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PROTOCOLS
Incidències al Camí de Cavalls
• En cas de trobar qualsevol incidència, com cartells mal senyalitzats, cartells o fites en mal estat de
conservació o zones del camí en mal estat de conservació, s’hauria de comunicar al Consell Insular
de Menorca, departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera al telèfon 971356251 o enviant un
correu electrònic a medi.ambient@cime.es.
• Dades que s'haurien de proporcionar:
◦ Breu explicació de la incidència.
◦ Localització.
◦ Fotos.
Localització de nacres
• En cas d’identificar un exemplar de nacra (Pinna nobilis), s’hauria d’enviar un Whatsapp a l’Estació
Jaume Ferrer (IEO) al 608902534 o cob@ieo.es o als contactes del document NACRA.
• Dades que s'haurien de proporcionar:
◦ Localització.
◦ Fotos.
Animals marins vius
• Si trobeu una tortuga marina
◦ Aviseu al 112.
◦ Si està fora de l’aigua, no deixis que el sol incideixi directament sobre ella, porta-la a l’ombra i/o
cobreix-la amb una tovallola mullada sense tapar-li el cap.
◦ Si està enredada amb residus, no la desenredis i alliberis.
◦ Si porta un ham clavat, no l’hi treguis.
◦ Si porta un fil o corda que li surt per la boca o la cloaca, no tibis del fil/corda.
◦ Compte amb la boca, poden mossegar.
◦ No traslladis o deixis a la tortuga capgirada sobre la closca.
• Si trobeu un cetaci viu
◦ Aviseu als Agents de Medi Ambient telefonant al 112.
◦ Apropeu-vos molt a poc a poc i en silenci.
◦ Si està fora de l’aigua, no el toquis, mira de fer-li ombra i cobreix-lo amb una tovallola mullada
sense tapar-li l’espiracle.
◦ Espereu que arribin els Agents de Medi Ambient.
• Dades que s'haurien de proporcionar:
◦ Localització.
◦ Fotos
Animals marins morts
• Si trobeu qualsevol animal marí mort, aviseu als Agents de Medi Ambient telefonant al 112.
• Dades que s'haurien de proporcionar:
◦ Localització.
Albirament de meduses
• Si trobeu qualsevol medusa intenteu identificar-la amb les làmines que se us proporcionen, feu una
anotació a la fitxa de l’actuació.
• Dades que s'haurien de proporcionar:
◦ Identificació de l’espècie.
◦ Localització.
◦ Abundància.
◦ Fotos.

GOB Menorca. Camí des Castell, 53 07702 Maó 971350762 info@gobmenorca.com www.gobmenorca.com

Protocols
«Adopta un tram del litoral de Menorca»
Desembre de 2020

Localització d’espècies invasores i peixos rars.
• En el cas d’identificar qualsevol espècie que aparegui al llibretó “Les espècies invasores a la reserva
de la biosfera de Menorca i les alternatives” ho podeu comunicar telefonant als contactes que
apareixen a l'última fulla del libretó o enviant un correu electrònic a felix.depablo@cime.es.
◦ Cranc blau (Callinectes sapidus), espècie invasora molt agressiva, s’hauria d’enviar una fotografia
i la ubicació al 647364542, o enviant un correu electrònic a: felix.depablo@cime.es.
◦ Tortuga de Florida (Trachemys scripta), s’hauria de contactar amb el Centre de Recuperació de
Fauna Silvestre de Menorca al 619834597.
• En el cas d’identificar qualsevol espècie que aparegui a les làmines d’Observadors del Mar de
crustacis decàpodes, peixos exòtics o algues invasores feu una anotació a la fitxa de l’actuació.
◦ Caulerpa racemosa. No arrencar, ja que es podria dispersar més. Informar del lloc on s’ha fet
l’albirament.
◦ Halimeda incressata. De moment només s’ha vist a Mallorca, per això és molt important reportar
qualsevol albirament d’aquesta alga per poder actuar ràpidament.
• En el cas d’identificar qualsevol espècie de peix rar que aparegui a la làmina de DAPERA podeu fer
una anotació a la fitxa de l’actuació i envieu un correu electrònic a depera@caib.es.
• Dades que s'haurien de proporcionar en tots els casos:
◦ Identificació de l’espècie (Si se sap).
◦ Localització.
◦ Fotos.
Barques fondejades sobre posidònia
• Si es pot, ens haurem d'assegurar que l’ancora està sobre un herbei de posidònia.
• Si efectivament la barca està fondejada sobre posidònia, s’hauria d’informar els tripulants que estan
mal fondejats i intentar explicar el perquè.
• Si no es pot informar els tripulants o aquests no fan cas, hauríem de telefonar al 112 i explicar la
situació.
• En cap cas obligarem els tripulants a moure la barca ni ens posarem en perill. Si tenim dubtes, la
millor opció és telefonar al 112.
Acumulació de residus al sistema dunar o avís de residus acumulats.
• El sistema dunar està protegit i no s’ha de trepitjar ni manipular en cap cas. Si s’observa una
acumulació important de residus en aquesta àrea, s’hauria d’informar al Consell Insular enviant un
correu a reserva.biosfera@cime.es.
• Si ens trobem algun residu voluminós o si després d’una actuació de neteja no podem carregar amb
els residus recollits, podem deixar els residus un poc apartats de l'aigua i informar al Consell Insular
enviant un correu a reserva.biosfera@cime.es amb una breu descripció de la data, el volum i el lloc
on s’han deixat.
Mapes del servei de neteja de platges.
• A continuació podeu trobar un enllaç amb les zones compreses en el Contracte de Servei de Neteja
de Platges per mirar de no solapar-nos ni substituir la seva tasca. Aquest servei no inclou la neteja de
microplàstics a les platges verges o semi-urbanes, per aquest motiu animem als participants a actuar
sobre aquesta problemàtica.
-http://cime.es/documents/documents/planols.pdf
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Altres incidències
• Per norma general agafarem tota la informació possible com la localització, extensió de la incidència,
fotografies, etc. i ho comunicarem al 112 els quals s’encarregaran de passar-nos amb l’autoritat
pertinent (Agents de Medi Ambient, Guàrdia Civil, Capitania Marítima, etc).
• Vessament de gasoil o d’aigües fecals:
◦ Si el vessament el detectem a l’aigua hauríem de contactar amb el 112 o directament a capitania
marítima telefonant al 971364107.
◦ Si el vessament el detectem a la platja o a les roques hauríem de contactar amb Costes telefonant
al 971122948 o enviar un correu a ehaguado@miteco.es.
• Elements antròpics (fets pel ser humà) o barques abandonades a l’aigua:
◦ Si l’objecte es troba en un lloc accessible podem enviar un correu al Consell Insular a
reserva.biosfera@cime.es i ells informaran al servei de neteja de platges.
◦ Si no és accessible i pot ser un perill per a la navegació hauríem d’avisar al 112 o directament a
capitania marítima telefonant al 971364107.
• Altres incidències que us podríeu trobar (telefonar al 112):
◦ Contaminació de les aigües (aparició de peixos morts, inusual acumulació de fulles de posidònia,
coloració de l’aigua, olor inusual...).
◦ Ocupació/alteració d’espais litorals.
◦ Localització de fardells de droga, explosius o restes humanes.
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