Activitats - Educació Ambiental

Finca Alforí de Dalt

Per participar a les sortides guiades i als tallers que
ofereix l’Agència Menorca Reserva de Biosfera a la
finca d’Alforí de Dalt contactau amb nosaltres al
telèfon 971 35 62 51 o a l'adreça electrònica
reserva.biosfera@cime.es.

Informació
Finca Alforí de Dalt
Telèfon: 971 35 62 51
reserva.biosfera@cime.es
http://alfori.biosferamenorca.org
C ON S E L L I N S U L A R
DE M E NORC A
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La finca d’Alforí de Dalt
La finca d’Alforí de Dalt és una finca
pública, presenta una extensió de 271,5
ha i està situada al nord del terme
municipal de Ciutadella de Menorca,
on, geològicament parlant, coincideix
en el flanc menorquí de tramuntana.
Alforí de Dalt és una finca amb una
gran diversitat de flora, comunitats i
hàbitats que varien al llarg del territori
segons el substrat geològic, la influència
de la mar i el vent i l’acció humana. Els
valors naturals d’aquesta zona han
permès que tant la zona marina
adjacent com la terrestre formin part
dels espais de Xarxa Natura 2000, a
part de ser designada la part terrestre
com a àrea natural d’especial interès i
la marina com a reserva marina. D’igual
varietat es presenten els elements
etnològics que ens podem trobar a la
finca, des de les coves dels penya-segats
fins a les coves de carboners, passant
pels pous i els tancats de bestiar.
La finca va ser expropiada per la Direcció General de Costes l’any 1999 i no
va ser fins a l’any 2007 que es va
acordar una mutació demanial amb
l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals d'una part de la finca, i la resta de la
superfície va quedar com a bé de
domini públic maritimoterrestre. L’any
2015 l'Organisme Autònom de Parcs
Nacionals cedeix part de la gestió de la
finca al Consell Insular de Menorca en
el marc de l’Agència Menorca Reserva
de Biosfera, on una de les tasques a
desenvolupar és la creació d’un programa d’educació ambiental, en el qual
s’emmarca el conjunt d’activitats que
es presenten a continuació.
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Activitats

Sortides guiades
La finca d’Alforí de Dalt ens ofereix un
veritable mosaic de paisatges singulars,
que, a través de les sortides guiades, ens
permetran endinsar-nos en la cara més
natural del seu entorn.
Des de l’alzinar centenari de l’interior de
la finca fins a les formacions aerodinàmiques del litoral, acompanyats per
diferents elements etnològics tradicionals del camp menorquí, coneixerem els
valors que guarda aquest indret. A la
vegada, podrem analitzar l’evolució que
ha seguit la natura després de l’incendi
del 2006.
Itinerari Life Reneix
Itinerari Life Boscos
Itinerari de l’incendi
Itinerari platja
Itinerari del lloc
Ruta per a invidents
Rutes col·lectius necessitats especials

Tallers
Els tallers estan adreçats a famílies. Els
infants, juntament amb els seus pares i
familiars, coneixeran els elements clau de
la finca d’Alforí de Dalt a través de jocs i
tallers. D’aquesta manera aprendrem a
observar i comprendre la natura, coneixerem els habitants del bosc a través de
les pistes que ens van deixant i ens
formarem en orientació i en interpretació de mapes, mentre fem créixer el
nostre esperit crític vers els impactes i
les problemàtiques ambientals d’una
manera divertida i lúdica i treballant en
equip.
Joc familiar dels rastres del bosc
Joc familiar a la platja de cala Pilar
Joc familiar de pistes al bosc
Taller familiar cartografia i orientació

Voluntariat
El voluntariat del programa d’educació
ambiental de la finca d’Alforí de Dalt es
basa en el treball en equip entre la
població i l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera per contribuir d’una manera
activa a la millora ambiental dels espais
naturals que conformen la finca i reduir
els efectes negatius que causen els
impactes sobre el medi. Cada acció
s’acompanyarà d’unes reflexions finals i
una posada en comú de les nostres
percepcions a fi de valorar la realitat de
la problemàtica de la finca i del nostre
entorn.
Neteja de platges
Recuperació del sistema dunar
Restauració d’hàbitats

Les activitats es realitzen durant tot l’any. Per confirmar les dates us podeu posar en contacte amb l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera (971 35 62 51) o consultar el calendari al web http://alfori.biosferamenorca.org o a Facebook.

