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Introducció
El concepte d’àrea protegida (AP) és molt ampli i està poc definit. Hi ha algunes normatives que intenten clarificar aquest concepte, com ara la Llei 42/2007, de patrimoni
natural i biodiversitat; la Llei 41/2010, de protecció del medi marí, o la Llei 5/2005, per a
la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). En aquest article, però, ens
referirem a àrees protegides, tant terrestres com marines, a totes aquelles zones del territori que disposen d’alguna figura aprovada amb la finalitat de preservar el territori o els recursos que aquest ens ofereix i que són susceptibles de ser gestionades mitjançant algun
instrument de gestió específic.
En aquest sentit, s’han considerat àrees protegides les àrees naturals d’especial interès (ANEI), atès que tot i que inicialment van ser concebudes, més tost, com un instrument d’ordenació territorial, arran de l’aprovació per part del Consell Insular de Menorca
de diversos plans especials específics per a algunes de les ANEI, aquesta figura ha esdevingut en aquests casos una eina més o manco efectiva de protecció ecològica.
En aquest article també s’han inclòs les reserves marines, tot i que la normativa vigent
de pesca marítima a les Balears no les considera àrees marines protegides sinó que les
considera espais marins protegits. En qualsevol cas i deixant de banda les qüestions purament semàntiques, no es pot negar que les reserves marines són una eina que serveix
per protegir els recursos marins, o si més no, alguns d’aquests.
D’altra banda, la categorització dels diferents tipus de gestió d’una àrea protegida és
també una tasca difícil, gens mancada de certa subjectivitat. En aquest sentit, els diferents graus de gestió o protecció d’una AP es poden classificar de moltes maneres.
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Així, Carreres i Truyol (2008) consideren que una àrea protegida pot tenir una protecció
nominal que es correspondria amb aquelles àrees que només han estat declarades com a
protegides mitjançant alguna norma legal; una protecció normativa específica que es correspondria amb aquelles àrees protegides que disposen d’un instrument de gestió o planificació aprovat; o, fins i tot, en el millor dels casos, una protecció amb normativa i gestió
específiques, que es correspondria amb les àrees protegides que, a més d’instrument de
gestió, disposen de personal específic assignat a l’AP. Marsinyach i Sales (pendent de
publicació) fan una adaptació a l’àmbit marí de la classificació de Carreras i Truyol (2008) i
afegeixen al llistat una categoria nova que anomenen protecció nominal ecològica, que es
correspondria amb les àrees marines protegides (AMP) amb vocació de conservació biològica que no disposen ni d’instrument de gestió ni de personal específic. Per exemple,
seria el cas d’un lloc d’importància comunitària o una zona d’especial protecció per a les
aus sense pla de gestió (PG) aprovat. D’altra banda, la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) afegeix una categoria més en la mesura del grau de gestió
dels espais naturals protegits (ENP): la gestió eficaç (Carreres i Truyol, 2008). Ara bé, si ja
consideram prou complex i alhora subjectiu classificar les àrees protegides en funció del
diferent grau de gestió, molt més subjectiu i difícil és establir aquí un mecanisme que permetés calcular l’eficàcia de la gestió de les àrees protegides.

Evolució de la superfície protegida
Superfície protegida l’any 1993, any de declaració de Menorca Reserva de
Biosfera (MRB)
Tal com s’ha comentat a l’aparat introductori, s’han comptabilitzat com a superfície
protegida tant les ANEI com les reserves marines, mentre que s’han descartat altres figures com ara les àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP) o els alzinars protegits, atès que
no són susceptibles de disposar d’instruments de gestió específics ni de personal específic o, si més no, és altament improbable que en un futur relativament proper s’aprovin
plans de gestió específics per a aquests tipus d’espai. Per tant, en la mesura, que el seu
grau de gestió ja no pot evolucionar més, s’ha decidit no incloure-les en els càlculs. Així
idò, les figures que s’han considerat com a àrees protegides i que, per tant, s’han tingut
en compte a l’hora de calcular les superfícies protegides de cada illa són:
Espais naturals protegits (ENP)
• Parc nacional
• Parc natural
• Paisatge protegit
• Paratge natural
• Monument natural
• Reserva natural
• Lloc d’interès científic i microreserves
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Espais protegits de la Xarxa Natura 2000
• Llocs d’importància comunitària (LIC)
• Zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)
• Zones especials de conservació (ZEC)1
Àrees protegides mitjançant el planejament territorial i urbanístic
• Àrea natural d’especial interès (ANEI)
• Sòl rústic de protecció natural o ecològica (SRPN)2
Altres
• Reserva marina
Pel que fa a l’àmbit marí, cal dir que les figures que s’han aprovat recentment protegeixen grans superfícies marines que en molts casos sobrepassen les aigües interiors de
cada illa, com és el cas del LIC del canal de Menorca, i que són de difícil assignació a
cada illa. Per aquest motiu, i per tal de dotar de més consistència les comparatives entre
illes, s’ha optat per considerar només la superfície protegida dins les masses d’aigua costaneres (MAC) definides, per a cada illa, en el pla hidrològic de cada comunitat autònoma,
segons els criteris de la Directiva marc 2000/60/CE, de l’aigua.
Aleshores, i tenint en compte les figures de protecció esmentades, Menorca l’any
1993, quan fou declarada reserva de biosfera (RB), tenia 27.061,30 hectàrees protegides,
distribuïdes exclusivament en ANEI. Aquesta superfície representava al voltant d’un 39%
de la superfície terrestre de l’illa. Pel que fa a Mallorca, l’any 1993 ja tenia declarats dos
parcs naturals, un parc nacional, una reserva marina i un bon grapat d’ANEI. No obstant
açò, Mallorca disposava de menys superfície protegida en termes relatius que no pas Menorca. D’altra banda, les aigües mallorquines ja gaudien de cert grau de protecció, amb
11.099 hectàrees protegides (Balaguer et al., 2013) la qual cosa representava un 5,4 %
de la superfície de les MAC de Mallorca. Per contra, Menorca no tenia declarat cap espai
protegit d’àmbit marí.

1

Les zones especials de conservació són simplement els llocs d’importància comunitària que ja disposen de pla de gestió
aprovat. Un LIC esdevé ZEC en el moment en què s’aprova definitivament el seu pla de gestió.

2

SPRN és una categoria establerta en el Pla Insular d’Ordenació Territorial (PIOT) de Lanzarote equivalent a les ANEI de
les Illes Balears.
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Figures

Superfície
terrestre
protegida
(ha)

Menorca

19

ANEI

27.061,30

0

38,95

0

23,07

Mallorca

48

ANEI, PN,
PNC, RM

100.581

11.099

27,67

5,4

19,48

Taula 1. Quadre de superfícies terrestres i marines protegides a Mallorca i Menorca l’any 1993.
Font: Balaguer et al. (2013).

Superfície protegida 25 anys després de la declaració de MRB (2018)
La declaració d’àrees protegides, d’ençà que Menorca va ser declarada reserva de
biosfera, l’any 1993, ha seguit, com no podia ser d’una altra manera, una tendència
clarament positiva fins a l’actualitat. Aquesta evolució positiva que no és exclusiva, ni de
bon tros, de l’illa de Menorca, tot i que presenta algunes diferències entre els diferents
territoris estudiats. Així idò, a finals de 2018 Menorca disposa de 47 àrees protegides
entre ANEI, parc natural, ZEPA, LIC, ZEC i reserva marina, mentre que l’any 1993 tan
sols comptava amb 19 àrees protegides. Aquestes 47 AP representen un 65,79 % de la
superfície terrestre i marina total. A l’àmbit marí, Menorca té ara com ara un 91,37 % de
les MAC que l’envolten protegides, mentre que a la part terrestre Menorca gaudeix d’un
48,17 % del seu territori protegit. Per tant, l’evolució del grau de protecció del territori terrestre menorquí d’ençà de la declaració de reserva de biosfera ha estat més aviat minsa,
amb un increment tan sols del 10 %, mentre que a la part marina aquesta evolució ha
estat espectacular (increment de més d’un 90 %).
Així mateix, recentment s’ha iniciat el procediment formal per declarar l’entorn de l’illa
de l’Aire reserva marina i zona especial de busseig, val a dir que aquest fet no suposarà
un increment net de superfícies d’àrees protegides, atès l’encavalcament d’aquesta futura reserva amb espais de la Xarxa Natura 2000, ja contemplats en els càlculs.
Si es comparen aquestes dades amb les d’altres illes, com és el cas de Mallorca, la
qual no és reserva de biosfera però forma part de la mateixa comunitat autònoma (CA), o
amb Lanzarote, que sí que és RB però pertany a una altra autonomia, en certa manera els
resultats són esperables. Les dues illes que són reserva de biosfera tenen una superfície
de mar i terra protegida similar i significativament superior a la de Mallorca, que no ho és,
i la de Lanzarote és lleugerament superior (un 0,6 %) a la de Menorca. Val a dir que en el
cas de Lanzarote, per fer la comparació al més acurat possible, caldria sumar les SRPN
no encavalcades amb altres figures de protecció, atès que les administracions canàries
no disposen dels límits digitalitzats de les SRPN. És a dir, que el percentatge d’àrees protegides de Lanzarote probablement sigui lleugerament superior a aquest 66,33 %. No de-
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bades, si descomptam dels càlculs de Menorca i Mallorca les ANEI que no s’encavalquen
amb altres figures de protecció, la comparativa resulta molt més justa i fiable. En aquest
cas, Menorca tindria un 62 % del territori protegit, i Mallorca, un 41 %, la qual cosa suposa
un 4 % i un 25 % menys que Lanzarote, respectivament.

2018

Figures

Superfície
terrestre
protegida (ha)

Superfície
marina
protegida dins
MAC (ha)

% de
superfície
terrestre
protegida

% superfície
de marina
protegida
dins MAC

% total de
superfície
protegida

Menorca

ANEI, PN, RN, RM,
LIC, ZEPA, ZEC

33.466,49

43.720,07

48,17

91,37

65,79

Mallorca

ANEI, PN, PNC,
MN, PGN, RM, LIC,
ZEPA, ZEC

129.751,61

136.909,15

35,69

66,61

46,86

Lanzarote

PNC, PN, PP, MN,
RNI, SIC, RM, LIC,
ZEPA, ZEC

44.261,43

104.689,54

52,4

74,75

66,34

Taula 2. Quadre de superfícies terrestres i marines protegides a Menorca, Mallorca i Lanzarote l’any
2018. Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear; Govern de Canàries
(SITCAN). IDE-MENORCA. Nota: En els càlculs de Lanzarote no s’han inclòs les superfícies de les SRPN
no encavalcades amb altres àrees protegides.

Evolució de la superfície gestionada
Grau de gestió de les àrees protegides l’any de la declaració de MRB (1993)
Per determinar els diferents nivells de gestió de les àrees protegides, s’ha fet una
adaptació d’acord amb les classificacions establertes per Carreres i Truyol (2008), i per
Marsinyach i Sales (pendent de publicació). Així, s’ha considerat que les àrees protegides
declarades a les quals només s’apliquen normatives generals (Llei 42/2007, de 13 de
desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat; Llei 5/2005 per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental; Pla Territorial Insular; etc.) —per tant, no tenen aprovada
ni normativa ni instrument de planificació concret— tenen el nivell més baix de gestió.
Això és el que d’ara endavant anomenarem gestió bàsica. Seguidament, aquelles àrees
protegides que disposen d’un instrument d’ordenació o planificació vigent, les situarem
en el segon nivell de gestió, el qual anomenarem gestió normativa i/o programada. Finalment, les àrees protegides que tenen un instrument d’ordenació o planificació vigent i que
endemés disposen de personal específic dedicat a la gestió, les classificarem en el tercer
nivell de gestió, és a dir, el nivell més alt de gestió de què pot gaudir una àrea protegida.
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A aquestes, les anomenarem àrees protegides amb gestió normativa i/o programada i
específica.
Així doncs, l’any 1993 a Menorca tan sols hi havia una àrea protegida que disposava
d’un instrument de gestió aprovat: l’ANEI des Grau. Es tracta del Pla Especial de Protecció de l’Albufera des Grau, que ordenava 1.977 hectàrees, totes terrestres, però sense
tenir assignat personal específic per a la gestió de l’ANEI. Així idò, per aquelles dates
Menorca només tenia un 2,8 % de la superfície terrestre amb una gestió normativa i/o
programada.
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Fig. 1. Mapa de les àrees protegides que hi havia declarades a Menorca l’any 1993, en què es diferencien
els nivells de gestió. Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear.
Elaboració pròpia.

Pel que fa a Mallorca, per aquelles dates ja tenia aprovats quatre instruments de gestió-ordenació d’àrees protegides, el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de
s’Albufera, el PORN de Mondragó, el PORN de Cabrera i el Pla Especial de l’ANEI des
Trenc - es Salobrar de Campos. Aquestes més de 13.000 hectàrees ordenades amb un
instrument de gestió representaven un 2,3 % de tot el territori mallorquí, tant terrestre com
marí. Més concretament, a la mar hi havia un total de 7.899 hectàrees dins les MAC de
l’illa (3,89 %), i a terra, unes 5.163 hectàrees (1,4 %).
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Finalment, mentre que a Menorca l’any 1993 no hi havia personal específic treballant a
cap àrea protegida, a Mallorca ja hi havia tres àrees protegides: els dos parcs naturals (Albufera i Mondragó) i el Parc Nacional de Cabrera, que disposaven de personal treballant en la
gestió diària d’aquells espais. D’aquesta manera, Mallorca disposava d’un 2,04 % del territori gestionat al més alt nivell, és a dir, amb instrument de gestió aprovat i personal específic.
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Taula 3. Percentatges de superfícies terrestres, marines i total en funció del tipus de gestió, a Mallorca i
a Menorca l’any 1993. Font: Balaguer et al. (2013) i Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern Balear. Elaboració pròpia.
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Fig. 2. Mapa de les àrees protegides que hi havia declarades a Mallorca i Menorca l’any 1993, en què es
diferencien els nivells de gestió. Font: Balaguer et al. (2013) i Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern Balear. Elaboració pròpia.
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Grau de gestió de les àrees protegides 25 anys després de la declaració de MRB
(2018)
L’any 2018 la superfície terrestre protegida de Menorca era de 33.466,5 hectàrees,
aproximadament un 39 % del territori terrestre. Aquest increment de superfície protegida,
respecte a la superfície que hi havia l’any 1993, és d’aproximadament un 24 %. Pel que
fa a l’àmbit marí, l’augment va ser espectacular, ja que s’ha passat de les 0 a les 43.720
hectàrees protegides, la qual cosa representa un 91 % de les MAC. En el conjunt del
territori (terrestre més l’àmbit marí inclòs dins les MAC), Menorca va assolir l’any 2018 un
grau de protecció del 66 %. Pel que fa als diferents nivells de gestió, l’any 2018 Menorca
disposava de 18.023,1 hectàrees terrestres amb una gestió normativa i/o programada, la
qual cosa representava un 25,9 % de la superfície. Així idò, les àrees protegides terrestres
que l’any 2018 disposaven d’un instrument de gestió aprovat eren el Parc Natural de
l’Albufera des Grau (PNAG) i la seva àrea de protecció hidrològica, que compten amb un
pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) aprovat l’any 2003; cinc ANEI (Me-2 la Vall;
Me-3 dels Alocs a Fornells; Me-13 de Binigaus a cala Mitjana; Me-14 costa sud de Ciutadella, i Me-18 el Toro), que tenen plans especials de protecció aprovats entre els anys
2002 i 2003; les basses temporals de Binigafull, es Molinet, Biniatrum, ses Pallises, Torre
Llafuda, les penyes d’Egipte, es clot des Guix, Binigurdó i es Mal Lloc. Pel que fa a l’àmbit
marí, l’any 2018 hi havia dins de les MAC menorquines 10.038,7 hectàrees protegides
que disposaven d’instrument de gestió o d’instrument normatiu aprovat. Açò representava un 21 % d’aquest àmbit marí. Concretament les àrees protegides que disposaven
com a mínim d’aquest segon nivell de gestió (normativa i/o programada) eren l’àrea marina del PNAG, la Reserva Marina del Nord de Menorca (RMNM), els àmbits marins dels
LIC i ZEPA ES0000233 d’Addaia a s’Albufera i ES0000234 l’Albufera des Grau (en gran
part encavalcats amb l’àrea marina del PNAG), el LIC ES5310036 àrea marina del sud de
Ciutadella, el LIC 5310075 arenal de Son Saura i el LIC ES5310035 àrea marina del nord
de Menorca (en gran part encavalcat amb la RMNM). Val a dir que els encavalcaments de
superfície han estat descomptats dels càlculs. En resum, es pot afirmar que l’any 2018
només un 23,9 % del territori menorquí (marí i terrestre) disposa del segon nivell de gestió.
Si ens fixam ara amb el tercer nivell de gestió o nivell màxim, lògicament les xifres són
encara més baixes. Concretament a l’àmbit terrestre, l’any 2018 hi ha 3.456,1 hectàrees
gestionades a aquest nivell (un 5 % de la superfície terrestre) i 6.888,3 hectàrees marines
(un 14,4% de les MAC). Concretament, les àrees protegides que disposen d’aquest nivell
màxim de gestió són el PNAG i la RMNM.
A Mallorca, actualment la gestió de les àrees protegides està lleugerament més programada y normativitzada, així com hi ha més superfície amb gestió específica. Així idò,
a l’àmbit marí, Mallorca disposa de 80.045 hectàrees dins de les MAC amb instrument
de gestió o instrument normatiu aprovat, la qual cosa representa gairebé un 39 % de les
MAC, un 28 % més que Menorca. En canvi, a l’àmbit terrestre Mallorca disposa només de
70.207 hectàrees amb gestió normativa o programada, la qual cosa representa poc més
d’un 19 % de la seva superfície, gairebé sis punts percentuals per sota de Menorca. Ara
bé, si es té en compte el conjunt del territori —terrestre i marí—, Mallorca disposa de gai-
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rebé un 26,5 % del territori gestionat amb normativa i/o instruments de gestió, un percentatge lleugerament superior al de Menorca. Pel que fa al tercer nivell de gestió, Mallorca
disposa d’un total de 69.482,6 hectàrees terrestres que disposen d’instrument de gestió
i de personal específic, la qual cosa suposa poc més d’un 19 % de la superfície i prop
de 15 punts percentuals més que Menorca. A l’àmbit marí, disposa, dins les MAC, de
45.074 hectàrees gestionades al més alt nivell, la qual cosa representa gairebé un 22 %
d’aquest territori marí i un 7 % més que Menorca. En conjunt —àmbits terrestre i marí—,
Mallorca disposa de més d’un 20 % del territori gestionat de manera específica i normativa o programada, quasi 12 punts percentuals més que Menorca (vegeu la figura 4).
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Fig. 3. Mapa d’àrees protegides de Mallorca i Menorca, any 2018. Font: Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern Balear. Elaboració pròpia.
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Fig. 4. Gràfic dels diferents nivells de gestió de les àrees protegides —terrestre i marina— a Mallorca i
Menorca l’any 2018. Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear.
Elaboració pròpia.

Fig. 5. Gràfic dels diferents nivells de gestió de les àrees protegides a Lanzarote, Mallorca i Menorca l’any
2018. Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear (Visor-IDEIB), Consejeria
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias (Visor-GRAFCAN)
i Observatorio Reserva de Biosfera - Lanzarote. Elaboració pròpia.
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Fent ara la comparativa amb Lanzarote, s’observa que de les tres illes aquesta és la
que disposa de més percentatge del territori amb gestió normativa i/o programada (41 %),
així com és la que disposa d’un percentatge més alt del territori amb una gestió específica (36 %). Tot açò es tradueix que Lanzarote disposa de gairebé el doble de territori protegit amb instruments de gestió aprovats que Menorca i Mallorca, i amb més del triple de
territori protegit amb gestió específica que Menorca.
Si separam ara l’àmbit marí del terrestre, resulta que Lanzarote disposa, dins de les
seves MAC, de 52.405 hectàrees marines amb instruments de gestió aprovats, mentre
que a l’àmbit terrestre disposa de 39.119 hectàrees gestionades al segon nivell de gestió.
Aquestes xifres representen un 37,4 % i un 46,3 % del total del territori marí i terrestre,
respectivament. Quant al tercer nivell de gestió (normatiu i/o programat, i específic), Lanzarote disposa de 50.710 hectàrees marines gestionades al més alt nivell, la qual cosa
representa un 36,2 % de les seves MAC, i de 29.998 hectàrees terrestres (35,5 % de la
superfície terrestre de l’illa).
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Tipus de protecció/gestió
n Bàsica
n Normativa
n Normativa i específica
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Fig. 6. Mapa d’àrees protegides de Lanzarote en què es diferencien els nivells de gestió de cadascuna
d’elles. Any 2018. Font: Consejeria de Politica Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias (Visor-GRAFCAN) i Observatorio Reserva de Biosfera - Lanzarote. Elaboració pròpia.
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Finalment s’ha calculat també el percentatge de superfície amb una gestió normativa
i/o programada respecte al total de superfície declarada, i també el percentatge de superfície amb el tercer nivell de gestió respecte al total de superfície declarada (vegeu la taula 4).

Percentatge de superfície amb gestió
normativa i/o programada respecte
a la declarada

Percentatge de superfície amb gestió
normativa i/o programada,
i específica respecte a la declarada

Menorca

38,0

14,12

Mallorca

63,6

48,52

Lanzarote

61,4

54,18

2018

Taula 4. Percentatges de superfície amb una gestió normativa i/o programada, i específica respecte al
total de superfície declarada (àmbit marí i terrestre). Font: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
del Govern Balear, Consejeria de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias
(Visor-GRAFCAN) i Observatorio Reserva de Biosfera - Lanzarote. Nota: S’han exclòs les ANEI de Mallorca
i Menorca i les SRPN de Lanzarote, però s’ha considerat que els plans especials de les ANEI de Menorca
són un instrument de gestió vàlid en aquelles àrees protegides distintes d’ANEI on aquests plans són
d’aplicació i, per tant, s’han tingut en compte en els càlculs. Elaboració pròpia.

Així idò, podem dir que un 14,12 % del territori menorquí protegit es gestiona al més
alt nivell, mentre que a Mallorca de tot el territori protegit gairebé la meitat es gestiona al
més alt nivell, un percentatge lleugerament inferior del que gaudeix Lanzarote en aquest
mateix sentit. D’altra banda, un 38 % del territori menorquí protegit gaudeix d’un instrument d’ordenació o gestió aprovat, mentre que tant a Mallorca com a Lanzarote aquest
percentatge puja a més d’un 60 %.

Escenaris de futur
Si per pronosticar quina serà la situació de les àrees protegides d’aquí a cinc anys ens
basam en les tendències dels darrers deu, Menorca no experimentarà una millora substancial en la gestió de les àrees protegides, i únicament podem esperar que s’incrementi
lleugerament la superfície de les àrees protegides amb una gestió bàsica; és a dir, que la
superfície protegida declarada podria arribar l’any 2023 al 70 % del territori (marí i terrestre). Ara bé, si per fer aquest pronòstic ens basam també en altres dades com ara que
el PG Natura 2000 de la costa est de Menorca i el PRUG de l’albufera des Grau ja han
superat la fase d’exposició pública, que s’ha fet una aprovació inicial de la reserva marina
de l’illa de l’Aire i que el PG Natura 2000 d’aquesta mateixa illa ja ha passat la fase de
consultes prèvies, llavors els pronòstics es tornen més esperançadors i hauríem d’esperar
que s’incrementi sensiblement la superfície gestionada al segon nivell de gestió (normativa i/o programada) i que augmenti lleugerament la superfície gestionada al més alt nivell.
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Conclusions
El fet de ser reserva de biosfera sembla que incentiva la declaració d’àrea protegida,
i es podria afirmar que les illes reserva de biosfera estudiades tenen més territori protegit
que altres illes que no ho són.
Lanzarote i Mallorca tenen més superfície gestionada tant normativament com específicament. Per tant, comparativament Menorca té un nivell de gestió dels seus espais
protegits molt baix. No obstant açò, cal tenir en compte que a Menorca els projectes
LIFE Natura han suposat que es duguin a terme tot un seguit d’actuacions a algunes de
les àrees protegides que podrien tenir cert grau d’equivalència amb les programades en
un PG o un PRUG. Per tant, es pot afirmar que a Menorca les àrees protegides disposen
d’un grau molt baix de gestió normativitzada o programada, però tampoc no seria just
assegurar que la majoria d’àrees protegides de Menorca no han estat gestionades.
El fet de ser reserva de biosfera no garanteix més implicació de les administracions
competents en la gestió d’àrea protegida, tot i que pot contribuir a millorar la situació. En
aquest sentit, el fet que a Menorca s’hagin aprovat fins a cinc plans especials de protecció d’ANEI pot haver estat impulsat, en part, per ser reserva de biosfera i, per tant, d’alguna manera podem dir que la marca reserva de biosfera ha generat consciència política
—com a mínim en l’àmbit insular— de la necessitat de gestionar les àrees protegides.
També és just valorar positivament l’establiment en els dos darrers anys d’una aportació
econòmica anual de l’Administració autonòmica cap a la insular destinada a finançar accions de gestió de la reserva de biosfera, una bona part de la qual s’ha destinat a actuacions dins de les àrees protegides. Cal, idò, donar continuïtat a aquesta aportació i garantir
que sigui independent del color polític de cadascuna de les dues administracions.
Per passar de la protecció sobre el paper a la conservació efectiva, primer de tot cal
aprovar els instruments de gestió de tots els espais protegits de la Xarxa Natura 2000
(dels quals ja es disposa dels esborranys) i el PRUG del Parc Natural de l’Albufera des
Grau. Seguidament s’han de començar a executar les mesures que contenen i, finalment,
s’ha d’implementar la gestió específica en alguns dels espais ja protegits. Açò vol dir dotar-los de personal tècnic que es dediqui a implementar les mesures contingudes en els
corresponents instruments de gestió i, si escau, de personal de manteniment amb capacitat d’intervenció directa a l’àrea protegida.
D’altra banda, cal garantir el compliment de la normativa vigent, tot millorant la capacitat inspectora dels serveis de vigilància, tant de reserves marines com d’ENP i espais
de la Xarxa Natura 2000 i, per descomptat, agilitzant la tramitació dels expedients sancionadors. A tall d’exemple, a curt termini cal aprovar urgentment el PG Natura 2000 de
la costa est de Menorca i PRUG de l’Albufera des Grau; declarar la reserva marina i la
reserva natural de l’illa de l’Aire; dotar-les de personal específic. Finalment, seria bo declarar un nou parc natural, que —des del punt de vista de la racionalització dels recursos de
les administracions públiques així com des del punt de vista ecològic— el més assenyat
seria declarar parc els LIC i ZEPA de la Vall i des Alocs a Fornells, juntament amb els LIC
marins d’Algaiarens i l’àrea marina del nord de Menorca.
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Però per assolir tots aquests objectius cal un canvi de model en la gestió dels ENP i
dels espais protegits de la Xarxa de Natura 2000, ja que, en el cas concret de Menorca,
s’ha demostrat altament ineficaç. Aquest canvi de model és encara més necessari si es
té en compte que les administracions públiques s’han aprimat en els darrers anys, tant
humanament com pressupostàriament, i no hi ha perspectives que a curt ni a mitjà termini
es tornin a assolir els nivells de fa deu anys.
Personalment, pens que la reserva de biosfera ha de poder intervenir molt més en
la gestió dels ENP i dels espais de la Xarxa de Natura 2000, especialment pel que fa a
l’elaboració dels instruments de gestió i en l’execució de mesures. Segur que l’experiència adquirida per l’Agència Reserva de Biosfera en l’execució dels projectes LIFE Natura
és un argument de pes a l’hora de reclamar aquesta competència. Amb tot, potser seria
bo tendir cap a un model millorat però similar al de Lanzarote, on l’Administració insular
disposa de tècnics que gestionen directament alguns ENP i tots els espais de la Xarxa
Natura 2000. D’altra banda, també seria bo retornar la competència instructora de sancionadors en matèria de caça, agricultura i pesca a l’Administració autonòmica, lluny de les
pressions polítiques de governants locals. Així idò, sembla imprescindible encarar unes
negociacions bilaterals entre el Govern Balear i el Consell Insular que fructifiquin en una
redistribució de les competències en matèria de gestió d’àrees protegides, amb la finalitat
última de millorar-ne la gestió, tot aprofitant al màxim els recursos disponibles.
Finalment, un aspecte clau que els gestors de les àrees protegides hauran d’afrontar
amb determinació i valentia en els anys vinents és el creixement de la pressió humana;
tant la que es dona de manera general a la majoria d’àrees protegides durant els mesos
d’estiu —principalment a les platges— com la que és fruit de l’increment de la freqüentació d’alguns indrets molt concrets i especialment sensibles, com ara zones humides, barrancs, penya-segats costaners o coves. Posar límits a l’entrada de visitants en l’àmbit insular és una mesura que s’ha de tenir en compte i que no es pot obviar. De fet, ja s’aplica
en altres indrets del planeta. En aquest sentit, és evident que les illes són espais delimitats
físicament, amb una capacitat d’acollida limitada que, quan se supera, totes les estructures i serveis insulars se’n ressenten, i els sistemes ecològics no són pas una excepció.
Ara bé, tal vegada pot ser més útil i prudent començar per aplicar altres tipus de mesures abans de posar límits a l’entrada de visitants a l’illa, com ara definir i limitar molt
clarament la capacitat d’allotjament màxima insular; regular l’entrada de visitants a determinats entorns naturals fràgils —tot seguint l’exemple de Favàritx i Macarella—; desviar
el Camí de Cavalls d’aquells indrets més sensibles, prioritzant en aquest sentit el desviament del camí al seu pas per les salines d’Addaia; prohibir l’accés, de manera permanent
o temporal, de persones a determinats indrets de vulnerabilitat extrema com per exemple coves amb presència de ratapinyades amenaçades, basses temporals, penya-segats
amb nidificació d’àguila peixatera, miloca o baldrigues, etc.
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