
Jornades
CAMÍ DE CAVALLS:
ON SOM, ON ANAM
18 i 19 de desembre



INAUGURACIÓ DE LES JORNADES
A càrrec de la Presidenta del CIM, Maite Salord Ripoll

Conferència
CAMÍ DE CAVALLS: 
LA VICTÒRIA D’UNA REIVINDICACIÓ POPULAR
Joana Barceló Martí, expresidenta del Consell de Menorca

Conferència 
PRIMERES DADES D’ÚS I ASPECTES
AMBIENTALS DEL CAMÍ DE CAVALLS
David Carreras, director de l’OBSAM

Conferència 
EROSIÓ, SERVEIS I PAISATGE
Francesc Xavier Roig Munar, geògraf

Taula Rodona
CAMÍ DE CAVALLS: DE LES OPORTUNITATS
SOCIALS ALS PERILLS MEDIOAMBIENTALS
Eduard Serra, Coordinadora Camí de Cavalls
Miquel Camps, GOB
Magda Humbert, Unió Excursionista de Menorca
Modera: Miquel Truyol, biòleg, director insular 
d’Agricultura i Medi Ambient del CIM

Conferència
LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL 
DEL CAMÍ DE CAVALLS
Jesús Cardona, arquitecte

Conferència 
PRESENTACIÓ DE LA PLANA WEB
DEL CAMÍ DE CAVALLS  
Ricard Cots, responsable IDE Menorca

DESCANS

Conferència 
EXPERIÈNCIES DE NEGOCI
Guillem Bosch, gerent d’Elitechip
Joan Febrer, gerent de Camí de Cavalls 360º

Taula Rodona
EL CAMÍ DE CAVALLS COM A 
OPORTUNITAT DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Azucena Jiménez,  gerent d’ASHOME
Guillermo de Olives, president d’AGRAME 
Joan Febrer, gerent de Camí de Cavalls 360º
Guillem Bosch, gerent d’Elitechip
Modera: Mateu Martínez, assessor jurídic del CIM

CLOENDA DE LES JORNADES

* Les Jornades tindran lloc a la Sala d’Actes del CIM



El proper 21 de desembre es compleixen quinze anys de la 
Llei 13/2000,del Camí de Cavalls de Menorca. Aquesta norma, 
aprovada pel Parlament de les Illes Balears, va ser el fruit de la 
mobilització de la societat menorquina en defensa d’un camí 
que, durant segles, havia format part del patrimoni col·lectiu 
i que, a les darreres dècades del segle XX, i tal com es diu al 
preàmbul de  la llei, havia patit un seriós deteriorament, a causa 
de la inexistència d’un adequat manteniment, així com d’un 
desús en determinats trams del traçat històric, i en què havien 
anat creixent els entrebancs per a l’ús  del camí.  L’aprovació de 
la Llei del Camí de Cavalls va permetre recuperar l’ús general, 
lliure I gratuït d’aquesta històrica via que forma part de la 
cultura dels menorquins.

La gent, menorquins i visitants, s’ha fet seu el Camí de Cavalls. 
Cada dia, més persones el coneixen i el gaudeixen, cada dia té 
més anomenada dins i fora de l’illa. Per aquest motiu, des del 
Consell Insular volem aprofitar aquest aniversari per aturar-nos 
a reflexionar quin és l’estat del Camí, quin ús se li està donant, 
com s’està gestionant. Aquest ha de ser el punt de partida per 
impulsar millores, especialment des del punt de vista ambiental, 
per assegurar-ne un bon ús, per evitar-ne processos de dete-
riorament. En aquest sentit, ha de jugar un paper fonamental el 
Pla Especial que actualment s’esta revisant, revisió que s’ha de 
fer amb la màxima participació dels interessats.

Finalment, no hem d’oblidar que el Camí de Cavalls, de cada dia 
més, forma part de l’oferta turística de Menorca, és també element 
de dinamització econòmica. Aquestes qüestions s’han de posar
 sobre la taula, per assegurar, en darrer terme, que tinguem un 
Camí de Cavalls al servei de tots i amb unes òptimes condicions.

   Maite Salord Ripoll
  presidenta del Consell Insular de Menorca   


