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   Introducció

El Centre de la Natura de Menorca es localitza al nucli urbà de Ferreries, a 
l'antic  edifici  restaurat  de l'escorxador  municipal.  Està  en funcionament  des de 
1998. Hi tenen lloc activitats divulgatives i informatives relacionades amb el medi 
ambient dirigides tant a la població resident com visitant a l'illa.

El Centre de la Natura de Menorca és el fruit d'un conveni entre l'Ajuntament 
de Ferreries, propietari  de l'immoble, el Consell  Insular de Menorca i el GOB. El 
centre pretén ser una eina útil tant per a l'educació ambiental de la població en 
general,  com formar  part  d'una oferta turística  complementària  de qualitat  que 
ajudi a difondre els valors de la Reserva de Biosfera que és Menorca.

L'activitat  del  Centre  de  la  Natura  de  Menorca  es  basa  en  exposicions 
temporals  sobre  temàtiques  mediambientals.  Compta  també  amb  exposicions 
permanents  sobre el  medi  ambient  de Menorca i  una agrobotiga,  on es poden 
trobar productes de finques que tenen acord de custòdia agrària amb el GOB. És 
una manera de difondre entre els visitants els productes típics vinculats al paisatge 
de Menorca.  A més durant  l'any  s'organitzen al  centre  jornades,  conferències i  
excursions.
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La major afluència de visitants al centre es produeix durant l'estiu, pel que ja 
es  té  cura  d'oferir  en  aquesta  època  exposicions  en  diferents  idiomes  sobre 
temàtiques que puguin interessar al públic visitant a Menorca.

El Centre de la Natura de Menorca obre tot  l'any i ofereix una oferta diferenciada a 
nivell   de  Menorca  en  quant  a  aspectes  mediambientals.   És   també   una  dels   reclams  que 
ofereix Ferreries als seus visitants.
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1. Exposicions i visitants                                                  

1.1. CAMÍ DE CAVALLS, CAMÍ DE DETALLS

Camí  de  Cavalls,  camí  de detalls  és  l'exposició  que ha ocupat   l'espai  principal  del 
Centre de la Natura durant els mesos d'estiu. S'ha pogut veure entre el 23 de juny i el 4 
de novembre. El 5 de juliol es va cel.lebrar un acte d'inauguració pública.

Aquesta exposició pretén donar a conèixer els valors naturals del Camí de 
Cavalls.  Després  d'haver  recuperat  l'ús  públic,  el  Camí  de  Cavalls  és  molt 
freqüentat per menorquins i visitants. S'ha convertit en un dels principals reclams 
turístics.  És important conèixer els seus valors naturals per gaudir-lo més i  per 
orientar les activitats que s'hi duguin a terme cap a la seva conservació. 

Aquesta  exposició  consta  d'onze  panells  de  150x120  cm,  amb  moltes 
imatges,  que reflexen la riquesa en valors naturals del  Camí  de Cavalls  des de 
diferents aspectes: paisatge, geologia, ecosistemes dunars, ecosistemes aquàtics, 
barrancs, illots, flora i fauna, etc. També fa una crida al respecte que s'ha de tenir  
per tenir cura d'aquests valors i no degradar el camí.

Els panells són sobretot visuals, amb un text curt que centre el tema, en tres 
idiomes  (català,  castellà  i  anglès).  Els  texts  s'han  traduït  en  uns  fulls  apart  a 
l'alemany i a l'italià, de manera que l'exposició es pot seguir en cinc idiomes.
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La inaugració amb les autoritats va ser el 5 de juliol
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Aquesta exposició ha estat produïda pel Servei d'Educació Ambiental del 
GOB, pensada per ser exposada al Centre de la Natura de Menorca. Fora part d'un 
projecte més ampli, que amb el mateix nom Camí de Cavalls, camí de detalls, 
pretén difondre els valors naturals d'aquesta ruta, amb la finalitat de reforçar-la 
com a recurs d'educació ambiental i també com a recurs turístic. 

En el marc de l'esmentat projecte estan dissenyades altres accions, com és 
un curs de formació ambiental de guies turístics del Camí de Cavalls.

El projecte s'està portant a terme gràcies al finançament del programa 
LEADER i del GOB.
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1.2. Pedres, minerals i fòssils. Un passeig de 400 milions 
d'anys per la història de Menorca 

Aquesta  exposició,  creada  l'any  passat,  ha  aumetat  la  part  expositiva 
permanent  del  Centre.  El  seu  valor  científic  i  educatu  és  incalculable.  És  una 
col.lecció impressionant de roques, minerals i  fòssils que la paleontòloga Carme 
Llompart i el geòleg Joan Rosell han anat creant al llarg de la seva carrera. Després 
de la seva jubilació, aquests dos eminents científics han donat la seva col.leció al 
GOB, que ha decidit tenir-la exposada al públic, i a disposició dels investigadors, al  
Centre de la Natura de Menorca.

Joan Rosell és un geòleg internacionalmet reconegut com a divulgador  del 
patrimoni geològic. Allà on tots només hi veim un munt de pedres, ell ens hi fa 
veure un testimoni del passat, un testimoni de la nostra història, i en definitiva de 
la nostra actual identitat.

Aquesta exposició és una mostra de la variada geologia menorquina. En un 
recorregut d'uns pocs metres es reviu la història geològica de l'illa a través dels 
testimonis que trobam a les nostres roques. Coralls i lliris de mar del paleozoic, 
falgueres de fa 250 milions d'anys, organismes marins del temps dels dinosaures, 
imponents dents de taurons que habitaven les aigües de Menorca fa uns 10 milions 
d'anys, o una reproducció fotogràfica a mida real del conill gegant de Menorca, són 
algunes de les aturades d'aquest passeig. També hi veurem mostres dels diferents 
tipus de roca de Menorca,  com la llosella,  la pedra de cot,  la pedra foguera,  la  
pedra del Toro, la penya viva, el marès o roques volcàniques com el basalt. Els 
minerals de l'illa també hi estan molt ben representats: la malaquita, l'atzurita, la 
baritina, la calcopirita, la blenda...

 Aquesta col·lecció és oberta a que qualsevol que tengui algun fòssil  a ca-
seva el pugui cedir per a engrandir-la,  i així donar opció a que tothom el pugui 
apreciar.                                                            

                               Carme Llompart i Joan Rosell
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1.3.  El medi ambient de Menorca.

Aquesta exposició  es va inaugurar  l'estiu de 2008. Actualment ha quedat 
instal·lada  de  manera  permanent  a  la  part  alta  de  la  sala. Explica  els  valors 
naturals  més  destacats  de  Menorca  i  els  seus  lligams  amb  el  paisatge  i  les 
activitats humanes i consum de recursos que es duen a terme a l'illa.

Aquesta iniciativa pretén actuar com a eina de promoció i posada en valor 
del patrimoni ambiental de Menorca, així com buscar la implicació de residents i  
visitants  en  comportaments  que  avancin  en  la  compatibilitat  entre  activitats 
humans i conservació del medi.

L'exposició consisteix principalment en blocs de panells a tot color, on tenen 
molt  de protagonisme les imatges.  Els textos són breus i  lleugers,  en diferents 
idiomes (català, castellà, anglès i alemany).

         És una exposició pensada 
tant per la població resident com 
visitant.  És  especialment 
destacable  l'interès  (que  denota 
una  mancança  en  el  mercat)  de 
persones  que  treballen  com  a 
guies turístics i que, al cap i a la fi, 
són un dels principals mitjans de 
difusió de la realitat de l'illa a la 
població visitant.

     15



Memòria  2012

gener 2013

 Centre de la Natura de Menorca

___________________________________________________________________________

1.4.  Els Bolets a Menorca

Aquesta exposició s'ha reposat aquest any durant el mes de novembre, en plena 
època de bolets.  L'exposició  es va crear  pel  Centre de la Natura,  gràcies a un 
conveni amb l'Obra Social  de Sa Nostra l'any 2009. Degut a l'èxit de públic i a la 
vigència del tema s'ha cregut oportú tornar-la a presentar.

Els bolets han estat des de sempre uns éssers vius enigmàtics, degut al seu 
peculiar comportament, formes i colors provocatius. No s'entenia la seva manera 
sobtada i  capritxosa d'aparèixer als boscos,  els cercles que dibuixaven al  terra, 
eren temuts per la seva toxicitat alhora que ens temptaven amb sabors i  olors 
irresistibles,  ...  No és estrany que els  bolets  estiguin incorporats  a les  cultures 
d'arreu del món, en els costums, creences, mites, llegendes 

A les Illes Balears els bolets també estan molt presents en la cultura popular.  
En època de bolets molta gent surt al bosc amb delit per collir-ne. Aquest interès 
social el volem aprofitar per transmetre els coneixements actuals sobre els bolets, 
que ens han fet reconèixer la seva importància en  els ecosistemes -no només els 
boscos-,  i  per  extensió  donar  a  entendre  la  importància  de  mantenir  la 
biodiversitat,  ja  que  totes  les  espècies  contribueixen  al  bon  funcionament  dels 
processos naturals, tant les més petites com les més grosses i evidents. Per tant 
totes mereixen atenció.

L'exposició consta de 12 panells on s'ofereix de manera amena informació 
de  què  són  els  bolets,  com  viuen,  perquè  tenen  aquestes  formes,  quin  paper 
juguen  al  medi  ambient,  quins  són  els  millors  bolets  comestibles  que  hi  ha  a 
Menorca i com diferenciar-los, també els tòxics, com collir-los, com es cultiven, ... A 
més dels panells, hi haurà unes maquetes gegants de bolets,  jocs interactius, ...

L'oferta educativa està organitzada a dos nivells: Uns tallers per als petits 
d'educació infantil, on s'experimenta amb les formes i colors dels bolets. Per altra 
banda  un taller per a E.S.O.
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  1.5.  Mostra de bolets

Està prevista pel cap de setmana del 1 i 2 de desembre. Consisteix en una 
mostra de bolets,  recollits  el  mateix  dissabte en excursions  públiques arreu de 
Menorca.  Les  diferents  espècies  que  estroben  s'exposen  identificades  amb 
etiquetes de diferent color segons la seva comestibilitat. Durant tot el temps hi ha 
micòlegs que van aclarint els dubtes dels visitants. Durant els dos dies de la mostra 
es fa una xerrada explicant les característiques dels bolets exposats. 

Enguany es compta amb la col.laboració del Cercle Micològic de Menorca 
Dr. Saurina.

Un moment de la xerrada explicativa del micòleg Guillem Mir l'any passat. Aquesta 
mostra atrau cada any a molta gent interessada en els bolets.
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1.7.  Estadístiques de visitants

  VISITANTS I EXPOSICIONS AL CENTRE DE LA NATURA DE MENORCA 
DURANT 2012

El nombre total de visitants de 2012 ha estat de 2782 persones. 
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Durant 2012 el centre de la natura ha obert 136 dies al públic, a part de les 
activitats escolars i altres actes.

Durant 2012 el centre de la natura ha obert 705 hores d'exposició al públic.
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La freqüència de visitants varia en funció de l'època de l'any i de les exposicions. 
Les freqüències més altes s'han obtingut a l'estiu i al novembre, coincidint amb la 
mostra de bolets. També es nota l'efecte de la Setmana Santa, al març.

Visitants totals al Centre de la Natura els últims cinc anys.   s'ha arribat a   2782 
visitants durant 2012. Visitants totals 2008: 1703, 2009: 3661, 2010: 3785, 2011: 
4050.

     23



Memòria  2012

gener 2013

 Centre de la Natura de Menorca

___________________________________________________________________________

2. Altres activitats                                                  

2.1 Punt d'informació

El  Centre  de  la  Natura  de  Menorca  funciona  com  a  punt  d'informació 
turística. S'atenen consultes i peticions d'informació de molts dels visitants que el 
visiten.

2.2 Agrobotiga

L'agrobotiga, situada a l'entrada del Centre de la Natura, difon els productes 
agricoles típics de Menorca, Ha consolidat la seva funció de difusió de  l'estratègia 
de custòdia del territori, alhora que és un punt de venda i promoció dels productes 
de les finques que tenen un d'aquests acords amb el GOB. És un exemple pràctic 
de com una explotació econòmica ben entesa i protecció del medi ambient poden 
anar junts i fins i tot es poden considerar una mateixa cosa.

Enguany  s'han  seguit  fent  degustacions  dels  productes  que  promociona 
l'agrobotiga, algunes d'elles coincidint amb les inauguracions de les exposicions. 
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2.3. Xerrades a la fresca

Aquest any es va una Xerrada a la Fresca, el 19 de juliol. El Dr. Guillem X. 
Pons,  professor  de  la  UIB,  va  exposar  el  tema  El  paper  dels  invertebrats  als  
ecosistemes de Menorca. Des del paper dels endemismes a la problemàtica de les  
plagues.

La xerrada va ser al Pla de l'Església. Va comptar amb 30 assistents.
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2.4. Participació en iniciatives municipals

Durant   el   2012  el  Centre   de   la   Natura  de   Menorca   ha   col.laborat   en 
iniciatives del poble de Ferreries, com són Ferries Floreix, que va tenir lloc el 
primer   cap   de   setmana   de   juny,   o   l'adequació   de   l'horari   d'obertura   dels 
divendres d'estiu per ferlo coincidir amb el mercat de nit.

Ferreries floreix  i  Divendres d'estiu, dues iniciatives per dinamitzar Ferreries en 
les que hi ha participat el Centre de la Natura.
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2.5. Producció d'energia

Lectures  mensuals  de  l'electricitat  generada   i   la  consumida  al  Centre  de  la  Natura 
durant   2012.   El   consum   d'electricitat   ha   estat   de   5583   kWh,   mentre   que   la   instal∙lació 
fotovoltaica ha generat 4135 kWh. D'aquesta manera un 74 % de l'electricitat consumida s'ha 
compensat amb energia renovable, tot i que la instal∙lació va patir una avaria i no va produir 
electricitat durant  6 setmanes d'estiu.
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3. Memòria econòmica i de gestió
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LIQUIDACIÓ ECONÒMICA CENTRE DE LA NATURA 2012

DESPESES

PERSONAL
Coordinació general i coordinació tècnica 5.415,56
Consergeria i atenció al públic 7.493,11
Administració, informàtica i comptabilitat 2.152,78

Subtotal PERSONAL 15.061,45

ADQUISICIÓ DE PRODUTCES I  MATERIALS
Materials per exposicions 550,96
Amortització plaques fotovoltàiques 2.892,41

Subtotal ADQUISICIÓ D'EQUIPS I MATERIALS 3.443,37

TOTAL DESPESES . . . 18.504,82

INGRESSOS

PATROCINI PÚBLIC
Ajuntament de Ferreries 4.000,00
Conselleria d'Economia i Medi Ambient del CIM 10.000,00

Subtotal PATROCINI PÚBLIC 14.000,00

PATROCINI PRIVAT
Subtotal PATROCINI PRIVAT 0,00

RECURSOS PROPIS
Venda electricitat plaques 1.380,00
GOB 3.124,82

Subtotal RECURSOS PROPIS 4.504,82

TOTAL INGRESSOS 18.504,82
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Aquesta Memòria econòmica fa referència únicament al pressupost que ha gestionat el  
GOB. L'Ajuntament de Ferreries es fa càrrec directament de despeses de manteniment, aigua, 
electricitat i telèfon.

El pressupost  de 2012 ha estat el més baix de la història del Centre de la Natura, ja  
que  només  s'ha  aconseguit  finançament  per  part  de  l'Ajuntament  de  Ferreries  i  de  la  
Conselleria d'Economia i Medi Ambient del Consell Insular, que han reduït així i tot una tercera 
part la seva assignació respecte de 2011.
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4. Comunicació
-Durant  2012 el  GOB ha emès diverses notes de premsa   referents a activitats del 

Centre  de  la  Natura,  que han ocasionat  després   l'aparició  en  els  mitjans  de comunicació: 
premsa escrita, ràdios, etc.

Socarrell, la publicació trimestral del GOB, ha dedicat diferents articles a les activitats 
del Centre de la Natura.

S'ha   anat   actualitzant   i   millorant   la   pàgina   web   del   Centre   de   la   Natura 
(www.gobmenorca.com/cnatura ). 

S'ha seguit distribuint a centres culturals i establiments turístics el punt de llibre , editat 
en cinc idiomes.  
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-El Centre de la Natura de Menorca està integrat en el Projecte de Museus 
Nacionals, que és un projecte Leader+ de cooperació transnacional, entre Grups 
d’Acció Local de nou comunitats autònomes i regions d’Espanya i Portugal, per a la 
posta en valor i promoció dels territoris en els que hi ha centres d’interpretació o 
ecomuseus,  la  riquesa  patrimonial  i  natural  dels  quals  afavoreix  la  realització 
d’activitats culturals i turístiques conjuntes.   

Aquest projecte compte al el seu web propi i ha editat un tríptic de cada 
zona.

Els objectius del projecte són:

-Posar en valor les característiques turístiques comunes basades en la riquesa 
medioambiental dels territoris, estimulant la seva utilització de una manera 
sostenible.

-Fomentar la recerca de solucions interregionals estables beneficioses per als 
participants i els seus territoris perquè contribuiran a solucionar problemes i 
explotar les oportunitats que permeten posar en pràctica processos amb els que es 
puguin aconseguir els objectius proposats.

-Articular una promoció conjunta, unitària però diferenciada, dels valors turístics 
d’aquests territoris orientant-la als mercats d’origen més adequats.

-Promoure la posta en valor de les pràctiques del món rural contribuint a la seva 
revitalització. 
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5. Annex:

Cartells de les activitats
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