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En el marc del projecte LIFE+RENEIX "Restauració d'hàbitats d'espècies prioritàries a Menorca", una part important de les
actuacions s'ha destinat a la conscienciació social sobre la importància de preservar els hàbitats naturals i les espècies i
la possibilitat de recuperar entorns degradats. Aconseguir un cert grau de consciència social sobre aquests aspectes és un
objectiu imprescindible si es vol que les fites assolides perdurin en el temps, i per aconseguir revertir els processos
antròpics que amenacen la seva supervivència. Una de les vies més eficaces per aconseguir un alt grau de
conscienciació social és cercar la implicació activa de la ciutadania en les actuacions de restauració i conservació dels
hàbitats a través de jornades de voluntariat, iniciativa que fins al moment ha tingut una àmplia participació i uns resultats
molt notables.

Es Alocs

Pas d’en Revull

Als Alocs un grup de voluntaris (4) ha participat en la sembra d’espècies vegetals per
a la regeneració de la vegetació a les zones que han estat tancades al tràfic rodat
(1). També han col·laborat en la retirada de residus i restes d’obra que van quedar
després del desmantellament dels habitatges precaris que s’havien instal·lat a la
zona (2 i 3).

La zona del pas d’en Revull (barranc
d’Algendar) és on es van iniciar els
treballs
amb
voluntariat
del
projecte, aprofitant les iniciatives ja
existents entre els col·lectius de
Ferreries, que ja estaven organizats
per a la recuperació i el
manteniment del camí Reial. A més,
la popularitat d’aquest camí i el seu
potencial didàctic el fan un lloc
idoni per a fomentar un ús públic
respectuós i donar a conèixer els
valors naturals d’un dels paratges
naturals més coneguts i valorats de
l’illa.
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La participació de voluntaris, en
aquest cas, ha estat contínua en tot
el procés de restauració ambiental
de la zona, des de la planificació
fins a l’execució de les feines.
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Les principals actuacions que ha
desenvolupat el voluntariat són la
neteja i desbrossament de la zona
(1), la col·laboració en la
construcció i reparació de parets
seques i elements associats (2 i 3),
la instal·lació d’elements de
senyalització didàctica (itinerari
florístic, 4), la sembra d’espècies
arbòries al llarg del camí, el
seguiment i vigilància del camí i la
formulació de propostes de millora
en el projecte en conjunt.
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El Pilar
3

En aquesta zona és on s’ha assolit
un nivell més alt d’implicació de la
població, que garanteix una
apropiació dels resultats per part
dels col·lectius implicats i un
manteniment de la zona en el futur
gràcies a ells.
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Al Pilar diferents grups de voluntaris han participat en actuacions de restauració i
control de l’erosió sobre el sistema dunar, especialment en la col·locació de barreres
d’interferència eòlica amb el sistema que s’ha experimentat en el marc del projecte
5
6 la mar a les platges.
utilitzant
brancatge de la zona i troncs que treu
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