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Resum  
Paraules Claus: Sostenibilitat, paisatge, Menorca, percepció paisatgística 
 
 

L’any 2000, amb l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge (CEP), s’establí un marc 
d’actuació comú en matèria paisatgística. El CEP entén el paisatge com qualsevol part del territori 
que percep la població. Amb aquesta definició tot el territori és considerat paisatge i la percepció 
de la població esdevé quelcom prioritari en tot el referent a la temàtica paisatgística.  

Aquest treball  vol ser un instrument que ajudi a aprofundir en l'estudi del paisatge a l’illa de 
Menorca. L’objectiu principal és recollir la percepció de la societat menorquina en aquesta matèria, 
concretament la valoració, l’opinió i percepció entorn a la seva evolució i el grau de coneixement. 
Tot això permetrà disposar d'una informació que ajudi a establir prioritats, interessos i maneres a 
l'hora d'abordar la tasca de gestió, ordenació i protecció del paisatge menorquí. En altres paraules, 
l’estudi vol donar a conèixer la percepció més general que té la població menorquina envers el seu 
paisatge per establir unes bases de coneixement que  permetin seguir avançant en la tasca de 
protecció paisatgística.  

En darrer terme, el treball vol transmetre la importància que té la percepció de la població en 
tots els temes en general i amb el tema del paisatge en concret, convertint-se en un element clau 
per aconseguir la sostenibilitat d’un territori.  
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Sumario 
Palabras clave: Sostenibilidad, paisaje, Menorca, percepción paisajística.  
 

En el año 2000, con la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), se estableció un 
marco de actuación común en materia paisajística. El CEP entiende el paisaje como cualquier parte 
del territorio que percibe la población. Con esta definición, todo el territorio es considerado 
paisaje y la percepción de la población acontece como algo prioritario en todo lo referente a la 
temática paisajística.  

Este trabajo quiere ser un instrumento que ayude a profundizar en el estudio del paisaje en 
la isla de Menorca. El objetivo principal es recoger la percepción de la sociedad menorquina en 
esta materia, concretamente se quiere conocer la valoración, la opinión y la percepción en torno a 
su evolución y el grado de conocimiento de este. Todo esto permitirá disponer de una información 
que ayude a establecer prioridades, intereses y maneras a la hora de abordar la tarea de gestión, 
ordenación y protección del paisaje menorquín. En otras palabras, el estudio quiere dar a conocer 
la percepción más general que tiene la población menorquina entorno a su paisaje para establecer 
unas bases de conocimiento que permitan seguir avanzando en la tarea de protección paisajística.  

En último término, el trabajo quiere transmitir la importancia que tiene la percepción de la 
población en todos los temas en general y con el tema del paisaje en concreto, convirtiéndose en 
un elemento clave para conseguir la sostenibilidad de un territorio. 
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Abstract 
Key words: Sustainability, landscape, Menorca, landscape perception  
 
 

In the year 2000, with the approval of the European Landscape Agreement (ELA), a common 
framework action was established in landscape matter. The ELA understands the landscape as any 
part of the territory that the population perceives. According this definition, all the territory is 
considered landscape and the perception of the population becomes a priority in anything related 
to the landscape thematic.  

This paper wants to be an instrument to help looking deeply into the study of the landscape 
in Menorca Island. The main objective is to capture the perception of Menorca’s society in this 
area, specifically his evaluation, opinion and perception about landscape evolutions and his degree 
of knowledge. This will provide information to help establishing priorities, interests and ways to 
deal with the task of management and protection of Menorca landscape. In other words, the study 
wants to present the most common perception of the population about its landscape, to establish 
a knowledge base to keep advancing in the task of landscape protection.  

In the last term, this paper wants to transmit the conviction that the population perception, 
about all the subjects in general and the landscape matter in particular, is the key to achieve the 
sustainability of a territory.  
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1.Introducció: 
 
El creixement econòmic, industrial i poblacional que ha viscut el planeta terra en les darreres 

dècades ha provocat grans transformacions en el món que vivim en un període de temps molt 
breu. Paral·lelament a aquest creixement trobem que cada cop hi ha més senyals que indiquen que 
els nivells assolits fins aleshores són insostenibles i que no es podran mantenir indefinidament. 
Cada cop són més les persones que alcen la veu exposant els perills que amenacen a la humanitat 
si aquesta no canvia la tendència del seu model de progrés per un altre enfocat en la sostenibilitat. 
El fet que no es pot créixer sostingudament al llarg del temps en un planeta finit fa que es busqui 
des dels diversos fronts solucions per tal de disminuir l’impacte humà sobre el planeta. Això fa que 
actualment l'ús eficient i responsable dels nostres recursos resulti cada cop més necessari. 

Tanmateix, al parlar de recursos naturals es sol oblidar que tant el territori com el paisatge 
formen part d'aquests recursos i que, a més, actuen com un bon indicador de l’estat del nostre 
patrimoni i el nostre medi natural (OSE, 2009: pàg. 9). Les grans transformacions que ha sofert el 
paisatge en els darrers anys indiquen que, fins fa poc, aquest no era considerat com un recurs 
important a protegir. Fet que ha provocat que en moltes zones d’Europa i del Món la qualitat del 
paisatge en general hagi anat disminuint progressivament. 

Tot i així, en els darrers temps, ajudat per un marc comú d’actuació com és el Conveni Europeu 
del Paisatge i per una presa de consciència sobre la importància de preservar els valors 
paisatgístics, trobem multitud d'iniciatives, accions o propostes encaminades al coneixement, 
ordenació i gestió del paisatge, amb la finalitat d’aconseguir una integració harmoniosa entre 
societat i territori,  convertint-se  aquest fet en un eix prioritari i essencial dins la sostenibilitat. Un 
fet característic, inclús sorprenent, és que la participació ciutadana és considera quelcom prioritari 
i fonamental per garantir l’èxit d’aquest procés. És a dir, la implicació de la població en la definició 
de prioritats i interessos és clau per aconseguir una conservació del paisatge al llarg del temps, i 
per tant, en darrer terme, la seva sostenibilitat. 

L’illa de Menorca, declarada Reserva de Biosfera el 1993 per la UNESCO, intenta des de fa 
temps aconseguir un desenvolupament que combini creixement econòmic amb una conservació 
del seu entorn i dels recursos naturals. El paisatge, un dels recursos més valuosos de l’illa, juga un 
paper molt rellevant dins els objectius de la Reserva de la Biosfera. Tanmateix, no va ser fins 
l’aprovació el 2003 del Pla Territorial Insular (PTI) que Menorca va començar a treballar amb les 
directives europees en aquesta matèria, fent del paisatge un eix vertebrador de les diferents 
polítiques amb afectació en el territori. Malgrat tot, Menorca encara ha de recorre molt camí en 
matèria paisatgística, així, per exemple,  l’illa no disposa de mecanismes de participació establerts i 
estables en temes paisatgístics, com tampoc d’un catàleg del paisatge ni d’una carta menorquina 
del paisatge, passos claus  en la seva preservació tal com proposa el Convenir Europeu del 
Paisatge.  

Aquest treball  vol ser un instrument que ajudi a aprofundir en l'estudi del paisatge a l’illa de 
Menorca. L’Objectiu principal és  recollir la percepció de la societat menorquina en aquesta 
matèria, per així disposar d'una eina que permeti establir prioritats, interessos i maneres a l'hora 
d'abordar la tasca de gestió, ordenació i protecció del paisatge menorquí. En altres paraules, 
l’estudi vol donar a conèixer la percepció més general que té la població menorquina en vers el seu 
paisatge per establir unes bases de coneixement que ajudin i permetin seguir avançant en la tasca 
de protecció paisatgística a l’illa.  
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Bloc I: Marc Global 
 
 
2. Paisatge i sostenibilitat: reptes i oportunitats 
 
Degut a la dinàmica econòmica dels darrers 50 anys s'han viscut transformacions 

paisatgístiques de gran importància, provocant la pèrdua de l'essència en molts paisatges. 
Especialment s’han vist més afectades les zones litorals i de muntanya, les perifèries a les ciutats i 
els indrets pròxims a grans infraestructures. Aquesta dinàmica, seguida en tot l'àmbit europeu, ha 
provocat una homogeneïtzació dels paisatges, perdent així bona part de la riquesa paisatgística de 
molts llocs.   

La degradació i l’empobriment dels paisatges és deguda, principalment, a la construcció de 
grans infraestructures, al creixement urbanístic, la fragmentació del territori i la destrucció d'espais 
de gran interès natural, per citar-ne alguns exemples, conjuntament amb una planificació 
territorial poc interessada, fins fa poc temps, amb les qüestions paisatgístiques. Això, ha provocat 
un desordre, un abandó i un  desarrelament en bona part dels paisatges per part de la societat, un 
cop aquests han perdut els seus valors intrínsecs com puguin ser la tranquil·litat, l'harmonia o la 
bellesa  (Sala,P. 2009:  pàg. 117), provocant el que s’anomena paisatges sense identitat.  

Afortunadament, cada cop més, la societat s'està adonant que el paisatge és un patrimoni 
col·lectiu molt valuós que cal conservar i millorar. Això es constata al observar les multituds 
d'iniciatives, accions i normatives, que han sorgit a nivell europeu i nacional en la darrera dècada 
sobre aquest àmbit. Així, la sostenibilitat paisatgística ha sorgit com un repte fonamental  a 
aconseguir. Tanmateix, s'ha de ser conscient que el repte, aquí present, no es tant de desenvolupar 
polítiques territorials que conservin el paisatge com quelcom immòbil e intocable en llocs 
determinats, sinó propiciar una evolució i transformació suaus i coherents, que permeti els canvis 
paisatgístics amb concordança amb els seus valors  i sense malmetre'n la diversitat, la qualitat ni la 
seva identitat. És a dir, el paisatge no es protegeix creant zones aïllades d'espais protegits, sinó 
integrant-lo de manera coherent i responsable a dins altres àmbits tal com els urbanístics, 
econòmics i socials. S'ha d’aconseguir revaloritzar el paisatge com quelcom útil i dinàmic, que 
aporti un gran valor afegit al conjunt del territori i on la població se’l apropií, dit en altres paraules, 
que les persones se'l sentin seu. 

 
Com comenta Sergi Marí1  el paisatge és un concepte que permet posar en joc molts aspectes 

-com el patrimoni cultural, natural i territorial- de forma eficaç, al mateix temps que permet 
articular estratègies de conservació basades en el consens social. Marí defineix el paisatge com  
“l’epidermis de la sostenibilitat”, quelcom representatiu de la salut d’un metabolisme interior més 
complex, el qual forma part de la identitat d’una comunitat humana perquè es tracta de patrimoni. 
És quelcom que entra pels sentits físics però s’assenta en la memòria sobre un substrat cultural. En 
definitiva, es tracta d’una eina poderosa per impulsar la conservació des de la participació social. 
(Marí, S. 2008:  pàg. 424) 

Entendre el paisatge com tot el territori percebut per part de la població fa que aquest englobi 
en si mateix multitud de factors independents però fortament connectats entre ells. Tanmateix, el 
paisatge ha de superar la visió mecanicista que veu el tot com la suma de les parts. El paisatge i la 
seva gestió han de tenir un visió global i sistèmica, on es tingui present tots els factors que hi 
conflueixen i interaccionen. Així, el paradigma de la sostenibilitat amb una visió holística s’erigeix 
com una base conceptual vàlida per entendre i treballar tots els temes paisatgístics.  

                                                 
1
 Director,  actualment en període d’excedència,  de l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) 
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La sostenibilitat paisatgística ha de ser quelcom innovador, que aprengui de les experiències 
passades però que articuli nous mecanismes, més dinàmics i participatius. El desafiament 
consisteix en donar el salt de la conservació passiva del territori a la gestió intel·ligent del mateix, 
dins del marc dels models de desenvolupament sostenibles. Per tal d’aconseguir-ho, és fa 
necessària, i els esdeveniments dels darrers anys ho evidencien,  la necessitat d'una nova cultura 
territorial que recuperi la perspectiva ecològica del territori, basada en els límits marcats per la 
biosfera i el respecte cap els recursos naturals, de manera que vagi lligada, o almenys no suposi un 
obstacle,  amb al desenvolupament de la resta de les dimensions de la sostenibilitat. (OSE, 2009: 
pàg. 25).  

En definitiva, el paisatge es presenta com un repte i una oportunitat per generar una nova 
cultura del territori, com un element clau per aconseguir una interacció harmoniosa entre societat 
i entorn natural, com quelcom que permet articular noves vies d’acció, gestió i ordenació, on tots 
els actor socials hi tenen un paper rellevant. En última instancia, es pot considerar la conservació 
del paisatge com un factor determinant, per no dir imprescindible,  per aconseguir  la sostenibilitat 
d’un territori. 

 

 
3. Marc comú d'actuació:Conveni Europeu del Paisatge 
 
Un dels aspectes claus a l'hora d'abordar el tema paisatgístic és el propi terme de paisatge. 

Aquest, tal com exposen Francesco Marangon2 i  Tiziano Tempesta3, assumeix, tant en el 
llenguatge comú com en el camp científic, significats diferents i sovint fortament contrastats entre 
ells. Per a uns és sinònim de “medi ambient” o bé “ecosistema”, i per a uns altres, en canvi, té un 
valor purament estètic i s’associa al concepte de panorama i de vista. (Marangon, F; Tempesta,  T, 
2009: pàg.80) 

Actualment, queda majoritàriament acceptada la definició del Conveni Europeu del paisatge, 
que entén el paisatge com una part de territori tal com la percep la població, el caràcter de la qual 
resulta de l'acció de factors naturals i/o humans i de les relacions que s'estableixen entre ells. 
(Consell d'Europa, 2000:art 1). Amb aquesta definició el paisatge passa a ser quelcom que abasta 
tot el territori, tant siguin espais naturals com urbans, de llocs singulars de gran bellesa o llocs 
comuns i degradats. El paisatge passa a ser considerat quelcom dinàmic i canviant,  on la percepció 
de la població hi juga un paper determinant. 

El Conveni Europeu del Paisatge (CEP), va ser signat  l'any 2000 a Florència. És el primer tractat 
a nivell internacional específicament de paisatge i posa les principals bases comunes per la seva 
protecció i gestió. L’any 2009 l'havien firmat 36 països. 

Pel Conveni Europeu del Paisatge, la gestió del paisatge implica acció, sempre des de una 
perspectiva sostenible, amb l'objectiu d'assegurar el manteniment del paisatge, així com canvis 
harmoniosos resultants del processos socials, econòmics i ambientals. (OSE, 2009: pàg. 60). Un 
dels trets més rellevants del Conveni és l'èmfasi de la participació ciutadana, els agents socials i les 
administracions en tot el procés d'implantació de les polítiques paisatgístiques. L’aprovació del CEP 
és un fet cabdal per entendre tots els estudis i polítiques que s’han dut a terme en els diversos 
països europeus, inclòs l’estat espanyol i les respectives comunitats autònomes.   
  
 

                                                 
2
 Professor del Departament de Ciències Econòmiques de la Universitat d’Udine (Itàlia) 

3
 Professor del Departament del Territori i de Sistemes Agroforestals de la Facultat d’Agricultura de la Universitat de 

Pàdua (Itàlia) 
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4. La percepció paisatgística i les ciències socials  
 

Com ja s'ha comentat en l’anterior apartat, un dels punts més destacats del Conveni Europeu 
del Paisatge és la importància atorgada a la participació ciutadana, els agents socials i les 
administracions en tot el procés d'implantació de les polítiques paisatgístiques. 

La necessitat d'implicar a la població en la presa de decisions en tot el que es refereix a la 
protecció, gestió i ordenació del paisatge ve determinada pel fet que, tal com afirma el mateix 
conveni “el paisatge és un element important de qualitat de vida de les poblacions”. Sent així 
perquè un entorn atractiu i harmoniós genera una agradable sensació de benestar que augmenta 
la qualitat de vida dels ciutadans. (Laboratori del Paisatge de Catalunya, 2010: pàg. 23) 

Els paisatges són fruit de l'evolució de molts d’anys on, a través del temps, s'han anat formant 
i caracteritzant. En aquest procés, els paisatges han anat agafant forma per a la interacció de 
l'home en el medi, en un procés de canvi lent però continu, on els valors identitaris i del paisatge 
evolucionen  conjuntament. Concloent, en poques paraules, que el paisatge està estretament lligat 
a la identitat d’un lloc, a la seva cultura i al seus valors. En aquest punt trobem que un dels 
principals problemes del desenvolupament econòmic dels darrers anys és que aquest ha incidit i, 
en darrer terme, també ha provocat una crisi en bona part dels paisatges europeus, generant 
paisatges de baixa qualitat amb els quals la població no s'identifica. És dins aquest marc que  el 
CEP apareix com una alternativa per intentar resoldre el conflicte entre desenvolupament 
econòmic i els valors culturals locals associats al paisatge. (OSE, 2009: pàg. 60). 

Per tal de capgirar la tendència negativa de pèrdua de qualitat paisatgística, en paraules de 
Pere Sala4, són molts els països europeus que han posat en funcionament  una sèrie de polítiques i 
estratègies sobre el tema del paisatge, les quals necessiten d'indicadors que descriguin, avaluïn i 
comuniquin sobre aspectes com el seu estat, l'evolució, el grau de conscienciació i la satisfacció 
paisatgística de la població, entre d’altres. Les institucions són cada cop més conscients de la 
necessitat de tenir un coneixement precís i rigorós d’aquests aspectes. Tanmateix,  aconseguir això 
no és un repte menor, tant per la complexitat del tema, com ja s’ha vist, com perquè tampoc 
existeix una unanimitat amb els criteris i els indicadors a utilitzar. Això és tant per tractar-se d’un 
àmbit d’estudi poc assentat on encara no hi ha unes directius tècniques fixades, com  pel 
component subjectiu que hi ha en el concepte de paisatge, el que provoca incloure en l’estudi 
elements no només quantitatius, sinó elements que permetin valorar i jutjar la part més subjectiva 
i de percepció (Pere, S. 2009: pàg. 111). Fet, per altra banda, no gaire comú en la tradició científica, 
on aquests elements han estat relegats en nombroses ocasions a un segon pla. 

Malgrat tot, aquestes dificultats han de ser vistes com quelcom inherent als estudis 
paisatgístics i, en general, en tot els estudis que es vulgui valorar quelcom perceptiu i d’opinió. 
Com bé exposa Pere Sala: “La definició de nivells de qualitat d’un paisatge, per exemple, esdevé 
una tasca molt complexa, per no dir impossible, atès que la majoria dels valors  responen a 
percepcions sensorials o emocions de la població subjectives i incommensurables, i requereix 
altres maneres d’observar el paisatge, basades en el coneixement de la percepció ciutadana.” 
(Pere, S. 2009: pàg. 118). Tot i la complexitat del tema, hi ha eines que ens permeten avaluar els 
aspectes subjectius. Així, des de la Sociologia, l’Antropologia o la Psicologia Social, hi ha un seguit 
d’instruments disponibles per tal de fer una anàlisi científica i rigorosa sobre les percepcions de la 
població. L’obtenció de dades a través de qüestionaris, entrevistes, tests o grups de discussió, 
s’escau com possibles solucions per entendre i avaluar la complexitat paisatgística. Per tant, en 
l’estudi del paisatge es fa necessària una perspectiva multidisciplinar, on les ciències socials, amb 
les seves tècniques d’investigació, han d’aportar tot el seu coneixement i experiències en estudis 

                                                 
4
  Coordinador tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.  
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d’aquesta mena.  
 
 
5. Introducció a la situació paisatgística a l’estat espanyol  
 
Espanya firmà el tractat del Conveni Europeu de Paisatge (CEP) l’any 2000, però aquest no va 

ser ratificat pel parlament fins el 26 de novembre de 2007 i no va entrar en vigor fins l'1 de març 
de 2008. Tot i la recent entrada en vigor del tractat, es pot apreciar en els últims anys un nombre 
creixent d'iniciatives, sobre tot en les comunitat autònomes,  que segueixen les línies indicades pel 
Conveni Europeu del Paisatge. 

En general les actuacions dutes a terme es poden classificar en tres línies, tal com fa 
l'Observatori de Sostenibilitat a Espanya: Inventari dels recursos paisatgístics, l'establiment 
d'instruments normatius i la consideració del paisatge en diversos instruments d'actuació 
pública.(OSE, 2009: pàg. 64).   

El següent quadre, elaborat per l'Observatori de Sostenibilitat a Espanya, mostra a trets 
generals, la situació de partida de cada comunitat autònoma en l’aplicació del CEP. S'ha de 
constatar que el quadre va ser publicat el 2008, per tant, la situació actual pot haver canviat 
respecte aquesta data.  

 

Taula 5.1: Situació de partida de les diverses CCAA en la implementació del Conveni Europeu del Paisatge. 
Font: OSE

5
 

 
A primer cop d’ull es pot veure com la situació de les CCAA autònomes en matèria 

paisatgística varia enormement en cada una d’elles. Això ho ha propiciat la transferència de les 
competències en matèria paisatgística i, alhora, el fet de no disposar d’un  mínim marc comú 
d’actuació a nivell nacional, el que fa difícil una anàlisi de la situació global.  Catalunya és una de les 
comunitats autònomes que més esforços ha fet en matèria paisatgística, sent font d’inspiració per 

                                                 
5
  Criteri 1: Reconèixer jurídicament els paisatges com element fonamental de l’entorn humà, expressió de la diversitat 

del seu patrimoni comú cultural i natural i com a fonament de la seva diversitat  

Criteri 2: Definir i aplicar en matèria del paisatge polítiques destinades a la protecció, gestió i ordenació del paisatge 

mitjançant l’adaptació de les mesures oportunes.  

Criteri 3:  Establir procediments per a la participació pública, així com autoritats locals i regionals i altres parts 

interessades en la formulació i l’aplicació de les polítiques en matèria paisatgística. 

Criteri 4: Integrar el paisatge en polítiques d’ordenació territorial i urbanística i en les seves polítiques en matèria 

cultural, ambiental, agrícola, social i econòmic, així com  qualsevol altre que tingui un impacte en el paisatge.   
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moltes altres CCAA.  L'aprovació de la Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de juny de 
2005, la creació de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i l’elaboració dels Catàlegs del Paisatge, 
com les Cartes del Paisatge, són algunes de les iniciatives més importants que s’han dut i s’estan 
duent a terme.   

Les Illes Balears tenen la diferència, en relació a altres CCAA, que són els propis Consells 
Insulars que tenen les competències en ordenació del territori i, en conseqüència, en paisatge. Per 
tant, la situació paisatgística d’aquesta comunitat autònoma s’ha d’observar a nivell insular. En 
aquest cas concret, es farà de Menorca, àmbit d’estudi d’aquest treball. 
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Bloc II: contextualització 
 

 

6. Contextualització: Menorca 
 
A continuació es realitzarà una descripció general de l’illa de Menorca per tal de 

contextualitzar el present treball i ajudar a comprendre millor algun dels seus apartats, 
especialment el qüestionari i les respostes obtingudes. A part, també s’exposen alguns dels trets 
més importants en la configuració del paisatge menorquí. Els aspectes més rellevants que s’ha 
cregut convenient destacar són: la situació geogràfica, l’orografia, la geologia, el clima, la 
biodiversitat, i alguns aspectes socials, com la divisió territorial, una evolució sociodemogràfica i 
l’economia.  

 
 
6.1. Situació geogràfica: 
Menorca és una illa situada al Mar Mediterrani Occidental. Es tracta de  l’illa més oriental i 

meridional de l'arxipèlag Balear. La superfície total, comptabilitzant l’illa i els petits illots que 
l'envolten, és de 694 km2. La distancia màxima de l’illa és de 51 km. D’ampla aquesta arriba als 
21km, però té una mitjana de 13km. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Orografia i geologia:  
Menorca, tot i pertànyer a les Balears, té trets característics que la diferencien de les altres 

illes. Un d’ells és que es tracta d’una illa sense sistema muntanyós. El Toro, amb 358 metres, 
constitueix el punt més l’alt, seguit de S’Enclusa i Santa Àgueda amb uns 260 metres.  Tot i així,  
Menorca no es pot considerar plana en el sentit estricte ja que, en bona part del seu territori, hi  
predominen els petits altiplans que li donen una forma ondulada. Les principals planícies de l’illa 
les trobem en la zona de Ciutadella i de Sant Lluis, mentre que el centre i nord de l’illa 
constitueixen l’àmbit més accidentat. Els barrancs, situats al sud,  i els penya-segats al voltant de 
bona part del litoral, constitueixen elements que trenquen amb la suavitat del territori illenc.   

  
Geològicament el sòl de Menorca és divideix en dues unitats ben diferenciades, Tramuntana i 

Migjorn. La zona nord és on es troben els materials més antics de les illes Balears, on es conforma 
un mosaic entre els materials primaris i secundaris. Es tracta d’una regió fortament erosionada per 

Imatge 6.1: Ubicació Menorca   Font: Menorca.net Imatge 6.2: Menorca   Font: google earth 
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la força del vent i del mar, de materials diversos com llossella , gressos, roques calcàries, 
dolomítiques i algun material volcànic, els qual provoquen que en la zona hi predomini un color 
fosc. També s’hi troben grans penya-segats i una costa molt retallada on hi destaquen nombroses 
entrades de mar, com  cala Viola i el port de Fornells, i sortints de roca, com el cap de Cavallaria.  

Per altra banda, el sud es composa de materials calcaris de constitució miocènica més recents, 
de l’era terciària. De materials permeables i relleu suau on les corrents d’aigua provinents de la 
zona septentrional han anat format profunds barrancs que constitueixen un dels elements més 
característics de l’illa.  El litoral, més homogeni, conté grans platges d’arena fina i penya-segats.  

 
  

 
 

 
 
6.3. Clima:  
Menorca té un clima típic mediterrani amb hiverns suaus i estius càlids amb un temperatura 

mitjana de 16,8 graus, que oscil·la entre una màxima de 30 graus a l’estiu i una mínima de 8 graus 
a l’hivern. Tot i l’absència de temperatures extremes, l’elevada humitat de Menorca potencia la 
sensació de fred i de calor tant  a l’hivern com a l’estiu, sent la xafogor un dels trets més 
particulars. 

La precipitació mitjana anual és de 600mm. Aquesta recau majoritàriament en la tardor i 
l’hivern, sent típics els grans ruixats o pluges torrencials, coneguts com gota freda, al final de 
l’estiu. Dins la pròpia illa existeixen diferències pluviomètriques destacables, mentre a la part nord-
est arriba als 666mm/anys, en zones del sud- oest es queda en 435mm/any. Hi ha una important 
variació interanual amb llargs períodes de sequera repartits irregularment al llarg dels anys.  

Una de les característiques més importants del clima menorquí és el vent, fins al punt que es  
conèix Menorca com “l’illa del Vent”. El vent predominant a l’illa és el del nord que es coneix com a 
Tramuntana. Aquest amb una mitjana de 187 dies a l’any  és un dels elements més influents en el 
modelatge característic de la vegetació del nord de l’illa i del seu paisatge. Això és degut a que el 
vent transporta les sals marines que actuen com element corrosiu que crema les puntes de les 
plantes.  

 

Mapa 6.1: mapa geològic de l’illa de Menorca        Font: OBSAM 
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6.4. Biodiversitat:  
Menorca, amb els 700km2, gaudeix d’un gran patrimoni natural i d’una gran biodiversitat.  Les 

illes des del punt de vista biòtic són d’especial interès per considerar-se com a laboratoris per a la 
formació de noves especies. L’aïllament a que estan sotmesos aquests territoris afavoreix que les 
especies evolucionin de manera diferenciada a la resta del continent. Així, a Menorca, es poden 
trobar  diversos endemismes, com la Sargantana balear (Podarcis lilfordi). (imatge 6.7)  

Concretament, Menorca compta amb més de 550 especies d’animals vertebrats, de les quals 
150 són endèmiques. Les aus ocupen un lloc important dins la fauna menorquina, concentrades 
sobre tot en les zones humides com la de l’Albufera des Grau o el port d’Addaia. Tots els mamífers 
existents a l’illa són  d’espècies introduïdes per l’esser humà, i totes, a part del conill, estan 
protegides.  

La flora esta formada per més de 1200 especies, de les que un 7% són endèmiques. En 
general, pel clima mediterrani predominen les plantes de fulla perenne, amb una flora 
marcadament primaveral. L’arribada de noves especies, provinents d’altres ambients i 
considerades invasores, constitueix un del principals perills en la conservació de la  flora 
autòctona. Uns dels exemples més paradigmàtics el trobem en l’espècie anomenada popularment 
“Patata Frita” (Carpobrotus edulis).(imatge 6.6.)  

Menorca també compte amb un gran diversitat d’espècies en el fons marí, des de peixos a 
invertebrats, sent la Posidònia oceànica, fanerògam marí autòcton de la mediterrània, una de les 
més importants i més protegides, per la seva funció regeneradora i preservadora de sorra de les 
platges i per ser l’hàbitat de gran quantitat d’espècies marines.  
  

 
 

Imatge 6.3: Vent de tramuntana a la costa nord  

 
Imatge 6.4: Vegetació modelada a causa del vent    

Font: CC’09 

 

Imatge 6.5: Socarrell 

(Anthyllis hystrix) 
Imatge 6.6: Patata Frita  

(Carpobrotus edulis) 
Imatge 6.7: Sargantana 

Balear (Podarcis lilfordi) 

Imatge 6.8: Milà 

(Milvus Milvus) 
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6.5. Divisió territorial:  
Menorca està dividida en 8 termes municipals: Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Migjorn Gran,  

Ferreries, Maó, Mercadal i Sant Lluís. Maó i Ciutadella són el nuclis poblacionals més grans.  
 

 
 
 

 

 

A part dels ajuntaments municipals, Menorca disposa d’una institució d’autogovern: El Consell 
Insular de Menorca (CIM). La institució exerceix, segons les competències, un poder legislatiu (Ple 
del Consell) i executiu. I entre les competències a nivell insular disposa la d’ordenació del territori, 
agricultura, turisme, entre d’altres, que tenen una incidència directe en tot el referent al paisatge 
menorquí i en la Reserva de Biosfera.   

 
6.6. Breu evolució  històrica, econòmica i demogràfica. 
L’illa de Menorca ha experimentat grans transformacions en els darrers 50 anys. En moltes 

ocasions, aquestes transformacions han canviat la fisonomia de l’illa, al mateix temps que han 
canviat la manera de veure i entendre la vida dels propis menorquins.  

Si analitzem l’evolució demogràfica de Menorca, observem que el boom del creixement 
poblacional començà a partir dels anys 60 i s’accentuà cap els 90. A principi de segle la població 
menorquina era de 37.000 persones, mentre que en els anys 50 havia augmentat amb 5.000 
persones arribant als 42.000 habitants. En aquella època l’economia es basava en una economia de 
subsistència destinada bàsicament a l’agricultura i, en menys mesura, a la pesca i a la industria. Tot 
això canvia a partir dels anys 60, seguint la dinàmica del conjunt de l’estat espanyol.  

Així, entre els anys 1960-1975, Menorca evolucionà cap a un creixement del sector industrial, 
diferenciant-se de la resta de les illes més enfocades cap el sector turístic. Aquest esdeveniment 
està influït pel fet que Menorca era considerada un punt militar estratègic. A la llarga, això es 
convertirà en un dels aspectes claus que farà que Menorca pugui conservar bona part del seus 
patrimoni natural. En aquesta època la població augmenta fins els 50.000 habitants, però en 
general  Menorca segueix conservant la seva fisonomia intacta.  

Tot això canvia a principis dels 80 quan Menorca, amb 10 anys de retard respecte a les altres 

Mapa 6.2: Divisió municipal i població de dret a Menorca 2008 

Font: OBSAM 
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illes,  es comença a especialitzar en el turisme, deixant de banda un sector industrial en crisi. Això 
produeix una gran expansió econòmica, la qual provoca un augment considerable de la població, 
gràcies sobre tot a l’arribada de persones de fora de l’illa que venen en cerca de llocs de treball. 
(Fullana, A. 2005).  La construcció d’hotels i urbanitzacions a peu de platja també es dispara. La 
societat civil menorquina  aconsegueix paralitzar importants projectes urbanístics i preservar part 
del seu entorn natural, un dels exemples més paradigmàtics és el de la urbanització a l’Albufera des 
Grau, futur parc natural de l’illa. Però, en terme generals, Menorca experimenta una gran 
transformació econòmica, demogràfica i paisatgística  

Aquest procés s’accentuà en la dècada dels 90. La població es dispara, experimentant un 
augment del 40% entre el 1996 i el 2010 passant de 67.000 persones a més de 94.000. El creixent 
desenvolupament econòmic i poblacional comença a  provocar una forta pressió tant en el medi 
com en els recursos naturals de l’illa. En aquest període el sector turístic està completament 
desenvolupat i ha desbancat als altres sectors econòmics de l’illa, perdent així bona part del teixit 
industrial i agrícola.  

El reconeixement de Menorca, el 1993 com a Reserva de Biosfera, i la creació en el 1995 del 
Parc Natural de l’Albufera des Grau, són punts claus  que confirmen i assenten les bases per tal que 
Menorca prengui consciència de la importància d’un desenvolupament econòmic diferent, que 
combini creixement econòmic amb la preservació de  l’entorn.  

 

6.7. E 

conomía:  
Actualment, el 76% de l’economia menorquina prové del sector serveis, amb un gran pes del 

sector turístic, el qual, poc a poc, va guanyant terreny als altres sectors econòmics. El model 
turístic predominant és el de “sol i platja” concentrat en els mesos estivals provocant una forta 
pressió humana a l’illa, sobretot en el més d’agost. A l’estiu la població arriba a duplicar-se arribant 
gairebé a les 190.000 persones.  

El sector industrial, que aporta al voltant d’un 6% de l’economia, encara conserva algunes de 
les seves tradicionals industries com puguin ser el sector del calçat i el sector formatger amb 
denominació d’origen.  En l’actualitat s’estan fent esforços per tal de conservar-lo i potenciar-lo.  

El sector agrícola, tot i el pes petit que representa en l’economia, al voltant del 2,5% , té una 
importància cabdal dins el context socioeconòmic i ambiental de l’illa, ja que exerceix una gran 
influència en gran part del territori i juga un paper molt rellevant en el modelatge del paisatge 
menorquí i en el manteniment de la biodiversitat. (OBSAM, 2009) 
 

 

7. Menorca: trets paisatgístics principals. 
 

L’illa de Menorca presenta unes característiques típiques del paisatge Mediterrani, del qual 
conté totes les seves tipologies paisatgístiques, menys la de muntanya. La diversitat geològica, la 
influència climatològica del vent i de la mar i l’acció continuada de l’home a través del segles, ha 
anat conformant el paisatge de Menorca, fent que en poc més de 700km2 es pugui gaudir d’una 
gran diversitat paisatgística. Així, dins l’aparent predomini del paisatge agroforestal, anem trobant 
multitud de racons i petits espais ben diferenciats amb una gran varietat de formes naturals.   

 
 A continuació, s’exposen els principals trets paisatgístics de Menorca i les seves tipologies per 

tal d’intentar donar una visió general de la composició i diversitat paisatgística de l’illa.  
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7.1. Paisatge litoral 
El litoral menorquí constitueix un dels elements més emblemàtics de l’illa.  Aquest es presenta 

amb gran diversitat de formes i aspectes. Es comenten, en línies generals, els més importants.  
 Per una banda les platges i cales representen un dels  principals atractius, tant per la població 

menorquina, com per als turistes que visiten l’illa. Aquestes es distribueixen per tota la costa 
menorquina, encara que hi trobem diferencies, per exemple,  en el sud són característiques les 
platges d’arena fina, allargades i envoltades de bosc, predominantment pinar, les quals  en 
nombroses ocasions acaben confluint en la desembocadura d’un barranc. Al nord, en canvi, 
destaquen les platges d’arenes més groguenques, amb entorns argilosos i rocosos, més àrids,  com 
puguin ser Cala Pilar (imatge 7.1) i Cala Tortuga (imatge 7.2), predominantment envoltats de 
vegetació costanera baixa, com matolls.  

Un fet remarcable que distingeix Menorca de molts altres indrets turístics de la mediterrània 
és que conserva bona part de les seves platges verges, arribant aquestes a constituir gairebé  un 
70% del seu total.   

 

 
 
 

Bona part de la costa menorquina és rocosa, amb un predomini dels  penya-segats, els quals  
modelats per l’erosió del mar i del vent, representen bona part del litoral menorquí, amb especial 

Imatge 7.2: Cala Tortuga  

 

Imatge 7.3: Macaralleta  

 

Imatge 7.4: Arenal d’en Castell  

 

Imatge 7.1: Cala Pilar 
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incidència a migjorn. Tot i que, en un primer cop d’ull, tinguin una semblança amb quelcom 
desèrtic, els penya-segats presenten una gran riquesa d’espècies endèmiques que s’han sabut 
adaptar a les condicions adverses que presenta aquest tipus de paisatge. Així, el socarrell sorgeix 
com una de les més emblemàtiques. Conjuntament, el litoral rocós serveix d’hàbitat per 
nombroses aus rapinyaires i marines.  

En alguns casos, a ran dels penya-segats, es formen platges de pedres arrodonides i llises per 
l’erosió del mar, anomenats “macs”, que formen els coneguts “macars”. 
 

 
  
7.2. Paisatge rural: 
El paisatge agrari menorquí presenta algunes diferències respecte a les altres illes de les 

Balears. Les terres de conreu es destinen bàsicament al cultiu de farratge de secà, com la civada i 
l’ordi, orientat a l’alimentació del bestiar, principal font d’ingressos del camp de Menorca, el qual  
pastura lliurament per les tanques.  

L’entorn rural menorquí es configura sobre un mosaic agroforestal, delimitat per una gran 
retícula de parets seques6 que conjuntament conformen un dels elements més típics i simbòlics del 
paisatge de Menorca. La paret seca, compleix una doble funció, per una banda neteja el camp de 
pedres i, per l’altre, protegeix els cultius del vent.  

Un dels altres trets característics de l’entorn rural són les cases de camp, anomenades “llocs”, 
que dispersament van ocupant bona part del territori de l’illa. Aquests, segueixen un tipologia 
arquitectònica tradicional, on predomina la construcció en marès i el color blanquinós de les cases 
pintades amb calç.  

 

                                                 
6
 Tècnica constructiva amb pedres  en que no s’utilitza cap element que les fixi com pugui ser argamassa o ciment. 

Imatge 7.5: Penya-segats de Punta Gallamina  

 

Imatge 7.6: Macar d’Alfurinet  

 

Imatge 7.7: Camp de Menorca  
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7.3. Paisatge natural d’interior 
Tot i que, el litoral és la part més coneguda de l’illa, Menorca gaudeix també de diversos 

entorns naturals situats en el seu interior. Entre ells, destaquen els boscos,  els barrancs i les zones 
humides.  

El boscos, situats majoritàriament a l’interior de l’illa, encara que en ocasions també arriben 
fins el litoral, sobre tot en tot el migjorn central, ocupen una tercer part del territori illenc. Els 
boscos propis de Menorca són l’alzinar (Quercus ilex) i l’ullastrar (Olea europaea), encara que 
l’arbre predominant és el pi blanc (Pinus halepensis), que poc a poc, s’ha anat estenent sobre el 
territori insular.  
 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La geologia calcària de la zona de migjorn ha facilitat la formació d’un elevat nombre de solcs 

profunds excavats per l’aigua. Aquests grans solcs, amb parets que poden arribar als 40 metres 
d’alçada, s’anomenen barrancs i formem un dels ecosistemes més peculiars de Menorca (OBSAM, 
Paisatge.obsam.cat), constituint alhora un dels habitats ecològics més importants.  

Imatge 7.8: Camp de Menorca  

 

Imatge 7.9: Camp de Menorca 

 

Imatge 7.11: conreu rodejat de bosc  Imatge 7.10: zona boscosa de Menorca 
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Les zones humides són un dels ecosistemes més rics de l’illa, els quals alberguen una gran 

diversitat de vegetació i fauna. Concentrades majoritàriament al nord de l’illa per la 
impermeabilitat dels terrenys, en trobem de diversos tipus, com torrents, maresmes, salines, 
basses temporals i artificials.  La zona humida més important és l’Albufera des Grau  (imatge 7.14), 
una llacuna d’uns 70ha de superfície, que constitueix el nucli central de l’únic parc natural de 
Menorca.  

   

 
 
7.4. Paisatge urbà 
El paisatge urbà tradicional de Menorca el trobem en els seus principals nuclis de població, 

amb un predomini de cases blanques, normalment de planta baixa amb primer pis. Aquests van 
conservar la seva fisonomia típica fins el començament del boom econòmic i poblacional que va 
viure l’illa a partir dels anys 60. Així, en els darrers anys, els petits nuclis de població s’han anat 
estenent seguint una arquitectura convencional similar a altres llocs. El centre històric de 
Ciutadella i la seva catedral, els mercats de peix i els ports de Maó, Ciutadella i Fornells, 
constitueixen alguns dels elements més emblemàtics del paisatge urbà de l’illa. Un altre element 
urbanístic, que ha proliferat amb rapidesa en les darreres dècades, són els polígons industrial que, 
situats en tots els municipis, rompen amb la harmonia tradicional del paisatge menorquí.  

Per altra banda, els petits pobles de pescadors de la costa, han donat pas a nombroses 
urbanitzacions, amb grans hotels i xalets. Aquestes es caracteritzen no per una construcció 
densificada, sinó més bé per una urbanització dispersa de xalets al llarg de la costa sense un nucli 
de connexió. En alguns llocs, aquests noves urbanitzacions han seguit amb el model d’arquitectura 
tradicional de Menorca, en altres segueixen el model de urbanització turística recurrent a 
qualsevol altre lloc.  

 

Imatge 7.13: Barranc d’Algendar 

 

Imatge 7.12: Barranc d’Algendar 

 

Imatge 7.14: Albufera des Grau 
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7.5. Paisatge patrimonial:  
 La petjada humana al llarg de la història ha deixat en el paisatge una gran riquesa en 

monuments arqueològics, construccions etnològiques  i construccions defensives. Construccions 
que han estat respectades, en gran part, fins a principis del segle passat quan a causa del gran 
creixement experimentat es va comença a malmetre part dels elements patrimonials. No va ser 
fins a finals de segle, amb la presa de consciencia de part de la societat sobre la importància de 
conservar el patrimoni, que  van gaudir d’un cert tipus de protecció. 

 Els primers habitants de Menorca, fa més de 3000 anys, han deixat nombroses construccions 
dispersades per tot el territori menorquí. A dia d’avui es tenen catalogades més de 1000 restes 
arqueològiques, entre les que destaquen els talaiots i taules, construcció amb pedra que només 
s’han trobat a l’illa (les taules). Situades dins poblats, es creia que servien per fer rituals religiosos, 
encara que no hi ha cap teoria establerta com oficial. A part, Menorca també disposa d’importants 
necròpolis, com la de Calescoves i la de Cala Morell.    

 

  
 
 
Els bens etnològics són també un element clau en la configuració del paisatge menorquí. Entre 

ells destaca la paret seca, considerada la infraestructura més gran de l’illa, arribant als 11.000km 

Imatge 7.15: Ciutadella 

 

Imatge 7.16: Es Grau 

 

Imatge 7.17: Poblat talaiòtic de Trepucó 

 

Imatge 7.18: Necròpolis de Calescoves 
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de llargada. Aquesta paret delimita tot el camp menorquí en petites parcel·les. A part, també es 
troben els casats de lloc, pous , aljubs, barraques de bestiar, eres, repartits en bona part del 
territori rural. Menys nombrosos, però igualment coneguts i simbòlics del paisatge de Menorca, 
són els fars, els molins, casetes de vora mar, les sínies i les pedreres de marès d’on s’extreia, i 
encara s’extreu, per a la construcció d’alguns d’aquest bens etnològics.  
 

 
 
 

 
 
Històricament, a partir de la consolidació naval al mar mediterrani, Menorca ha estat terra 

d’invasions. Els musulmans, francesos, anglesos, entre d’altres, han deixat part de  la seva 
empremta en la fisonomia menorquina. Destaquen sobre tot les construccions defensives que 
trobem en tot el litoral menorquí com les torres de defensa (S.VII) i els  blocaus i trinxeres (la 
majoria de principis i mitjan segle passat). També són importants les grans fortificacions com la 
Mola, construïda en temps d’Isabel II, i altres construccions com el Castell de Sant Felip i Santa 
Àgueda.  

Imatge 7.21: Paret seca 

 

Imatge 7.22: Pedrera de s’Hostal 

 

Imatge 7.20: Lloc des Molí de Dalt 

 

Imatge 7.19: Far de Favàritx 
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8. Menorca i la sostenibilitat: reptes d’una Reserva de Biosfera. 
 
 Com ja s'ha comentat anteriorment, l’illa de Menorca fou declarada Reserva de Biosfera per 

la UNESCO l'octubre de 1993, atenent a l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el 
desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del 
patrimoni i del paisatge. En general,  pertànyer a una Reserva de Biosfera implica seguir un 
desenvolupament sostenible, tant per l'activitat humana com per l'explotació dels recursos 
naturals i culturals. (CC’s, 2009: pàg 2) Això ha propiciat una major protecció del seu territori amb 
la cerca d'activitats compatibles amb la conservació de l'entorn.   

En concret, les reserves de biosfera han de complir tres funcions complementàries: “una 
funció de conservació per protegir els recursos genètics, les espècies, els ecosistemes i els 
paisatges; una funció de desenvolupament amb la finalitat de promoure un desenvolupament 
econòmic i humà sostenible i una funció de suport logístic per donar suport i promoure les 
activitats d’investigació, de formació i d’observació permanentment relacionades amb les activitats 
d’interès local, nacional i mundial encaminades a la conservació i el desenvolupament sostenible”.  
(PTI, 2003. pag 315) 

  
Menorca disposa de diferents figures de protecció, que a través dels anys han fet augmentar 

la superfície protegida. A continuació s’exposen les més rellevants: 
- Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI)i Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP). 
- Declaració de la Reserva de Biosfera.  
- Parc Natural de s’Albufera des Grau. Aprovat el 1995 i ampliat el 2004 
- Reserva Marina del nord de Menorca 
- Aprovació del Pla Territorial Insular.  
- Espais de la Xarxa Natura 2000.  

 
 
 
 
 
 

Imatge 7.23: Torreta de Tramuntana 

 

Imatge 7.24: Fortalesa La Mola 
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A continuació, en la figura 8.1 i mapa 8.2 , es pot observar gràficament aquesta evolució. 
 

 
Figura 8.1: Evolució històrica del percentatge de superfície protegida entre els anys 1984 i 2008 

Font: SIG OBSAM 

 
 

 
Mapa 8.2: Figures de protecció de Menorca 

Font: www.bioesferamenorca.org 

 
Malgrat l’augment de les zones protegides, Menorca ha de superar grans reptes per 

aconseguir un desenvolupament sostenible. L’abandó del camp i de la industria han augmentat la 
dependència econòmica de l’illa cap el turisme que, tradicionalment, és un sector que va lligat a 
una gran destrucció del territori i de recursos naturals. L’abandó del camp comporta, a més, la 
degradació i la pèrdua de molts elements que han anat conformant el paisatge i la identitat 
menorquina durant els segles. El predomini d’una agricultura intensiva, així com l’augment de la 
pressió antròpica, han generat una sobreexplotació dels recursos naturals i un empobriment dels 
ecosistemes de l’illa. Un dels casos més greus és la contaminació per nitrats dels aqüífers de la 
zona est de Menorca.  

Tanmateix, tant des de la societat civil com des de les administracions, s’ha dut i es duen a 
terme diferents iniciatives encaminades a aconseguir un desenvolupament més equilibrat entre 
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economia i territori. Així, en els darrers anys, s’han vist esforços per incentivar un canvi del model 
turístic tradicional de “sol i platja” cap a un model de turisme natural més respectuós en l’entorn. 
Evidentment, el canvi aquest ha de ser gradual, el  que comporta que, segurament, durant un gran 
període de temps  convisquin els dos models conjuntament. Aquest canvi de tendència fa que cada 
cop siguin més les iniciatives i ofertes, des de els diferents sectors,  que ofereixen unes activitats on 
el contacte amb la naturalesa és el principal reclam. És fàcil veure cada cop més persones realitzant 
activitats no perjudicials – o no tant com altres- amb l’entorn com la bici, senderisme,  kayac o 
muntar a cavall.  

L’obertura del Camí de Cavalls, després de molt anys de reivindicacions per part de la societat 
menorquina, vol convertir-se en el referent d’aquest canvi de model, on persones interessades en 
caminar i gaudir de la natura puguin venir a Menorca a recórrer aquest camí de 186 km de llarg 
que permet des de fa 2 anys donar la volta sencera a l’illa.   

En els darrers anys, també s’han vist esforços per part de les administracions per donar suport 
i donar un impuls a l’agricultura ecològica, aquest s’ha fet principalment a través del contracte 
agrari de reserva de biosfera,  fet que ha provocat l’augment considerable de les terres agrícoles 
destinades a aquest tipus de cultiu.  

 
Tot i les iniciatives realitzades, en línies generals, si Menorca vol aconseguir un 

desenvolupament sostenible és necessari que tingui una visió clara, coherent i continua de tot el 
territori, on totes les actuacions i polítiques dutes a terme caminin cap a la mateixa direcció. És a 
dir, Menorca ha de tenir una visió global i conjunta del seu territori. El paisatge, com element 
integrador del medi social i natural, ha de tenir un paper rellevant en tot aquest procés, el qual, a 
més,  ha de ser considerat com un indicador ambiental i social que s’ha de saber interpretar. Per tal 
que això sigui així és imprescindible disposar d’informació i coneixement de tots els aspectes que 
afectin al paisatge i la seva evolució.  

En definitiva, Menorca, com Reserva de Biosfera, té el repte de cuidar i preservar el seu 
territori, al mateix temps que ha de progressar econòmicament i socialment. La sostenibilitat 
paisatgística és un tret clau en la consecució d’aquest propòsit. Això no significa, com diu Joan 
Nogué7, paralitzar la transformació del paisatge, sinó actuar en el caràcter de la seva intensitat. És 
a dir, l’evolució del paisatge menorquí ha de seguir,però de manera suau i continua, sense canvis 
bruscs que alterin la seva fisonomia i avançant en la direcció de conservar i millorar la seva 
qualitat. S’ha de canviar la tendència generalitzada on es pugui alterar, modificar e intervenir sense 
que això suposi destruir. El paisatge s’ha d’anar transformant sense trencar-ne el seu caràcter, 
sense eliminar-ne el trets històrics, que són els elements que donen identitat a un lloc.  

 
 
9. Menorca: Actuacions paisatgístics.  
 
A Menorca, igual que molts altres indrets, s’han  dut i s’estan duent a terme diversos projectes 

relacionats amb el paisatge: L’any 2004 es va organitzar per part de l’OBSAM i Sa Nostra l’exposició 
El paisatge a Menorca, conjuntament amb una sèrie de conferències i taules rodones sobre la 
mateixa temàtica. El 2005 es va portar a terme el Vè Congrés de la Coordinadora de Centres 
d’Estudi de Parla Catalana (CCEPC), dedicat al paisatge i a la labor portada a terme per 
l’Observatori del Paisatge a Catalunya. En el 2008, es va produir una altra exposició anomenada 
Arquitectura i paisatge. A part, l’OBSAM disposa dins la seva web d’una secció, anomenada 
Laboratori del paisatge, dedicada als temes paisatgístics, on es recullen els principals estudis, 

                                                 
7
 Director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya 
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treballs o conferències referents al paisatge de Menorca. (Marí, S. 2008: pàg. 422-423). 
Actualment, El Consell Insular, finançat per la Fundació Biodiversitat, està duent a terme un 
projecte sobre paisatge que inclou jornades, publicacions i estudis de camp sobre temes 
paisatgístics, dins els qual s’inclou el present treball.  

 
Tanmateix, on s’observa una major incidència del que ha suposat el Conveni Europeu del 

Paisatge (CEP) a Menorca és en el Pla territorial insular (PTI). El pla concedeix a l'ordenació del 
paisatge un paper vertebral dins tot el conjunt del model d’ordenació territorial insular, sent el 
manteniment de la qualitat paisatgística i de la imatge de Menorca, des de la consideració del 
paisatge com a patrimoni, recurs i senya d’identitat,  un dels seus objectius principals. (PTI, 2003: 
pag 374) 

El model territorial que el PTI proposa per a Menorca està guiat, en matèria de recursos 
naturals i paisatge, pels següents principis inspiradors: 

 superació de la idea del medi físic i del paisatge com mers suports d'activitats humanes. 

 l'enteniment dels recursos naturals i del paisatge com eixos vertebrals del sistema 
d'ordenació insular, propiciant i potenciant des de la perspectiva territorial la seva conservació i 
gestió activa, en la línia conceptual, metodològica i estratègica de les Reserves de biosfera. 

 Manteniment de la personalitat geografia de Menorca des d’un punt de vista biofísic, 
ecològic, d'estructura territorial i cultural. (OSE, 2009: pàg. 82; PTI, 2003, pàg. 128) 
 

El PTI, a part de tenir present en tot moment una sensibilitat paisatgística en la que es 
considera el complex sistema de relacions naturals i antròpiques del territori, divideix Menorca 
amb 24 unitats de paisatge segons la seva tipologia.  

 

Mapa 9.1: Unitats del Paisatge de Menorca 

Font: Consell Insular de Menorca 

 
Tot i el gran avanç que suposa en matèria paisatgística el PTI, sobretot en el terreny teòric, encara 
queda molta tasca per endavant per tal de complir amb tots els punts del Conveni Europeu del 
Paisatge. 
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Bloc III: Justificació i objectius 
 
 

10. Justificació i motivació de l'estudi. 
 
A l'hora de plantejar un tema pel Treball Final de Màster (TFM), només tenia dues coses 

clares: la primera que hauria de ser un treball que tingués alguna utilitat pràctica, és dir, que no fos 
un TFM que un cop finalitzat acabés en un calaix. L'altre cosa és que el treball i el tema haurien 
d'estar enfocats sobre Menorca. Així, per una banda, poder aprofundir en el coneixement de la 
meva terra, i per l'altra, familiaritzar-me en les diferents organitzacions acadèmiques, 
administratives i associatives que puguin estar relacionades amb el meu àmbit d’estudi. 

Així, ja en un primer moment, em vaig posar en contacte amb l'Observatori Socioambiental de 
Menorca (OBSAM), organització que fa bona part dels estudis socials, medioambientals i de 
sostenibilitat de l'illa, per tal de conèixer les principals línies de treball que estaven duent a terme. 
Després de vàries reunions, un cop exposats els diferents temes en que estaven treballant i que 
eren del seu interès, em vaig decidir pel tema del paisatge, concretament de la percepció social del 
paisatge per part de la població, ja que  a part de ser un tema d’interès personal,  combinava tant 
els coneixements obtinguts en la Llicenciatura de Sociologia, com els coneixements adquirits en  el  
Màster en Sostenibilitat. 

 
El paisatge constitueix un dels aspectes més emblemàtics de Menorca. Són molts els esforços 

que s'han fet al llarg del temps per intentar preservar-lo, però, fins aquests moments, els esforços 
s’havien fet, per una banda, a través de les reivindicacions de la societat civil i, per l'altra, a través 
de les diferents administracions i els seus tècnics. Tot i la tasca feta, han estat poques les ocasions 
en que la població menorquina ha expressat les seves preferències en qüestions paisatgístiques 
perquè les administracions les tinguessin en compte en la presa  de decisions polítiques. 

Tant el Conveni Europeu del Paisatge, com el Pla Territorial Insular, aporten les bases teòriques 
sobre la importància de la participació de la població en aquest tema. El present treball vol ser un 
primer impuls d’aquest tipus d'estudi a Menorca, és a dir, vol establir un primer contacte amb 
l'opinió dels menorquins sobre el seu paisatge. El coneixement obtingut servirà per tenir una base 
de referència sobre el tema per tal que, l'administració i altres organismes, puguin anar treballant 
en aquesta matèria tenint present les preferències i preocupacions paisatgístiques de la població. 
Tot això, ha d'ajudar a millorar-ne la gestió, l’ordenació i la protecció, per tal de que Menorca pugui 
seguir avançant cap a un desenvolupament sostenible. 

 
El present estudi, compta amb l'interès de l’OBSAM i del Consell Insular de Menorca, el qual 

esta duent a terme un projecte paisatgístic més ampli dins el qual s'emmarcarà el treball realitzat. 
D'aquesta manera s'ha rebut suport logístic i institucional tant des del Consell Insular com, 
sobretot, de l'OBSAM. 
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11.Objectius 
 
Generals: 

El principal objectiu del treball és conèixer la percepció general que té de la població 
menorquina vers el seu paisatge i el grau de coneixement sobre aquest. L’estudi vol posar unes 
bases generals sobre les preferències, inquietuds i opinions paisatgístiques dels habitats de l’illa.  

 

Específics:  

1. Obtenir el grau de reconeixement del paisatge de Menorca per part de la població. 

2. Conèixer les preferències paisatgístiques de la població, és a dir, quins són els llocs 
preferits i que agraden més i el perquè.  

3. Valoració de les diferents tipologies de paisatge existents a Menorca 

4. Percepció sobre l'evolució del paisatge al llarg del temps i les perspectives de futur. En 
altres paraules, si es percep l’evolució del paisatge com a negativa, positiva o igual. 
Conjuntament amb els principals factors que han provocat aquest tipus d’evolució.  

5. Saber el grau d’importància que ha de tenir la protecció del paisatge. Es vol conèixer si 
la població menorquina creu important augmentar o no la protecció a l’illa i el grau de 
prioritat que això ha de tenir. 

6. Conèixer el principals punts o elements negatius del paisatge menorquí. Quines són les 
coses concretes o generals que la població percep com negatives en el paisatge de 
Menorca.  
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Bloc IV: Metodologia 
 
 
12. Metodologia 
 
S’ha optat per una metodologia quantitativa a través de qüestionari com la més idònia per 

aconseguir els objectius previstos en el present estudi. Cal recordar, que la intenció de l’estudi és 
conèixer les percepcions generals de la població de Menorca, per tant es necessita una mostra 
representativa de la població que viu a l’illa.  

12.1 Fitxa tècnica: 
Univers de l'estudi:  Inclou totes les persones  majors de 16 anys que tinguin una relació 

suficient amb l’Illa de Menorca per tenir un mínim de coneixement o criteri sobre el  seu paisatge. 
S'inclouen totes les persones que duguin com a mínim dos anys vivint a l'illa.  
 

Tipus de mostreig: Es tracta d'un mostreig aleatori estratificat per municipis, amb assignació 
proporcional a la població empadronada en els mateixos, per tal que quedi garantida una 
adequada participació de la mostra en tot el territori.  

 
Instrument de mesura: L'obtenció de la informació per l'estudi s’ha fet a través de entrevistes 

personals mitjançant un qüestionari en format paper. Aquestes han estat realitzades per un 
enquestador.  

 
Treball de camp: S’ha realitzat entre el 10 d'abril fins el 23 de maig, en horaris de matins i 

tardes per cobrir al màxim les diferents franges horàries, donant així la possibilitat de participació a 
un segment de població més ampli.  

 
Selecció de la mostra: Aquesta s'ha dut a terme en diferents vies públiques dels nuclis urbans 

(tant en carrers, com en places i parcs) de cada municipi. S'han utilitzat criteris de sistematització 
d'elecció de vianants per tal d'assegurar  de no comprometre l’aleatorietat de la mostra.  

S'ha realitzat un seguiment del treball de camp per tal d'assegurar una proporcional 
representació dels diferents segments o perfils de la mostra.  

 
Grandària mostral i marge d'error: El nombre d'enquestes obtingudes durant el treball de 

camp ha resultat satisfactori assumint un error màxim acceptable. 
 

*amb un nivell de significació del 5% i màxima variabilitat 

 
 Tractament de la informació: El suport informàtic utilitzat per la gestió i explotació de dades ha 
estat Acces i SPSS. Les dades recollides en els qüestionaris s'han informatitzat mitjançat un 
formulari d'Acces per tal de fer més fàcil la seva introducció  i la base de dades ha estat depurada, 
tractada i finalment analitzada amb el programa SPSS.17.  

 
 

12.2. Elaboració del qüestionari: 
L’elaboració del qüestionari s’ha fet de manera consensuada amb l’Observatori 

Socioambiental de Menorca (OBSAM) i el Consell Insular de Menorca, institucions implicades en 

N mostral Error màxim  assumible* 

263 6% 



La percepció del paisatge a l’illa de Menorca com element per a la sostenibilitat 

 

33 

Màster en Sostenibilitat          Andreu Florit Moll  

l’estudi, per tal que aquest pogués gaudir de l’interès de totes les parts. El qüestionari ha estat 
revisat diversos cops per tal d’ajustar els interessos comuns, arribant així a un consens satisfactori 
per tots els implicats.  

Un dels principals problemes que s’ha trobat en tot el procés d’elaboració del qüestionari ha 
estat la seva pròpia llargària. S’ha intentat trobar un equilibri entre tota la informació que es volia 
obtenir amb una durada pròpia del qüestionari de 15 minuts, temps màxim que es considera 
convenient per una enquesta a peu de carrer. Això ha suposat  obviar algunes qüestions 
secundàries, però també interessants que es tindran que abordar o ampliar en posteriors estudis. 
El resultat obtingut ha estat un qüestionari d’una duració mínima d’entre 10 i 20 minuts, segons la 
disposició o implicació de l’entrevistat.   

 
Finalment, el qüestionari queda dividit en quatre parts diferenciades. A continuació s’exposarà 

cada una d’elles.  
 

1. Dades personals o de control: en aquesta part es recullen les principals 
característiques de l’enquestat com són: lloc de naixement, sexe, edat, municipi on viu, 
anys que viu a Menorca, en quin entorn es situa la seva llar, quants anys fa que hi 
viuen,  professió i nivell d’estudis. Les quals s'utilitzaran posteriorment com a variables 
de classificació. 

 
 
2. Percepció general del paisatge a Menorca: un dels objectius d’aquest punt és obtenir el 

grau de representativitat que donen els menorquins a les principals tipologies de 
paisatge de Menorca, com la seva valoració personal.  
S’han creat set tipologies generals de paisatge a Menorca: platges i cales, costa rocosa i 
penyals, barrancs i torrents, zones boscoses, entorn rural, patrimoni arqueòlogic i 
nuclis urbans. La seva representativitat i la seva valoració s’obtenen a través d’una 
escala d’1 a 5.  
A part, en aquest punt també es recullen fins a dos dels indrets de Menorca que 
agraden més als enquestats i el perquè d’aquesta elecció, és a dir, es demana que es 
destaquin els principals elements, valors o motius que fan que aquests dos indrets 
siguin elegits els favorits.  
A partir d’aquesta informació es podrà saber quins són els principals llocs de Menorca 
que agraden més, per després caracteritzar-los segons es vulgui: per tipologies,  per 
ubicació, etc.  

 
3. Unitats del Paisatge: Aquest apartat fa referència al paisatge segons les unitats del 

paisatge recollides en el PTI. Tanmateix, s’ha procedit a l’agregació de les unitats per tal 
de  fer un mapa més operatiu a l’hora de fer el qüestionari. Així, finalment s’ha passat 
de les 24 unitats originals8, a un mapa de Menorca amb 8 unitats (mapa 12.1).   

 
 

                                                 
8
 Per veure el mapa original de les 24 unitats del paisatge mirar pàgina 29 
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La unitat 8 engloba tots els nuclis urbans, la qual no ha estat inclosa com una unitat. 
Per tant, en el mapa creat els nuclis urbans no es comptarien dins les 7 unitats del 
mapa. És a dir, per exemple, quan una persona valori la part de Mitjania no ha 
d’incloure dins la valoració el nucli urbà de Ferreries ni el de Mercadal, ja que aquests 
pertanyen a una unitat específica de nuclis urbans. Això és un fet que l’enquestat ha de 
tenir present a l‘hora de contestar.  
Totes les preguntes d’aquest apartat estan relacionades amb les set unitats creades. 
Així,  per tal de poder mesurar el reconeixement, s’han seleccionat quatre fotografies 
de cada unitat. Per una banda s’ha intentat que fossin representatives de totes les 
parts d’una unitat, és a dir, que agafessin zones de la costa, zones de l’interior i 
elements singulars. Per altra, que fossin fotografies de llocs fàcilment recognoscibles i 
coneguts. En total, s’han seleccionat 28 fotografies.   
El procediment per al reconeixement de les unitats i fotografies és el següent: es 
mostra el mapa creat a l’enquestat i seguidament ensenyem, un per un, els set fulls 
amb les quatre fotografies de cada unitat, és a dir, en cada full les quatre fotografies 
corresponen a la mateixa unitat. L’enquestat, per una banda, ha de reconèixer la 
localització de la  unitat que es mosta en el mapa i, per l’altra, ha de reconèixer  les 
quatre fotografies de la unitat. Amb la informació obtinguda es podrà fer un seguiment 
del grau de reconeixement de les unitats del paisatge de Menorca. Es donarà per vàlid 
tant si s’encerta el nom  com la localització de les fotografies mostrades. Després ha de 
fer una valoració de cada unitat en una escala de l’1 al 5. En els casos que la persona 
enquestada encerti menys de 8-10 fotografies es considera que no té el coneixement 
suficient per fer una valoració objectiva de les unitats, per tant no se li farà la pregunta.  
 
En aquest apartat també es recull la freqüència en que els entrevistats visiten cada 
unitat i si aquesta visita es fa per treball o per oci. En aquest punt és important tornar a 
recordar que queden exclosos els nuclis urbans.  

Mapa 12.1: Unitats paisatge  agragades 
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Per acabar, es demana com a pregunta oberta, quins són els elements positius i 
negatius, siguin generals o de cada unitat en concret, que destacaria del paisatge de 
Menorca. Al fer-se la pregunta al final del qüestionari, degut a la gran duració d’aquest, 
moltes persones optaven per no contestar, obtenint així una mostra bastant menys 
significativa en aquest punt.  

 
4. Percepció sobre l’evolució del paisatge de Menorca: Aquesta part del qüestionari vol 

recollir, per una banda,  la visió que tenen les persones sobre l’evolució del paisatge en 
els darrers 20 anys, és a dir, si aquest ha empitjorat, està igual o ha millorat, i el 
perquè. Es pregunta el mateix per les perspectives del paisatge en els pròxims 20 anys.  
 
Per altra banda, també es recull si l’enquestat sap de l’existència d’algun tipus de figura 
de protecció del paisatge, si creu que és important incrementar el nivell de protecció 
de Menorca i quina prioritat li donaria a la protecció del paisatge dins les actuacions 
que ha de dur a terme l’administració.  
 

Per últim, l’enquesta consta d’un apartat d’observacions i d’un de recollida del nivell de 
col·laboració dels enquestats segons l’enquestador, el qual pot ser baix, regular o alt.  9 

 
 

  

                                                 
9
  Veure qüestionaria a annexes 
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Bloc V: Anàlisi i resultats 
 
 
13. Anàlisis i resultats 
 
A continuació s’exposen els principals resultats de l’estudi. En principi la metodologia d’anàlisi 

es basa en les estadístiques de freqüències i descriptives per tal d’obtenir una visió general de la 
percepció de la població menorquina. Tot i així, quan la mostra ho permet, s’ha segmentat la 
població en diferents categories per observar si hi ha algunes diferències significatives en les 
respostes segons el col·lectiu. Així, cada pregunta ha estat segmentada per sexe, municipi de 
residència (agrupats en: Ponent, Centre de Menorca i Est de Menorca), lloc de procedència, nivells 
d’estudis, temps a Menorca i trams d’edat (agrupades en grups de 16 a 35 anys, 36 a 55 i més de 
55 anys).  L’anàlisi de les segmentacions només serà comentat quan hi hagi alguna desviació 
destacable de l’opinió general.  

 

13.1.  Dades personals 
Durant el transcurs del treball de camp s’ha intentat assegurar una representació equilibrada 

de les variables de sexe, segments d’edat i municipi de residencia, per tant, aquestes variables  
corroboren que la mostra obtinguda en el procés aleatori sigui representativa del conjunt de la 
població menorquina. L’objectiu era obtenir un mostra similar dels dos gèneres, que tots els 
segments d’edat estiguessin representats i que els municipis de residencia seguissin una proporció 
en funció de la població de cada municipi.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Gràfic 13.1: Municipi de residència                                  Gràfic 13.2: Edat per trams 
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Procedència: 
 

 
 

Gràfic 13.3: Lloc de procedència 

 
En general, la majoria dels enquestats són de procedència menorquina. Els segueix amb segon 

terme, amb un 24%, les persones procedents d’Espanya, mentre que el 7% restant correspon als 
enquestats de procedència europea i de la resta del món.  
 

 
Anys a Menorca i entorn de la seva llar.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La majoria dels enquestats, un 75%, porta més de 20 anys a l’illa, temps considerat suficient 

per tenir un coneixement ampli sobre el paisatge de Menorca. Les persones que porten menys de 
10 anys representen un 15% de la mostra. La mitjana d’anys de residència a l’illa es situa en 35 
anys.  

La majoria dels enquestats viuen en un entorn urbà.  
 

 
Professió i nivell d’estudis: 

 

 
                                            Gràfic 13.4: Nivell d’estudis 
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En el nivell d’estudis de la mostra s’observa un petit predomini, per una banda, de les persones 

que tenen algun títol universitari o grau superior i, per l’altra, de les persones que només tenen 
estudis primaris, corresponent majoritàriament al segment de la població de major edat. Només 
un 1%  de la mostra declara no tenir cap tipus d’estudi.  
 

Professió: 
 

 
Gràfic 13.5: Professió agrupada per sectors 

 
La variable professió ha estat dividida en diferents sectors i subsectors, en funció del nombre 

de representació en cada un d’ells. Així, per exemple, trobem un sector general de persones que 
treballen en l’administració i, alhora, trobem un sector de persones que es dediquen a 
l’ensenyament. Això és degut a que el col·lectiu de professors tenia prou pes per si sol per estar 
representat. Per altra banda, també s’ha de mencionar que els serveis s’han dividit amb 3 
subgrups: hostaleria, comerç i altres serveis.  

Un cop explicada la composició de la variable, observem que el sector serveis és el 
predominant, seguit del de l’administració. Els col·lectius de gent no ocupada, com són els jubilats, 
aturats i mestresses de casa, també representen un col·lectiu significatiu de la mostra. Aquests 
poden estar un mica sobrerepresentats, ja que són els col·lectius amb més disponibilitat de temps 
per contestar el qüestionari.  

 
 
Fins aquí les variables analitzades són de classificació, més que d’anàlisi. Ens ajuden a definir 

la mostra, el perfil de l’enquestat i les podem emprar per fer les segmentacions pertinents pel que 
fa a les variables d’anàlisi de percepció del paisatge pròpiament dit.  
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13.2. Percepció general del paisatge:  
 

Valoració de l’1 al 5 de la representativitat de les diferents tipologies de paisatge: 
 

 
Gràfic 13.6: Valoració de la representativitat de les diferents tipologies de paisatge  

de l’illa de Menorca.  

 
En general, totes les tipologies de paisatge exposades obtenen una puntuació alta de 

representativitat, és a dir, la majoria de població creu que totes  les tipologies mostrades són 
representatives del paisatge menorquí. Tanmateix, les platges amb un 4.79 de mitjana, seguit del 
patrimoni arqueològic, el patrimoni rural i els penyals, tot ells amb una puntuació major que 4, són 
considerats  els més representatius. En contraposició, els boscos i els nuclis urbans són els 
paisatges considerats menys representatius de l’illa.  La mitjana conjunta de la representativitat és 
de 4,13. 

 
Al observar el resultat per segments, l’únic tret significatiu remarcable és que les dones 

puntuen més generosament que els homes la representativitat de totes les tipologies, 
concretament donen un valor mitja de 0,2-0,3 més que els homes.   
 

Valoració de l’1 al 5 de les diferents tipologies de paisatge: 

 
Gràfic 13.7: Valoració de les diferents tipologies de paisatge de l’Illa de Menorca 
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Pel que fa a la valoració, els resultats segueixen la mateixa dinàmica que els de la 
representativitat, destacant un lleuger augment en la puntuació en casi totes les tipologies, 
obtenint una mitjana de 4,25. L’augment més important el trobem en el cas concret del barrancs. 
Les platges segueixen sent el més valorat i els nuclis urbans són l’única tipologia que no arriba al 4 
de valoració.  

Per tant, es pot afirmar la valoració positiva que tenen els menorquins del seu paisatge.  
 
Per segments, destaca la menor valoració que fan els joves d’aspectes com el bosc i el 

patrimoni arqueòlogic. En general, les persones del sexe femení tornen a donar una major 
puntuació que les persones del sexe masculí.  

 
Indret preferit de Menorca: 

 

 
                           Gràfic 13.8: Indrets preferits de l’illa de Menorca  

 
 
Cal mencionar que cada persona podia citar fins a dos indrets (dos, un o cap) i el que segueix 

a continuació és l’anàlisi global de tots els llocs mencionats, que en total han estat 478 respostes 
en que s’han comptabilitzat 140 llocs diferents. En el gràfic només es mostren els llocs que han 
estat citats com a mínim 10 cops.  

Així, els tres indrets elegits per la gent com els seus preferits són, per aquest ordre, 
Pregonda, La Vall i el Barranc d’Algendar.  Si observem els 15 llocs exposats en el gràfic, veiem que 
predominen llocs costaners, naturals i verges: Binigaus, Cala Pilar, Favàritx, La Vall, Macarella, 
Trebalúger, Pregonda i Albufera des Grau.  Dels 3 nuclis urbans que trobem, destaquen sobretot 
per ser llocs petits amb fisonomia de pobles de pescadors com Binibeca Vell i Fornells o nuclis 
urbans tradicionals, com el centre històric de Ciutadella.  
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       Mapa 13.1: Ubicació dels principals indrets preferits de Menorca 

 
 

1 Albuera-Es Grau 

2 B. Algendar 

3 Binigaus 

4 Binibeca Vell 

5 Cala Pilar 

6 Cavalleria 

7 Ciutadella Ciutat 

8 El Toro 

9 Favàritx 

10 Fornells 

11 La Vall 

12 Macarella/eta 

13 Pregonda 

14 Son Bou 

15 Trebalúger 

 
 
 

En general, els 140 resultats obtinguts segueixen la mateixa tendència, indrets costaners, 
però sobretot llocs predominantment naturals. També destaquen llocs d’interior, com boscos i 
barrancs, els quals gaire bé tots han estat anomenats almenys un cop.  Concretament, els llocs 
naturals ocupen un poc més del 60% de totes les respostes. Les zones amb urbanitzacions, com 
puguin ser Son Bou, Es Grau o s’Arenal d’en Castell, representen un 15%  dels llocs citats, seguit 
de nuclis urbans o alguna zona dins els propis nuclis, com per exemple, Ciutadella o el port de 
Maó, amb un 10% de les respostes. El patrimoni històric i rural no arriba al 3% dels llocs 
anomenats. La resta de les respostes es tracta de zones generals que no s’han pogut classificar 
dins aquestes categories.  

Cal tenir present, que els percentatges no corresponen a les persones que han respost, sinó 
el total de respostes obtingudes en la pregunta. 10 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Veure totes les respostes a Annexes 
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Valors o atributs els indrets elegits: 
 

 
             Gràfic 13.9: Valors i atributs més importants dels indrets elegits com els 

preferits de l’illa de Menorca.   

 
 

A l’hora d’analitzar el perquè han elegit els indrets o valorar els elements que fan que siguin 
aquests els seus indrets preferits, trobem un multitud de respostes difícils d’analitzar per separat. 
Així, s’ha procedit a agrupar-les per similitud. A continuació, s’explica les diferents categories que 
s’han fet i que engloben cadascuna d’elles.  

 
 Diferents:  Aquesta categoria engloba els conceptes referits a llocs especials, originals i 
diferents.  
Elements singulars: fa referència a tots els element o trets singulars concrets. Així les 
respostes com aigua, sorra, colors, olors, pedres, estan incloses dins aquesta categoria.  
Espectacular: Inclou adjectius de sorpresa, quelcom espectacular, procedent d’un altre 
món, màgic, irreal, etc.  
Naturalesa: Contempla tots els elements naturals d’un lloc, no els adjectius, com 
vegetació.  
Paisatge: al ser una resposta redundant només inclou aquelles respostes que 
específicament feien referència al concepte de paisatge. 
Platja: només inclou les respostes específiques a aquest terme.  
Polit: inclou conceptes com preciós, bell, bonic, bellesa, etc.  
Proximitat: fa referència al tema familiar, llocs on van a passar l’estiu, on  hi ha gent de 
l’illa, llocs a prop de la seva llar, etc.  
Records: tot el referent a moments viscuts, tant de la infantesa com actuals.  
Sense massificar: es refereix a llocs on no hi ha urbanitzacions ni un excés de persones. 
Típic: coses menorquines, representatives de Menorca.  
Tranquil·litat: engloba conceptes com pau, solitud, serenor, etc.  
Verge- natural: Engloba els dos conceptes.  
Vistes: fa referència a vistes des de punts elevats o miradors, bàsicament correspon a 
les vistes que hi ha de Menorca des de dalt el Toro.  
 

De totes les categories, la que destaca amb gran diferència és el fet que l’indret sigui verge o 
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natural amb 80 respostes. La segona característica que es valora més, amb la meitat de les 
respostes, és la tranquil·litat. També sobresurten els elements singulars com un dels trets més 
importants a l’hora de valorar un indret. Igualment, destaquen la percepció de quelcom bell o 
polit, com també que sigui diferent o original.  Les altres categories tenen una major similitud en 
el número de respostes, situant-se entre 10 i 20.  

Tot i això, moltes de les respostes han quedat fora de les categories més comunes. Respostes 
de les quals es creu també important destacar-ne algunes com: Patrimoni, netedat, diversitat, 
contrast, còmode, sentiments i sensacions, ben cuidat. 11 

 
Resumint, es pot considerar que els principals indrets que agraden més a la població de 

Menorca són indrets costaners, però sobretot, indrets verges i naturals que, alhora, són els 
principals motius que fan que siguin els seus preferits. 

 

13.3. Unitats del paisatge 
 

Abans de començar amb l’anàlisi és important remarcar que aquest apartat l’han completat 
248 persones de les quals obtenim els següents resultats.  

 
Reconeixement de la unitat: 

 

 
Gràfic 13.10: Percentatge  d’encert en el reconeixement o localització en el mapa de les Unitats del 

Paisatge de l’Illa de Menorca 

 
En general, els percentatges d’encert de la unitat van entre el 60% i el 80%. És important 

tenir present, ja que en un primer cop d’ull aquest percentatges poden semblar elevats, que per 
encertar només calia ubicar una de les 4 fotografies de cada unitat. Quan es mira en general, 
només un 41% de la mostra, és a dir menys de la meitat, ha estat capaç de localitzar correctament 
totes les unitats del paisatge.  

Un fet a destacar és que les 3 unitats menys reconegudes, Tramuntana Central, El 
Toro/Addaia i Nord de Maó, són les que no tenen cap dels nuclis urbans principals. Les tres unitats 
corresponen a la zona nord de Menorca 

                                                 
11

  Per veure els resultats complets mira Annexes.  
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Al observar els resultats per segments hi trobem algunes diferències bastant significatives.  
Per sexes, els homes obtenen major puntuació que les dones en la localització de totes les 

unitats, arribant a ser 20 punts superiors com és el cas de la unitat d’El Toro/Addaia, on les dones 
tenen un encert del 50% i els homes del 70%. La menor diferència la trobem en la unitat de 
Migjorn Central amb 8 punts.  

Per edat, es constata que el col·lectiu de 36 a 55 anys té una major encert, de mitjana d’entre 
4-6 punts, respecta els altres segments d’edat. Per altra banda, els majors de 55 anys són els que 
els costa més localitzar els diferents llocs.  

Per municipi de residència, com és lògic, cada sector reconeix majoritàriament la zona on viu. 
Tot i així, destaca el poc reconeixement que fan des de ponent sobre la zona del Nord de Maó, en 
concret, aquest no arriba ni al 50%, obtenint així una diferència de 30 punts respecte a les 
persones de l’Est de Menorca i de 21 punts sobre les persones del Centre de Menorca. Si observem 
el fet a l’inrevés, es constata que l’Est de Menorca i el Centre de Menorca obtenen una puntuació 
entorn de la unitat de  Ciutadella del 74%, només 11 punts inferior que la puntuació obtinguda 
pels propis residents de Ciutadella.   

Segons el lloc de naixement, també seguint amb la lògica esperada, els nascuts a Menorca 
obtenen una major puntuació en comparació amb les  persones procedents d’altres llocs . 
Respecte a les persones procedents d’Espanya la diferència es situa en una mitjana de 20 punts, 
arribant a ser major de 30 punts en algun cas.  Les persones nascudes a Europa i a la resta de món 
no han pogut ser analitzades en aquest apartat al no representar una mostra suficient per obtenir 
un marge d’error acceptable.   

 
Reconeixement de les fotografies: 
La següent taula mostra els resultats de cada unitat independentment, és a dir la mitjana de 

fotos reconegudes en cada unitat, el valor del qual ha d’anar de 0 a 4; el percentatge de persones 
que no han encertat cap fotografia de la unitat concreta i el percentatge de la mostra que ha 
encertat les 4 fotografies d’una unitat.  

 

 
 Unitat Paisatge 

Mitjana de 
fotografies 

reconegudes 

% de persones que no 
han encartat cap 

fotografia 

% de persones que han 
encertat totes les 

fotografies 

Ciutadella 1,94 17,3 14,5 

Tramuntana central 1,60 32,5 13,7 

Mitjania 2,30 10,0 10,8 

Migjorn central 2,19 10,0 14,1 

El Toro/ Addaia 2,16 15,3 16,1 

Nord de Maó 1,84 26,8 17,1 

Est de Menorca 2,10 15,7 17,7 
Taula 13.4: Mitjana de fotografies reconegudes per unitat de paisatge, percentatge de persones que no han encertat cap 

fotografia  de la unitat i percentatge de persones que han encertat totes les fotografies de la unitat 

 
Com a mitjana, els enquestats han reconegut 2 de les 4 fotografies mostrades en cada unitat. 

En global, la mitjana arriba a les 14,11 fotografies de les 28 totals.  La unitat amb una major 
mitjana de fotografies reconegudes és la de Mitjania, que casualment, també és la unitat on menys 
enquestats han encertat totes les fotografies. Destaquen tant Tramuntana Central com Nord de 
Maó, per ser les unitats on un major nombre de persones no han encertat cap de les 4 fotografies. 
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Aquestes un altre cop corresponen a les unitats amb menys zones construïdes.  Per altra banda, les 
unitats on hi ha hagut més persones que han encertat les fotografies són Est de Menorca i Nord de 
Maó.  

En termes generals, només hi ha hagut 2 persones en tota la mostra que hagin encertat totes 
les fotografies, i només un 20% del enquestats n’ha reconegut més de 21, que és el mateix que un 
75% del total.  
 

Altrament trobem diferències significatives entre els diferents segments de la mostra.  
Per sexe, trobem que la mitja de fotografies encertades pel sexe femení es situa en 12,2 

mentre que la mitja de fotografies encertades pel sexe masculí arriba al 16. En algunes unitats la 
diferència arriba a ser gairebé del 50%.  

Segons el municipi de residència, les tres categories tenen una mitjana similar, destacant que 
Ponent és la que fa un major reconeixement de les fotografies de la seva zona amb un 2.62, però, 
alhora, és la que obté un reconeixement més baix de la zona de Nord de Maó, amb un 1.18, la nota 
més baixa de reconeixement observada en tot l’estudi.  

En referència a l’edat no hi ha diferències molt significatives, però es pot dir que el segment 
entre 35 a 55 anys obté una major puntuació amb un 15,4, seguit pel segment més jove  el qual 
arriba a un 13,93 i, finalment, el segment poblacional de més edat obté un 13,44 de mitjana. 

Pel que fa al lloc de  naixement, com també als anys que viuen a Menorca, els resultats 
segueixen la mateixa línia: les persones nascudes a Menorca, i que porten més anys a l’illa -que en 
molts dels casos solen coincidir-  reconeixen més fotografies que les altres.  
 
 

Valoració de les unitats del paisatge: 
 

 
             Gràfic 13.11: Valoració de l’1 al 5 de les unitats del paisatge de l’illa de Menorca 

 
La valoració general de les unitats del paisatge és positiva. Es torna a constatar que  les unitats 

amb nuclis urbans més grans són les pitjor valorades, mentre que les unitats més naturals obtenen 
millor nota. Així, tramuntana central, que no disposa de cap urbanització ni nucli urbà, obté la 
major puntuació amb un 4.56. Per altra banda,  la unitat de Ciutadella, amb un 3.59, és la que té la 
nota més baixa.  

Per sexe, edat i anys a Menorca no hi trobem cap diferència significativa, en canvi quan 
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observem per lloc de residència veiem que, un altre cop, les persones valoren més positivament 
les unitats on viuen. Tot i així, en general, s’observa que els del Centre de Menorca són més crítics 
a l’hora de valorar el paisatge de les unitats, amb un mitjana del 3,8, mentre els de Ponent són els 
que donen una major puntuació, amb un 4.2.  
 
 

Elements positius o negatius a destacar:  
Aquesta pregunta, al ser la darrere d’aquest bloc, ha tingut un nivell de resposta bastant 

inferior a les altres. Al tractar-se d’una pregunta molt oberta la resposta de la gent ha estat molt 
diversa. Mentre que uns es decantaven per mencionar elements positius i negatius de cada zona, 
altres comentaven trets més general, opinions de millora, etc. Això fa difícil un tractament 
homogeni de les respostes. Per fer-ho més operatiu, s’ha procedit, com en preguntes anteriors, a 
una reagrupació de respostes similars.  

En línies generals, els elements negatius sobre els quals la majoria de gent fa referència són 
aspectes relacionats amb l’excessiva urbanització i  construcció. En la mateixa tendència, però en 
un nivell més concret,  trobem l’opinió negativa envers els grans hotels com els de Son Bou o 
Arenal d’en Castell.  Un altre element negatiu concret que ha estat mencionat, encara que en 
menor mesura, és el dic de Ciutadella. L’últim element negatiu destacable és l’abandó del camp.  

Entre altres respostes interessants,  però que no fan referència a elements concrets, trobem la 
necessitat de posar més contenidors, que la gent sigui més neta i que es mantingui una coherència 
arquitectònica comú en tota l’illa. També es troben postures contraposades,  per una banda, hi ha 
qui diu que s’ha de protegir més i aturar la construcció i, per altra, una minoria opina que està 
massa protegit i que no deixen fer res.  

Els aspectes positius mencionats són bastants menys. Solen tractar-se d’espais concrets que 
agraden a la gent, com Fornells, el Camí de Cavalls o l’Albufera des Grau. Un tret positiu que han 
destacat algunes persones és  l’obertura de nous camins.  

 
 

13.4 Percepció sobre l’evolució del paisatge a Menorca 
 

Evolució del paisatge en els últims 20 anys: 
 

 
  Gràfic 13.12: Percepció de l’evolució del paisatge de Menorca en els darrers 20 anys 

 
 

Un poc més de la meitat dels enquestats percep que en els darrers vint anys el paisatge ha 
empitjorat i només un 19% considera que l’evolució ha estat cap a millor.  En la segmentació, 
només mencionar que el grup d’edat de 16 a 35 anys és el que opina en menys proporció que el 
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paisatge ha evolucionat cap a millor. De totes maneres, el més interessant d’aquest punt és saber 
els motius d’aquesta millora o empitjorament.  

 
En observar les respostes es veu que la principal causa d’empitjorament del paisatge en els 

darrers 20 anys, amb un 70% de les persones que han triat aquesta opció, és deu a la construcció  i 
la urbanització. Com a segona opció, ja molt més minoritària, amb gaire bé un 10%, destaca 
l’abandó del camp i del bosc. Altres motius d’aquest empitjorament són que no s’ha cuidat, o 
degut a un augment de la massificació i la pressió humana.  

De les persones que han contestat que el paisatge segueix igual han estat poques les que han 
matisat el perquè, però destaquen algunes respostes com que la construcció que s’ha dut a terme 
no ha estat agressiva o que hi  ha coses que milloren i d’altres empitjoren.  

Per últim, els enquestats que han opinat que el paisatge ha millorat ho justifiquen 
majoritàriament perquè consideren que s’ha protegit o conservat, que hi ha més accessos o que 
s’ha cuidat. Cal mencionar que només es troben dues respostes que considerin que el paisatge ha 
millorat a causa de la construcció i la millora d’infraestructures.  

 
 

Evolució del paisatge en els pròxims 20 anys: 
 

 
   Gràfic 13.13: Percepció de l’evolució del paisatge de Menorca en els pròxims 20 anys 

 
En quant a les perspectives de futur, la tendència, encara que no tan majoritària, segueix sent 

que el paisatge “empitjorarà” amb un 31% de les respostes, tot i que només a  4 punts menys es 
situa l’opció “estarà igual” gaire bé empatada amb els que pensen que “millorarà”. Destaca també 
l’increment de persones que no ho saben, arribant aquests al 17%.  

En aquest cas, és el segment més jove de la mostra el més optimista en relació al futur, el qual 
creu que el paisatge millorarà amb un 34%, quasi 15 punts més que els altres trams d’edat.  
 

A l’hora d’establir el motiu d’aquesta elecció, és necessari anar per parts.  
Les persones que han contestat que no ho saben, majoritàriament s’han decantant per dues 

respostes. La primera és un element d’esperança, remarquen que no saben que passarà, però 
esperen que millori. La segona és que dependrà dels polítics i de qui governi en les institucions.  

Entre els pessimistes que opinen que el  paisatge empitjorarà, la construcció i la urbanització 
segueixen sent, un altre cop, els principals motius amb gaire bé la meitat de les respostes. És a dir, 
una gran majoria pensa que es seguirà construïnt. Altres dels motius més mencionats són la falta 
de protecció, l’abandó del camp,  la massificació i els  interessos econòmics, entre d’altres.  

Segons els que opinen que el paisatge es mantindrà igual destaquen  les respostes sobre el 
grau de conscienciació de la gent i es protegirà el nostre paisatge. Algunes altres respostes són: per 
la crisi, depèn dels polítics i fa temps que esta igual. 
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Per últim, les persones que pensen que millorarà ho creuen majoritàriament perquè troben 
que es protegirà i que cada cop hi haurà gent més conscienciada, amb el 60% de les respostes. 
Altres respostes a destacar són: canvi de model turístic o que es construirà menys. També es 
troben opinions, altra cop minoritàries,  que creuen que millorarà per al motiu contrari, perquè es 
construirà més.  
 

 
Coneixement d’alguna figura de protecció del paisatge a Menorca: 

 
                                 

            Gràfic 13.14: Coneixement d’alguna figura de protecció del paisatge de Menorca. 

 
Tres de cada quatre persones afirma conèixer l’existència d’alguna figura de protecció del 

paisatge a l’illa de Menorca. És predominant el coneixement de la Reserva de  Biosfera i el Parc 
Natural de l’Albufera des Grau.  

Aquests percentatges canvien significativament quan es tracta del sector de la població més 
gran (més de 55 anys) on només un 55% diu conèixer alguna de les figura de protecció de l’illa.  

 
Protecció de l’illa: 

 

 
Gràfic 13.15: Importància d’incrementar el nivell de protecció de l’illa de Menorca 

 
 
Una gran majoria de la mostra, el 84%,  considera que és important incrementar el nivell de 

protecció de l’illa. Per tant, es pot considerar que hi ha una gran part de la població que pensa que 
l’illa no gaudeix d’un nivell de protecció suficientment alt i que convindria ampliar-lo.  
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Prioritat de la protecció del paisatge dins l’administració. : 
 

 
                Gràfic 13.16: Quina prioritat ha de tenir la protecció del paisatge dins 

 l’administració en respecte altres àmbits com esport i cultura 

 
 
Quasi bé la meitat dels enquestats consideren que la protecció del paisatge ha de ser més 

prioritària que altres àmbits com la cultura i els esports, així mateix un 43% considera que ha de 
ser igual de prioritari. Només un 5% de les persones consideren la protecció com quelcom poc 
prioritari dins l’administració.  

 

13.5 Resum i conclusions de l’anàlisi 
 
Un cop analitzats els resultats obtinguts, l’estudi mostra que, en general, el menorquins 

valoren positivament el seu paisatge. Concretament, les platges sorgeixen com l’element més 
representatiu de l’illa i el més ben valorat.  

Tanmateix, són els indret naturals i verges els que més agraden als menorquins. Així, llocs com 
Pregonda, La Vall i El Barranc d’Algendar, es postulen com els més preferits. A l’hora de triar 
paisatge favorit el que més es valora precisament és això, que aquest sigui natural i verge, és a dir, 
poc humanitzat, on es pugui gaudir de la tranquil·litat.  

Un tret interessant observat durant l’estudi és la localització i reconeixement de les unitats 
paisatgístiques i de les fotografies. Com ja s’ha dit abans, aquestes intentaven ser representatives 
de cada unitat i que fossin llocs coneguts o emblemàtics de Menorca. Tot i així, només un 41% dels 
enquestat ha estat capaç de localitzar en el mapa totes les unitats paisatgístiques correctament. Es 
constata, igual que amb el reconeixement de fotografies, que les persones tenen un major 
coneixement del paisatge de la seva zona. Fet, per una part, lògic i, per l’altra, sobta quan es parla 
d’un territori de només 700km2. En el reconeixement fotogràfic els resultats es mouen entorn a 
una mitjana del 50%, on només una quinta part de les persones ha reconegut més dels 75% de les 
fotografies.  

Per tant, tot i que en general el paisatge es valorat positivament per  tothom, hi ha un sector, 
potser no majoritari però si important de la població, amb un coneixement baix o molt baix del 
territori. Aquest varia segons el col·lectiu o segment poblacional que es miri. Així, persones més 
grans, no nascudes a l’illa i del sexe femení, són segments de la població amb més possibilitats de 
desconeixement del paisatge. Això es pot deure a diversos motius i factors com d’integració, 
mobilitat, culturals i tradicionals, que no es discutiran en aquest estudi, però, si que es posa de 
manifest, i es creu important transmetre, l’existència de diferències significatives en el 
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coneixement del paisatge, les qual podrien ser abordades en més  profunditat en posterior estudis. 
Sobre l’evolució del paisatge els resultats són més homogenis. La meitat de la població 

considera que en els darrers 20 anys l’evolució de paisatge ha estat negativa, degut principalment a 
la construcció i urbanització i, en menys mesura, per l’abandó del camps i del bosc. En la 
perspectiva de futur, les coses no estan tan clares, encara que segueix predominat l’opinió que el 
paisatge empitjorarà i ho farà bàsicament per les mateixes causes que ho ha fet fins ara: la 
construcció i urbanització. Tanmateix, també hi ha un alt grau de persones que consideren que el 
paisatge millorarà perquè cada cop hi ha més gent conscienciada i perquè es protegirà i no es 
deixarà que vagi a pitjor.  

Per últim, mencionar que  una gran part de l’opinió menorquina estaria a favor d’ampliar la 
protecció de l’illa i així canviar la tendència negativa del paisatge en els darrers anys. A més, 
aquesta protecció hauria d’ocupar un lloc important dins les prioritats de l’administració.  

En definitiva, dels resultats es pot extreure que els menorquins valoren positivament el 
paisatge de Menorca, sobretot el natural, però opinen que la construcció ha provocat un 
empitjorament d’aquest al llarg del temps i que seria convenient augmentar el nivell de protecció 
per tal de mantenir i conservar el nivell de qualitat paisatgística.  
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Bloc VI: Perspectives de futur i conclusions finals 
 
 
14. Perspectives i accions de futur 
 
Amb aquest treball es creen les bases sobre l’opinió que té la població de Menorca entorn el 

seu paisatge.  L’estudi, però, no entra en profunditat en moltes de les qüestions, sinó que fa una 
primera aproximació sobre la percepció general. Tot i així, mostra alguns indicis de percepció 
paisatgística preocupants com és el cas que una part important de la població percebi 
negativament l’evolució paisatgística a l’illa de Menorca en el darrers 20 anys i que, a més, es 
continuï amb aquesta percepció cara a un futur. Si el paisatge és part essencial de la identitat d’un 
lloc, un recurs enormement valuós que cal preservar i mantenir amb uns estendards de qualitat, és 
important canviar la tendència paisatgística actual per una que tingui una major sintonia amb el 
valors i opinions de la població menorquina.  

Les causes principals que provoquen la  percepció que el paisatge ha empitjorat i que ho 
seguirà fent són clares: construcció i urbanització. És a dir, la destrucció i la transformació del 
territori d’una manera agressiva  que romp amb l’harmonia del paisatge existent fins a les hores, 
creant un gran impacte visual. Tot i  que Menorca, en comparació a altres  llocs de la mediterrània, 
té un alt grau de conservació, és evident que, ja sigui per diferències històriques, culturals i socials, 
els menorquins valoren el seu paisatge i la seva qualitat i són reticents a l’hora de malmetre’l. Els 
resultats obtinguts de l’estudi són un indici que  algunes de les coses es podrien haver fet de 
manera diferent.   

Les administracions haurien de prendre nota d’aquest resultats per tal de capgirar la 
tendència. D’aquí la importància d’estudis com aquest, on és recull, encara que de manera general, 
l’opinió de la població. En un primer moment, la valoració positiva de la naturalesa i dels llocs 
verges sembla que entraria en contradicció amb el progrés i desenvolupament econòmic tan 
aclamat en aquest temps de crisi. Però, els fets demostren que no sempre ha estat així i que els 
dos poden i han d’anar lligats;  que salvaguardar el paisatge ha de permetre donar  un valor afegit 
el qual atregui a persones interessades en gaudir-lo. El repte de les administracions i de les 
diferents institucions implicades, ha de ser trobar la manera de combinar les dues coses, on un 
progrés econòmic vagi en sintonia amb la millora del patrimoni i de l’entorn. La sostenibilitat ens 
mostra, en multitud d’exemples, que hi ha maneres, tècniques, coneixements i tecnologies que 
permeten avançar i progressar econòmicament, alhora que s’augmenta en qualitat de vida, sense 
que això suposi un desgast per l’entorn i els seus recursos.  

 
L’estudi posa de manifest unes tendències generals dels menorquins en relació al seu paisatge, 

però la informació obtinguda hauria de servir per a dirigir altres estudis més específics i concrets, 
on es puguin tractar alguns temes més profundament. Així, com ja s’han fet en altres comunitats 
autònomes, es podrien fer enquestes o entrevistes personals per tal d’endinsar-se en alguns dels 
aspectes tractats en aquest estudi com per exemple les diferències sobre l’ideal paisatgístic entre 
menorquins i persones procedents d’altres indrets o sobre les mesures concretes de protecció que 
ha de dur a terme l’administració i que contarien amb una major acceptació social.  

Tanmateix, per tal de que Menorca avanci en matèria paisatgística és fa necessari una 
implicació major de la població que l’obtinguda en mers qüestionaris d’opinió en moments 
determinats. Per tant, es necessiten altres mecanismes i procediments per tal de fer més partícip a 
la població menorquina en tot el procés de planificació i conservació paisatgística.  A continuació 
es fa un recull de les propostes i passos que exposa Sergi Marí  per tal de poder-ho fer possible.  

- Creació del Centre d’Estudis i Iniciatives Paisatgístiques (CEIP), dedicat principalment a la 
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dinamització social i cultural entorn el concepte de paisatge des d’una perspectiva 
multidisciplinar.  

- Elaboració dels catàlegs del Paisatge de Menorca, els quals determinessin la tipologia dels 
paisatges a Menorca, identifiquessin els valors i l’estat de conservació i proposessin els 
objectius de qualitat a complir.  

- Signatura de la Carta menorquina del paisatge, a on es concertin els objectius generals i les 
diferents estratègies entre els agents públics i privats, per tal de dur a terme les actuacions 
de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  

- Pla  del paisatge de Menorca, com a instrument d’actuació basat en les consideracions del 
Catàleg del paisatge i del Carta menorquina del paisatge.  
 

Altrament,  al mateix temps,  s’haurien de facilitar i potenciar el coneixement del paisatge a la 
pròpia població. El coneixement del territori per part de la seva població és un element clau 
perquè les persones agafin consciència de la importància de conservar-lo, és a dir, com més grau 
de coneixement hi ha del territori més implicació es troba per tal de protegir-lo. A Menorca, els 
resultats evidencien que una part de la població té un coneixement baix del paisatge menorquí, i 
que aquest desconeixement augmenta sobretot en persones provinents d’altres indrets. Per tant, 
des de les diferents administracions i des de la pròpia societat civil  s’haurien d’articular maneres 
per tal que la població poc acostumada a sortir a observar el paisatge ho faci.  

Habilitar accessos i camins per fer-ho possible és també un element clau per aconseguir 
aquest propòsit. Això s’ha començat a fer en els darrers anys. Així, l’obertura de rutes per bicis i, 
sobretot, l’obertura del Camí de Cavalls, han esdevingut instruments importants en la consecució 
d’aquest objectiu, on cada vegada s’hi troben més persones gaudint del paisatge. Seguint la 
tendència dels darrers temps es preveu un augment d’afluència en aquest tipus de camins, per 
tant, és important  garantir-ne el seu condicionament i ús, com seguir en la tasca d’obertura de 
nous accessos i rutes, en la qual l’administració n’és l’última responsable. 
 
 

15. Conclusions 
 

El Conveni Europeu del Paisatge posa un marc comú d’actuació en matèria paisatgística on la 
participació i percepció ciutadana sorgeix com quelcom prioritari en la gestió, ordenació i protecció 
del paisatge. El paisatge, entès com el territori percebut per la població, engloba en si mateix 
multitud de factors i elements diferents però, alhora, interdependents. Per tal de garantir la 
diversitat i qualitat paisatgística és necessari una visió global i sistèmica que tingui present totes 
aquests interrelacions a l’hora de dur a terme les diferents polítiques.    

La conservació i protecció del paisatge és un repte que tenen totes les institucions, tan locals 
com nacionals. Menorca, degut a les seves característiques, té un situació de partida favorable en 
la consecució d’aquest objectiu ja que bona part dels seus paisatges encara conserven una grau de 
qualitat elevat. Malgrat això, les transformacions socials i econòmiques dels darrers temps 
evidencien la tendència negativa en l’evolució del paisatge de l’illa.  

La majoria de la població menorquina constata el fet de que el paisatge empitjora amb el 
temps, al igual que confirma que bàsicament aquest empitjorament és degut a la construcció, la 
qual esta lligada fortament amb el model turístic actual, motor econòmic de l’illa.  Si bé, és evident 
que el desenvolupament econòmic no pot obviar el turisme, ni el turisme pot obviar el 
desenvolupament d’infraestructures, aquest desenvolupament, especialment en la qüestió 
urbanística, tampoc hauria d’obviar els valors i preferències dels habitats de l’illa entorn el seu 
territori i paisatge, els quals apunten clarament cap a la necessitat d’una major conservació i 
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protecció, especialment dels llocs naturals i verges. Tot plegat no és quelcom fàcil; encaixar els 
diferents factors passa per una major diversificació econòmica, com per trobar un model turístic 
més respectuós amb l’entorn, que alhora vagi en sintonia amb els propis valors de la població 
menorquina.  

El repte de Menorca com a Reserva de Biosfera és trobar una solució a aquest problema i 
aconseguir un desenvolupament harmoniós entre economia i mediambient. El paisatge com 
element integrador ha de contribuir en aquest procés. Tanmateix, hi ha que recordar que 
conservar i protegir no significa, com contràriament en moltes ocasions es pensa, no tocar ni 
intervenir en un lloc. La protecció del paisatge no s’aconsegueix creant espais aïllats de protecció ni 
creant museus paisatgístics que és vagin degradant per si sols. El paisatge és quelcom canviant, 
tant per l’acció de l’home com per la natura, i l’objectiu és que aquests canvis és produeixin en 
sintonia a les seves característiques pròpies, sense malmetre’n la seva qualitat i fisonomia. És a dir, 
la sostenibilitat paisatgística no tracta de conservar un territori tal com esta, sinó que la intenció és 
que aquest territori pugui anar progressant sense perdre la seva identitat, diversitat i qualitat, 
alhora que combini el respecte per l’entorn i vagi lligat amb els valors de la població que el gaudeix.  
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QÜESTIONARI SOBRE EL PAISATGE PERCEBUT A MENORCA 

 

Núm: _____    Enquestador: _____________           Municipi: _______________________________ 

Data: ____ / ____ / 2011 Hora: ____ : ____      Localització: _______________________________ 
 

 
Dades personals  
 
Lloc de naixement: ________________________________ Sexe: H  -  D   Edat: _________ 

Municipi on viu: _________________________________________ Anys a Menorca: _________ 

La seva llar es troba en un entorn: 1 Urbà    2 Rural    3 Litoral  Quants anys fa que hi viu? _________ 

Entorns on ha viscut o treballat:  1 Urbà    2 Rura l   3 Litoral 

Professió: ___________________________  Nivell d'estudis: ________________________________ 
 

Percepció general del paisatge de Menorca 

 
1. Quins penses que són els paisatges més representatius de Menorca? I el que més li agrada? 
Valorar els diferents atributs proposats  
 

Paisatges Representativitat Valoració Atributs 

Platges, cales  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 _________________________ 

Costa rocosa, penyals  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 _________________________ 

Barrancs, torrents 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 _________________________ 

Zones boscoses 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 _________________________ 

Entorn rural ( paret seca, vaques, barreres) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 _________________________ 

Patrimoni arqueològic 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 _________________________ 

Nuclis urbans tradicionals 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 _________________________ 

 ?  ? 

 

2. Quin és l’indret de Menorca que pel seu paisatge més li agrada i per què?  

Indrets Valors 

1. ____________________________________________ __________________________________ 

2. ____________________________________________ __________________________________ 

Mostrar mapa amb les unitats paisatgístiques delimitades. 
Explicar que els mostrarem un recull de fotografies que corresponen a cadascuna de les zones. 

 



                                                                                                                                                     

 AGRAÏM LA SEVA COL·LABORACIÓ 

 

Unitats del paisatge 
 
3. Sabria situar els següents reculls de fotografies damunt el mapa? Reconeix alguna foto?  

4. Quin és l’ús i freqüència que ha fet de cada unitat durant el darrer any? 
5. Valoració. Hi ha algun aspecte negatiu o positiu d’alguna zona que voldria mencionar? 
 

U Mapa Fotos Valoració Freq. Usos Elements 

1 ____ ____ 1  2  3  4  5 ____ 1 Treball   2 Oci _______________________________ 

2 ____ ____ 1  2  3  4  5 ____ 1 Treball   2 Oci _______________________________ 

3 ____ ____ 1  2  3  4  5 ____ 1 Treball   2 Oci _______________________________ 

4 ____ ____ 1  2  3  4  5 ____ 1 Treball   2 Oci _______________________________ 

5 ____ ____ 1  2  3  4  5 ____ 1 Treball   2 Oci _______________________________ 

6 ____ ____ 1  2  3  4  5 ____ 1 Treball   2 Oci _______________________________ 

7 ____ ____ 1  2  3  4  5 ____ 1 Treball   2 Oci _______________________________ 

   ? ? ?  

 
Percepció sobre l’evolució del paisatge de Menorca 
 
6. Sap si existeix actualment algun tipus de figura de protecció del paisatge a Menorca o algun 
tipus de reconeixement internacional?               1 Si     2 No 
 
7. Com creu que ha evolucionat el paisatge al llarg dels últims 20 anys?  

0 ns     1 ha empitjorat     2 està igual     3 ha millorat 

Matissar per què: ___________________________________________________________________ 

 
8. Com creu que evolucionarà el paisatge en els següents 20 anys?  

0 ns     1 empitjorarà     2 estarà igual     3 millorarà 

Matissar per què: ___________________________________________________________________ 

 

9. Pensa que és important incrementar el nivell de protecció de la illa?       1 Si    2 No 

 

10. Dins les actuacions que ha de dur a terme l’administració, quin ordre de prioritat li donaria a 
la protecció del paisatge respecte altres àmbits com patrimoni, esport, cultura...?    

0 ns       1 més prioritari       2 igual prioritat       3 menys prioritat 

 
 

 
Observacions: _______________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________   NC: _____ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 

1 5 
3 

 

4 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

Mapa: Unitats paisatge numerades 
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Mapa: Unitats paisatge amb topònims 



Nom fotografies (d’Esquerra a dreta i de dalt a baix) 
 

 
 

Unitat 1: Ciutadella 
Foto 1: Punta Nati 
Foto 2: Naveta des Todons 
Foto 3: Cap d’Artrutx 
Foto 4: Santa Andria 

 
 

Unitat 2: Tramuntana Central 
Foto 1: Vista de Cavallaria des de S. Àgueda  
Foto 2: Pregonda 
Foto 3: La Vall 
Foto 4: Sa Bassa Verda 

 
 

Unitat 3: Mitjania 
Foto 1: S’Ermita de Ferreries 
Foto 2: Vista de Mercadal des d’El Toro  
Foto 3: Vista de Santa Àgueda i del Pla Verd 
Foto 4: Penya de S’Indio 

 
 

Unitat 4: Migjorn Central 
Foto 1: Son Bou 
Foto 2: Macaralleta 
Foto 3: Cova des Coloms 
Foto 4: Barranc Algendar 

Unitat 5: El Toro/ Addaia 
Foto 1: La Mola de Fornells 
/ Fornells 
Foto 2: Arenal d’en Castell 
Foto 3: El Toro 
Foto 4: Ses Salines de Mongofre 
 
 

Unitat 6: Nord de Maó 
Foto 1: Sa Mesquida 
Foto 2: Sa Gola/Albufera d’Es Grau 
Foto 3: Sa Sella 
Foto 4: Favàritx 
 
 

Unitat 1: Est de Menorca 
Foto 1: Illa de l’Aire 
Foto 2: Sant Climent 
Foto 3: Calescoves 
Foto 4: Binibeca Vell 



FULL DE RUTA Nº _____ MUNICIPI __________________ DIA ____ / ____ / 2011

Localització hora H    D edat estimada

1
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Annexes 4:  TAULES RESULTATS 
 

Taules bloc I: Dades personals:  

 

 

 Lloc de naixement Freqüència Percentatge 

Espanya 63 24,0 

Europa 6 2,3 

Menorca 181 68,8 

Resta del mon 13 4,9 

Total 263 100,0 

Taula 1: Lloc de naixement 

 

 

Municipi on viu  Freqüència Percentatge 

ALAIOR 35 13,3 

CIUTADELLA 76 28,9 

ES CASTELL 32 12,2 

ES MERCADAL 12 4,6 

FERRERRIS 15 5,7 

MAÓ 64 24,3 

MIGJORN GRAN 5 1,9 

SANT LLUIS 24 9,1 

Total 263 100,0 

Taula 2:  Municipi de residència 

 
 

Sexe  Freqüència Percentatge 

Dones 136 51,7 

Homes 127 48,3 

Total 263 100,0 

Taula 3: Sexe 

 
 

Edat   Freqüència Percentatge 

de 16 a 25 anys  25 9,5 

de 26 a 35 anys  50 19,1 

de 36 a 45 anys  66 25,2 

de 46 a 55 anys  53 20,2 

de 56 a 65 anys  38 14,5 

més de 65 anys 30 11,5 

Total 262 100,0 

Taula 4: Edat per Trams 



 Entorn de la llar Freqüència Percentatge 

urbà 224 85,2 

rural 29 11,0 

litoral 10 3,8 

Total 263 100,0 

Taula 5: Entorn a on es troba la seva llar 

 
 

Anys a Menorca  Freqüència Percentatge 

de 2 a 10 anys  39 14,8 

de 10 a 20 anys 26 9,9 

mes de 20 anys 198 75,3 

Total 263 100.0 

Taula 6: Anys vivint a Menorca 

 
 

Nivell Estudis  Freqüència Percentatge 

SENSE 3 1,2 

PRIMARIS 78 30,5 

SECUNDARIS 61 23,8 

BATXILLERAT 35 13,7 

SUPERIORS 79 30,9 

Total 256 100,0 

Taula 7: Nivell d’estudis 

 
 

Professió  Freqüència Percentatge 

ADMINISTRACIÓ 31 11,8 

ALTRES 13 4,9 

ATUR 22 8,4 

COMERÇ 28 10,6 

CONSTRUCCIÓ 14 5,3 

ESTUDIANT 11 4,2 

HOSTELERIA 19 7,2 

INDÚSTRIA 6 2,3 

JUBILAT 30 11,4 

MESTRESSA DE CASA 23 8,7 

PROFESSOR 16 6,1 

ALTRES SERVEIS 47 17,9 

Total 263 100,0 

Taula 8: Professió agrupada per categories 

 



Taules bloc II:  Percepció del paisatge de Menorca 
 

Tipologies  de paisatge  N Mitjana 

Platges 246 4,79 

Penyals i torrents 244 4,27 

Costa rocosa i barrancs 242 3,86 

Zones boscoses 244 3,58 

Entorn rural 244 4,36 

Patrimoni arqueològic 243 4,41 

Nuclis urbans 244 3,67 

Taula 9: Grau de representativitat de l’1 al 5 de les tipologies de paisatge a Menorca 

 
 

Tipologies paisatge  N Mitjana 

Platges 243 4,83 

Penyals i torrents 242 4,35 

Costa rocosa i barrancs 240 4,20 

Zones boscoses 241 3,97 

Entorn rural 242 4,33 

Patrimoni arqueològic 241 4,26 

Nuclis urbans 241 3,79 

Taula 10: Valoració de l’1 al 5 de les tipologies de paisatge a Menorca 

 
 
 

Indret preferit  Freqüència Percentatge 

ADDAIA 1 ,2 

ALBUFERA DES GRAU 5 1,0 

ARENAL DEN CASTELL 4 ,8 

B. ALGENDAR 24 5,0 

B. BINIGAUS 1 ,2 

B. CALA EN PORTER 2 ,4 

B. DE  CALA EN PORTER 1 ,2 

B. DEL REI 2 ,4 

B. RAFALET 2 ,4 

B. RELLOTGE 1 ,2 

B. SA VALL 1 ,2 

B. SON FIDEU 2 ,4 

B. TREBALÚGER 2 ,4 

BARRANCS 2 ,4 

BASSA VERDA 3 ,6 

BASSES DE LLURIAC 1 ,2 



BINIBECA VELL 12 2,5 

BINIDALI 1 ,2 

BINIGAUS 12 2,5 

BINIMEL·LA 4 ,8 

BINISAFULLER 1 ,2 

BOSC 1 ,2 

CALA EN BLANES 1 ,2 

CALA EN BOSCH 3 ,6 

CALA EN CALDARER 2 ,4 

CALA EN CARBO 1 ,2 

CALA EN PORTER 1 ,2 

CALA EN TURQUETA 6 1,3 

CALA ESCORXADA 4 ,8 

CALA GALDANA 8 1,7 

CALA GALDANA DE FA 50 ANYS 1 ,2 

CALA MITJANA 7 1,5 

CALA MITJANETA 1 ,2 

CALA MORELL 5 1,0 

CALA PILAR 15 3,1 

CALA SAN LLORENÇ 1 ,2 

CALA SANT ESTEVE 1 ,2 

CALA TORTUGA 1 ,2 

CALA VIOLA 1 ,2 

CALESCOVES 1 ,2 

CALES FONTS 7 1,5 

CAMÍ ALCAUFAR-RAFALET 1 ,2 

CAMÍ DE BINISAFUA 1 ,2 

CAMÍ DE CAVALLS 2 ,4 

CAMÍ LA VALL A PUNTA ROTJA 1 ,2 

CAMINS EN GENERAL 1 ,2 

CAMP 1 ,2 

CAP DE CAVALLERIA 7 1,5 

CAVALLERIA 19 4,0 

CIUTADELLA CIUTAT 12 2,5 

CIUTADELLA EN GENERAL 3 ,6 

COSTA 1 ,2 

COSTA NORD 2 ,4 

COSTA NORD CIUTADELLA 1 ,2 

COSTA NOVA CAP A CIUTADELLA 1 ,2 

COSTA SUD 1 ,2 



COSTA SUD DE SANT LLUIS 1 ,2 

COSTA SUD 2 ,4 

COVA POLIDA B. BINIGAUS 1 ,2 

COVES (CALA BLANCA) 1 ,2 

EL NORD 1 ,2 

EL SUD 1 ,2 

EL TORO 13 2,7 

ES CANUTELLS 1 ,2 

ES CASTELL 3 ,6 

ES GRAU 6 1,3 

ES MURTAR 1 ,2 

ES TALAIER 2 ,4 

FARS 1 ,2 

FAVÀRITX 17 3,6 

FERRERIES CIUTAT 1 ,2 

FORNELLS 12 2,5 

ILLA D’EN COLOM 1 ,2 

ILLES ADDAIA 1 ,2 

LA MOLA 2 ,4 

LA VALL 28 5,9 

LLUCALARI 1 ,2 

MACAR ALFURINET 1 ,2 

MACAR DELS ALOCS 1 ,2 

MACARELLA 12 2,5 

MACARELLETA 3 ,6 

MAÓ 1 ,2 

MARINA ARANGI 1 ,2 

MENORCA INTERIOR 1 ,2 

MESQUIDA 6 1,3 

MIGJORN 1 ,2 

MONGOFRE 1 ,2 

MONUMENTS ARQUEÒLOGICS 1 ,2 

NORD DE MERCADAL 1 ,2 

PENYA INDI 1 ,2 

PENYALS 1 ,2 

PENYES EGIPTE 1 ,2 

PINAR DE BELLAMIRADA MERCADAL 1 ,2 

PLA VERD 2 ,4 

PLANS DE LLURIAC 1 ,2 

PLATGES 4 ,8 



PLATGES DE CIUTADELLA 1 ,2 

PLATGES DEL NORD 1 ,2 

PLATGES DEL SUD 1 ,2 

PLATGES EN GENERAL 1 ,2 

PLATGES SUD 1 ,2 

PLATJA PRESILI 1 ,2 

PORT DE CIUTADELL 1 ,2 

PORT DE MAÓ 5 1,0 

PREGONDA 31 6,5 

PUNTA NATI 7 1,5 

PUNTA PRIMA 3 ,6 

RAFALET 6 1,3 

SA FAROLA 1 ,2 

SA NITJA 6 1,3 

SA ROCA 1 ,2 

SALGAR 1 ,2 

SANT TOMÀS 4 ,8 

SANTA AGUEDA 3 ,6 

SES OLLES 3 ,6 

SES SALINES 1 ,2 

SON BOU 17 3,6 

SON CATLAR 1 ,2 

SON PARC 1 ,2 

SON SAURA 4 ,8 

ST. FELIP 1 ,2 

ST. LLUIS 1 ,2 

TALATÍ 1 ,2 

TALIS 1 ,2 

TORRALBA 1 ,2 

TORRE D’EN GAUMÉS 3 ,6 

TORRENT CALA GALDANA 1 ,2 

TORRENTS 1 ,2 

TOT 2 ,4 

TRAMUNTANA 1 ,2 

TRAMUNTANA CIUTADELLA 1 ,2 

TRAMUNTANA CIUTADELLA 1 ,2 

TREBALÚGER 12 2,5 

TREPUCO 1 ,2 

VERGERS SANT JOAN 1 ,2 

VORERA MAR 1 ,2 



ZONA NORD 1 ,2 

ZONA RURAL 1 ,2 

Total 478 100,0 

Taula 11: Indrets preferits de Menorca 

 
 

 Valors/Atributs Freqüència Percentatge 

 SENTIMENTS-SENSACIONS 7 1,6 

ABRUPTE 1 ,2 

ACCESSIBLE, CÒMODE 3 ,7 

AGRADABLE 4 ,9 

BEN CUIDAT 7 1,6 

BOSC 7 1,6 

BRUTALS 1 ,2 

CONEIXER L’ILLA 1 ,2 

CONTRAST 7 1,6 

CURIÓS 1 ,2 

DIFERENT, ESPECIAL, ORIGINAL 1 ,2 

DIFERENT, ESPECIAL, ORIGINAL 25 5,7 

DIVERSITAT 6 1,4 

DURESA DEL PAISATGE 1 ,2 

ENTORN URBÀ 4 ,9 

ESCALAR 2 ,5 

GENT 2 ,5 

INGLESES 1 ,2 

INTERESANT 1 ,2 

LI AGRADA 3 ,7 

MÀGIC. ESPECTACULAR 9 2,1 

MARCA SA DIFERÈNCIA AMB ALTRES LLOCS 2 ,5 

NATURALESA-VEGETACIÓ 10 2,3 

NET 7 1,6 

PAISATGE 20 4,6 

PASSEJAR 3 ,7 

PATRIMONI 7 1,6 

PLATJA 12 2,7 

POLIT 34 7,8 

POSTA DE SOL 4 ,9 

PROXIMITAT 18 4,1 

RECORDS 12 2,7 

RURAL 2 ,5 



SALVATGE 4 ,9 

SENSE MASSIFICAR 15 3,4 

SENTIMENTS 1 ,2 

SINGULAR 34 7,8 

TÍPIC 14 3,2 

TOT 2 ,5 

TRANQUIL·LITAT 44 10 

VERGE-NATURAL 80 18,3 

VISTES 19 4,3 

Total 438 100,0 

Taula 12: Principals valors i atributs dels indrets preferits de Menorca 

 
 
 
Taules Bloc III: Unitats del Paisatge: 
 

Unitat Paisatge Reconeixement 
unitat % 

mitjana cap encert 
% 

tots encert 
% 

valoració 

Ciutadella 77,3 1,94 17,3 14,5 3,59 

Tramuntana 
Central 

63,2 1,60 32,5 13,7 4,56 

Mitjania 81,6 2,30 10,0 10,8 3,79 

Migjorn Central 76,4 2,19 10,0 14,1 4,28 

El Toro/ Addaia 60,6 2,16 15,3 16,1 4,15 

Nord de Maó 63,7 1,84 26,8 17,1 4,18 

Sud-Est de 
Menorca 

76,9 2,10 15,7 17,7 3,73 

Taula 13: Percentatge reconeixement de la unitat, mitjana de fotos reconegudes de cada unitat, 

percentatge de persones que no han reconegut cap fotos de la unitat, percentatge de persones que 

han reconegut totes les fotos de la unitat, valoració de l’1 al 5 de la unitat 

 
 

 Número fotos reconegudes Freqüència Percentatge 

0 11 4,5 

1 2 ,8 

2 3 1,2 

3 9 3,7 

4 5 2,0 

5 7 2,9 

6 7 2,9 

7 6 2,4 

8 6 2,4 

9, 9 3,7 



10 9 3,7 

11 7 2,9 

12 18 7,3 

13 16 6,5 

14 12 4,9 

15 6 2,4 

16 11 4,5 

17 16 6,5 

18 9 3,7 

19 11 4,5 

20 17 6,9 

21 9 3,7 

22 8 3,3 

23 3 1,2 

24 6 2,4 

25 10 4,1 

26 7 2,9 

27 3 1,2 

28 2 ,8 

Total 245 100,0 

Taula 14: Total número de fotos reconegudes 
 
 

Elements +/-  Freqüència Percentatge 

ABANDÓ DEL CAMP 4 3,0 

ACCESSOS 2 1,5 

ALBUFERA DES GRAU POSITIU 3 2,3 

APOSTAR PER UN ALTRE TURISME 3 2,3 

ANTENES DEL TORO COM ELEMENT NEGATIU 1 ,8 

BARRANCS 1 ,8 

BEN CONSERVAT 1 ,8 

BOSCOS SENSE FER NET 1 ,8 

CALES COVES POSITIU 1 ,8 

CAMÍ DE CAVALLS 3 2,3 

CAMINS RECUPERATS I NETS 6 4,5 

CANVIARIA EXPLANADA DE MAÓ 1 ,8 

CONSCIANCIACIÓ DE LA GENT 2 1,5 

CONSERVAR ARQUITECTURA TÍPICA I LO 
TRADICIONAL 

3 2,3 

CONSTRUCCIÓ 7 5,3 

CUIDAR MÉS S'ENTORN 2 1,5 



DIC COM ELEMENT NEGATIU 4 3,0 

ES PODEN FER COSES AMB MÉS INTELIGÈNCIA 1 ,8 

FERRAGUT COM ELEMENT NEGATIU 1 ,8 

FORNELLS 2 1,5 

MÉS ZONES VERDES EN CIUTATS 1 ,8 

NO FER PAGAR PER VISITAR 1 ,8 

SA GENT DE MENORCA NO CONEIX S’ILLA 1 ,8 

GOB COM ELEMENT NEGATIU 1 ,8 

GRANS INFRAESTRUCTURES 1 ,8 

HOTELS GRANS 10 7,6 

LÍTHICA 1 ,8 

MANTENIR SES COVES DE VORA MAR 1 ,8 

MAÓ NO TE VIDA 2 1,5 

MASSA PROTECCIÓ 3 2,3 

MASSA URBANITZAT 19 14,4 

MÉS CASOLÀ 1 ,8 

MÉS PROTECCIÓ 4 3,0 

MILLORAR URBANITZACIONS 1 ,8 

MOLT CONSTRUIT 12 9,1 

NO URBANITZAR MÉS 5 3,8 

PORT  DE MAÓ MAL CUIDAT 2 1,5 

POSAR MÉS CONTENIDORS 6 4,5 

PRESSIÓ NEGATIU 1 ,8 

PROGRESSAR I CONSERVAR A L’HORA 1 ,8 

RESERVA MARINA BO 1 ,8 

SER COHERENT AMB S’ARQUITECTURA TÍPICIA I 
TRADICIONAL 

4 3,0 

SERVEIS A LES PLATGES ESTAN FATAL 1 ,8 

SES SALINES 1 ,8 

S’HA DE PROTEGIR PERÒ NO HI HA QUE DIR A 
TOT QUE NO 

1 ,8 

VERD BÒNIC 1 ,8 

Total 132 100,0 

Taula 15: Elements negatius i positius del paisatge de Menorca



Taules Bloc IV: Percepció sobre l’evolució del paisatge de Menorca 
 

Evolució del paisatge en els darrers 20 anys  Freqüència Percentatge 

Ha empitjorat 128 50,6 

Està igual 64 25,3 

Ha millorat 48 19,0 

No ho sap 13 5,1 

Total 253 100,0 

Taula 16: Percepció de l’evolució del paisatge de Menorca en els darrers 20 anys 
 
 

Causes de l’empitjorament  Freqüència Percentatge 

ABANDÓ DEL CAMP  I DELS BOSCOS 12 9,4 

BRUT, DETERIORAT 1 ,8 

CADA VEGADA HI HA MES PROHIBICIONS 1 ,8 

CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ 88 68,8 

HA PERDUT TRANQUIL·LITAT 1 ,8 

HI HA MÉS ACCESSOS 1 ,8 

MAJOR PRESSIÓ HUMANA 3 2,3 

MASSIFICACIÓ 4 3,1 

NO ES CUIDA 7 5,5 

NO EXCESSIVAMENT 1 ,8 

OBSERVATORIA ASTRONÒMIC, 1 ,8 

POLÍTICS 2 1,6 

TURISME 1 ,8 

Total 128 100,0 

Taula 17: Principals causes de l’empitjorament del paisatge a Menorca en els darrers 20 

anys 
 
  Causes del no empitjorament ni del la millora Freqüència Percentatge 

 ABANDÓ DEL CAMP  I DELS BOSCOS 2 18 

CONSTRUCCIÓ NO AGRESSIVA 4 36 

LA DESTROSSA ES VA FER ABANS DE 20 ANYS 1 9 

NO S’HA FET RES 1 9 

NOMES HAN CRESCUT ELS NUCLIS 1 9 

PAISATGE URBÀ MILLORA, RURAL EMPITJORA 
PERQUÈ NO HI HA PAGESOS 

1 9 

S'HA PROTEGIT/CONSERVAT 1 9 

Total 11 100,0 

Taula 18: Principals causes que han fet que el paisatge s’hagi mantingut igual en els darrers 

20 anys 



 
  Causes de la millora Freqüència Percentatge 

  9 18,8 

CONSIENCIACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 1 2,1 

CONSTRUCCIÓ/URBANITZACIÓ 1 2,1 

DEPÈN, COSES MILLOR COSES PITJOR 1 2,1 

ELS NUCLIS URBANS HAN MILLORAT, PERÒ S’HAN 
DESCUIDAT ZONES DE LA COSTA 

1 2,1 

GENT MÉS CONSCIENCIADA 2 4,2 

HI HA MÉS ACCESSOS 8 16,7 

MÉS CUIDAT 6 12,5 

MÉS MODERN 1 2,1 

MILLORA DE CARRETERES, MILLORA DELS POBLES 1 2,1 

NETEJA, PREUS MÉS BAIXOS 1 2,1 

NOMES HAN CRESCUT ELS NUCLIS 1 2,1 

PERÒ NO GAIRE 1 2,1 

S'HA PROTEGIT/CONSERVAT 13 27,1 

S’HAN POSAT AL DIA 1 2,1 

Total 48 100,0 

Taula 19: Principals causes de la millora del paisatge de Menorca en els darrers 20 anys 
 
 

Evolució del paisatge en els pròxims 20 anys  Freqüència Percentatge 

Empitjorarà 81 31,4 

Estarà  igual 70 27,1 

Millorarà 64 24,8 

No ho sap 43 16,7 

Total 258 100,0 

Taula 20: Percepció de l’evolució del paisatge en els pròxims 20 anys 
 
 

 Causes de no ho sap Freqüència Percentatge 

DEPÈN 2 9,1 

DEPÈN DEL GOB 1 4,5 

DEPÈN DELS POLITICS 7 31,8 

ESPERA QUE ESTIGUI IGUAL 2 9,1 

ESPERA QUE MILLORI 10 45,5 

Total 22 100,0 

Taula 21: Principals causes de les persones que han contestat que no saben com 

evolucionarà el paisatge de Menorca en els pròxims 20 anys 
 



 

 Causes pel qual empitjorarà Freqüència Percentatge 

ABANDÓ DEL CAMP 7 8,3 

COSTA MOLT DE MANTENIR 2 2,4 

DIC DE CIUTADELLA, VOLDRIA MÉS NATURAL 1 1,2 

EL PGOU NO RESPONE A LA REALITAT 1 1,2 

FALTA DE CONSERVACIÓ 8 9,5 

GENT IRRESPONSABLE 4 4,8 

INMOBILISME DEGUT A MASSA NIVELL DE 
PROTECCIÓ 

2 2,4 

INTERESSOS ECONÒMICS 4 4,8 

MASSIFICACIÓ 3 3,6 

MASSIFICACIÓ 2 2,4 

NO HI HA TEMPS QUE ES REGENERI 1 1,2 

NO HO ACLARIRAN 1 1,2 

NO VOLEN DUR GENT NI DIVERSIÓ 1 1,2 

POLÍTICS 4 4,8 

SEGUIRÀ EL CREIXEMENT 4 4,8 

SEGUIRÀ SA CONSTRUCCIÓ 33 39,3 

TURISME 5 6,0 

VINDRAN MENYS TURISTES 1 1,2 

Total 84 100,0 

Taula 22: Principals causes pel qual  el paisatge de Menorca empitjorarà en els pròxims 20 

anys 
 

 Causes pel qual estarà igual Freqüència Percentatge 

CONSCIENCIACIÓ 4 21,1 

CRISIS 2 10,5 

DEPÈN 1 5,3 

DEPENDRÀ DELS POLITICS 2 10,5 

EL PROTEGIREM 4 21,1 

ESPERA QUE ES MANTINGUI 3 15,8 

FA ANYS QUE ESTÀ IGUAL 1 5,3 

MENTENIR COM ESTÀ 2 10,5 

Total 19 100,0 

Taula 23: Principals causes pel qual el paisatge de Menorca estarà igual en els pròxims 20 

anys 
 
 
 
 



 

 Causes pel qual millorarà Freqüència Percentatge 

CADA VEGADA ESTARÀ MILLOR 2 4,2 

CANVI POLÍTIC 1 2,1 

EL FUTUR DE MENORCA ES VENDRE NATURA I 
PAISATGE VERGE 

1 2,1 

ES CONSTRUIRÀ MÉS 3 6,3 

ES CONSTRURIA MENYS 3 6,3 

ES FARAN COSES DIFERENTS 1 2,1 

ES PROTEGIRÀ 16 33,3 

ESPERANÇA 1 2,1 

GENT MÉS CONSCIENCIADA 12 25,0 

HIURÀ UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA 1 2,1 

PER LÒGICA 1 2,1 

POT MILLORAR, NO VOL QUE POSIN CENTRALS 
TÈRMIQUES 

1 2,1 

REDUIR ROCA I NO PAGAR INTERESSOS 1 2,1 

S’EN DONARAN COMPTE QUE NO ANAVEM BE 1 2,1 

SE TENDRÁ MÁS CUIDADO 1 2,1 

TINDREM UN TURISME RURAL I NO ESTACIONAL 2 4,2 

Total 48 100,0 

Taula 24: Principals causes pel qual el paisatge de Menorca millorarà en els pròxims 20 

anys 
 
 

Coneixement figures de protecció  Freqüència Percentatge 

SÍ 191 74,6 

NO 65 25,4 

Total 256 100,0 

Taula 25: Coneixement d’algun tipus de figura de protecció del paisatge a l’Illa de Menorca 
 
 

 Increment nivell protecció Freqüència Percentatge 

SÍ 210 83,6 

NO 41 16,3 

Total 251 100,0 

Taula 26: Percepció sobre  la importància d’incrementar el nivell de protecció a l’illa de 

Menorca  
 
 
 
 



 Prioritat protecció paisatge Freqüència Percentatge 

Més prioritari 122 48,4 

Igual de prioritari 108 42,9 

Menys prioritari 13 5,2 

No ho sap 9 3,6 

Total 252 100,0 

Taula 27: Prioritat de la protecció del paisatge dins les actuacions que ha de dur a terme 

l’administració respecte altres àmbits com cultura i esport.   
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