Viu la reserva de biosfera!
Ara fa vint-i-dos anys, Menorca va ser declarada reserva de biosfera per
la UNESCO. Aquest reconeixement va ser atorgat no només per la bona
conservació del medi ambient, la biodiversitat i el paisatge, sinó per haver
sabut conjugar la conservació amb el desenvolupament econòmic i cultural
de la població.

Viu
Menorca
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INSCRIPCIONS
Totes les activitats són gratuïtes, però
cal inscriure-s’hi prèviament a través
del web (www.biosferamenorca.org) o el
telèfon (tel. 971 35 62 51) de l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera.

V I S I T E S

medi ambient

Justament per poder gaudir de prop de la riquesa natural i cultural de la
nostra illa i conèixer millor què vol dir “ser reserva de biosfera”, l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera ha preparat tot un seguit d’excursions i activitats divulgatives arreu de l’illa que van dirigides a un públic ampli i divers.
A més de donar a conèixer el patrimoni cultural i natural del nostre entorn,
les sortides ens permetran conèixer millor el funcionament d’una reserva de
biosfera i, sobretot, els projectes i les experiències de sostenibilitat que fan
de l’illa de Menorca una reserva de biosfera singular i exemplar.
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Les activitats inclouen des d’excursions guiades fins a tallers gastronòmics, passant per visites a indrets singulars. Totes es desenvoluparan els
caps de setmana de gener a abril de 2016 en horari de matí.
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Agricultura i biosfera: dels talaiòtics fins ara
Visita al poblat talaiòtic de Talatí de Dalt per conèixer com eren
l’agricultura i la ramaderia dels antics pobladors de l’illa i de quina manera s’assembla a l’agricultura responsable que practiquen molts llocs a
través de projectes com l’Acord de Custòdia Agrària del GOB.
Hi col·laboren: Lloc de Talatí de Dalt i GOB Menorca

Paisatges de pedra
Excursió per la zona de Punta Nati per conèixer i reflexionar sobre la
transformació del paisatge, la identitat i el patrimoni etnològic vinculat
a l’activitat agroramadera de l’illa.
Hi col·laboren: Lloc de Son Salomó i Societat Històrico
Arqueològica Martí i Bella

Saborosa biodiversitat
Taller gastronòmic basat en un menú quilòmetre zero i un tast de producte local en un lloc de Menorca (es Tudons) en el qual es practica
l’agricultura ecològica i responsable.
Hi col·laboren: Lloc des Tudons i Fra Roger (cuinera Sílvia Anglada)

Els camins de l’aigua
Excursió pel barranc de Binigaus per conèixer les característiques naturals d’aquests ambients i la importància de l’aigua en la seva formació.
També es donarà a conèixer la gestió actual i històrica d’aquest recurs a
través dels elements etnològics que anirem trobant durant el recorregut.
Hi col·laboren: Institut Menorquí d’Estudis (IME) i OBSAM
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Paraules i territori
El patrimoni cultural d’una reserva de biosfera és imprescindible per
entendre la història de la seva conservació. La toponímia i el vocabulari
vinculat al camp menorquí en són un bon exemple, que coneixerem
millor a través d’una excursió pel lloc de Biniguarda que inclourà un
taller de glosa improvisada.
Hi col·laboren: Lloc de Biniguarda, Soca de Mots i IME

Torres, camins i platges
Mitjançant l’excursió guiada per un tram litoral del Camí de Cavalls situat
al nucli de l’RB, es farà una explicació de la història i els valors d’aquest
itinerari, així com de les torres de defensa construïdes pels anglesos al
segle XVIII. (Excursió bilingüe anglès-català)
Hi col·laboren: Associació Menorca Britannia i Parc Natural de
s’Albufera des Grau

Pescar en una reserva
Una visita pel port de Fornells guiada pels seus pescadors ens permetrà
conèixer les arts de pesca, les espècies comercials, les vedes i la gestió
d’una reserva marina que permet conjugar economia, cultura i conservació del medi ambient.
Hi col·labora: Confraria de Pescadors de Fornells

Dos peus, dues sabates
El patrimoni industrial forma part de la història, l’actualitat i el futur de
la nostra reserva de biosfera. Un dels seus millors representants és la
indústria de la sabata, la qual coneixerem a fons través de la visita a dues
fàbriques properes però diferents.
Hi col·laboren: Jaume Mascaró, SA, i Calzados Ria, SLU
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Energia en moviment

abril

Un aspecte clau per a la sostenibilitat d’una reserva de biosfera és
l’energia i la mobilitat. Amb aquesta activitat demostrativa, podrem
veure i tocar de prop fonts d’energia i mitjans de transport sostenibles.
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La mar i la reserva de biosfera
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Una visita pel port de Ciutadella guiada pels seus protagonistes ens
permetrà conèixer de primera mà les activitats econòmiques, culturals
i esportives que ofereix per a locals i visitants una mar reserva de biosfera.
Hi col·laboren: Confraria de Pescadors de Ciutadella i Amics de la
Mar
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Turisme biosfèric
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La indústria turística és actualment la principal economia de l’illa. El turisme responsable pot ser compatible amb els valors d’una reserva de
biosfera. A través d’aquesta activitat coneixerem projectes i experiències
de turisme responsable a Menorca.
Hi col·labora: ASHOME
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Biosfera saludable
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El Llatzeret de Maó és ara un patrimoni cultural que sempre ha estat
vinculat a la salut pública. Igualment, els valors que defensa una reserva
de biosfera són beneficiosos per a la nostra salut. Descobrirem com es
poden ajudar l’una a l’altra a través d’una visita guiada molt relaxant al
Llatzeret de Maó.

