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Gabriel Barceló Milta, Vicepresident i Conseller d’Innovació, Investigació i Turisme del Govern de les Illes Balears

“L’economia balear ha de créixer en
indústria, innovació i investigació”
Gabriel Barceló és vicepresident d’un govern en coalició format per PSIB, Podem i MES, formació ecosobiranista de
la qual va ser cap de cartell en les darreres eleccions autonòmiques. Entre les seves missions hi ha aconseguir que
indústria, investigació i innovació guanyin pes en el PIB autonòmic i aconseguir un turisme més sostenible.
-Les Balears trenquen rècords de visites turístiques any rere any. ¿Per
què apostar per nous sectors?
No deixarem d’apostar pel turisme sos-

tenible i de qualitat; però li respondré
amb una xifra: als anys 80, les Balears,
que rebien sis milions de turistes l’any,
eren la primera comunitat en renda

per càpita de l’Estat, molt per sobre
de la mitjana europea. En l’actualitat,
amb 13 milions de turistes, som la setena comunitat espanyola en renda

per càpita. Hem d’equilibrar el model i obrir-nos a nous sectors com per
exemple la indústria, la innovació i la
investigació.

-¿En quina situació es troben en
l’actualitat aquests sectors?
La investigació i la innovació a les
Balears representen només el 0,33%
del total del nostre PIB i un 80%
d’aquesta investigació és pública. Ara
mateix som la penúltima comunitat
espanyola, seguits per Ceuta i Melilla, i si tenim en compte que Espanya està a la cua de la Unió Europea,
la situació és complicada. Volem arribar a l’1% del nostre PIB en ben pocs
anys. La indústria en l’actualitat és
un 7% del nostre PIB i també volem
que creixi.
Continua a la pàgina següent
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Héctor Pons, regidor de Cultura i Festes, i Maria Membrive, regidora de Comerç i Turisme, de
l’Ajuntament de Maó

Ve de la portada

“Maó vessa encant i cosmopolitisme”
Menorca és, sobretot, una illa per disfrutar
amb calma. La seva bellesa paisatgística
es tal que va ser declarada Reserva de la
Biosfera per la UNESCO i convida el visitant a
disfrutar-la relaxadament. Aquesta tranquil·litat
es trunca, any rere any, quan els cavalls
envaeixen els carrers omplint-los de la seva
festa centenària: les Festes de Gràcia. La seva
capital és Maó, una ciutat viva i cosmopolita
amb un port que ningú es pot perdre.

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO

-¿Com creu que hauria de ser
aquest tipus d’indústria?
Clarament ha de passar per la
innovació, l’especialització i
les noves tecnologies que són
els àmbits en què podem ser
competitius. Pretenem aportar valor a les empreses més
tradicionals (turisme, agroalimentària, cultural) però buscar formes allunyades de la
indústria manufacturera, gran
i molt dependent de la matèria
primera. Si fins ara l’economia
balear passava pel “sol i platja”
aquest govern aposta pel “sol i
dades”.

Sobre la taxa
turística

El mes de gener passat, el
Govern de les Illes Balears va
aprovar un projecte de Llei
d’impost turístic que suposarà el cobrament d’una taxa
diària d’entre 0,25 i 2 euros per
a tots els visitants a l’arxipèlag
més grans de 15 anys i que
s’allotgin en establiments reglats. Aquesta taxa repercutirà en una recaptació anual
estimada d’uns 70 milions
d’euros. Per a Gabriel Barceló, Vicepresident i Conseller
d’Innovació, Investigació i Tu-¿Com preveuen fer-ho, d’on
risme del Govern, “aquesta
sortiran els recursos?
taxa és un element més que
Hem de buscar finançament
ens permetrà canviar el motant públic com també privat.
del de turisme i dirigir-lo cap
El finançament públic de la
a un turisme sostenible, no
UE, per exemple, encaixa matant de masses, col·laboratiu,
lament amb el nostre projecamb mecanismes de sostete ja que està dirigit a reforçar
nibilitat propis. A més a més,
aquells que ja sobresurten. Nola població i la indústria
saltres plantegem que es
entén que aquest
tingui en compte el
és el camí cap al
fet insular, la nequal ha d’anar
cessitat de diel nostre
versif ica ció
L’economia
turisme.”
econòmica
balear ha de

i la millora
d’un model
de f inançament autonòm ic qu e é s
clarament perjudicial per a les
Balears.

passar del “sol i
platja” a ser de
“sol i dades”

-Parlant de finançament autonòmic, ¿quins objectius té
aquest nou govern?
El primer que necessitem és la
constitució d’un govern espanyol que sigui un interlocutor

vàlid. A partir d’aquí hem
de millorar el
finançament balear que és molt negatiu i no ens permet
tenir els recursos mínims per
poder oferir uns serveis bàsics
essencials en educació i sanitat
per als ciutadans de la nostra
comunitat.
www.caib.es

-¿Quina és la festa més assenyalada a l’agenda de Maó?
Héctor Pons: Sens cap dubte, les
Festes de Gràcia representen la
màxima esplendor de la festa i
de la identitat dels maonesos. A
principis de setembre, la ciutat
viu una transformació no només física sinó també social
que es palpa en l’ambient. Els
cavalls, les cercaviles, la gent,
la música i les tradicions envaeixen els carrers i segueixen
el protocol que va complir, el
2015, el seu 125è aniversari.
-¿De quins equipaments disposa Maó per acollir la seva
oferta cultural i artística?
Pel que fa a equipaments cultu-

rals, destaquen el Teatre Principal de Maó que, amb 186 anys
d’història, és l’òpera més antiga
d’Espanya i el Centre d’Art Ca
n’Oliver, inaugurat fa just un
any amb una inversió total de
prop de cinc milions d’euros,
i que s’ubica en una cèntrica casa senyorial del s. XVIII,
on es pot admirar la col·lecció
Hernández Sanz – Hernández
Mora.

destacar de manera positiva
l’associacionisme comercial
existent. Per al nostre equip de
govern és important potenciar
els mercats; de fet en tenim un
bon nombre: mercat ambulant,
mercat agroalimentari, mercat
artesà, mercat del peix…

-¿Com definiria el teixit comercial de la seva localitat?
Antecedents, evolució, sectors especialitzats o d’alt
valor...
María Membrive: És un comerç
de proximitat, i m’agradaria

-¿Quina és l’estratègia turística del consistori de Maó?
¿Quin tipus de turista visita
la seva localitat?
Fomentem el turisme responsable. De les persones que ens
visiten esperem que siguin

Música clàssica de gran
qualitat en l’estiu balear
L’Orquestra Simfònica Illes Balears va ser creada el 1988, encara que
el simfonisme a les illes es va iniciar als anys 40. Actualment el mestre
Pablo Mielgo és el director titular i comparteix la direcció artística amb
Joji Hattori, principal director convidat. L’orquestra tindrà una temporada
d’Estius Simfònics al Castell de Bellver, amb un cartell de luxe.

respectuoses amb el medi ambient, que sàpiguen admirar
el nostre paisatge i, de manera
important, que siguin turistes
que no contaminin i sàpiguen
preservar aquest paisatge que
ens caracteritza. Majoritàriament els que ens visiten busquen allò pel qual destaca
especialment la nostra illa i que
és la calma, la tranquil·litat i la
bellesa paisatgística. Tot plegat
fa que sigui un lloc idoni per al
turisme familiar.
www.ajmao.org

de la Fundació Teatre Principal
de Palma i els Amics de l’Òpera
de Maó.
Durant els seus 25 anys
d’història, l’orquestra ha tingut
com a acompanyants solistes de
rellevància internacional com
Juan Diego Flórez, Kiri Te Kanawa, Teresa Berganza, Joaquín
Achúcarro, Piotr Anderszewski, María Bayo o Simón Orfila.
Aquesta temporada té com a artistes en residència les germanes Katia i Marielle Labèque i
com a artista balear el jove violinista Francisco Fullana.
Valor social de
l’orquestra

D’aquí a pocs mesos comença
la temporada d’estiu per a
l’Orquestra Simfònica Illes
Balears, amb un cartell excepcional que tindrà lloc al Castell de Bellver. La data d’inici
és el 2 de juliol amb la soprano
María Bayo. La seguirà, el 9 de
juliol, la pianista Gabriela Montero. El protagonista del tercer
concert simfònic serà el violinista Julian Rachlin, el dia 16
de juliol per continuar el 23 de

juliol amb el tenor José Bross.
El 30 d’aquell mateix mes, els
protagonistes que acompanyaran l’orquestra seran un trio
format per Enrique Bernardos (piano), Ervis Gega (violí)
i Alexander Hueshoff, violoncel. Els dos últims concerts se
celebraran el divendres 5 i 12
d’agost. El primer comptarà
amb la presència del pianista Michel Camilo i el director
Ignacio Ordoñez i tancarà la

temporada el trompa Radovan
Vlatkovic. Tots els concerts començaran a les 21:30h.
L’Orquestra, a més de la temporada d’estiu, ofereix la temporada d’hivern-tardor, que es
basa en concerts d’abonament
a l’Auditorium de Palma i Manacor i els concerts simfònics
a Menorca, Eivissa i Formentera. Participa també, en l’àmbit
líric, en les temporades d’òpera

A més de la seva programació
artística, l’orquestra desenvolupa una extensa feina pedagògica mitjançant els concerts
familiars i el programa Acadèmia Simfònica, basat en beques
per a estudiants del Conservatori Superior de les Illes Balears
i també obertes a membres
d’orquestres joves espanyoles i
europees per participar en els
concerts de temporada. A més,
s’ha de destacar la feina social
que porta a terme acostant la
música a tothom i a tot arreu,
posant especial interès en les
persones i col·lectius en risc
d’exclusió social o amb altres
necessitats específiques.
www.simfonicadebalears.com
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PALMA

UN MÓN SENCER PER REDESCOBRIR
La capital de les Balears és una ciutat viva, acollidora i cosmopolita, oberta al
mar i al món. El seu cor batega a un ritme frenètic, mentre traça pausadament
el seu propi futur des de la perspectiva d’un present amb molt passat.
La façana marítima de Palma ens indica que estem davant d’una ciutat
amb història. El far de Porto Pi, el Castell de Bellver, La Llotja de Mercaders,
el Palau de l’Almudaina, i la Catedral
de Mallorca es converteixen en un bell
conjunt arquitectònic que, més enllà
del seu valor patrimonial, ens parlen
de la consolidació d’un poder –econòmic, polític i religiós– que ha anat mo-

delant la capital balear al llarg dels
segles. Però l’ara és molt diferent.
Immersos dins de l’any Llull, en el
qual conmemorem el setè centenari de la mort de l’escriptor, pensador
i teòleg palmesà Ramon Llull (12321316), la ciutat viu abocada en aquest
i altres esdeveniments que, de manera
puntual o continuada, li donen caràc-

ter com a destí turístic, d’oci de cultura. Però Palma és una ciutat exigent
amb ella mateixa: s’esforça a millorar
i diversificar la seva oferta –cultura,
oci, naturalesa, esdeveniments esportius i culturals, compres, sol i platja–,
al mateix temps que lluita per preservar els espais públics com a marc per a
la convivència, entre els que hi viuen i
els que només hi són de pas.

No obstant, Palma alberga molts de
secrets i moltes històries desconegudes, fins i tot per als residents: un
món sencer per redescobrir. Més enllà del seu centre històric i del seu litoral emblemàtic, aquest municipi conté
un parc nacional marítim terrestre,
l’arxipèlag de Cabrera, el més gran
de l’Estat; el bosc de Bellver, immens
i frondós, a dos quilòmetres del centre de la ciutat; i les muntanyes de Na
Burgesa, una miranda natural sobre

la badia de Palma amb cims que superen els cinc-cents metres d’altura.
Un conjunt d’espais naturals i públics
que permeten la pràctica d’esports a
l’aire lliure, o la simple observació del
paisatge, amb la seva f lora i fauna
autòctona.
Palma és una experiència per viure
durant tot l’any. La seva oferta, variada i de qualitat, és capaç de satisfer
els paladars més exigents. Una ciutat hospitalària i educada, que és capaç d’omplir de sons harmoniosos el
silenci de segles dels patis de les cases senyorials del centre històric amb
els concerts de primavera. Una ciutat
que viu i respecta les seves tradicions,
amb festes tan vives i participatives
com la de l’Estendart, Sant Sebastià
(patró de la ciutat) o Sant Joan. I tot
això a l’abast de tots, a menys d’una
hora de vol des del continent.¡Vine i
redescobreix-la!
www.palma.cat
Tel. 971 225 900

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
La seva singularitat essencial és poder presentar al visitant el
procés creatiu de l’artista a través de la contemplació directa de
l’atmosfera dels seus tallers amb els estris, objectes, empremtes
i teles inacabades. És la perdurabilitat d’una energia que encara
desprèn espurnes de la força creativa del seu impulsor. Només
Col·lecció Miró. El generós llegat de
Miró està compost de pintura, dibuix,
escultura i obra gràfica, així com d’un
important fons documental.

Biblioteca i Centre de Documentació.
Especialitzats en art contemporani i en
la figura, l’obra i el context cultural de
Joan Miró.

Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró.
Actualment acullen cursos sobre serigrafia, xilografia, ceràmica, fotografia, etc.

Servei d’educació. Les seves propostes
atenen la gran diversitat de públic que
ens acostuma a visitar: famílies, estudiants de totes les edats, professors,

per donar a conèixer aquest halo creatiu excepcional es justifica
l’existència de la Fundació. Però, si a més, hi afegim l’oportunitat de
presentar el ric patrimoni arquitectònic que conté i un fons de la
col·lecció íntimament unit a la manera de fer de les últimes dècades
de Joan Miró, el conjunt es converteix en únic a tot el món.

públic en general, etc., amb activitats
específiques per a cadascun d’aquests
col·lectius.
Premis i Beques Pilar Juncosa
& Sotheby’s. Instrument de promoció dels valors creatius contemporanis en les actuals noves generacions
d’artistes.
Lloguer d’espais. Hi ha diversos espais
per a esdeveniments privats, presenta-

cions de productes, cursos, seminaris,
convencions, etc.
Botiga. Té una gran varietat d’articles
exclusius: catàlegs, objectes, obra gràfica, etc.
Cafeteria. Gran terrassa als jardins de
la Fundació.
Aparcament. Amb zona per a
minusvàlids.

http://miro.palma.es - info@fpjmiro.org
Tel. 971 701 420
C. de Saridakis, 29, 07015, Palma
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Vicent Torres, president del Consell Insular d’Eivissa i responsable de Turisme

EIVISSA

Un paradís que brilla amb llum pròpia
Eivissa, l’illa pitiüsa per excel·lència de la música electrònica i DJ’s de fama
internacional, queda moltes vegades a l’ombra de les llums de la pista de ball.
Però quan els focus s’apaguen, aquest paratge natural de paradisíaques platges i
paisatges silvestres segueix oferint un dels destins més complets per a qualsevol
tipus d’oci. I això, sens dubte, és el que la fa inigualable.
-És fàcil associar a Eivissa les
paraules festa, música i clubs
selectes però, ¿què més amaga al
visitant?
És indubtable, però la nostra illa ofereix molt més que això i volem que es
conegui perquè de tot n’estem igual
ment orgullosos. Tenim una riquesa
cultural i un medi marí i natural que
són patrimoni de la humanitat des
de fa molts anys. Tot això, en el seu
conjunt, fa que la nostra illa sigui un
dels destins turístics més complets del
món, perquè pot satisfer molta gent
diferent, o fins i tot a un mateix visitant, que durant les seves vacances,
vulgui disfrutar de coses molt diverses, des de l’oci nocturn, al turisme
més familiar, passant per la gastronomia i l’esport, posant especial atenció a l’ús de les noves tecnologies i a la
sostenibilitat.

Eivissa s’erigeix, per la fama de la
qualitat de les seves cales i platges, els seus paisatges i pobles
d’interior, la ciutat emmurallada declarada Patrimoni Mundial i els seus
icònics establiments d’oci i entreteniment, com un dels destins turístics que més pot satisfer el seu
visitant per la varietat en la seva
oferta: una oferta que no deixarà
ningú insatisfet

-Anant per parts, crida l’atenció
que en tot això sorgeixin l’ús de
les noves tecnologies i la
sostenibilitat.
Els dos aspectes són bàsics quan es vol
aconseguir una illa que cridi l’atenció,
ja no només del turisme de qualitat,
sinó de la vida de qualitat. Ara mateix estem immersos en un projecte,
Smart Island, que desenvolupa diversos aspectes, des de geoposicionament
a nivell marí, informació de saturació
de platges, rutes per arribar-hi, transport públic i diferents aspectes relacionats amb el medi ambient. Pel que fa
a sostenibilitat, només en projectes de
renovació hotelera en els últims vuit
anys s’han invertit més de 70 milions
d’euros. Eivissa està apostant molt més
per la qualitat i no tant per la quantitat,
tot i tenint en compte les xifres rècord
d’entrada de visitants que estem te-

nint, suposem, a conseqüència també de la realitat política a la resta del
Mediterrani.
-Queden l’esport i la cultura. ¿Els dos
pilars que falten per oferir un destí
inigualable?
Sens dubte, i a l’illa es donen de manera natural. Durant el mes de març ja
comencem de ple amb l’activitat de la
temporada, sobretot l’esportiva. Tenim
competicions que estan aconseguint
una notorietat important, com per
exemple la Ruta de la Sal, que surt des
de Barcelona, i s’està convertint en una
de les regates d’altura més importants
del Mediterrani, o la Volta a Eivissa en
Mountain Bike, que rep participants de
més de 14 països diferents. Tenim, al
nord de l’illa, uns paisatges increïbles,
amb rutes de senderisme i altres activitats perfectes per al turisme familiar, així com també la Fira Medieval,
al maig, dins del recinte emmurallat
de la capital, Patrimoni de la Humani-

tat o la Festa de Santa Eulàlia, recentment declarada Patrimoni d’Interès
Turístic. Però a aquests pilars els en
falta un de molt important també, el
gastronòmic.
-Cert, la gastronomia no pot faltar
parlant de vida de qualitat.
A Eivissa comptem amb diversos plats
molt tradicionals i bastant exclusius
de l’illa. Per citar-ne només dos, un de
carn i un altre de peix, el primer seria Es sofrit pagès i el segon Es bullit
de peix. Però sobretot s’ha de destacar
que el sector de la restauració està desenvolupant i treballant amb productes
locals i que compta amb tot el suport
de les administracions. Actualment ja
s’estan organitzant jornades gastronòmiques al principi i al final de la temporada amb l’objectiu final de donar
a conèixer aquests plats i els nostres
ingredients.
www.ibiza.travel

Sóller combina turisme responsable
amb agricultura i indústria local
Sóller és un municipi ubicat a Mallorca i marcat
per la bellesa natural que li confereix la Serra de
Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial el 2011.
Més enllà dels atractius turístics més coneguts,
com el seu tren, inaugurat el 1912, el nou equip
municipal busca reforçar un model econòmic propi
que combini turisme, agricultura i indústria local.
El paisatge determina el model econòmic de Sóller. Jaume Mateu, regidor de
turisme, promoció econòmica i urbanisme, ens parla de l’agricultura: “Els
cítrics de Sóller tenen un gran prestigi,
a dins i a fora de l’illa, cosa que ha permès desenvolupar la petita indústria
que es dedica a l’elaboració de melmelades o gelats amb ells. El mateix ens
passa amb les oliveres i l’oli de la Serra
de Tramuntana”.
La conservació del paisatge cultural,
construït sobre les terrasses de pedra
seca, que porten a terme els agricultors,
ha fet que Sóller i el seu entorn sigui un
marc ideal per a l’agroturisme i el turisme cultural. Aquest model de turisme
crida un perfil de visitant que, a més a
més de disfrutar de les seves platges i
cales pròximes, —Sóller compta amb

2.500 places hoteleres— també busca
practicar activitats com el senderisme,
o l’excursionisme. Segons Jaume Mateu, “aquesta oferta ens permet allargar les temporades turístiques des del
mes de març fins al mes de novembre,
i reforçar l’oferta de sol i platja amb
altres atractius”. De fet, Sóller es promociona també en fires turístiques
internacionals orientades al turisme
d’interior. A més a més, en aquesta línia
es troba també el clúster denominat
Sóller Bon dia, format per empreses
de tot tipus i sectors que vol promocionar el municipi i que col·labora estretament amb l’ajuntament.
Un altre element destacable és l’aposta
mediambiental. Tal com assenyala Mateu, “el nostre model turístic i econòmic passa per un ús racional dels

indústria, agricultura i artesania local. El regidor de Turisme ens explica que “sabent que podem oferir una
gran qualitat de vida, ens agradaria
promoure que diferents empreses de
R+D s’instal·lessin, a mitjà termini, en
el nostre municipi.”
La Fira de Sóller i Es Firó

recursos hídrics, la generació i recollida de residus i en altres elements,
com per exemple una mobilitat racional en el marc de la qual defensem mitjans de transport alternatius al vehicle
particular”.
El turisme, en part, també és l’eix
econòmic de les indústries locals formades per petits constructors, fusters, ferrers i també altres “artesans
que construeixen i mantenen moltes

vivendes en les quals viuen en temporades d’estiu i, cada vegada més durant
tot l’any, residents d’origen anglès, alemany i francès. Aquests últims molt
nombrosos a causa de la relació del
municipi amb França al llarg de la seva
història”, ens explica Mateu.
I, més endavant, Sóller vol afegir un
element més al seu model de creixement que, com hem vist, passa pel
turisme racional i la promoció de la

La Fira i Es Firó de Sóller són les dues
festes més populars d’aquest municipi i es porten a terme durant quatre dies del mes de maig. La Fira se
celebrarà el segon diumenge d’aquest
mes i compta amb un mercat realitzat pels artesans locals en el qual s’exposen productes autòctons i típics de
la vall, així com també una representació agrícola i ramadera. Es Firó, per
la seva part, és la recreació de la lluita de moros i cristians més important
de tot Mallorca i commemora la victòria dels sollerics davant d’una invasió sarraïna que va tenir lloc el dia 11
de maig del 1561. Tot el poble es bolca
en aquesta recreació històrica, que en
algunes edicions ha comptat amb més
de 4.000 persones.
www.ajsoller.net
Tel. 971 63 02 00
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CAPDEPERA
UN POBLE ALEGRE I HISTÒRIC
El poble, ubicat a l’extrem oriental de l’illa de Mallorca, té de tot: cultura, esport, gastronomia, naturalesa... ¿Hi véns?
“El Mercat ja és obert”. Aquestes cinc paraules són el
començament de tres dies de festa inoblidables per a qualsevol
visitant al Mercat Medieval de Capdepera. El tercer cap de
setmana de maig (13, 14 i 15), el municipi gabellí, situat al
Llevant de l’illa de Mallorca, obre les portes del Castell a

Capdepera ofereix una infinitat de
possibilitats d’oci: platges meravelloses, recòndites cales tranquil·les, passejades urbanes, naturalesa viva, oci
nocturn, albes màgiques, cultura al
mig del carrer, gastronomia… Es pot
fer tot o res: viure al límit amb excursions en globus, realitzar esports
aquàtics, rutes a cavall, senderisme
per les seves muntanyes i senders o
viure tranquil amb albes des del far i
lectures assossegades sobre la sorra.
Esport
Els esportistes també troben el seu
lloc a Capdepera. Les 23 rutes senderistes de diferent dificultat adequades per a principiants, famílies
i professionals combinen mar, muntanya, cultura i patrimoni. Descobreixen al visitant els llocs recòndits
de la comarca, el Parc Natural de Llevant, la zona humida del torrent de
Canyamel, les coves d’Artà, la Reserva Marina o la Via Verda.
Des de fa uns quants anys Capdepera
aposta per la vida activa i organitza
una sèrie d’esdeveniments esportius
que congreguen centenars de persones: duatló de Cala Rajada, calçat i
bici per terreny urbà; triatló de cala
Agulla, esport pur entre arbres i sorra; la Mitja Marató de les festes del

tothom que vulgui tornar a l’edat mitjana, al passat, a l’època
dels mercaders, cavallers i princeses, i disfrutar d’un autèntic
mercat del segle XIV, ubicat entre muralles i els seus voltants.
Així és Capdepera, un poble que innova les tradicions i
es projecta cap al futur. Un poble alegre i històric.

Una mica d’història
El municipi es compon de cinc nuclis de població: Cala Rajada, Cala Mesquida, Canyamel i Font de sa Cala, tots ells a la vora del mar, i Capdepera,
a l’interior. La seva història es remunta a l’època talaiòtica, una civilització antiga que va viure a les Illes Balears i de la qual encara queden restes arqueològiques tan importants com per exemple el poblat “es Claper
des Gegants”. Però va ser amb l’arribada del rei Jaume II, l’any 1300, quan
es va fundar la vila de Capdepera; per mandat d’aquest monarca es va
fer construir una església a dalt de tot d’un monticle, tancada per una muralla, i al seu interior es van instal·lar els primers habitants de la ciutat. El
Castell de Capdepera va ser important per la seva ubicació estratègica
per exercir el control del canal de Menorca, i utilitzat per polítics i militars
per a la seva defensa. Això pot ecnara es comprovar pujant a la terrassa
del recinte, des d’on es pot observar una vasta panoràmica i, fins i tot en
dies clars, es pot veure l’illa veïna.
En l’actualitat el Castell de Capdepera manté la seva importància com a
jaciment arqueològic i la seva visita envolta el visitant d’història. El seu interior alberga la Mostra permanent de la llata (mostra de peces de bargalló, artesania tradicional d’aquesta localitat), a més a més d’una exhibició
d’aus rapaces (dimecres); sens dubte, una experiència inoblidable.
Capdepera va anar augmentant la seva població i cap al segle XIX es
va establir el petit nucli pesquer anomenat Cala Rajada. Amb l’arribada
dels primers turistes va haver d’anar canviant el seu estil de vida, la fesomia dels seus carrers es va adaptar als temps moderns, així com també els seus negocis i comerços. Actualment, Cala Rajada és un dels llocs
d’estiueig més importants de Mallorca, però segueix conservant la seva
tradició marinera. Són moltes les famílies que encara viuen de la pesca i
si el visitant s’acosta al port cap al capvespre, podrà veure tornar les barques carregades de peix i fins i tot comprar-ne a la llotja que hi ha allà mateix, si li ve de gust.

Carme –una prova dura amb la calor
de juliol– carreres populars, tornejos de beach volley… I per descomptat,
golf, tennis, ciclisme, sortir a navegar… són també esports per practicar a Capdepera.
Festes
Quan arriba l’estiu s’han de destacar les festes patronals del municipi, durant els mesos de juliol i agost i
la Mostra de la Llampuga, a l’octubre,
una fira gastronòmica dedicada a
aquest peix i les seves possibilitats
culinàries. Una cita imprescindible per als amants de la gastronomia. Però no només en aquesta fira
es menja bé. Capdepera compta amb
alguns restaurants amb la distinció
Estrella Michelin, referents a nivell
mundial.
S’ha de destacar una de les dates més
significatives per als gabellins, Sant
Antoni Abat, els dies 16 i 17 de gener.
Aquesta festa d’origen pagà per celebrar el solstici d’hivern barreja els
elements clàssics de qualsevol celebració ancestral: el foc purificador,
la carn i la beguda i el càntic de la
gent (gloses). El sentiment santantonier no pot explicar-se i és necessari viure’l “in situ” per comprendre
l’emoció de la festa.

Cultura i Patrimoni
Fa uns quants anys Capdepera va decidir apostar per la cultura i va crear
el festival de les Arts al carrer. El seu
objectiu és aprofitar qualsevol entorn
quotidià com a espai escènic artístic.
Amb aquesta idea d’acostar-se a peu
de carrer, el visitant, al passejar per
Cala Rajada podrà contemplar dos
murals de 16x4 metres de pintures de
Gustavo; així com obres de Manuel
Coronado, Joan Bennássar, i aquest
any una exposició d’escultures de
Moisés Gil. I per acabar la passejada “escultòrica”, els recomanem vistar els Jardins March, propietat del
famós banquer mallorquí, que combinen paisatgisme amb interessants
escultures d’autors de talla internacional com Chillida o Henri Moore,
des del qual es veu tota la vall de Cala
Rajada.
Més cap a l’est es troba la Torre de
Canyamel, una fortificació d’origen
musulmà que havia servit com a refugi als pobladors de la vall de Canyamel en cas de perill. Avui dia, alberga grans concerts d’artistes mundialment coneguts durant les nits
d’estiu.
www.ajcapdepera.net
Tel. 971 56 30 52
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SANTANYÍ
Riquesa cultural i natural

Santanyí és un dels municipis més bonics de Mallorca.
Situat al sud de l’illa, compta amb 13 nuclis de població
entre petits pobles d’interior com s’Alqueria Blanca, es
Llombards, Calonge, Son Moja o La Costa i magnífics
nuclis costaners com Cala d’Or (amb el seu port
esportiu), Portopetro (amb el seu Club Nàutic) o Cala
Figuera (amb el seu port pesquer).
La seva gran extensió i la seva diversitat fan de Santanyí un municipi ric en
cultura, patrimoni, gastronomia i artesania. Al voltant de 30.000 places turístiques i una oferta hotelera cuidada
i pensada per al seu descans faran de

la seva estada un record inoblidable.
Els mercats setmanals de tots els pobles atrauen cada any milions de visitants. El més transitat, el de Santanyí,
es porta a terme cada dimecres i dissabte durant tot l’any.
A més, aquest municipi és el destí ideal per als amants de la natura.
Una joia natural que disposa de 33 km
de zona costanera amb platges de sorra blanca i fina com s’Amarador i Cala
Llombards i cales de preciosa aigua
cristal·lina com s’Almonia, es Caló
d’en Borgit i es Caló des Moro. Envoltades d’una extensa vegetació autòctona, fan de les seves visites una
experiència única.
Santanyí també compta amb el Parc
Natural de Mondragó (una zona protegida de 785 hectàrees que es delimita entre dues cales: s’Amarador i

Jaume Salvà, regidor de turisme de Valldemossa

“Valldemossa es pot
disfrutar tot l’any”
Valldemossa és un petit poble de muntanya situat al cor de la Serra de Tramuntana.
Té una mica més de 2.000 habitants i és un enclavament paradisíac en què la
seva bellesa així com la seva integració en l’entorn natural han fascinat durant la
història nombrosos personatges famosos, des de Ramon Llull, Chopin, l’Arxiduc
Lluís Salvador d’Àustria al seu més famós veí en l’actualitat, Michael Douglas.
-Parlem d’un dels destins més emblemàtics de Mallorca. ¿Què ens ofereix Valldemossa?
Cultura, patrimoni, gastronomia,
compres, senderisme, port… Tot plegat conforma un petit municipi de
la serra de Tramuntana. Sobre els
al·licients de Valldemossa en l’àmbit
cultural, destaquem la Cartoixa,
icona i símbol del poble. Sense oblidar la fundació Coll Bardolet. A part,

també comptem amb tot el patrimoni arquitectònic que espot trobar
als carrers i façanes del nostre poble, que juntament amb l’empedrat
i les f lors que adornen les cases, donen un caràcter romàntic a la visita al poble. El caràcter i essència
d’aquest poble fa que es pugui disfrutar durant totes les estacions de
l’any, i tenir en cadascuna d’elles una
experiència ben diferent.

-La Cartoixa, com hem comentat, és
potser l’atractiu turístic més destacable de Valldemossa i un dels més
destacats de Mallorca… ¿Què ens
pot explicar de la seva història i que
ens ofereix la seva visita?
Pot semblar un tòpic, però és veritat.
És realment una visita obligatòria perquè és el cor del nostre poble. La Cartoixa és història, cultura, naturalesa,
literatura, música i espiritualitat. Així

sa Font de n’Alis) i amb un dels miradors més bonics de Mallorca amb vistes a l’illa de Cabrera, el Far del Cap
Salines. Increïbles paratges que pot
visitar gràcies a successius esdeveniments esportius.
Les característiques naturals del municipi de Santanyí fan que sigui el lloc
ideal per disfrutar de l’esport. Les seves aigües cristal·lines i una variada
fauna marina fan de les seves cales un
reclam mundial per a la pràctica dels
esports nàutics com el submarinisme
o el piragüisme. A peu o en bicicleta,
podrà descobrir tot el seu paisatge gràho van considerar Unamuno, Santiago Rusiñol, Jovellanos, l’Arxiduc Lluís
Salvador, Rubén Dario, Jules Verne o
la romàntica parella Chopin i George
Sand. La visita inclou diversos museus, entre els quals el municipal, i un
concert de piano. A més a més, s’ha de
destacar que s’està portant a terme un
projecte intervencionista que inclou
canvis en la gestió publicitària i museística que farà la visita molt més interessant, si és que això és possible.
-Abans ens comentava que estan
treballant per millorar l’experiència
del turista. ¿Podria explicar-nos
en què consisteix aquest projecte
turístic?
Per a aquest any hem dissenyat una
passejada cultural i hem destacat diferents elements per conèixer del nostre
poble. La intenció és intentar complementar la visita dels turistes, una visita que treballem per allargar durant tot
l’any ja que disposem d’al·licients suficients per atraure visitants durant tot
es les estacions i no només durant la
temporada d’estiu. Per això disposaran d’una aplicació de telèfon mòbil

cies a les rutes que recorren tots i cadascun dels nuclis, des de Cala d’Or
fins al far del Cap Salines.
També Cala d’Or, descoberta als anys
trenta del segle passat com a paradís
vacacional, presenta l’esperit de les
vacances de tota la vida. Arquitectura eivissenca, racons màgics com Es
Fortí. Caminades pel seu passeig marítim, ens transmeten un ambient familiar que ens fa sentir integrats en la
zona des del primer dia.
www.ajsantanyi.net
Tel. 971 653 002

amb informació cultural i comercial.
Tenim una pàgina web turística per
estrenar com a portal d’entrada al nostre poble, en la qual volem que el nostre
visitant sigui el protagonista. També
reforçarem el punt d’informació turística i convertirem Valldemossa en una
smartcity, amb xarxa wi-fi gratuïta al
poble de la màxima velocitat. Tot perquè el nostre visitant pugui disfrutar
en l’era dels Smartphone de connectivitat i informació per poder tenir una
gran experiència. Tot per fomentar el
seu grau de satisfacció i desitjar que
torni aviat.
www.valldemossa.cat
Tel. 971 612 002
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Trasmediterranea incrementa
serveis i freqüències aquest estiu
en les connexions de les Balears
Els vaixells de Trasmediterranea ofereixen 60.000 places setmanals per a passatgers,
anada i tornada, per connectar les illes des de Barcelona i València, a més de
capacitat per atendre tota la demanda de càrrega amb les illes durant la nova
temporada que comença el 15 de juny. Com explica el Conseller Director General de
Trasmediterranea, Mario Quero, “les principals línies estratègiques sobre les quals
aquesta Companyia centenària orienta la seva gestió són la millora de l’eficiència dels
seus actius, la millora dels processos i serveis al client i la innovació”.
Trasmediterranea reforçarà els seus
serveis en les connexions de Balears aquest estiu, amb un nombre
més gran de freqüències i serveis al
passatge per atendre l’augment de
demanda amb l’arribada de la temporada alta. En total, la Companyia
oferirà a partir del 15 de juny prop
de 60.000 places setmanals, anada
i tornada, per connectar diàriament
les illes des de Barcelona i València.
Trasmediterranea disposa també de
capacitat per reforçar fins a atendre
tota la demanda de càrrega amb les
illes.
En total, Trasmediterranea opera
amb una f lota de sis vaixells –cinc
ferris de passatgers i càrrega i un
vaixell de càrrega– en les línies de
Barcelona i València a Eivissa, Maó
i Palma, a més de permetre connec-

tar fins a Formentera. La companyia
ha abordat un camí de consolidació
i més presència en les seves línies,
així com d’innovació. S’ha diversificat i ampliat l’acomodació i qualitat
de serveis a bord i se seguiran ampliant i renovant serveis. Per fer-ho,
desenvolupa nous projectes que milloren l’experiència del passatger des
de la gestió de reserva i compra de
bitllets, i estada a bord.
Principal via d’entrada a
les illes de mercaderies i
proveïment
Trasmediterranea reforça també
aquest estiu la seva oferta de càrrega
amb les Balears, ja que és la principal
via d’entrada a les illes de mercaderies i proveïment. El vaixell segueix

sent el principal mitjà de transport i
des dels productes frescos i d’ús diari, fins a les f lotes de cotxes de lloguer arriben per mar en els vaixells
de Trasmediterranea, a més d’altres
mercaderies especials amb destí a
hospitals i a l’hostaleria.
La companyia ha renovat la seva
f lota de les Balears amb la recent incorporació del vaixell Forza que aporta a les connexions València-Palma
més capacitat, tant de passatge com
de càrrega amb un 30 per cent més de
bodega per al transport de mercaderies. Aquest estiu la Companyia augmenta també un 20 per cent l’oferta
de capacitat de càrrega des de Barcelona, amb l’increment de rotacions
del vaixell de càrrega, a més a més de
l’increment de freqüències dels ferris
a Maó i Eivissa.

Líders en passatgers i càrrega
Com explica el Conseller Director General de Trasmediterranea, Mario Quero,
“el volum de facturació de Trasmediterranea se situa al voltant dels 440 Milions
d’euros, xifra que la posiciona com la naviliera líder dins del sector de línies regulars de passatge i càrrega en els mercats que opera: Península amb Balears,
Canàries i Nord d’Àfrica”. Quero destaca els resultats de l’exercici anterior “amb
un creixement d’EBITDA del 37%, principalment associat a la millora d’ingressos
i a la millora en els costos operatius”. Per un altre costat, enumera les principals
línies estratègiques sobre les quals aquesta Companyia centenària orienta la
seva gestió “la millora de l’eficiència dels seus actius, la millora dels processos
i serveis al client i la innovació.”

Trasmediterranea manté una estreta vinculació amb les Illes Balears que es remunta al naixement
de la Companyia, l’any 1917, fruit de
la unió de diverses navilieres que ja
operaven en ports de tot el litoral al
qual un any després se sumaven les

f lotes de les navilieres Isleña Marítima, amb seu a Palma de Mallorca,
i la Marítima Companyia Maonesa de
Vapors, que tenia el domicili social a
Maó.
www.trasmediterranea.es
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OLIVER MORAGUES
500 anys de família i vi
A 250 metres sobre el nivell del mar, a la muntanya de Randa i envoltada de boscos de pins i alzines, es troba un dels cellers amb
més història i més representatius de l’illa de Mallorca: les Bodegas
Oliver Moragues, que es troba a l’antiga ‘Possessió Binicomprat’que
des del segle XVI es conserva intacta per part de la mateixa família i que actualment és també un Hotel/Agroturisme.

El pes de la tradició i de la història familiar es fa patent
quan un entra a les terres de
la finca, ja que tot evoca temps
llunyans, quan la viticultura i l’agricultura en general
eren l’únic que existia a l’illa.
L’entrada de cavalleria de la
casa principal, amb les grans
portes de fusta originals, la vella capella religiosa magníficament conservada, els arcs gòtics
dels antics cellers de la casa que
contrasta amb el vell celler del
segle XVII, la cuina tradicional
mallorquina, els jardins i horts
de la casa, els antics estables rehabilitats, o les restes d’un molí
de pa amb els seus forns són un
llegat que la família sempre ha
considerat com un tresor que
s’ha de cuidar i mantenir.
N’hi ha prou de parlar només
uns quants minuts amb qualsevol membre de la família per
adonar-se que no entenen el celler i el vi com un negoci, sinó
com una autèntica passió familiar que f lueix per les seves ve-

nes i tenint en compte la llarga
saga familiar, es transmet de
generació en generació. “La nostra filosofia és la mateixa que la
d’un ‘petit Chateu francès’però
a Mallorca; d’això no en farem
mai una indústria. Mai, tenim
massa amor i respecte per a
la vinya, és gairebé la nostra
religió”.
Això ens explica Joana Oliver,
propietària en l’actualitat, juntament amb el seu germà Gabriel, que és també l’encarregat
de les vinyes. “El vi s’està convertint cada vegada més en un
producte del màrqueting, buit
i sense història darrere de cada
ampolla; nosaltres defensem el
contrari: les vinyes expliquen
històries del temps i de la terra
a través de la fruita i del vi; això
és el que fem aquí”. Un va entenent cada vegada més, a mesura que parla amb ells, el que
significa el vi per a aquesta família; no volen produir més de
50.000 ampolles a l’any a partir de les seves 9 hectàrees de
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vinyes exclusivament pròpies.
“Només així podem controlar
cada planta i cada fruita de la
planta”, expliquen.
La forma d’entendre el vi i la
filosofia d’aquesta família és
cada vegada més una excepció en un sector vitícola a Mallorca, amb cellers cada vegada
més grans i amb estratègies
més orientades a la mecanització i produccions més grans.
Actualment l’Hotel/Agroturisme té 10 habitacions per a
hostes i el celler ja exporta a Europa i l’Àsia. Joana s’acomiada
amb una frase: “un mai ha
d’oblidar qui és i d’on ve, el que
fa i per què ho fa, i nosaltres fem
vi perquè el vi forma part de les
nostres vides, des de sempre;
així era, així és avui i així serà”.
www.fincabinicomprat.com
www.olivermoragues.com
Distribució a Madrid:
www.avvinos.com
Sense distribució a Catalunya

Bernardo Campo, director de l’hotel La Torre del Canónigo

“La Torre del Canónigo és la
talaia perfecta per a Eivissa”
“Que el teu hotel sigui un dels llocs més emblemàtics d’un
enclavament com Eivissa és un privilegi al qual has de respondre.
És sorprenent i màgic que la primera muralla defensiva de
Dalt Vila travessi el nostre hotel, ja que va ser construït a
sobre seu al segle XIV. Llavors era la Casa del Canónigo, nom
que avui manté, i que el cataloga com a Edifici Patrimoni
de la Humanitat, per la UNESCO”. Així d’orgullós s’expressa
Bernardo Campo al parlar de l’hotel La Torre del Canónigo.
-L’hotel té moltíssims aspectes remarcables… Expliqui’n
algun.
Som l’hotel a més altura
d’Eivissa i per això no només
tenim les millors vistes, sinó
que també tenim encant i carisma, que vessa per cada racó.
La seva arquitectura i decoració alberga sostres tradicionals
de savina, acull el romanticisme i l’originalitat d’un establiment que convida a somiar en
altres temps, als que ens visiten.
-¿Ens pot explicar una mica la
història de l’hotel?
La Casa del Canónigo va passar
a ser Torre del Canónigo el 1985
i a convertir-se en l’hotel que és
avui el 1998, quan Ferran Monje
va comprar l’edifici. El 2013 vaig
assumir la direcció de l’hotel,
quan només teníem 8 habitacions. En els últims anys hem
aconseguit créixer, sense perdre aquest respecte, aquesta
màgia i aquesta essència fins
a aconseguir més de 30 habitacions a la zona.
-Tornant a una pregunta important: A part de treballar en
un marc tan esplèndid com és
la Torre del Canónigo, ¿a què

unit i feliç és indispensable per
transmetre una sensació de pau
i benestar que es tradueix en
un millor servei al client que
és l’objectiu final. Qui estima
casa seva i la seva feina transmet aquesta mateixa sensació
als seus “convidats”.

dóna més importància?
Per a mi és imprescindible obtenir el màxim rendiment del
personal, i per això considero
que una part de la meva feina
és incentivar-los, motivar-los i
plantejar-los noves metes per
complir; s’han de sentir importants i necessaris. Per això
aquest any un dels nostres objectius és aconseguir les 5 estrelles. D’aquesta manera cada
any tot l’equip amplia coneixements, ja siguin en àmbit personal o professional, coaching,
classes de ioga, idiomes o cursos de protocol, i intentem
avançar cada dia per seguir
creixent i donar vida a un somni que és de tots. Un bon equip

Antoni Ferrer, director insular de cultura i patrimoni de Menorca

-Menorca és molt coneguda
com a punt de turisme familiar per les seves platges i la seva naturalesa ¿Què més pot
oferir al visitant?
És cert, Menorca és coneguda
per les seves platges, però té un
patrimoni cultural riquíssim
molt desconegut per al visitant
que ve de fora, tant per al que ho

fa per primera vegada com, en
molts casos, per al que ens visita de forma assídua. L’illa té un
patrimoni històric inigualable,
sobretot pel que fa referència a
la cultura talaiòtica, d’època prehistòrica. Menorca posseeix més
de 1500 jaciments catalogats en
només 700 km2 d’illa, 1200 dels
quals són d’època prehistòri-

ca, amb característiques molt
diverses dels de Mallorca, on
també es desenvolupa aquesta
cultura autòctona. La més coneguda és el monument cerimonial conegut com a recinte
de taula.
-¿En què es basa aquesta
diferència amb les restes de

www.latorredelcanonigo.com

bla que l’espai útil és la plataforma superior. I també tenim una
altra construcció que és exclusiva de la nostra illa, del període talaiòtic final o posttalaiòtic, que
és un tipus de casa monumental
construïda amb uns grans blocs
de pedra molt ben representada en la Torre d’en Galmés, amb
una forma més o menys circular i amb un pati central al voltant del qual s’hi reparteixen les
habitacions.

“Menorca té un patrimoni
prehistòric inigualable”
L’illa més oriental i septentrional de l’arxipèlag balear, declarada
Reserva de Biosfera per la Unesco el 1993, amaga molt més
del que semblaria com a simple destí de sol i platja. Ara
és candidata a ser Patrimoni Mundial pels seus jaciments
prehistòrics, més de 1500 de catalogats en només 700
km2. Un tresor de la història apte per a tots els públics.

-¿Com és la temporada a
Eivissa?
Hi ha quatre mesos intensos
de feina, des de finals de maig,
juny, juliol, agost i part de setembre. Aquest any vam obrir
el 25 de febrer amb una ocupació del 95 per cent, i l’any
passat vam tancar el 27 de novembre per aprofitar la temporada al màxim. Hem de recordar
que a més de platges i discoteques, tenim uns pobles encantadors, i una vegetació verda
plena de llocs naturals dignes
de veure. Per sort el nostre hotel
està a la zona amb més història
d’Eivissa. A més, l’illa compta
amb un gran potencial per realitzar multitud d’esports. Les
bones condicions climatològiques i les rutes per realitzar en
bici o a cavall amplien l’oferta
d’oci.

Per a aquells que vulguin disfrutar de platja al matí i història a la
tarda, o a l’inrevés, hi ha el Museu Municipal de Ciutadella i el de
Menorca, a més d’un centre d’interpretació per ajudar a la comprensió de la cultura talaiòtica a la Torre d’en Galmés.

jaciments de Mallorca?
Bàsicament per l’arquitectura.
A Menorca hi ha recinte de taula que a Mallorca no s’hi pot
trobar, però també tenim les
navetes funeràries, un tipus de
construcció exclusiu de Menorca, que té el seu exemple més conegut en la Naveta des Tudons,

que és una de les imatges més conegudes de Menorca, però n’hi
ha moltes més, també visitables.
Els talaiots en si, que es troben
en totes dues illes, a Menorca són
més grans i l’estructura és diferent, així com els de Mallorca
tenen una cambra interna amb
columna central, a Menorca sem-

-¿Hi ha jaciments d’aquest tipus a la resta del territori
espanyol?
A Espanya hi ha jaciments arqueològics declarats béns del
patrimoni mundial, però es remunten a l’origen de l’espècie
humana –Atapuerca– o al paleolític –pintures rupestres
d’Altamira–, però no n’hi ha cap
que pertanyi a la cultura protohistòrica i preromana.
www.menorca.es
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Pep Bonnin, president del Mercat Municipal de Pere Garau, de Palma

ILLES BALEARS

Bernat Roig, alcalde del municipi de Ses Salines, al sud de Mallorca

SES SALINES

“El mercat Pere Garau és dels
més importants de Palma”

El paradís existeix al sud de Mallorca

Ubicat en un dels barris més populars de la ciutat, el Mercat
Municipal de Pere Garau és originari de finals dels anys
30 i principis dels 40. Compta amb més d’un centenar de
parades, i una de les seves atraccions és el seu mercat
exterior, amb una important afluència de visitants.

Ses Salines de Sa Vall o Colònia Sant Jordi és l’accés natural a zones
naturals de gran interès, les segones salines més antigues del món
i unes platges verges d’aigua cristal·lina de somni. Amb tot això,
Ses Salines, es converteix en el destí ideal per a aquells que
busquen cultura, esport i tranquil·litat a parts iguals.

-¿Quina és
l’evolució del
mercat des que
es va originar
fins als nostres
dies?
El mercat és un
d e l s mé s a ntics, importants
i un dels que millor funcionen
de Palma. El seu
naixement data
de principi dels
anys 40 i està emplaçat en un
barri popular, de fort caràcter
multicultural, cosa que l’ha fet
créixer aquests darrers anys.
A més ha comptat amb remodelacions per dotar-lo de més
serveis i comoditats. En total,
agrupa unes 112 parades de
venda, repartides en els gairebé mil metres quadrats al seu
interior.
-¿De quina manera el mercat
contribueix a l’expansió i economia de Mallorca?
És un mercat municipal popular al qual acudeixen una
gran quantitat de persones
per comprar tota mena de
productes. Oferim preus assequibles en els productes, i
som un eix econòmic important a la ciutat, com penso que
ho són els mercats municipals
en general.

canaris o tórtores,
entre altres.

-¿Què hi podem trobar i quina
és la seva especialitat?
Hi ha una àmplia diversitat de
productes i parades, que estan
dedicades, principalment, a la
venda de productes frescos i
de temporada i al comerç especialitzat. Hi trobem productes
ecològics, forns, carnisseries,
peixateries, parades dedicades a salaó, de fruita… Hi ha
de tot. A més a més, una de les
nostres distincions és el mercat exterior que s’organitza a la
plaça cada dimarts, dijous i dissabte, i té una forta importància
pel que fa a visitants i vendes.
Aquest mercat exterior agrupa més de 200 punts de venda,
amb una oferta en productes de proximitat, roba i complements d’ocasió, i és l’únic
mercat de Palma on es poden
trobar animals vius, des de perdius, pollastres i gallines fins a

-¿Quines altres activitats es
realitzen?
Els dimecres cada
parada de venda
de l’emplaçament
té un producte en oferta. Per
un altre costat,
juntament amb
l’Ajuntament de
P a l m a i l a C on s e l l e r i a
d’Educació de les Illes Balears,
formem part d’un projecte
educacional en l’organització
de visites de col·legis al mercat cada setmana. També hi
ha activitats durant les festes
nadalenques, amb actuacions
d’una tuna, de la Coral del Projecte Home, a més del sorteig
de 6.000 euros en vals per a
compres al mercat.
-¿Com veu el futur del mercat?
És clar que seguirem funcionant, sempre depenent de
l’economia i la reactivació de
l’ocupació d’Espanya, en general. Esperem mantenir-nos,
seguir amb la bona marxa dels
mercats en exterior, i aportar
un producte de qualitat per al
visitant i els veïns del barri.
www.mercatperegarau.com

-¿Què pot oferir Ses Salines al
seu visitant, a més de les seves
platges?
Ofereix molt a nivell cultural, natural i esportiu i és per
això que primordialment ens
visita el turisme familiar, encara que no exclusivament.
Comptem amb dos nuclis urbans, un d’interior, Ses Salines
i que dóna nom a tot el municipi i un altre de costaner, que
és la Colònia de Sant Jordi. Tenim les segones salines més antigues del món. A més, som el
punt geogràfic més pròxim i
accés al que aviat serà el Parc
Natural d’Es Trenc i al Parc
Nacional Marítim-Terrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera. Al nostre port hi està ubicat el centre
d’Interpretació del Parc i al nostre punt d’informació turística
es pot aconseguir la documentació necessària per visitar-lo.
-¿Com han influït les salines
en la riquesa cultural de Ses
Salines?
Les nostres salines van començar a ser explotades pels
púnics i van seguir els romans,
els bizantins, els àrabs i els cristians. Cadascun d’ells va deixar
la seva empremta. Això ens confereix una cosa molt especial, i
és que poques vegades es poden
veure en un mateix lloc vestigis
de cultures tan diferents amb

A Ses Salines, a partir del mes de març, comencen a florir una infinitat d’activitats. A l’abril té lloc la celebració d’una de les seves
festes més assenyalades, la de Sant Jordi. I a l’agost, cada vegada amb més importància i notorietat, té lloc la Cursa a Peu Colònia Sant Jordi, que aquest any celebrarà la seva XXV edició.

llegats tan bonics. A més, la voluntat de conservar aquest espai ha donat peu a la constitució
d’un fràgil i valuós ecosistema
protegit que forma una part clau
de l’àrea natural Es Trenc-Salobrar de Camps.
-Anteriorment parlàvem d’esport. ¿Quin tipus d’activitats es poden
practicar?
Evidentment totes aquelles que
tinguin a veure amb l’àmbit
marí sempre que siguin respectuoses amb el medi ambient,
com ara navegació o busseig. El
ciclisme i el senderisme ens per-

metran disfrutar d’una xarxa de
camins condicionada per accedir als racons més especials.
-¿Què ens pot dir de la seva
gastronomia?
La nostra gastronomia és comuna a la de l’illa de Mallorca, on els arrossos, els peixos,
les carns fresques i l’oli d’oliva
són els protagonistes, capaços
de cobrir les expectatives dels
paladars més exigents. A més a
més, tenim alguns restaurants
de xefs reconeguts en programes de televisió.
www.ajsessalines.net

La sort de poder
oferir propietats en
primera línia de mar
Menorca és un paradís on es pot desconnectar i disfrutar d’una illa
tranquil·la, segura, amb les aigües transparents i les cales verges. La
primera visita enamora. El 1993, la UNESCO va declarar Menorca Reserva de la Biosfera, a causa de la seva diversitat ambiental i els seus
valors naturals. ¿Existeix un lloc millor, llavors, per viure o, com a mínim,
passar-hi una temporada? Fincas Sunshine, ubicada a Es Mercadal,
és una empresa dedicada a la gestió de tot tipus d’immobles a l’illa.
Fincas Sunshine va obrir les seves portes per primera vegada
el 1997, a Fornells. “Vam tenir
la idea”, explica Carol Thomas,
la seva directora, “d’oferir un
servei integral, diferent de les
altres agències, perquè vam

veure que els nostres clients de
fora de l’illa necessitaven algú
de confiança que s’ocupés de
casa seva i un contacte per a
qualsevol tràmit, entrega, compres, etc.” El 2004 van obrir la
segona oficina a Es Mercadal,

al centre de l’illa, per oferir un
millor servei durant tot l’any.
A tan sols mitja hora de Barcelona, la gran majoria dels seus
clients busquen una propietat per poder venir a disfrutar

d’unes vacances tranquil·les i
merescudes. Pot ser un apartament o xalet en una urbanització amb vistes al mar o
bé un pis o la típica casa de poble a l’interior. “A Menorca tenim la gran sort de poder oferir
propietats en primera línia de
mar”, explica Thomas.
Després de trobar la casa dels
seus somnis a Menorca, l’equip
de Fincas Sunshine hi és sem-

pre per ajudar i aconsellar en
tot moment. Cada client té necessitats diferents i ells s’hi
adapten, oferint un servei
f lexible per a la tranquil·litat
absoluta del propietari. “Tenim un equip propi de neteja,
bugaderia, manteniment, reformes, lloguers i molt més”,
apunta Carol Thomas.
A Menorca també s’ha notat la
crisi durant els últims anys. No

obstant, el 2015 es va apreciar
un augment de vendes gràcies
a uns preus atractius. També
hi han inf luït les bones condicions financeres: els bancs estan tornant a col·laborar i això
ajuda moltíssim. “Aquest any el
mercat continua recuperant-se
i Menorca segueix sent un bon
lloc per invertir”, manifesta
Carol Thomas.
www.fincas-sunshine.com
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Gari Villalonga, gerent d’Autèntic, Fincas en Menorca

Lina Moll, gerent de Menorca to Rent

“El nostre objectiu és que el
client confiï en nosaltres”

“Menorca busca un
turisme sostenible”

Després de 15 anys d’experiència en el sector immobiliari a Menorca,
l’abril de l’any passat Gari Villalonga va decidir obrir el seu propi negoci
a Maó, juntament amb el seu soci José Manuel López. Els seus serveis
inclouen la venda de propietats, lloguer de vivenda habitual, lloguer
vacacional, permutes, parcel·les hoteleres i finques rústiques en venda,
assessorament en les transaccions i gestió en general.

L’empresa de lloguers turístics Menorca To Rent es va crear
el 2010 per gestionar i comercialitzar les propietats de familiars
i amics a la zona de la platja de Son Bou amb l’objectiu d’augmentar
la rendibilitat. Actualment, Menorca To Rent gestiona el lloguer
de tot tipus de propietats a les urbanitzacions on es troben
algunes de les millors platges de Menorca com Son Bou,
Cala Galdana, Arenal d’en Castell i Ciutadella.

-¿Quins són els valors d’Autèntic?
Ens anomenem Autèntic perquè el nostre lema principal
és l’autenticitat davant dels nostres
clients. No pretenem ser els millors,
ni els primers, ni la
immobiliària per
excel·lència: el nostre objectiu és que
els nostres clients
confiïn en nosaltres i quedin
satisfets davant de qualsevol
operació.
-¿Per què els clients confien
en vostè?
És important que el client se
senti segur davant d’una operació de compra-venda, lloguer o permuta. Sobretot
oferim transparència i informem en tot moment del procés de cada operació. Una
altra de les nostres virtuts és
l’empatia; és important posarse en el lloc del client, és una
bona manera de saber la necessitat que pugui tenir, tant
a l’hora de vendre, comprar
o llogar una propietat. Per a
nosaltres tenen el mateix valor els clients que són compradors, venedors, propietaris o
inquilins.

comprar la seva segona residència, i també clients en edat de
jubilació que compren a Menorca, per la
tranquil·litat, seguretat i comoditat que es
troben aquí.

-¿Per què escollir Menorca per tenir una propietat
immobiliària?
Menorca és un dels llocs on es
pot disfrutar de la naturalesa i
del Mediterrani. És un bon lloc
per invertir, ja que ve turisme
tant nacional com internacional a disfrutar de la nostra
illa, sobretot durant els mesos
d’estiu. Amb tot, s’està promocionant l’illa perquè es pugui
venir a disfrutar-ne tot l’any,
ja que ofereix una gran varietat d’activitats de senderisme,
com les excursions del camí de
Cavalls, rutes arqueològiques
a poblats talaiòtics, piragüisme, windsurf, esports nàutics, etc.
Menorca també és un lloc
on viure tot l’any. Tenim diversos clients que no són menorquins, que vénen a Menorca a

-¿Quins serveis
d’assessorament
ofereixen?
Comptem amb
la col·laboració
d’Arquitectes, Enginyers, Advocats, Assessors fiscals, Assessors Financers, etc. Hem
de tenir una gran gamma de
col·laboradors experts en tots
aquests sectors per poder informar els nostres clients segons les seves necessitats.
-¿Ha afectat la crisi el sector de construcció a Menorca? ¿Com ha reaccionat
Autèntic?
El sector de la construcció va
afectar tothom que es dedicava a aquest sector, però Autèntic, al ser fundada només fa un
any, no va viure la famosa crisi del 2008: ara les construccions i inversions es fan amb
més prudència.
www.autenticmenorca.es
tel: 971 945 352

-¿Reuneixen algunes
característiques comunes les seves propietats per tenir-les
a disposició dels seus
clients?
Són propietats independents que tenen
com a principal objectiu el lloguer vacacional. Les vivendes
comercialitzades
han de reunir uns estàndards
de qualitat mínims per poder
oferir els serveis que el client
exigeix i, per això, requerim
també que compleixin la normativa vigent que la Llei estableix. Així mateix els immobles
estan reformats i modernitzats
i disposen dels serveis i complements necessaris perquè el
client pugui disfrutar de les seves vacances amb comoditat i
garantia de servei.
-Malgrat l’auge del turisme els
últims anys, Menorca encara
conserva un toc d’autenticitat.
¿A què es deu?
A diferència de la resta de les
illes, Menorca, al ser declarada Reserva de la Biosfera, busca un turisme sostenible i per
això l’objectiu de les promocions turístiques tant a nivell

nacional com internacional és
crear una demanda que conjugui la naturalesa i el sol i platja
oferint platges verges amb una
gran qualitat de l’aigua per la
seva transparència, senderisme, cicloturisme, cultura, gastronomia, etc.
-Recomani’ns algun racó
de l’illa que no sigui la visita
“típica”.
És difícil recomanar un racó
que no estigui anunciat en alguna de les guies turístiques
de primer nivell, ja que, molt
ben documentades, aquestes
citen els principals encants de
l’illa, tals com les platges de
renom, els principals pobles i
poblacions costaneres, el camí
de Cavalls, etc. Així que, per recomanar-vos un lloc “no típic”,
us recomanaria descobrir Es

Barranc D’Algendar;
és una excursió meravellosa per disfrutar entre la fauna i
f lora autòctona de
l’illa. Un encantador
emplaçament, en el
qual perdre’s un parell d’hores recorrent
des de Ferreries fins
a Cala Galdana, sense tenir la sensació de
trobar-te en una illa petita com
Menorca.
-¿Com preveu la temporada
d’aquest estiu?
A causa dels conf lictes al
Nord de l’Àfrica i en part també a Turquia, les Illes Balears,
a més de la demanda natural
que tenen, s’han convertit en
un destí refugi/alternatiu, sobretot Mallorca i Eivissa, per
la seva gran capacitat d’oferta.
Menorca veurà augmentada la seva connectivitat, cosa
que comporta una oferta més
gran i més possibilitats, motiu
pel qual es preveu que aquesta temporada tingui un increment de visitants però sempre
amb una clara estacionalitat.
www.menorcatorent.com
Tel. 699 095 113

Lluís Armengol, gerent de Finques Armengol

“La compra d’actius immobiliaris a
Menorca és una aposta segura”
Finques Armengol es va fundar el 1981 amb oficines a la Platja de Sant
Salvador, al Vendrell (Tarragona) i a Valldoreix-Sant Cugat (Barcelona).
Va ser el 1.996 quan es van expandir cap a Menorca i ara també són
a Maó i Ciutadella, Gràcies a la veterania i al seu personal en contínua
formació, han aconseguit seguir actius després de l’esclat de la bombolla
immobiliària el 2008, acaparant un lloc destacat en el sector a l’illa.

-¿Per què s’ha d’escollir Menorca per
tenir una propietat immobiliària?
¿Com a inversió, com a vivenda o
tots dos?
Menorca és una illa que ha sabut preservar l’entorn natural, protegint el
seu litoral i conservant intactes les
millors platges verges del Mediterra-

ni. Això li dóna un alt valor afegit a
qualsevol inversió immobiliària que
es realitzi a l’illa i és per això que la
compra d’actius immobiliaris aquí,
ja sigui per a disfrutar-los un mateix
o bé com a inversió per rendibilitzar-la mitjançant l’arrendament, és
una aposta segura. També pel caràc-

ter elitista i exclusiu que ens brinda
l’illa de Menorca, a més a més de molt
rellevant pels greus problemes que
la liquiditat i els productes financers estan patint actualment, veient
minvada de manera important la
seva rendibilitat a causa dels baixos
tipus d’interès fixats pel BCE.

-¿Quin és el perfil del client que compra una propietat a Menorca? ¿Què
busca a l’illa?
A l’hora de valorar positivament la
possibilitat de fer una inversió a Menorca hem de tenir en compte que
disposem d’un ampli ventall de possibilitats de negoci ja que aquí hi
operen tres mercats molt diferents:
el menorquí local per satisfer les
seves necessitats de primera vi-

venda, el peninsular i l’internacional, aquests dos últims atrets pel
fet de posseir actius en un enclavament catalogat com a Reserva Natural de la Biosfera segons la Unesco.
Això també ens facilitarà una millor viabilitat per al dia que decidim
desinvertir.
www.fincasarmengol.com
Tel. 971 36 26 22
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Carlos Palliser, Conseller Delegat d’Apalliser SL

Els punts de venda

“No hem deixat d’ampliar la
nostra oferta ni durant la crisi”
Des de la seva fundació, Apalliser no ha deixat d’evolucionar per adaptar-se a les necessitats
del sector de la construcció, mantenint la seva posició de lideratge a l’illa de Menorca.
-Apalliser és una empresa de tercera generació. ¿Quins són els seus
orígens?
El meu avi José Palliser, que era tot un
emprenedor, la va començar al voltant
del 1920 comprant una màquina de fabricar rajoles de mosaic i més tard va
començar a fabricar altres productes com ara blocs, bigues… I va
obrir una botiga de materials de construcció a
Alaior, projecte que
“Comptem
va continuar el meu
electrodomèstics,
pare. El 1977 ens
amb més de
tant per a profesvam traslladar al
80.000 referències
sionals com per a
polígon de Maó
de producte en
particulars.
amb l’objectiu
del meu pare de
stock, i una gran
-Unes
convertir-nos en
disponibilitat de
instal·lacions que
un supermercat de
materials”
s’han anat ampliant
la construcció: que
i especialitzant en
simplement amb els
sectors.
plànols de casa teva poSí, vam començar amb
guessis aconseguir tot allò necessari per construir-la i equipar-la: 6.000 m2 i avui dia comptem a Maó
des dels fonaments, aïllants, aixetes, amb una parcel·la de 14.000 m2 amb
sanitaris, productes de bricolatge o una gran botiga dividida en sectors
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• Maó: La central de vendes
d’Apalliser. Compta amb una
parcel·la de 14.000 m2 dividits
en diferents sectors especialitzats: paviments, revestiments,
banys i mobiliari; materials de
construcció, pintures, guixos i
aïllants; tèxtil, llar i viatge; electrodomèstics, parament, TV i
so, així com una planta dedicada a bricolatge, ferreteria, jardineria i electricitat, amb un
apartat destacat de nàutica i
càmping.
• Alaior: Situat al Pla de Sa Sínia. Inclou ferreteria, bricolatge,
pintures i accessoris, productes
químics, complements per a la
construcció, elements per garantir la seguretat en el treball i
mobiliari kit.

especialitzats: aïllants i guixos, paviments i revestiments, materials
auxiliars de construcció, pintures i
productes químics, bricolatge, electrodomèstics, mobiliari de terrassa i jardí.
No hem deixat d’ampliar la nostra gamma de productes ni durant la crisi. Per
exemple, l’última incorporació ha sigut
la fusteria, amb una oferta que inclou
des de taulers o motllures fins a portes, comptant amb l’exposició de portes més gran de totes les Balears.
-¿En quin sentit l’estoc suposa un va-

lor afegit d’Apalliser?
Que els nostres clients trobin tant estoc a les nostres botigues és clau i més
en una illa com Menorca. Actualment
comptem amb més de 80.000 referències de producte en estoc, i una gran
disponibilitat de materials, cosa que
implica un factor diferencial. També
ens defineix el nostre equip, altament
format en cadascuna de les seves àrees
d’especialització, ja que tenim clar que
els professionals d’Apalliser són els
nostres millors ambaixadors com a
empresa.

• Mercadal: Es troba al carrer del
Doctor Llansó i la seva oferta
comprèn: materials bàsics per
a la construcció, ferreteria i bricolatge, material de lampisteria
i electricitat, paviments i revestiments en estoc, aixetes, sanitaris
i electrodomèstics.
• Sant Lluís: Magatzem logístic.

www.apalliser.com
Tel. Maó: 971 357 300
Tel. Alaior: 971 371 141
Tel. Mercadal: 971 154 444

Adolfo De Coene, gerent de Grup Bendinat a Espanya

“En els últims 25 anys hem
construït algunes de les millors
promocions de Mallorca”
Bendinat és part d’un grup d’inversió internacional amb interessos com la inversió en
propietats, el desenvolupament i promoció d’edificis comercials als EUA i el Regne
Unit, i la gerència del London Golf, un dels clubs més prestigiosos d’Anglaterra.
-¿Quines accions realitza Grup Bendinat en sòl espanyol?
La nostra capçalera del grup a Espanya és Urbanizadora Calvià SA, que
opera a Mallorca des del 1982 i que
ha desenvolupat nombrosos projectes immobiliaris al sud-oest de l’illa.
En l’actualitat estem desenvolupant
un projecte de 143 vivendes i 20 lo-

cals al port natural de Portocolom, a
Felanitx.
-¿Quin és el seu perfil de comprador?
Estem molt orientats al client vacacional del nord d’Europa (el Regne Unit,
Alemanya, Escandinàvia) que adquireix una residència a Mallorca. Juntament amb aquest també comptem

amb altres clients que fan estades més
llargues a l’illa, moltes famílies que es
fan residents per l’excel·lent qualitat
de vida que ofereix Mallorca a més
de les seves bones connexions amb
els seus països d’origen.
-¿Què diferencia Grup Bendinat
d’altres immobiliàries?
El nostre és un servei integral de qualitat que vol complir les expectatives
del nostre client per al qual moltes
vegades aquesta vivenda és com un
somni. Per al nostre grup la qualitat
no se circumscriu només al disseny,
materials, etc., sinó que abraça tot el
procés, des de la informació i màrqueting que realitzem en els seus països
d’origen fins a complir el que s’ha estipulat pel que fa a terminis d’entrega
i acabats. I per descomptat en aquells
serveis postvenda que podem oferircom ara consergeria, reparacions,
manteniment, jardineria, etc.

Residencial Bendinat a Portocolom
El Grup Bendinat es troba en l’actualitat desenvolupant un projecte de construcció i venda de 143 vivendes més 20 locals ubicats en 18 edificis i situats al
sud-est de l’illa, a Portocolom, a cinc minuts de Felanitx i a quaranta minuts de
l’aeroport de Palma. En una primera fase s’han construït 55 vivendes i 9 locals
comercials dels quals ja se n’han venut 45 i 4 respectivament. Els immobles de
Residencial Bendinat a Portocolom són d’arquitectura mediterrània integrada en l’entorn i de màxima qualitat, i estan ubicats a menys de 120 metres del
mar dins d’un perímetre tancat amb accés exclusiu. Actualment s’està construint una segona fase que consisteix en dos edificis que albergaran 15 vivendes. L’arquitecta responsable del projecte ha sigut Laetitia De Coene i preveu
finalitzar-se a l’estiu de 2017.

-Parlava de l’excel·lent qualitat de vida que els ofereix l’illa de
Mallorca…
A part del clima, la seguretat i les bones comunicacions li respondré amb
dues xifres: Mallorca compta amb 77
ports esportius i 25 camps de golf. A
més, la seva capital, Palma, ofereix
tots els serveis necessaris a més d’una
àmplia oferta d’oci i cultura.

-¿Quins són els plans de futur de
Grup Bendinat a Espanya?
Els últims 25 anys hem construït algunes de les millors promocions de
Mallorca i volem seguir així, oferint
immobles de qualitat que uneixin a
una ubicació immillorable a primera
línia de mar un altre tipus d’atractius.
www.bendinat.com
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ADDAIA

Un port esportiu enmig de la naturalesa menorquina
Ubicat a la localitat menorquina d’Es Mercadal, el Port Esportiu d’Addaia es troba entre el
Parc natural de s’Albufera des Grau i la Reserva Marina del nord de Menorca. Protegit dels vents, la
seva mida permet arribar a mar obert als pocs minuts de deixar els seus amarratges.
El Port d’Addaia es va crear el 1979
amb la intenció de solucionar la
carència d’amarratges a la zona nord
de l’illa davant la demanda de molts
aficionats a la navegació i per completar els serveis de la urbanització
Addaia, en la qual s’integra. Per això
es va respectar el paisatge rural i
marí del port natural. Aquesta sintonia amb l’entorn s’aprecia quan
s’accedeix a la seva dàrsena a través
de les illes d’Addaia, encarregades
d’abrigar el port. També es pot contemplar la preciosa vista de la platja
de Na Macaret; seguida per la visió
de les residències de la urbanització i
unes espectaculars pinedes. I per últim una torre de defensa construïda
pels anglesos entre el 1798 i el 1802.
Les instal·lacions del port, recentment renovades, tenen una mida
raonable i un fàcil accés també per
carretera. Els 14.985,25 m2 de làmina d’aigua de la concessió actual, donen cabuda a 167 punts d’amarratge
per a vaixells amb eslores de fins a
15 metres. Habitualment són embarcacions d’esbarjo com velers, llanxes
i llaüts.
A més a més del seu entorn, una
altra característica molt important
del Port Esportiu d’Addaia és la
seva completa protecció a tots els
vents. Això permet als navegants estar en un resguard tranquil; però la
seva mida mitjana, també els faci-

¿Quins altres
Serveis ofereix
el Port Esportiu
d’Addaia?
A més dels 167 punts d’amarratge
amb eslores de fins a 15 metres els
altres serveis que ofereix el port
són:
• Avarada i varada mitjançant
Sublift per a embarcacions de
fins a 25 tones o amb remolc
• Hivernatge d’Embarcacions
• Rampa, varador
• Electricitat i aigua incloses en la
tarifa d’amarratge; així com per a
les embarcacions de base, el cànon de senyals marítims
• Buidat de sentines
• Servei contra incendis i extintors
immediats als vaixells
• Informació meteorològica

lita arribar, en escassos minuts, al
mar obert de la imponent costa nord
menorquina.
Els serveis que ofereixen els seus

professionals tècnics i administratius són d’alt nivell i especialització
i inclouen aspectes tècnics i mecànics juntament amb altres de més

enfocats a l’oci. Per això en el seu
moment la direcció va assumir un
objectiu prioritari: desenvolupar un
sistema de Gestió Integrat, basat en
els requisits de la normes internacionals ISO 9001:2008 de qualitat i
ISO 14001:2004 de medi ambient, coherents amb les activitats nàutiques
que s’hi desenvolupen.

• Ràdio VHF, Canal VHF CH 9
• Servei de Wi-Fi
• Aparcament per a vehicles
• Il·luminació general i
d’aiguamolls
• Dutxes, rentadora i assecadora

Respecte absolut pel
medi ambient
Els gestors del port saben dels possibles impactes que la seva activitat mal gestionada pot generar en
el medi ambient. Per això, entre els
principis de qualitat i medi ambient
del Port Esportiu d’Addaia s’hi inclou
no només treballadors i proveïdors
sinó que s’intenta fer-ne participis
els clients i tots els visitants.
Per això, per exemple es fomenta
la recollida selectiva d’escombraries i
de residus perillosos, incloses bengales. No podria ser d’una altra manera
quan aquest port mateix fa frontera
al seu interior amb una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) dedicada a l’explotació agrícola i ramadera.
A més a més, des d’Addaia es pot elegir i desplaçar-se a platges verges
com Mongofre i la zona de Favàritx,
o cap a Arenal d’en Castell, Son Saura, Fornells, etc.

• Mecànica, reparació i conservació de cascos, equips electrònics
i de navegació
• Botiga nàutica i lloguer de
Caiacs
• Bar Restaurant

La bellesa del paisatge, les seves
cales; com la Cala Molí una preciosa
entrada de mar que és refugi per a
moltes embarcacions; així com llocs
singulars per a la pràctica del submarinisme i la pesca converteixen Port
Esportiu d’Addaia en un enclavament
únic tocat per la calma i la naturalesa; fet que no li impedeix ser un port
esportiu de primer nivell amb totes
les prestacions necessàries.
www.puertoaddaya.com
Tel. 971 358 649

