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OBJECTIU: Crear una publicació virtual, dinàmica i georefenciada per divulgar els valors del patrimoni natural de l'illa amb el fi de
promoure un ús públic responsable al medi natural.
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La idea ha estat aprofitar tots els recursos existents tant d'informació com d'infraestructura i aplicacions de la IDE menorca. A partir d'aquí
treballar amb les aplicacions per adaptar-les als nous requeriments funcionals i paral·lelament crear tots els continguts específics d'interès
ambiental. La feina s'ha fet gràcies a la coordinació dels equips de la IDE menorca i el projecte LIFE+ RENEIX.

2 Continguts
Les aplicacions permeten consultar la informació geogràfica i alfanumèrica de punts
d'interès geològic, paisatgístic i de natura, rutes d'interès florístic, zones de
concentració de biodiversitat, la Xarxa Natura 2000, hàbitats forestals, mapa de
cobertes, a través del mapa i fitxes dinàmiques d'informació associada.

Detalls de la fitxa associada a un itinerari florístic (Binimel·là) del visualitzador web. En l'aplicació per a mòbils es mostra una
versió resumida de la mateixa. Cada capa d'informació disposa de la seva pròpia fitxa interactiva.

Llistat de capes de l'aplicació per a dispositus mòbils (esquerra)
i del visualitzador web (dreta)

3 Funcionalitats
Les aplicacions disposen de les funcionalitat típiques dels visualitzadors de mapa (zoom, pan, escollir la capa de fons, apagar i encendre
capes, identificació sobre el mapa, etc.), també funcions de localització per topònims, punt d'interès ambiental, o a través de la guia de
carrers, mesurar distàncies, imprimir, obtenir les coordenades del GPS dispositiu mòbil, entre d'altres.
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