI  PER    PART 
DEL CONSELL INSULAR DE 
MENORCA (2003)

OFICINA TÈCNICA DE 
GESTIÓ I SEGUIMENT 
DEL PTI (2003)

SISTEMA 
D’INDICADORS DEL 
PTI (2003)

CONVENI DE 
COLABORACIÓ CONSELL 
INSULAR- IME (2005)

AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D’ INDICADORS DEL PTI 
(OBSAM-2005)

Model de fitxa de l’indicador: NºLlicències 
urbanístiques.

Tabla resum dels indicadors PTI.

OBJECTIUS DEL SISTEMA D’INDICADORS

• Ser una eina eficaç per l’avaluació del grau de 
compliment del PTI, és a dir del compliment 
dels principis, dels criteris, dels objectius i de 
les determinacions del pla.

• Identificar i valorar les conseqüències 
ambientals, socials, econòmiques i culturals de 
la seva execució.



EL TURISME DE CREUERS A MENORCA

El turisme de creuers està adquirint una gran importància en moltes ciutats portuàries:

presumptament és un turisme menys estacional que el turisme de platja (perquè manté un nombre de 

passatgers similar durant els mesos de maig a octubre), provoca menys impactes

sobre el medi ambient i genera uns ingressos econòmics tant pels ports, per tarifes de passatge, com per a la 

ciutat i el territori del seu entorn.

Tipus de creuers Es poden classificar els vaixells que han visitat el 

port en dues tipologies: els de grandària mitjana-gran- tipus A- (més 

de 1.000 passatgers) i els de grandària petita –tipus B- (menys de 

1.000 passatgers). Corresponen a dos models de creuerisme: els de la 

grandària més reduïda són d’un nivell econòmic superior.

Motivació inicial El principal motiu de fer un 

creuer és el de conèixer diferents llocs, però en els 

de més nivell econòmic, apareix també amb força el 

tema de la comoditat que suposa tenir-ho quasi tot 

organitzat

Creuers A
77%

Creuers B
23%

Motiu principal per escollir un creuer segons A i B

0 10 20 30 40 50 60 70

Visitar diferents llocs

Altres motius

Comoditat (tot
organitzat)

Activitats d'oci en el
vaixell

%

B

A

Perfil del creuerista Els creueristes són majoritàriament: 

persones d’edat mitjana-alta, viatgen en parella o en grups d’amics i 

són de nacionalitat britànica, manifestant-se però dades diferents 

segons la tipologia de creuer.

Escala a Maó L’escala que realitzen els vaixells a Maó és 

relativament curta i la durada dels passeigs a terra i de les excursions 

ho és encara més registrant-se només menys de 3 hores com a 

mitjana. El passeig a la ciutat es limita molt al centre i són només una 

minoria els que visiten algun equipament cultural o del patrimoni 

històric.

País de procedencia dels creueristes
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%

Tots
Creuers A
Creuers B

Visites realitzades

Esglèsia i Orgue 
de Sta. Maria

17%Claustre del 
Carme (Mercat)

27%

Tour
9%

Paseo
21%

Mercadillo
23%

Museu de 
Menorca  2%

Excursió en 
golondrina  1%

Despesa Les despeses realitzades a la ciutat són 

d’una mitjana aproximada de 38

euros, lleugerament inferior a la que es considera 

normal segons els darrers estudis efectuats per 

MedCruise (50 euros). Malgrat que el nombre de 

creueristes és baix i que la despesa per persona 

està lleugerament per sota la mitjana d’altres 

ports, la despesa global s’ha avaluat en 2,2 milions 

d’euros, el que correspon a un nivell d’una certa 

importància si es considera que majoritàriament es 

va realitzar en el centre de la ciutat.
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Hasta 15 € De 15 a 30 € De 30 a 60 € De 60 a 120 € De 120 a 200 € Más de 200 €

A
B

Valoració escala La valoració que en fan els 

passatgers de l’escala a Maó és elevada amb una 

nota mitjana de 8,3 d’una escala d’1 a 10. Entre tots 

els ports de les rutes l’escala de Maó ocupa un 

tercer lloc només superada per les de Niça (gran 

qualitat de tot el front marítim) i Citavecchia (port 

de la visita a Roma).



ANÀLISI DE LA PRESSIÓ ANTRÒPICA A L’ILLA DE L’AIRE

L’illa de l’aire és un illot costaner situat al sud-est de l’Illa de Menorca. Tant la part marina entre l’illot i l’illa

de Menorca com la part terrestre d’aquest illot presenten una gran quantitat de valors naturals

d’extraordinària riquesa i fragilitat. L’OBSAM ha realitzat aquest estudi en dos períodes diferents, estiu de

2008 i primavera de 2009.

ENQUESTA ALS VISITANTS

Perfil del visitant: Durant l’estiu, més del 70% dels visitants són no residents a Menorca, sobretot espanyols 

que s'allotgen en el vaixell mateix o en habitatges particulars, ja siguin propis o d’amics o familiars. Els 

principals municipis de procedència són Sant Lluís i Maó. La gran majoria van amb amics o família a l’illa  en 

grups de 3 a 5 persones. Duran la primavera, el 80% dels visitants són residents, principalment de Maó i 

Sant Lluís. Majoritàriament els grups estan formats per parelles i/o amics amb una mitjana de 4 persones. 

La mitjana d’edats és de 30 anys i la presència de menors de 12 anys és major durant l’estiu.

Visita a l’Illa de l’Aire Els atractius turístics de l’illa (sargantanes, far i el paisatge/medi natural) són els 

principals motius de visita, sent les sargantanes les grans protagonistes. A més aquestes són un dels 

aspectes millor valorats pel visitants, seguit de la singularitat paisatgística.

Els principals mitjans de transport per arribar fins l’illa són les llanxes, els velers i les barques. Gran part de 

les embarcacions utilitzades són pròpies i de les que es lloguen, els caiacs i els velers són els més llogats. Els 

aspectes més ben valorats són les sargantes endèmiques i la singularitat paisatgística

PRESSIONS SOBRE LA PART MARINA

Activitats pesqueres

Embarcacions fondejades

2008

2008

2009

2009

Durant l’estiu s’observa una major 

activitat pesquera, coincidint amb la 

temporada alta turística. L’augment 

de la 2na quinzena d’agost és degut 

a  l’obertura de la veda del raor.

Durant l’estiu s’observa una major 

nombre d’embarcaions fondejades 

coincidint amb la temporada alta 

turística. 

Durant la primavera l’activtat 

pesquera és baixa i estable, només 

el cap de setmana s’experimenten 

certs augments.  

Durant la primavera el nombre 

d’embarcacions fondejades és baix i 

com en el cas de l’activitat 

pesquera, els augments venen donats 

per tratar-se de cap de setmana.



SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT PER A LA RESERVA DE 
BISOFERA DE MENORCA

El sistema d’indicadors de sostenibilitat per a la Reserva de Biosfera ha estat creat per i per a la societat 

menorquina (mitjançant tallers de participació social) amb la finalitat principal què els ciutadans 

entenguin millor que és la sostenibilitat, com es pot mesurar i quina és la seva evolució en el temps. 

METODOLOGIA

El sistema d’indicadors de sostenibilitat està format per un total de 13 temes i de 29 indicadors. Els temes

com els indicadors s’han escollit mitjançant tallers de participació social que agrupaven a un ventall ampli

d’actors econòmics, científics i socials de Menorca. Els 13 temes es van escollir en el primer taller i van

sorgir com aquells temes que els participants van considerar més importants per a la sostenibilitat a

Menorca. En canvi, els indicadors van sorgir d’un procés un poc més complex i són la resposta als 29

objectius que els participants van considerar -en un segon taller- més importants a assolir en relació als

temes escollits.

SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

El sistema està format per 13 temes i 29 indicadors. El format de comunicació és senzill, clar i concís amb

la finalitat que sigui entenedor per al conjunt de la societat menorquina.

En les fitxes podem trobar per a cada tema, un petit paràgraf introductori sobre la temàtica (en gris) i un

altre paràgraf que dóna informació sobre els l’estat actual (línia discontinua negre).

Per a cada indicador, en primer lloc hi ha una petita explicació sobre l’indicador seguit d’una gràfica amb

una sèrie temporal (sempre que ha estat possible). També s’assenyala mitjançant uns quadres com ha

estat la tendència dels últims anys de la sèrie de dades disponibles:

+

=

-

Tèndencia positiva

Tèndencia estable

Tèndencia negativa





S'han elaborat unes fitxes per a cadascuna de les cales
i platges on s’exposen les dades geogràfiques i físiques,
una descripció de l’entorn i el paisatge, els tipus de
plantes i vegetació presents, la fauna que es pot
trobar, la vida marina i la història i singularitats de cada
espai.

VALORACIÓ TURISTICA I RECREATIVA DELS VALORS 
NATURALS

El coneixement i difusió dels valors naturals de l’illa són la clau d’un desenvolupament turístic basat en la
conservació d’aquest patrimoni.

Objetius:
• Informar i assessorar als professionals del turisme sobre els valors naturals que estan a la base del

producte turístic.
• Elaborar material pràctic per a publicitar aquests valors naturals entre els agents del sector turístic i

donar a conèixer als usuaris i al públic en general aquest patrimoni.
• Detallar els principals problemes de conservació que afecten a aquests recursos naturals i proposar

vies de correcció.

PLATGES DE MENORCA
A Menorca hi ha més de 60 cales i platges sobre les
quals gravita gran part de l'economia menorquina. El
turisme de Menorca respon majoritàriament a l’oferta
de tipus “sol i platja”. La tranquil·litat i els paisatges,
tant de la costa com rurals són distintius de qualitat
respecte altres destinacions.

Aquest projecte tracta de donar a conèixer i posar en
relleu tots els valors naturals presents als sistemes
litorals de Menorca des de una perspectiva
pluridisciplinar i comprensible per a tots els públics.

PAPALLONES DE MENORCA.
Així com el turisme ornitològic ja és un fet, les
papallones són un altre dels valors turístics
emergents. El turisme anglès es el més
abundant a Menorca després del turisme
nacional i es tracta d’un turisme molt interessat
en aquesta temes.

A Menorca es té molta informació sobre les
papallones de l’illa i el seu comportament
gràcies al seguiment que es ve realitzant des de
l’OBSAM fa més de 8 anys dins la xarxa de
seguiment de Catalunya CBMS (Catalan
Butterfly monitoring Scheme).
S’ha elaborat una fitxa per a cada espècie de
papallona diürna present a Menorca amb una
descripció detallada de la seva morfologia,
informació relativa al seu hàbitat i
comportament, el període de vol i espècies
semblants presents a l’illa.

Totes aquestes fitxes es troben a disposició del públic interessat a la
pagina web de l’OBSAM www.obsam.cat on s’ha creat un apartat
específic de turisme natural que s’anirà ampliant amb informacions
relatives a nous valors naturals d'interès turístic.



EXPOSICIONS PAISATGE

El paisatge ha passat de ser un concepte imprecís i massa vast a ser el centre de tot un seguit d’experiències
pràctiques de gestió sostenible del territori. El Conveni Europeu sobre el Paisatge (Florència 2000) ha
significat el reconeixement institucional de les diverses tendències (des de l’àmbit de l’ecologia fins al de
l’arquitectura o la comunicació) que han posat l’accent en el paisatge com quelcom de continu i integrador,
un mosaic d’interrelacions permanents entre la biosfera i les cultures i societats humanes, i que abasta tant
el medi rural, com l’urbà o la immensa banalitat actual de les zones periurbanes.

EXPOSICIÓ ARQUITECTURA I PAISATGE (2007)

L’exposició “Arquitectura i Paisatge” és una iniciativa
conjunta de l’IME, Sa Nostra i el COAIB Menorca que
pretén obrir debat sobre la relació entre arquitectura i
paisatge, amb especial incidència en:
El paper que juga l’arquitectura en la configuració del
paisatge, superant la idea de simple agent “destructor”
i integrant-la com a agent “creador”. L’arquitectura
intervé de forma important en la configuració del
paisatge que les poblacions identifiquen com a
paisatges propis i “dignes de conservar”. A Menorca,
aquest doble paper és ben clar: en l’imaginari
col·lectiu el paisatge a conservar és un espai natural
modificat per la intervenció humana durant segles.
Tanmateix, el repte de l’exposició és superar una certa
identificació entre conservació i arquitectura
tradicional, o fins i tot no-arquitectura, i plantejar la
responsabilitat de l’arquitectura moderna en l’evolució
present dels paisatges de Menorca.
Promoure la reflexió social al voltant del fet paisatgístic
en sí mateix: el paper de la subjectivitat en tant que el
paisatge és “allò percebut”, el paisatge com a tret
identitari i definitori d’una cultura, el paisatge com a
patrimoni a conservar, el paisatge com a recurs a
explotar,...

EXPOSICIÓ EL PAISATGE DE MENORCA (2004-
05)

L’OBSAM, juntament amb la Fundació Sa
Nostra-Caixa de Balears, va promoure
l’exposició “El paisatge de Menorca”, que des de
novembre de 2004 fins a octubre de 2005 va
itinerar per totes les poblacions de Menorca. La
mostra posava l’accent en la responsabilitat
humana sobre el paisatge, oferint, alhora, un
recorregut pel passat i el present del paisatge de
l’illa. L’objectiu era plantejar interrogants i
convidar a la reflexió individual per afrontar el
futur amb garanties d’èxit.



LLEGENDES MENORCA

Les llegendes, per definició, tenen la particularitat de vincular un patrimoni cultural intangible (les
narracions de transmissió oral i popular) amb elements geogràfics concrets que passen a tenir un nou valor
paisatgístic no sempre reconegut legal o administrativament. Per això des del Laboratori del Paisatge, una
línia de treball de l’OBSAM en relació al paisatge, s’ha iniciat aquest projecte amb l’objectiu de donar a
conèixer i posar en valor l' importància de les llegendes a Menorca i dels seus elements territorials associats.
Aquest projecte es troba en una etapa inicial, i de moment s’han treballat algunes de les llegendes recollides
per Francesc d’Albranca i Andreu Febrer.

A continuació es mostren algunes fotografies d’aquests elements territorials i es transcriu part de la
llegenda:

POBLAT DE SON BOU 

“La tradició oral ha conservat la memòria d’un poblat i 

d’una església a les platges de Son Bou. I una antiga 

llegenda al·ludeix a un poblat submergit, que com per 

encanteri, sorgirà de les aigües en aquells 

paratges, quan coincideixin a les seves platges durant 

una nit de pleniluni, vàries persones del mateix nom i 

dels dos sexes”

SA NOVIA D’ALGENDAR

“Sa Novia d’Algendar

avui és en terra, -demà serà en mar;

avui menja capons i gallines,

demà menjarà sardines

a la vora de la mar”

EL TRESOR DE TORRE LLAFUDA

“Les cases antigues de Torre Llafuda eren propet de sa 

talaia. 

Una nit, essent ja en es llit pagès i missatges, van tocar 

a sa porta. S’aixecaren i trobaren es pati ple de moros 

amb caique i turbant.

I es que havia tocat va escometre amb sa nostra llengo

a l’amo, i li manà que repleguessin tot es bestiar de 

cabresta des lloc”





HORTICULTURA DE LLEURE A MENORCA

L'activitat agrària de temps lliure està molt estesa a Menorca, seguint una tendència present a la major part

dels països desenvolupats. Des del punt de vista territorial contribueix al fenomen de l'agricultura

periurbana, amb conseqüències paisatgístiques difícils de valorar. De vegades és un factor de conservació

dels trets rurals del paisatge, i altres, la majoria, és l'avançament de l'urbanisme més dispers. Els productes

d'aquests hortals normalment són per a l'autoconsum i suposen també una sèrie d'impactes

ambientals, com ara l'assentament humà, el reguiu o l’ús de productes químics.

Productes d’horta Els productes amb millor acollida entre els horticultors de lleure són tomàquets, pebres, albergínies, cebes i

síndries i melons, tots ells cultivats en més del 75% dels hortals.
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El perfil de l’horticultor El perfil de

l’horticultor de lleure respon a un

home, edat mitjana 63,2 anys, jubilat o

retirat.
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Menys de 
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60 anys
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10%

Majors de 
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57%

Dedicació anual La dedicació en hores al llarg de l’any és força regular

(mitjana anual de 13,3 hores mensuals), però s’intensifica lleugerament a la

primavera i finals d’estiu.

El 86% dels hortals funcionen fa més de 10 anys, mentre que en el 6% tan sols fa un

any que s’hi treballa la terra. D’altra banda el 68% dels seus horticultors compten amb

tradició familiar de cultivar la terra,que en la majoria dels casos s’allarga fins als

rebesavis.

13,0
13,213,3

13,9

12,7

14,0
13,8

13,3
13,1

13,3
13,1

12,8

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

L’extensió dels hortals L’extensió

mitjana dels hortals és de 1.267m2, la majoria

en règim de propietat, i generalment no hi

viuen de forma habitual

La superficie estimada d’hortals a Menorca

és de 420 Ha. El nombre estimat d’hortals de

lleure pot arribar als 3.315
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Procedència aigua reg Els punts d’aigua per regar provenen 
majoritàriament de pous comunitaris 48 %

Pou
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Pou
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  Aljub

60%
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Elements arquitèctonics Els elements arquitectònics més present són 
la casa (habitatge) i la caseta d’eines

Galliner, aus, conills

Caseta d'eines

Safareig

Casa, habitatge

Dipòsit d'aigua, aljub

Piscina

Garatge cobert, porxo

Estable, bouer

Garatge tancat, cotxera
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CARTOGRAFIA D'HÀBITATS I VALORS NATURALS EN FINQUES EN 
CUSTÒDIA AGRÀRIA 

En els darrers anys, Grup Ornitològic Balear ha endegat acords de pràctiques agràries sostenibles en
diverses finques agrícoles de Menorca. Aquests acords permeten preservar els valors paisatgístics,
ambientals i naturals d’aquestes finques alhora que els seus propietaris n’obtenen diversos beneficis,
com ara l'assessorament en la gestió dels cultius o l'accés a ajudes específiques, així com la reducció de
costos en la producció agrícola.

Dintre d’aquest projecte, l’OBSAM s’ha encarregat de cartografiar aquestes propietats amb l’objectiu de
centralitzar tota la informació, tot inventariant-ne els habitats naturals d'interès per a la Unió Europea
(Directiva Hàbitats 1992), els valors naturals mitjançant un inventari florístic d’endemismes i un inventari
ornitològic, així com les principals unitats de paisatge presents en la propietat (les cobertes del sòl).

Metodologia de treball:

1. Un cop establert l’acord de custòdia amb el propietari, un grup d’especialistes en botànica
inspeccionen la finca, identificant espècies rares o endèmiques i caracteritzant-ne els hàbitats.

2. La informació recol·lectada al camp es complementa amb ortofotografies i d’altra cartografia en
format digital. Un fotointèrpret empra tota aquesta informació per traçar el mapes dels valors naturals,
els habitats () usant un programari de sistemes d’informació Geogràfica.

Resultats

Com a resultat del procés descrit s’obtenen 3 mapes per a cada finca:

a) Mapa d’hàbitats : Caracteritza a escala 1 : 1000 els habitats d’interès natural per a la Unió
europea, compresos dintre dels límits de cada finca.

b) Mapa de valors naturals : identifica la localització exacte d’elements singulars per el seu
valor paisatgístic (arbres monumentals), botànic (endemismes) o ecològic (comunitats de
ribera).

c) Mapa de cobertes de sòls: caracteritza a escala 1:5000 les grans unitats de paisatge
(ullastrars, alzinars, cultius, infraestructures rurals...) que constitueixen la finca.

Fig. A l’esquerra, un exemple dels mapes obtinguts per a cada finca. A la dreta dos dels endemismes que figuren com a valors naturals
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