“FES SALUT, FES NATURA” NOVA CAMPANYA DEL PROJECTE LIFE+RENEIX
La campanya es posa en marxa per fomentar pràctiques esportives respectuoses
amb el medi natural

El projecte LIFE+RENEIX inicia una
campanya de sensibilització que apel·la a la
responsabilitat dels usuaris per no malmetre
l'entorn. L'objectiu és assegurar que les
actuacions de restauració del medi que el
projecte LIFE està portant a terme perdurin en
el temps un cop el projecte ja hagi finalitzat.
Imatge 1. Adhesius de la campanya

Per aquest motiu s'ha preparat la campanya “Fes
Fes salut, fes natura”
natura dirigida a persones que els
agrada practicar esports al medi natural, i més especialment, dirigida a motoristes i conductors
de 4x4 i ciclistes de BTT. La campanya cerca la complicitat dels establiments de venda i
reparació de bicicletes i motocicletes i clubs esportius, i de cara a ells s'han elaborat diversos
materials que podran distribuir gratuïtament entre els seus clients i socis. Així, s'han preparat
1000 adhesius amb el lema de la campanya i 1000 buffs promocionals, 100 cartells
anunciadors per als establiments i clubs col·laboradors i un decàleg de bones pràctiques. A
canvi, es demanarà a aquestes persones que contestin una enquesta i, si volen que remetin a
través de les xarxes socials imatges practicant esports a la natura amb el material de campanya.

Imatge 2. Pòsters, buff, adhesius i decàleg de bones pràctiques
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Els paratges naturals de Menorca, i especialment els de la costa, estan entre els més valorats
per la seva qualitat paisatgística. Aquestes zones acullen comunitats naturals molt
emblemàtiques de Menorca, com per exemple la comunitat de socarrells, singulars i úniques al
món, per estar adaptades a les peculiars condicions del litoral (vent i salinitat) i que s'han
conservat durant mil·lennis pel fet de trobar-se a àrees poc accessibles i poc aptes per a les
feines agrícoles.
Però avui en dia les activitats humanes relacionades amb el turisme, l'esbarjo i l'esport han anat
colonitzant els ambients litorals i han esdevingut una de les pressions que pateixen els fràgils
ambients de la costa. L'ús de les platges i del camí de Cavalls en són exemples molt clars. De
fet, un dels problemes més freqüents que s'originen quan no hi ha una bona ordenació de l'ús
públic és el de l'erosió, amb la consegüent pèrdua de sòl i la degradació de la coberta vegetal.
Però en molts casos aquests processos es poden controlar i fins i tot revertir, i açò és una de les
coses que es volen demostrar amb el projecte LIFE+RENEIX. Aquest projecte tracta de
recuperar àrees ambientalment degradades per protegir algunes de les comunitats vegetals més
diverses de l'illa, que alberguen espècies rares i en alguns casos úniques al món. Aquest és el
cas dels Alocs i de Binimel·là, on a causa de processos urbanístics es van moure terres i obrir
vials que han anat degradant-se pel pas intensiu de persones i vehicles. Amb la recuperació
ambiental també es recupera part de l'atractiu paisatgístic d'aquests indrets, que té un valor
indubtable.
Per açò ha estat necessari reconduir alguns accessos i tancar camins innecessaris que alteraven
zones ambientalment molt fràgils. I, tal com afirma el Conseller de Medi Ambient, Fernando
Villalonga: “Concluides les actuacions sobre el terreny, ara és necessari que la conscienciació
social faci la resta”. La campanya ”Fes salut, fes natura” suposa per al projecte LIFE+RENEIX un
cost total de 4.709,39€.

Imatge 3. Membres de la Penya Ciclista de Ciutadella amb el buff promocional, un
dels clubs que col·labora amb aquesta campanya.
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El projecte LIFE RENEIX (LIFE+07/NAT/E/000756) es desenvolupa per l'Agència Menorca
Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca en el període 2010-2013 i està finançat en
un 50% pel programa LIFE de la UE.

Per a més informació: http://lifereneix.cime.es, Twitter: @LIFERENEIX, i Facebook: Life reneix
Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
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