
CURS DE FORMACIÓ AMBIENTAL

PER A GUIES TURÍSTICS DEL CAMÍ DE CAVALLS  

- 4a edició -   

• Destinataris: estudiants  de  turisme,  guies  turístics,  monitors  de  temps  lliure,  mestres,  professors, 
excursionistes i qualsevol altra persona interessada en la temàtica.

• Dates: 12, 13, 14 i 15 de novembre. 

• Lloc: Molí del Rei, Camí des Castell 53 de Maó.

• Horari: 

◦ capvespres -teòrica-: dimarts, dimecres, dijous i divendres 17:00 a 20:30 h; 

◦ matins -sortides-: dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 13:30 hores 

• Durada: 27'5 hores 

• Hores de formació permanent al professorat: 2'5 crèdits 

• Nombre de places: 25 alumnes (màxim) 

• Preu:  socis GOB Menorca 30,00 €    -    no socis GOB Menorca 70,00 € 

• Inscripcions / informació: aescano@gobmenorca.com, o telf. 971 350 762

Introducció 

Des dels seus orígens, amb una funció estrictament militar, fins a l'actual ús de caire recreatiu, el Camí de Cavalls 
ha recorregut una llarga trajectòria on la societat menorquina s'hi ha vist sempre avesada. A la fi de la dècada dels  
vuitanta es va iniciar una campanya popular per a la defensa del Camí de Cavalls pels seus valors patrimonials,  
històrics i paisatgístics, que duria a l'obertura de l'expedient per a declarar-lo Bé d'Interès Cultural. 

Finalment, el 21 de desembre de 2000 el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei del Camí de Cavalls,  
que el va considerar com “una realitat històrica i cultural del poble de Menorca”. A dia d'avui el Camí de Cavalls  
és  emprat  cada vegada més  pels  menorquins  i  pels  visitants.  S'està  convertint  en un  producte  turístic  per  a 
Menorca. Els seus 185 Km transcorren per gran part de la diversitat natural de l'illa. Les diferents geomorfologies, 
condicionades per  la  geologia  o la  variada gamma de comunitats  de  plantes  i  ecosistemes de Menorca,  són 
travessades en un moment o altre pel Camí de Cavalls. 

Conèixer i entendre els valors naturals que ens anem trobant en els diferents trams del Camí de Cavalls enriqueix  
considerablement l'experiència de fer-ne el recorregut i propicia actituds favorables de respecte cap a l'entorn  
natural que es visita. Per altra banda, a l'haver convertit el Camí de Cavalls en un producte turístic, s'ha creat la  
demanda de guies que sàpiguen interpretar el patrimoni natural i que siguin capaços de conduir grups i donar-los  
informacions  de  costums  i  d'història.  Aquest  curs  vol  facilitar  formació  als  professionals  i  altres  col·lectius 
relacionats amb el Camí de Cavalls per tal d'aprofundir en el coneixement de la natura que travessa el camí. Els  
continguts repassen els diferents valors naturalístics del Camí de Cavalls (flora, fauna, geologia, etc.), ressenyes  
històriques i altres aspectes interessants sobre la normativa d'aquest itinerari. Aquest és un curs multidisciplinar 
que vol donar sortida als professionals del món del turisme. 

El GOB porta 35 anys preocupant-se del medi ambient de Menorca. Ha vingut realitzant treballs d'investigació  
científica  i  també  de  divulgació.  Té  una  llarga  experiència  en  l'organització  d'excursions  i  altres  activitats 
d'educació ambiental, com cursos, exposicions i publicacions. 

Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO l'octubre de 1993, atenent a l'alt grau de 
comptabilitat  aconseguit  entre  el  desenvolupament  de  les  activitats  econòmiques,el  consum de  recursos  i  la 
conservació d'un patrimoni que ha mantingut i manté avui una qualitat excepcional. La valorització dels recursos 
paisatgístics com ara els dels Camí de Cavalls, fomenten l'esperit d'aquesta declaració, i mostren, una vegada més, 
com la conservació i bona gestió dels recursos naturals, és un fet molt positiu per l'activitat econòmica de la illa. 



Objectius

• Complementar la formació adquirida pels universitaris provinents del món del turisme. 

• Formar guies del Camí de Cavalls. 

• Valoritzar el Camí de Cavalls, difonent els seus valors ambientals. 

• Propiciar actituds favorables de respecte a l'entorn natural entre els seus usuaris. 

• Dinamitzar el turisme de natura a Menorca. 

• Promocionar activitats econòmiques compatibles amb la conservació del medi natural. 

Metodologia

El curs consta de 7 jornades de les quals 3 són sortides pràctiques a diferents enclavaments del Camí de Cavalls a  
Menorca. Es pretén capacitar a l'alumnat facilitant-li recursos per tal de poder completar la seva formació després  
del curs (mitjançant webs, guies, etc.). 

Professorat

• Montse Bau, biòloga Responsable del Servei d'Educació Ambiental del GOB Menorca, i Coordinació del 
curs.

• Tòfol Mascaró, biòleg i botànic membre del GOB Menorca. 

• Pere Pons, Tècnic del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB Menorca. 

• Ricard Borràs, Tècnic del Parc Natural de s'Albufera des Grau. 

• Jesús Cardona, arquitecte i membre de l'equip que revisa el nou Pla Especial del Camí de Cavalls. 

Continguts

Part teòrica, capvespres de 17:00 a 20:30 h.

• Dimarts 12/11/13  

◦ 1a sessió: Introducció al Camí de Cavalls. Aspectes històrics, culturals i ambientals. 

◦ 2a  sessió:  Diversitat  paisatgística  del  Camí  de  Cavalls.  Geologia,  geomorfologia  i  transformació 
antròpica. 

• Dimecres 13/10/13: 

◦ 3a sessió: La flora del Camí de Cavalls: boscos i marines.

◦ 4a sessió: La fauna del Camí de Cavalls: Ocells.

• Dijous 14/11/13: 

◦ 5a sessió:  La flora del Camí de Cavalls: costa rocosa, dunes i medi marí

◦ 6a sessió: La fauna del Camí de Cavalls: Mamífers, rèptils i amfibis. 

• Divendres 15/15/13: 

◦ 7a sessió: Ús del Camí de Cavalls: Bones pràctiques i normativa. 

◦ 8a sessió: Ús del Camí de Cavalls: Bones pràctiques i normativa. 

Sessions pràctiques. Matins de 9:00 a 13:30 h:

• Dimecres 13/11/13, 1a sortida: Excursió a un tram del Camí de Cavalls. 

• Dijous 14/11/13, 2a sortida: Excursió a un tram del Camí de Cavalls. 

• Divendres 15/11/13, 3a sortida: Excursió a un tram del Camí de Cavalls. 


