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1. Introducció
S'agricultura i ramaderia estan lligades indubtablement a s'illa de Menorca.
Es sector primari menorquí ha estat immers en els últims anys en una reestructuració que es caracteritza per una

disminució des nombre d'explotacions familiars, amb una estructura productiva intensificada, industrialitzada i amb grans
necessitats d'inversions per a adaptar-se a ses necessitats principalment de sa indústria làctia i de ses normatives, posant en
perill ses explotacions familiars “no competitives”.
Es tracta d'un model agrari amb uns efectes mediambientals, socials, energètics i culturals, que s'ha tornat insostenible i
que fa perillar sa seva continuïtat.
Dit això, des de Menorca Preservation creim que s'activitat agrària de Menorca és sa que assegura s'alimentació de ses
persones, és un element clau per a mantenir es paisatge, per a lluitar contra es canvi climàtic, per a diversificar
s'economia, per a estructurar el territori i sa societat des món rural de manera sostenible, per a mantenir ses tradicions
culturals…

Sa seva desaparició tindria conseqüències irreparables, no sols per a sa pagesia, sinó per a tota sa societat Menorquina.

És imprescindible prendre mesures si volem mantenir s’agricultura.

2. Qui som
Menorca Preservation és una Fundació sense ànim de lucre, Registrada en es Registre de Fundacions de ses Illes Balears des de 2017 amb
s’objetiu de recolzar iniciatives medi ambientals locals.
Per açò MeP recapta fons a nivell local e internacional de persones i empreses que tenen fortes connexions amb s’illa. Aquests fons es
destinen a projectes locals dintre dels nostres tres pilars de treball: Mar, Terra i Energia amb s'objectiu de protegir i preservar el medi
ambient de Menorca, així com sa seva bellesa natural i única.

Coneixedors amb es nostre estudi de s'actual situació mediambiental a Menorca i els seus majors reptes, Menorca Preservation fa feina amb
organitzacions clau que cerquen impulsar projectes que tenguin un impacte positiu en es nostre entorn natural i d'aquesta manera assegurar sa
sostenibilitat de Menorca.
Arran de sa nostre feina i a causa de sa situació tan complicada que creiem que està vivint el sector primari de Menorca en aquests moments,
Menorca Preservation ha volgut impulsar una iniciativa que doni recolzament a aquest sector en un moment de canvi i ple d'incertesa.
Per açò creim que, fer costat as sector cap a una agricultura més sostenible i d'aquesta manera posant en valor es producte local i sa manera
de treballar des nostre sector primari, podria donar resposta a molta de sa problemàtica a sa qual avui s'enfronten.

D'aquí neix la idea d'oferir un programa de formació que pugui donar resposta a ses necessitats del sector.

Creim fermament que donar recolzament i reforçar iniciatives locals és sa manera de crear un impacte positiu significant i
ajudar a contribuir al canvi sostenible que Menorca necessita per preservar es seu espectacular entorn natural.

Mar

Terra

Energies

3. Objectiu i abast

Cursos de formació contínua per a
agricultors i ramaders de Menorca

Objectiu de sa formació

Es tracta d'un conjunt de mòduls independents que

Proporcionar als professionals de s'agricultura i sa

s'ofereixen com a part d'un programa de formació dirigit a

ramaderia els coneixements necessaris per a una

persones interessades a fer un pas cap a s'agricultura

gestió més sostenible de ses seves explotacions.

sostenible en general.
Es programa s'estructura de manera que intenta donar

A través d'un programa formatiu, en es qual

flexibilitat i que s'alumne pugui triar en gran part, quins

s'impartiran blocs de Bases d'Agricultura Sostenible,

mòduls vol fer, un, diversos o tots. Aquest tipus de

Producció Vegetal, Producció Animal, Gestió de ses

formació s'inclou dins del que es coneix com a "formació

explotacions agràries i comercialització.

Gestió de
s’explotació

Bases de sa
producció
Sostenible

contínua".

Producció Vegetal

Producció Animal

Comercialització

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA COMPLET
Gestió de l’explotació
Administración
y gestión

Bases de la producció Sostenible

HORES TOTALS: 20 H

HORES TOTALS: 30 H

Definir objectius empresarials
Cap a on va l’agricultura
PAC23 – Sa nova PAC
Què hem fet bé fins ara?

*

Comptabilitat bàsica per explotacions
agràries

Quines normatives han de complir les
explotacions?
Tramitacions telemàtiques i noves
tecnologies
Normatives de sanitat i elaboració
Rendibilitat de les explotacions
agràries

*
*
*
*

Compra de maquinaria i el seu
manteniment
Comprar, llogar o reparar?
Calibratge de les abonadores

Introducció a l’Agricultura sostenible
Convencional
Ecològica
Regenerativa
Com passar d’una a altre

Entendre el sòl
La matèria orgànica
Els minerals
Sa microbiologia
Tipus de sòl
Diagnosi i disseny de la finca
Diagnòstic del sòl
Orografia
Mapes
Keyline i balses
L’Aigua
Cicle de L’aigua
Introducció al disseny Keyline
Sistemes de Reg

Producció Vegetal

Producció Animal

HORES TOTALS: 46 H

HORES TOTALS: 26 H

Fertilització
Bases de La fertilització
Fertilització Mineral
Fertilització Orgànica

*

Les cobertes vegetals i adobs verds
Sembra directa

*
*

Control de plagues
Plagues i malalties
Control químic
Control natural
Trofobiosis
Control d’herbes
Tipologia
Eines
Plantes bioindicadores
La poda

*
*

Producció animal sostenible
Beneficis dels animals
Pastoreig “dirigit”
Impacte animal

Producció de llet ecològica

Comercializació

HORES TOTALS: 18 H

Conceptes bàsics de Màrqueting
Branding e Imatge

*

Producció de carn ecològica
Producció avícola
Producció de porc

*

Animals i cultius
Automatització i teledetecció

*
*

Venta directa
Avantatges i canals
Atenció al client
Treballar amb restaurants
Màrqueting online de productes
agraris

*

*

*

Propietats nutricionals dels aliments
Custodia Agrària

Producció d’extensius

*

Proposta de valor i productes
diferenciats
Segell ecològic
Menorca Reserva de la
Biosfera
Pràctiques regeneratives

Producció d’horta
Producció d’oli
Producció de fruiters
Producció de vinya

*

Mòdulos mínims recomenats

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Es programa està estructurat en 5 grans àrees d’aprenentatge, que permetran als agricultors i ramaders tenir una visió
integral del negoci de sa seva explotació i aprendre noves tècniques més sostenibles.
Es programa complet s'entén al llarg de dos anys: 2022 i 2023, començant a principi d’any. Festius i estiu no lectius.
En total al llarg de tot el període s’oferiran 5 mòduls dividits en diferents cursos.
La inscripció es realitza per cursos. El programa complet està format per 140 hores totals, 78 de les quals són les mínimes recomanades per aconseguir
la sostenibilitat de l’explotació.
Els cursos poden tenir sessions de teoria a l’aula/online i sessions pràctiques en finques que estan aplicant aquesta metodologia.
L’horari proposat de ses classes teòriques son els dimarts de 12:30h a 14:30h, i el de pràctiques a finques de 10 a 13h.
Els mòduls són independents.
El programa formatiu serà subvencionat íntegrament per Menorca Preservation i l'Associació Leader illa de Menorca (la qual es finança partir de fons
FEADER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les illes Balears) suposant un cost zero pels interessats.
També es pot realitzar sa formació completa, que constitueix un programa únic a Espanya i en el món, per adquirir un coneixement profund, complet
pràctic d’una Agricultura Sostenible.

5. Proposta de col·laboració
Es programa formatiu Menorca Preservada, neix de sa iniciativa de Menorca Preservation en el seu objectiu de voler ajudar a
protegir i preservar el camp de Menorca.
Per crear el major impacte possible i oferir sa formació que més contribueixi a sa sostenibilitat econòmica, mediambiental i social
de ses finques de Menorca, és necessari que sigui un projecte col·laboratiu amb es major nombre possible d’entitats locals.

Desitges formar part d’aquesta iniciativa formativa que cerca ajudar als agricultors de Menorca a millorar es seu futur?

Com pots col·laborar?

Divulgant
Aquest programa formatiu.

Cedint espais
per realitzar ses formacions.

Impartint
algun dels cursos.

Recolzant
es programa formatiu

Si desitges col·laborar en es projecte posa’t en contacte amb noltros i es vostre logo serà adherit en es programa.

6. Qui som
ENTITATS QUE RECOLZEN EL PROGRAMA FORMATIU:

