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1. Introducció
La celebració del vintè aniversari de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera va comportar que el patrimoni geològic fos considerat per primer cop com una
temàtica més en les Jornades sobre la Reserva de Biosfera, en què —com la que inclou
aquesta comunicació— es va voler debatre sobre la conservació del medi natural insular i
el desenvolupament socioeconòmic (Obrador, 2016).
Aquest fet no és casual, l’estudi del patrimoni geològic figura entre les més recents
àrees d’investigació incorporades a l’àmbit de la geologia i en els darrers anys ha cobrat
una gran popularitat en nombrosos indrets del món.
Tot i que la investigació en aquest camp s’inicià a mitjan segle xx, a gran part d’Europa
no va ser fins a començaments del segle xxi quan va començar a disposar d’un vertader
reconeixement. L’estudi sistemàtic del patrimoni geològic i la geodiversitat és el resultat
d’una nova manera d’entendre els recursos geològics com a béns d’interès científic i cultural que han de ser protegits i que poden oferir interessants possibilitats per al desenvolupament local (Durán et al., 1998).
Aquest darrer factor ha estat providencial per a la promoció i valorització del patrimoni
geològic, ja que la combinació de la divulgació amb l’aprofitament turístic ha conduït fonamentalment al desenvolupament econòmic de nombroses àrees rurals i, les unes amb
més èxit que les altres, han treballat per incorporar-se al programa Geoparc de la Unesco.
Menorca compta amb una llarga tradició en la difusió i divulgació del seu patrimoni geològic, associada especialment a la tasca científica desenvolupada per diversos in-

235

A. RODRÍGUEZ · Reptes i perspectives de futur en la gestió i conservació del patrimoni geològic de Menorca

vestigadors des dels anys setanta. Tanmateix, aquesta activitat no s’havia traduït en una
implicació activa de les institucions públiques en la valoració i preservació dels elements
geològics d’interès. El 2013 la successió d’un seguit d’esdeveniments va permetre capgirar aquesta situació, amb la qual cosa es va evolucionar així cap a la creació d’un projecte
entorn de l’aprofitament i la conservació de la geodiversitat menorquina, bàsicament en
l’àmbit educatiu i divulgatiu (Rodríguez et al., 2015).

2. Situació i tendències actuals en la gestió del patrimoni geològic
El patrimoni geològic forma part indissoluble del patrimoni natural, però no podem
obviar que presenta un seguit de particularitats que en condicionen la gestió i, en conseqüència, la preservació. Per una banda, representa una gran heterogeneïtat tant pel que
fa a la naturalesa com a la fragilitat i les mides. Cal tenir en compte també que la seva alteració antròpica pot ser positiva, ja que pot treure a la llum elements singulars que d’una
altra manera hauria estat impossible conèixer. En qualsevol cas, especialment cal considerar que constitueix un registre del passat i l’evolució de la Terra, i la seva destrucció,
gairebé sempre irreversible, implica privar les generacions que venen de la possibilitat de
coneixement directe de la seva història.
D’aquesta manera, la seva gestió té un objectiu essencial, assegurar-ne la conservació i permetre el seu llegat a les generacions futures, però a la vegada també resulta necessari l’aprofitament del seu potencial per al gaudi de la població, arribant a la possibilitat que permeti el desenvolupament local. Aquest últim element pot comportar situacions
complexes de gestió davant la dificultat que pot representar compaginar l’afluència de
públic amb la conservació.
Aquest plantejament deriva en el fet que la gestió del patrimoni geològic hagi de presentar particularitats que impliquen actuacions que han de ser correlatives en el temps.
Aquestes se centren en (1) l’elaboració d’inventaris per a la identificació, localització i
classificació de les localitats d’interès; (2) el desenvolupament d’una legislació adaptada a
les seves necessitats de protecció; juntament amb (3) l’impuls de programes de conservació, i (4) la seva utilització en benefici de la societat mitjançant tasques d’investigació,
divulgació didàctica i activitats turístiques (Carcavilla, 2012).
2.1. Inventaris de llocs d’interès geològic
Les tasques d’anàlisi i inventariat del patrimoni geològic espanyol són relativament recents i es pot considerar que tenen origen a finals de la dècada dels anys setanta, lligat
a alguns professionals de l’IGME. Des d’aquest centre es va impulsar el començament
d’una tasca sistemàtica mitjançant l’anomenat Inventari Nacional de Punts d’Interès Geològic (INPIG). Relacionats amb aquest projecte es van desenvolupar treballs metodològics
i d’inventari, es van fer projectes concrets a diverses localitats dins l’àmbit nacional, entre
els quals es va incloure Menorca.
D’aquesta manera, l’illa fou inclosa en els treballs pioners de catalogació estatal del
patrimoni geològic mitjançant l’inventari (Palacio et al., 1988) de 77 localitats, que poste-
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riorment van ser reduïdes a 22, a partir de la informació generada durant la tasca cartogràfica del mapa geològic de Menorca, que fou inclòs en el pla MAGNA (Mapa Geològic
Nacional). Des d’aquest moment s’han elaborat diversos inventaris a l’illa que es recullen
a Obrador, 2016.
Atès que un inventari ha de ser un instrument viu i que s’ha d’actualitzar periòdicament, la manca de consens entre els diferents inventaris elaborats i la falta d’informació
en les descripcions d’algunes de les localitats proposades que en justifiquessin la selecció, era imprescindible consensuar —mitjançant la consulta i l’assessorament d’experts,
administracions i entitats implicades— una llista de llocs d’interès geològic (LIG) de Menorca que serveixi com a eina per condicionar la planificació territorial i per activar polítiques que n’assegurin l’ús i la preservació. Per això, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera va engegar l’any 2016 un procés per elaborar un inventari de consens, dividit en dues
fases i adaptat de la metodologia desenvolupada a l’IELIG (García-Cortés et al., 2014).
El procés es va plantejar com una revisió del llistat promogut pel Govern Balear i l’IGME el 2006. Per obtenir la màxima participació i evitar que cap possible interessat en
quedés exclòs, es va optar per sol·licitar a les institucions i entitats balears que es van
estimar procedents que fessin arribar una carta d’invitació al procés als seus membres o
socis. A continuació, en una primera fase es va consultar a les persones interessades a
participar que consideressin si calia afegir noves localitats a la llista de 26 LIG elaborada
pel Govern Balear i l’IGME. En una segona fase es va demanar als participants que valoressin —seguint la metodologia proposada a l’IELIG— els 26 LIG de l’inventari de 2006,
així com els que van sorgir a la primera fase del procés. Posteriorment es van aplicar els
paràmetres de valoració de l’IELIG enfocats a establir la susceptibilitat de degradació de
cada LIG d’una banda, i, de l’altra, disposar de conjunts distingibles de localitats amb valor científic, didàctic o recreatiu i turístic.
El document resultant del procés de participació inclou 35 LIG, que constitueixen l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic de la Reserva de Biosfera de Menorca (figura 1) i que
va aconseguir millores substancials pel que fa als llistats elaborats anteriorment. En primer
lloc, cal destacar que es tracta d’un inventari de consens. Es va treballar seguint una metodologia establerta i es van assumir de manera explícita les definicions de patrimoni geològic i geodiversitat incloses en la Llei 42/2007, entre altres termes. A més d’especificar
els tipus d’interès i actualitzar i incorporar les descripcions justificatives de l’interès dels
LIG (fins llavors excessivament centrades en els aspectes descriptius i amb escàs contingut interpretatiu i justificatiu de les raons objectives que motiven la selecció del lloc), es va
desenvolupar un intens treball de selecció de referències bibliogràfiques de cada localitat,
un element fins ara completament descuidat.
Per facilitar la gestió del patrimoni geològic a les administracions competents es van
delimitar els LIG geogràficament, i no com fins ara, només indicats amb les coordenades
d’un punt assenyalat en la cartografia 1:25.000. A més, es va obtenir un conjunt ordenat
de localitats, no només en funció de la valoració feta pels col·laboradors del projecte, sinó
també atenent la potencialitat d’ús científic, didàctic i turístic i recreatiu, amb l’objectiu de
facilitar l’aprofitament pràctic de l’inventari per part de tots els potencials usuaris. Alhora,
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es va establir la susceptibilitat de degradació de cada localitat a partir de la seva fragilitat
i vulnerabilitat, que, tenint en compte l’interès dels LIG, ha permès obtenir les prioritats de
protecció (Rodríguez et al., 2017).

Fig. 1. Situació i nomenclatura dels LIG que constitueixen l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic de la
Reserva de Biosfera de Menorca. Font: Geoservei Projectes i Gestió Ambiental SL, 2016.

2.2. Legislació i geoconservació
La legislació espanyola és una de les que ofereixen més possibilitats en l’àmbit europeu per a la protecció del patrimoni geològic (Díaz-Martínez, 2008). Aquest fet deriva
essencialment de la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat, amb la qual la geodiversitat incrementà notablement la presència en la legislació nacional i s’inclogueren
mecanismes per a la preservació.
En aplicació del que estableix la Llei 42/2007, les comunitats autònomes han d’iniciar
la redacció de normatives que han d’incloure les bases per a la realització de l’inventari de
llocs d’interès geològic, ja que és en la legislació regional específica on cada comunitat
autònoma n’estableix el format i el contingut.
A la I Jornada de Patrimoni Geològic a les Illes Balears, celebrada a Palma el 2008, la
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear va presentar l’esborrany de decret sobre
aprovació de l’inventari de llocs d’interès geològic de les Illes Balears i de protecció del
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patrimoni geològic. Aquesta iniciativa, que ha de representar un element clau en l’establiment de mesures generals en la protecció i gestió del patrimoni geològic, deu anys més
tard encara està pendent d’aprovació.
Cal apuntar que les diferents figures de protecció ambiental de què disposa l’àmbit
terrestre de Menorca protegeixen aproximadament un 88,5 % de l’àrea que ocupen els
LIG (considerant l’inventari elaborat per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera), pel que
al voltant d’un 11,5 % de la seva superfície corre un especial perill de degradació, tal com
succeí amb l’escapçament de la punta des Rellotge del port de Maó el 2013.
En qualsevol cas, aquesta protecció pot resultar no efectiva si no es consideren les
singularitats i els trets característics del patrimoni geològic, ja que la protecció d’una àrea
protegida no garanteix la gestió adequada. És a dir, cal, a més, que les eines de gestió
d’aquestes àrees protegides tenguin en compte la singularitat i les particularitats del patrimoni geològic, perquè si no se’n considera la rellevància científica, no se’n garanteix la
conservació, tot i estar inclòs en una zona protegida.
En aquest sentit, cal destacar que el Pla Rector d’Usos i Gestió del Parc Natural de
s’Albufera des Grau (pendent d’aprovació) reconeix específicament el patrimoni geològic
dels dominis del parc i inclou objectius i mesures per a la gestió i reivindicació.
Per la seva banda, tal com indica Obrador (2016), cal assenyalar que la protecció del
patrimoni paleontològic —tal com ha succeït a nombrosos països— s’ha lligat al patrimoni historicoartístic (Llei 16/1985) i, tot i les complicacions que es deriven d’emmarcar
aquests béns del patrimoni natural en la gestió cultural, cal considerar que la seva inclusió
permet a les autonomies regular específicament la gestió del patrimoni paleontològic (llei
sobre el patrimoni històric de les Illes Balears —Llei 12/1998— i el Decret 14/2011, pel
qual s’aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes
Balears). En qualsevol cas, cal no oblidar que la Llei 42/2007 considera el patrimoni geològic en conjunt i, per tant, amb la inclusió del paleontològic com a patrimoni natural.
Respecte al patrimoni geològic moble insular, cal destacar dos aspectes que han permès avançar en la conservació en els darrers cinc anys. Resulta especialment significativa
la recuperació del llegat del quaternarista Benito Mercadal, devuit anys després de la seva
mort, gràcies al treball i a la bona disposició dels seus amics i familiars i a la intervenció
del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca. Aquest llegat, que a més
de constituir la col·lecció geològica de l’investigador en conserva la biblioteca personal,
es troba dipositat al Museu de Menorca i ha estat degudament revisat i ordenat (Quintana, 2017; Rodríguez i Solà, 2018), la qual cosa ha permès identificar alguns taxons que
han resultat ser noves citacions en el registre paleontològic de Menorca (Quintana, 2018).
Per una altra banda, cal mencionar l’esforç desenvolupat pel Centre de Geologia de
Menorca per la recuperació de col·leccions que es trobaven infrautilitzades o infravalorades. La mateixa exposició d’aquest centre es compon de diverses col·leccions, que,
mitjançant convenis de col·laboració amb els propietaris o responsables, s’ha garantit
l’accessibilitat i conservació d’una part del patrimoni geològic moble menorquí i se n’ha
evitat així, en alguns casos, la pèrdua irreparable. A més, aquest centre desenvolupa una
campanya amb la voluntat d’explicar la importància de no extreure els fòssils del camp i
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d’incentivar totes les persones que tenen fòssils en propietat que facin donació. Aquesta
campanya, engegada el 2016, ja compta amb la donació de 405 mostres (octubre de
2018). Cal fer constar, però, que no tots els fòssils formen part del patrimoni geològic.
Amb tot, l’Ajuntament de Ferreries ha sol·licitat al Consell Insular de Menorca el reconeixement del Centre de Geologia de Menorca com a col·lecció museogràfica pública, ja
que disposa d’un conjunt de béns culturals, amb mesures de conservació i custòdia, i,
malgrat que no reuneix tots els requisits necessaris per desenvolupar les funcions pròpies
d’un museu, es troben exposats al públic amb criteri museogràfic i de manera coherent i
ordenada.
2.3. Difusió dels valors geològics
El desenvolupament de programes educatius i divulgatius representa un element cabdal i inseparable en la gestió del patrimoni geològic, ja que és la principal via per conscienciar la societat de la necessitat de conservació dels seus béns. Tanmateix, aquesta
preservació només es garantirà sempre que es consideri que la divulgació ha de sorgir
com a resultat de la planificació i de la conservació, i no a l’inrevés, com a mínim pel que
fa al gran públic (Carcavilla, 2012).
Els darrers cinc anys han significat una gran passa pel que fa a la difusió del patrimoni geològic a Menorca, especialment arran del projecte de geoconservació engegat
per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, amb el suport de l’Ajuntament de Ferreries i
recentment del de Maó. L’actuació més significativa s’ha centrat en la creació del Centre
de Geologia de Menorca, des d’on es canalitzen les activitats educatives i divulgatives del
projecte. El funcionament d’aquest centre permet oferir un programa continuat d’activitats
divulgatives, didàctiques i lúdiques que permeten fomentar el coneixement i difondre el
valor geològic de l’illa, especialment entre la població.
Aquest projecte ha significat l’impuls d’un programa educatiu al Centre de Geologia que fomenta la visita dels grups escolars i que se situa per sobre de les 500 visites
d’alumnes anuals. A la vegada, ha implicat el desenvolupament de més de 60 activitats,
com poden ser excursions, publicacions, visites guiades, concursos, etc., totes centrades exclusivament en la divulgació de la geologia insular (figura 2).
Entre aquestes activitats cal destacar la celebració de tres congressos emmarcats directament o amb la col·laboració del projecte: la XII Reunió Nacional de la Comissió de
Patrimoni Geològic de la Societat Geològica d’Espanya (2017), que motivà la instal·lació
per primer cop de senyalització referida exclusivament al patrimoni geològic a Menorca i
el desenvolupament d’un projecte audiovisual sobre el paisatge i la geologia de Menorca; les IX Jornades de Geomorfologia Litoral (2017), que comptaren amb la publicació
d’un monogràfic sobre l’estudi d’aquesta branca de la geologia a Menorca (Gómez-Pujol i
Pons, 2017), i el XX Simposi sobre Ensenyament de la Geologia (2018), en què també es
presentà un volum, en aquest cas centrat en la relació de la geologia amb altres elements
naturals i culturals i adreçat a un públic més ampli (Rodríguez et al., 2018).
L’interès de les administracions locals s’ha acompanyat de la feina de l’Associació de
Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB), que especialment des de l’any 2012 organitza a l’illa
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una activitat anomenada Geolodia, amb una afluència anual superior a les 100 persones.
Els Geolodia pretenen apropar a la societat tant la geologia com la professió del geòleg
mitjançant una excursió de camp guiada per geòlegs, gratuïta i oberta a tota classe de
públic.
Per altra banda, cal destacar especialment el projecte promogut des de la Direcció
General de Recursos Hídrics del Govern Balear per elaborar un seguit de material divulgatiu, centrat en la caracterització dels llocs d’interès geològic de les Illes Balears, juntament amb una proposta d’itineraris i miradors interpretatius que es publicarà mitjançant
un web específic a principis de l’any 2019. És important tenir en compte que l’elaboració
d’aquest material s’ha desenvolupat a partir de l’inventari que es recull a l’esborrany de
decret sobre aprovació de l’inventari de llocs d’interès geològic de les Illes Balears i de
protecció del patrimoni geològic, i, en el cas de Menorca, no s’ha fet a partir de l’inventari
més recent —elaborat per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera— per motius incomprensibles.
Cal considerar que aquest darrer llistat de LIG inclou les coves de cala Blanca. Entre
les mesures del projecte, es preveu que la cova de s’Aigua es pugui visitar abans de l’estiu de 2019 i, per tant, sigui explotada com a recurs geoturístic un cop estiguin enllestides
les obres per habilitar les coves per a visites.
Més enllà d’una part dels visitants que rep el Centre de Geologia i algunes poques iniciatives privades, en termes generals l’ús del patrimoni geològic per al desenvolupament
d’activitats geoturístiques a Menorca és pràcticament inexistent.

Fig. 2. Activitats divulgatives i educatives entorn del patrimoni geològic insular al Centre de Geologia de
Menorca i al camp. Foto: Centre de Geologia de Menorca.
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2.4. Perspectives de futur seguint les tendències actuals
Davant la situació actual exposada en els punts precedents, és evident que ens trobam en una conjuntura de canvi enfront de les tendències passades que han condicionat
la gestió del patrimoni geològic. Tal com ja s’ha exposat, aquest procés es desenvolupa
en nombrosos territoris d’arreu del món, en entendre els elements geològics de valor com
un recurs per al desenvolupament socioeconòmic i, en qualsevol cas, Menorca —atenent
el valor del seu patrimoni geològic— no ha volgut quedar enrere.
Tot i això, el projecte de geoconservació desenvolupat a la nostra illa ha deixat de
banda, a grans trets, les possibilitats de font de desenvolupament econòmic a partir del
geoturisme, tal com ho demostra l’absència de promoció turística en aquest àmbit. Així,
el projecte s’ha centrat a promoure el coneixement del patrimoni geològic com a font
elemental per garantir-ne la preservació, una situació que, de fet, en termes generals és
força inusual.
Podem considerar que aquest enfocament mostra dues lectures contraposades. Per
una banda, cal tenir en compte que fomentar el coneixement de l’existència d’elements
geològics d’interès a un públic molt ampli pot provocar una important degradació, mentre
que, per l’altra, no considerar les oportunitats que representa el geoturisme dota el projecte de geoconservació d’una certa fragilitat i en limita les expectatives de creixement, la
qual cosa podria desencadenar-ne la pèrdua.
No es pot obviar que els esforços duts a terme per promoure el patrimoni geològic en
els darrers cinc anys han permès incrementar notablement el seu coneixement en diversos àmbits de la societat menorquina i caldria esperar que aquesta tendència continués
a l’alça en els anys vinents, aconseguint un interès creixent sobre el valor del patrimoni
geològic i la seva necessitat de protecció.
Per tant, la situació plantejada permet ser més o menys optimista, però no es pot
deixar de considerar que aquesta evolució manca de solidesa i que si no es proporcionen
noves eines per al desenvolupament es poden ensorrar tots els avenços assolits.
L’anunciada pròxima obertura al públic de la cova de s’Aigua de cala Blanca pot significar un punt d’inflexió en la gestió del patrimoni geològic a Menorca. Aquesta cova representarà el primer recurs exclusivament geoturístic de Menorca. Ara bé, cal entendre’l com
a tal i lligar-lo al projecte de geoconservació del Consell Insular. Les coves d’origen càrstic
suposen un potencial d’una gran entitat per al desenvolupament del geoturisme, només a
Espanya reben uns cinc milions de visitants anuals i generen uns ingressos directes d’entre 45 i 50 milions d’euros (Durán, 2006).
No obstant això, el seu ús públic implica que una part de les coves sigui sacrificada
perquè pugui ser condicionada al públic, la qual cosa s’acompanya d’una pèrdua irreparable de patrimoni. A més, en molts casos el personal que gestiona aquests elements no
té prou formació geològica, la qual cosa es pot traduir en el fet que el públic rebi informació geològica errònia o fins i tot que ni tan sols es mencionin aspectes geològics, que en
qualsevol cas són els protagonistes del lloc (Carcavilla, 2016). Aquesta situació és especialment greu si, com caldria que fos desitjable però sota les condicions mencionades,
aquests elements s’utilitzen també com a recurs didàctic i divulgatiu.
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3. Proposta d’actuacions en la gestió del patrimoni geològic insular
A continuació es presenta una proposta de cinc actuacions que (1) volen donar continuïtat al model de gestió del patrimoni geològic iniciat a Menorca, tot i que (2) amb la
consideració d’un seguit de nous aspectes que permetin dotar-lo de més fermesa i (3)
sempre tenint en compte les mesures plantejades a Obrador (2016).
Entre aquestes actuacions no s’inclouen totes les que es desenvolupen actualment i,
com ja s’ha explicat, se centren fonamentalment en la difusió dels valors geològics insulars. Lògicament es considera imprescindible continuar potenciant aquest aspecte, especialment en l’àmbit educatiu, on complementàriament a l’oferta del Centre de Geologia
seria necessari proposar activitats de camp.
La proposta d’actuacions prioritàries referents a la gestió del patrimoni geològic en el
marc de les jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera és la següent:
1. L’objectiu de la gestió del patrimoni geològic és assolir-ne la conservació. Per això
és imprescindible disposar d’una legislació que defineixi mecanismes concrets de protecció. L’esborrany de decret sobre l’aprovació de l’inventari de llocs d’interès geològic
de les Illes Balears i de protecció del patrimoni geològic preveu establir mesures generals
de protecció i gestió. L’aprovació d’aquest decret ha de conduir que els plans i projectes sotmesos als processos d’avaluacions d’impacte ambiental o avaluacions ambientals
estratègiques tenguin en compte un apartat d’afecció a aquest patrimoni i determini les
mesures per a la seva conservació.
D’aquesta manera, cal instar el Govern Balear a la seva aprovació, i en el cas de Menorca, sempre considerant l’inventari elaborat per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, de més consens i elaborat a partir d’una metodologia concreta i validada (a la vegada,
cal insistir que un inventari és un element viu que ha de ser revisat periòdicament, que en
aquest cas seria adient que fos com a tard el 2021).
Tanmateix, no s’han de descartar altres vies per assolir aquest objectiu i cal treballar
paral·lelament perquè la mateixa ordenació territorial insular tengui en compte la protecció
dels elements patrimonials geològics de valor, tal com es preveu al Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca.
2. També es considera prioritari recollir una estratègia de gestió que faci compatible
l’ús amb la conservació del patrimoni geològic, a partir del consens dels agents implicats,
tal com es va aconseguir amb l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic de la Reserva de
Biosfera de Menorca.
Elaborar un pla estratègic de gestió de la geodiversitat de la reserva de biosfera de
Menorca (2019-2025) ha de tenir com a objectiu establir la gestió i les estratègies d’actuació per a la valorització, investigació (un aspecte que cal potenciar a causa de la reducció de publicacions entorn de la geodiversitat insular), ús (en tots els seus vessants) i
conservació del patrimoni geològic menorquí. A més, ha de representar un paper desencadenant en el conjunt de planificacions, programes i accions concretes susceptibles de
repercutir sobre la geodiversitat i el patrimoni geològic.
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3. La promoció del geoturisme pot significar un element clau per consolidar un projecte de geconservació. En qualsevol cas, abans de desenvolupar una activitat geoturística
cal determinar la fragilitat, vulnerabilitat i la conseqüent susceptibilitat de degradació de
les localitats escollides per evitar danys irreparables i aplicar-hi mesures, si es considera
adient el seu aprofitament i són necessàries.
Aquests factors, així com el seu ús geoturístic potencial, ja es preveuen per a cada
LIG a l’inventari elaborat per l’Agència Reserva de Biosfera, tot i que en cas de promoure’n l’activitat cal que s’analitzin en profunditat.
Així, el desenvolupament d’un projecte d’aquest tipus implicaria una selecció d’infraestructures i localitats —juntament amb un conjunt de rutes concretes i miradors— que
haurien de quedar reunits sota una mateixa marca geoturística que tingués el suport de
les institucions i, per tant, que fos promocionada com a producte turístic.
4. Cal desenvolupar una tasca eficient de preservació del patrimoni paleontològic que
es fonamenti en el respecte cap a aquest patrimoni davant el gran desconeixement existent, tal com ho demostren situacions com la publicació per part d’institucions de catàlegs paleontològics amb afloraments que presenten risc d’espoli.
A la vegada, cal no oblidar que la seva destrucció pot derivar d’altres vies com poden
ser les obres públiques. Per això és necessari que les administracions comptin, com a
mínim, amb l’assessorament tècnic de paleontòlegs.
Per una altra banda, per millorar el coneixement del patrimoni geològic que ha estat
desplaçat, caldria recollir en un llistat únic les mostres de diferents col·leccions de museus, centres d’interpretació, centres educatius, etc. Aquest recull, a més de facilitar les
tasques investigadores, pot representar una oportunitat per recuperar patrimoni geològic
moble insular que es trobi infrautilitzat o infravalorat.
5. Caldria valorar i analitzar l’estat de conservació del patrimoni geològic davant les
amenaces de degradació a les quals pot estar sotmès, a fi d’establir mesures correctores en aquells casos en què es consideri oportú. Cal no oblidar que els impactes poden
ser tant de caràcter natural —relacionats, entre altres, amb els processos actius i riscos
geològics— com antròpics, associats a pràctiques agressives amb l’entorn, vandalisme o
planificacions deficients.
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