JORNADES SOBRE ELS 25 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Es Mercadal
Text basat en la presentació de Francesc AMETLLER
Batle des Mercadal

És important transmetre a la població el que significa ser una reserva de biosfera, ja que
bona part de la societat en té un concepte molt limitat i creu que tan sols compleix una
funció de conservació. S’ha de deixar clar que en una reserva es pretén harmonitzar la
conservació de la diversitat biològica, i també cultural, amb el desenvolupament econòmic i social. La reserva de biosfera és una manera de viure, de fer, de comunicar-nos i
de relacionar-nos entre tots. D’aquesta manera, no hi ha reserva sense política, ja que
fer política és canviar per millorar. Per tant, és important que els ajuntaments creguin en
aquest títol que s’ha atorgat a l’illa.

Fig. 1. Vista aèria del poble des Mercadal, amb l’església de Sant Martí en primer terme.
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A Menorca es duu un ritme tranquil que marca el funcionament de l’illa. La gent que ve
de fora ha de ser conscient d’aquestes diferències. A més, és necessari que tant els visitants com els mateixos menorquins respectin l’entorn, la natura i les activitats culturals.
El municipi des Mercadal presenta com a actiu positiu més d’un 60 % del territori amb
algun tipus de protecció territorial, a més d’un baix nivell d’urbanització. Aquestes característiques del municipi s’aprofiten per fer diferents activitats a l’entorn natural terrestre i
marí, com ara proves esportives (Camí de Cavalls, triatlons i regates, per exemple).

Fig. 2. Esdeveniment esportiu al port de Fornells.

En matèria de gestió d’aigua i sanejament, s’ha treballat per implantar millores en el
sistema, però encara hi ha alguns aspectes que s’haurien de millorar. Abans el municipi
des Mercadal compartia pous amb el municipi des Migjorn Gran. Posteriorment, es van
fer tres nous pous a sa Roca i tres més a Binifabini. Els aqüífers que nodreixen aquests
pous presenten una concentració de nitrats molt baixa. Però, tot i disposar d’una bona
font d’aigua de consum, encara manca al municipi millorar-ne l’emmagatzematge. Gràcies a d’implantació d’un cànon a l’empresa que gestiona l’aigua, entre el volum que
extreu i el que factura, s’han pogut detectar i reduir pèrdues en el sistema, passant d’un
55 % a un 18 %. Aquesta reducció també es deu, en part, a la política d’arreglar tots els
elements quan es fan obres en un carrer, com ara els fluvials i el sanejament. També es
pretén treure el PVC de la xarxa per evitar fuites d’aigua. En relació amb el sanejament,
s’està construint una nova depuradora a Addaia i es treballa en la renovació de la depuradora des Mercadal. Per altra banda, s’han plantejat una sèrie de mesures encaminades
a millorar el sanejament a diferents zones turístiques del municipi. A la zona de Punta
Grossa i de Macaret està pendent de realitzar tota la xarxa de sanejament i connexió a la
futura depuradora d’Addaia.
Tanmateix, dins el context actual de canvi climàtic s’hauran de prendre mesures
d’adaptació davant aquestes noves situacions, i en matèria d’energia també s’han dut a
terme diverses millores al municipi. Per augmentar l’eficiència energètica s’han implantat
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diferents plans per tal de millorar l’enllumenat dels carrers que han permès passar de les
bombetes tradicionals, amb un consum de 250 W, a la tecnologia LED, amb un consum
de 35-40 W. A més de la renovació de l’enllumenat, també se n’ha canviat la disposició
a fi de disminuir la contaminació lumínica, de manera que els llums apunten cap a terra.
L’altre vessant en matèria d’energia que s’ha treballat és la producció energètica. Així,
gràcies a uns ajuts del Govern de les Illes Balears, s’han instal·lat 240 plaques fotovoltaiques distribuïdes en dos jocs, un amb 20 kW i un altre amb 40 kW, al Poliesportiu Municipal des Mercadal per al seu autoconsum. Actualment l’energia produïda és superior
a la que es consumeix, i l’excedent s’aboca a la xarxa. Això es deu al fet que el sistema
està dissenyat per donar suport a la futura instal·lació d’una piscina climatitzada. A més,
es Mercadal ha rebut una subvenció per a la instal·lació d’una central de biomassa, que
servirà per a escalfar l’aigua d’aquesta futura piscina. I també s’han posat plaques fotovoltaiques al far de Cavalleria per al seu autoconsum d’aigua i llum.
Moltes vegades, fins que no apareix una necessitat, no es pensa en la possibilitat de
les energies renovables; però seria millor avançar-nos a les necessitats que tindran les
generacions futures i plantejar mesures de cara als canvis que es puguin esdevenir pròximament.

Fig. 3. Producció i consum d’energia de les plaques fotovoltaiques del poliesportiu.
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Fig. 3. Producció i consum d’energia de les plaques fotovoltaiques del poliesportiu.

En relació amb els residus, es Mercadal va ser pioner en la recollida de la part orgànica dels fems, però encara hi ha feina pendent per optimitzar aquesta recollida.
L’any 2011, la via central del poble, el carrer Nou, es va transformar en un carrer de
vianants, la qual cosa va fer canviar la fisonomia del poble i va permetre reduir les emissions de CO2 al centre del poble, alhora que ha resultat ser un element dinamitzador del
comerç al nucli del municipi.

Fig. 4. Mercat artesanal i de productes del camp al carrer Nou des Mercadal.
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Les platges urbanes i verges del municipi funcionen prou bé, però durant els últims
anys n’ha augmentat la pressió, també a causa dels canvis produïts en platges d’altres
municipis.
D’altra banda, cal prendre consciència de la necessitat d’ajudar el sector primari del
municipi, i de tot Menorca.
Finalment, es Mercadal no compta amb un sector industrial, però ha sabut trobar altres elements diferenciadors i dinamitzadors de l’economia, com la realització de fires,
trobades i reunions, mercats, jornades, triatlons i altres esdeveniments esportius.
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