
MANIFEST DE LA COORDINADORA DE CAMINS DE MENORCA

Vàries entitats i col·lectius de Menorca que tenim en comú l'interès per la recuperació i el correcte 
manteniment dels camins de l'illa, hem decidit conformar la Coordinadora de Camins de Menorca.

Les persones que participam en aquesta Coordinadora som usuaris habituals de les vies que 
permeten anar per Menorca a peu, en bicicleta o a cavall. Consideram que aquests camins són un 
element essencial per a poder conèixer l'illa, per a poder gaudir-ne i per a estimar-la.

Anar pels camins de Menorca és una manera molt adequada i sana de saber com és la terra que ens 
acull, quina és la seva història, com són els seus paisatges i com s'ha anat modelant a partir de la mà 
humana o dels fenòmens naturals. Els elements etnològics, la toponímia, la flora, la fauna, l'activitat 
agrària, les llegendes... són elements que enriqueixen les sendes, de vegades mil·lenàries, que tenim 
al nostre abast.

Entenem que trescar per l'illa és una activitat molt bona per als residents i també per als visitants. Si 
es fa bé, es tracta d'una manera de poder conservar valors importants, així com també de permetre 
dur a terme activitats econòmiques interessants.

Actualment, existeix encara una manca important d'informació respecte de la propietat de moltes 
vies antigues. En molts de casos, les administracions públiques que haurien de saber si es tracta de 
camins públics o privats, no ens ho saben dir. Aquesta indefinició fa que romanguin tancats (i 
normalment abandonats) una quantitat important de potencials itineraris.

La gent que formam aquesta Coordinadora demanarem que les administracions corresponents 
clarifiquin la propietat o, en el seu cas, els drets de pas que hi puguin haver ens els diferents camins 
de Menorca. Sol·licitam una política activa per tal que es prioritzi l'obertura del pas en aquells 
itinerari públics que puguin permetre enllaçar altres rutes d'interès. 

És la nostra voluntat participar en actuacions emblemàtiques de recuperacions de camins amb dret 
de pas, que actualment es troben tancats, així com també impulsar la implicació ciutadana en la 
conservació de les actuals i futures vies. Volem coordinar esforços i promoure la celebració 
d'esdeveniments, que facin que tothom conegui la importància dels camins, el gran potencial que 
tenen, i el valuós patrimoni que representen.

Convidam les organitzacions i grups de gent que combreguin amb aquestes idees, a ajuntar-se a la 
Coordinadora de Camins de Menorca, per sumar energies i permetre fer avançar els objectius que 
ens anem marcant. 

Menorca, juny de 2011.


