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

Són els ciutadans ‘veïns’ conscients del
significat de ser reserva de biosfera?
Text basat en la presentació de Roger FERRER
Regidor de Platges, Urbanitzacions i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alaior

Els ciutadans presenten una visió errònia de la reserva de biosfera de Menorca. La relacionen sols amb proteccionisme i la veuen com un impediment per a l’economia. No són
conscients que també en formen part i que poden jugar-hi un paper molt important. Un
bon exemple del que deim seria quan es vol fer algun tipus d’activitat o instal·lar alguna
infraestructura en una platja, actuacions que suposen haver de fer molta burocràcia que
al final es tradueix en temps i diners.

Fig. 1. Visió panoràmica del poble d’Alaior.
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D’altra banda, un dels majors problemes de l’illa és l’elevada estacionalització. L’illa de
Lanzarote, declarada reserva de biosfera el mateix any que Menorca, presenta unes dades de visitants que dupliquen les de Menorca, però repartides durant tot l’any i amb una
pressió mensual molt baixa. A Menorca es podria tractar d’aspirar a tenir un temporada
turística de nou mesos cercant noves formes de turisme.
La reserva de biosfera es basa en un equilibri entre protecció i desenvolupament, conceptes que de vegades poden semblar contradictoris, com en el cas de la instal·lació de
noves energies renovables, ja que gran part del territori es troba protegit i no és apte per
instal·lar-hi aquestes noves tecnologies (eòlica i fotovoltaica). Ara bé, quan noves empreses decideixen instal·lar aquests sistemes a l’illa, el que volen és aconseguir una certa
rendibilitat i veuen que aquesta limitació en l’espai ho podria dificultar. És molt important,
per tant, trobar l’equilibri per tal de potenciar aquest tipus de producció energètica, i no
sols per reduir les emissions de CO2, sinó també per ser coherents amb altres mesures
que es plantegen de cara al futur, com ara la substitució dels vehicles impulsats amb
energies fòssils per vehicles elèctrics. Perquè sigui una mesura efectiva, aquests vehicles
s’haurien d’alimentar amb energia produïda a través de renovables.

Fig. 2. Vista del camí des Cós.
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Una altra mesura molt important és conscienciar la societat que forma part d’aquesta
reserva de biosfera. El problema que es dona al municipi d’Alaior, i en altres municipis de
l’illa, és que quan es fan xerrades per divulgar aquests conceptes sempre hi assisteix el
mateix públic i mai no s’aconsegueix arribar a tota la població. La figura de l’Agenda Local 21 es va dissenyar precisament per dur a terme aquestes accions de divulgació de la
reserva, però en el cas d’Alaior no acaba de funcionar aquest sistema.
Pel que fa a vectors ambientals, a Alaior treballam per millorar la gestió dels residus,
principalment en matèria de reciclatge. Així, es preveu instal·lar un sistema de compostatge comunitari i incitar la població a millorar els hàbits en tema de reciclatge. En matèria
d’aigua actualment es fa feina en la instal·lació del sistema de sanejament d’aigües al
nucli de l’Argentina. I en relació amb l’energia, s’està plantejat d’augmentar els punts de
recàrrega de vehicles elèctrics al municipi.
Tanmateix, perquè totes aquestes mesures siguin efectives és important que la població faci un bon ús dels recursos, que redueixi el consum, que recicli de manera adequada
els seus fems i que aposti per un transport més sostenible, ja sigui mitjançant transport
públic o amb vehicles elèctrics.
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