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Un dels principals objectius del projecte LIFE+RENEIX "Restauració d'hàbitats prioritaris a Menorca" és divulgar els valors del patrimoni natural de l'illa per
generar una consciència social i un ús públic respectuós amb el medi natural. Una de les actuacions programades al projecte (acció D7) està dedicada
específicament a donar a conèixer la flora de Menorca com un dels aspectes més rics i destacables del patrimoni de l’illa per la seva gran diversitat en relació
amb l'extensió del territori i per la singularitat, i per a aquest fi s’ha proposat la creació de diversos itineraris interpretatius de la flora de Menorca.

Senyalització

Visites guiades

Tres itineraris (el Pilar, el pas d’en Revull i es
4
Torretó)
han estat equipats amb senyalització
3
informativa. Aquesta s’ha elaborat de forma
artesanal amb llenya d’ullastre per aconseguir
una major integració paisatgística dels elements.

Des de l'any 2010 s’ofereixen visites
guiades a grups i escoles pels itineraris
botànics creats en el marc del projecte,
visites que s'engloben dins l'oferta
educativa
del programa Salut Jove del
3
Consell
Insular
de
Menorca
(http://salutjove.cime.es/).L'acollida per
part de la població escolar ha estat
molt positiva, i fins al moment s’han
beneficiat d’aquesta oferta educativa
més de 30 grups, i més de 600
escolars han realitzat l'activitat .

Recursos divulgatius
Per posar aquests recursos a l’abast de tothom, s'està treballant en la creació de dues publicacions:
1. Una guia botànica de Menorca, que descriurà acuradament els trets essencials de la flora de Menorca, i
també servirà com a guia de camp per a la visita autoguiada als itineraris florístics.
2. Una aplicació web, també disponible per a dispositius mòbils, que incorporarà un visualitzador d'aquests
itineraris botànics i més informació complementària de la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni de l’illa.
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