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Pràctiques implementades pels allotjaments turístics segons ODS central
Les fitxes que aquí es presenten resumeixen les practiques de sostenibilitat que estan duent a terme els allotjaments turístics de 

Menorca que han participat en aquest projecte. 

Per facilitar la visualització i l’ordenació, s’han agrupat d’acord amb un ODS (Objectiu de Desenvolupament Sostenible) central.
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El Fons Menorquí de Cooperació és una entitat sense ànim de lucre que reuneix entitats públiques i privades de Menorca per 

treballar des de l’àmbit local en la transformació mundial a partir d’un enfocament inclusiu i de consens. Volem donar resposta 

des de Menorca als nous reptes del món global amb la corresponsabilitat d’un enfocament local.

En aquest context partim d’un nou model que pren com a guia els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per perfilar 

la nova agenda en matèria de cooperació i conscienciació. Una agenda inclusiva per acabar amb les causes fonamentals de la 

pobresa al món de cara al 2030, que inclou esferes com la lluita contra el canvi climàtic, la desigualtat econòmica i la promoció 

de la innovació, el consum sostenible, la justícia i la pau.

Amb aquesta publicació «Menorca 2030: Te la imagines?», recull de les millors pràctiques de turisme sostenibleals 

allotjaments turístics de Menorca, ens connectam amb el sector d’allotjament turístic, tan clau a la nostra illa, amb la voluntat 

d’expandir i compartir el nostre propòsit.

Marga Benejam

Gerent del Fons Menorquí de Cooperació

És una satisfacció per al Fons Menorquí de Cooperació poder compartir amb tu aquesta publicació titulada «Menorca 2030: Te 

la imagines?», recull de les millors pràctiques de turisme sostenible als allotjaments turístics de Menorca. Esperam que 

contribueixi a avançar de manera conjunta cap la consecució de l’Agenda 2030 global i compartida. 

Volem agrair molt especialment el suport i el compromís de la Fundació Asmar-Catalina Mercadal i de l’Ateneu de Maó, 

essencials per poder arribar fins aquí. Moltes gràcies també a tots els allotjaments turístics que hi han participat destacant les 

seves millors pràctiques vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i a totes les persones i 

organitzacions que, d’una forma o altra, hi han col·laborat. Sense la il·lusió i l’esforç compartits, no hauria estat possible. 

Com marca l’ODS 17, les aliances són un factor clau per assolir el desenvolupament sostenible, i el turisme, com hem vist amb

molts dels exemples que aquí s’expliquen, és un sector essencial per contribuir-hi. 

Ambicionam seguir fent feina i col·laborant de forma compartida. Ens necessitam i ens complementam, aquesta és la nostra 

aspiració, contribuir a unir esforços i voluntats perquè la nostra preciosa illa de Menorca preservi la seva riquesa natural i vetlli 

per la qualitat de vida de les persones que hi viuen. 

Martí Riera

President del Fons Menorquí de Cooperació



Amb el suport de:Amb el suport de:

L’Ateneu de Maó, l’any 2019, va presentar la primera convocatòria del Premi Ateneu de Maó Fundación ASMAR Catalina 

Mercadal 2019, premi que va ser atorgat al Fons Menorquí de Cooperació amb el projecte anomenat: «La sostenibilitat per a 

les destinacions turístiques de Menorca». 

Mai hauríem pogut preveure que una pandèmia com la que vam patir pogués allargar la presentació dels resultats del treball 

guanyador, que ara es presenten, i que fa que tant la Junta de l’Ateneu, que presidesc, com els coorganitzadors dels premis, 

Fundación ASMAR-Catalina Mercadal, es considerin enormement congratulats de les conclusions i els resultats que ara es 

publiquen.

Podem considerar fins i tot premonitori que, després de gairebé dos anys de pandèmia, el projecte que ha tirat cap endavant 

tengui com a lema «Menorca 2030: Te la imagines?», un recull de les millors pràctiques de turisme sostenible als 

allotjaments turístics de Menorca, orientat a desenvolupar temes de sostenibilitat i circularitat en el sector de l’allotjament 

turístic en què el compromís contengui no únicament el foment de la sostenibilitat, sinó polítiques igualitàries, segures i 

resilients en les quals un dels pilars fonamentals sigui l’equilibri en tots els àmbits: econòmic, social, mediambiental i cultural.

Margarita Orfila

Presidenta de l’Ateneu de Maó



Reptes estratègics que afronta

▪ Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en situació de vulnerabilitat i lluiten contra la 

pobresa i la desigualtat 

▪ Accés a l’habitatge digne per al personal 

▪ Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització del seu malbaratament 

▪ Lluita contra la corrupció i foment de la transparència

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

1
FI DE LA POBRESA

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri
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Habitació Solidària

Arran de la pandèmia, vam veure que creia la bretxa social d'aquells que necessitaven assistència per manutenció i ajuda 

social.

És un problema que s'agreuja, és un drama social que nosaltres tractam de pal·liar creant ocupació i ampliant la temporada. 

Ens hem sumat al treball que fa Càritas Espanya per ajudar totes aquestes famílies creant un tipus d'habitació SOLIDÀRIA. 

Es destina el 100 % del seu valor a aquesta finalitat social i es transfereix a Càritas, entitat que emet un certificat a favor del 

client que la reserva.

Objectiu general

Aconseguir l'equitat i una vida digna per a les persones del nostre entorn directe i ampliar després el radi d'acció en un 

context més extens.

Cala Galdana, 

Maó, Es Castell
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
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Agents implicats i aliances generades en la implantació

Els més implicats en el projecte van ser el director comercial, els equips de vendes i reserva i les recepcions, que atenen 

directament el client a la seva arribada i li agraeixen la seva elecció.

També els representants de Càritas Menorca varen tenir un paper important, sobretot a l'hora d'estendre el projecte a escala 

nacional.

Com s’ha implantat

Durant la pandèmia, des d’ARTIEM llançàrem la iniciativa Habitació Solidària per ajudar la gent que més ho necessitava i 

brindar-los la nostra ajuda en temps tan difícils.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

Una de les dificultats ha estat el tema legal i fiscal pel fet d'haver de tributar pels ingressos que donam.

Beneficis que aporta 

A més de col·laborar amb Càritas, la nostra Habitació Solidària va molt més allà. Des d’ARTIEM col·laboram amb Triodos 

Bank, una altra empresa B Corp que, a través de la seva fundació, facilita una plataforma de matchfunding, una fórmula de 

finançament de projectes que combina l'ajuda ciutadana a través del finançament col·lectiu (crowdfunding) amb l’ajuda 

institucional o empresarial. Els fons recaptats són destinats a finançar projectes locals d'impacte d'alta diversitat: agricultura, 

social, ambiental, etc.

Indicadors d’impacte positiu

100 %
Del valor de 

l’habitació solidària  

donat a Càritas

1x5
Una habitació solidària 

al dia a la venda en els 

nostres cinc hotels

Comparteix per conscienciar!

Instagram post:

https://www.instagram.com/p/CCK4rnRK8jb/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CXtiD8-KcYF/?utm_source=ig_web_copy_link

Blog Post:

https://www.artiemhotels.com/blog/habitacion-solidaria-artiem-proyecto-nacional-caritas
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150K €
Recaptació 

2020-2022

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
Cala Galdana, 

Maó, Es Castell

https://www.instagram.com/p/CCK4rnRK8jb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXtiD8-KcYF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.artiemhotels.com/blog/habitacion-solidaria-artiem-proyecto-nacional-caritas
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Cala Galdana, 

Maó, es Castell

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Repte estratègic que afronta

Conscienciació dels equips i la clientela

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

4
EDUCACIÓ DE 

QUALITAT

Hotel Ca S'Arader Marinda Garden 

Aparthotel
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HOTEL CA S’ARADER Ciutadella de Menorca
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Els nostres primers granets d’arena!

La finalitat és posar el nostre granet d’arena per contribuir a no fer malbé la nostra petita illa de Menorca i poder seguir 

gaudint del nostre paisatges i de l’entorn natural, de les platges, de passejar pels nostres pobles…  i poder seguir mostrant

aquest paradís que tenim en el Mediterrani occidental als nostres visitants. I sobretot poder deixar aquesta fantàstica illa el 

màxim de ben cuidada per als nostres fills i filles, netes i nets… 

Hem començat  amb iniciatives com:

▪ Eliminar tots els bòtils de plàstic tant per a aigua com per a sabons i amenities. Empram bòtils que es poden rentar i tornar 

a emprar. Només d'aigua embotellada hem aconseguit eliminar més de 1.000 bòtils d'aigua mineral de litre i mig.

▪ També oferim als clients bosses per posar les restes de plàstics i llaunes que generen quan van a fer el dia fora, per més 

tard poder tirar aquesta bossa als contenidors grocs directament.

▪ Una cosa "molt important" i que pensam que sovint no es té en compte és que demanam als visitants que quan se'n van de 

les platges espolsin bé les tovalloles, perquè a principi de temporada ens trobàvem que duien molta arena de les platges.

▪ Hem posat cartells  a les habitacions per conscienciar i reduir el consum d'aigua, sobretot a l'hora de rentar tovalloles i 

llençols.
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HOTEL CA S’ARADER

Indicadors d’impacte positiu:

100 % 
Clients 

SATISFETS

860
Són els clients que 

hem fet durant 

aquests anys

Comparteix per conscienciar!

Compartim les nostres iniciatives amb els nostres clients i els mostram la nostra illa com un autèntic paradís dins Europa. 

Intentam crear consciència de conservació i respecte pel medi ambient. Per poder continuar gaudint d'aquesta illa en les 

seves visites i amb vistes al futur.

Les iniciatives estan descrites més amunt, no hi ha gaire cosa més a explicar.

Estam disponibles per col·laborar amb les nostres idees i, si necessitau cap aclariment, aquí som!

Per acabar, voldríem fer una reflexió per als menorquins i visitants:

A ca nostra no tiram papers, ni llaunes, ni plàstics, no tiram les llosques en terra. Hem de veure Menorca com si fos ca 

nostra. No costa res dur una bosseta per posar-hi les restes de fems quan anam a fora i després tirar-la en un contenidor. 

Al final, aquests fems són els hem generat nosaltres mateixos, i no ens ha de fer fàstic recollir-los.

Menorca és ca nostra, el planeta terra és ca nostra!

Pedro Casas, propietari

Agents implicats i aliances generades en la implantació 

No tenim cap aliança amb ningú, tot ho feim per iniciativa pròpia. Reciclam vidre, plàstic, paper i orgànic, ho explicam als 

clients per si ells han de tirar res, i els informam d’on ho poden tirar. 

Com s’ha implantat? 

S’ha implantat de forma personalitzada i per decisió pròpia. Som un hotelet petit i són coses que, amb un poc de ganes, es 

poden fer sense grans dificultats.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

Quant a les dificultats, no sabria dir quines han estat, senzillament som un hotelet petit i feim les coses amb consciència i per 

iniciativa pròpia.

Beneficis que aporta 

Econòmic cap, perquè tot això vol dir més feina i més esforç, però els beneficis personals de saber que feim alguna cosa 

positiva ja suposen una gran satisfacció. També ens dona una bona reputació davant els clients, que en general ho entenen i 

se senten identificats amb les nostres accions i filosofia.

Ciutadella de Menorca
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Altre repte estratègic (especificar)

En aquests moments no tenim res més programat, però segur que per a la temporada vinent haurem pensat en alguna 

cosa més per millorar.

HOTEL CA S’ARADER

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Ciutadella de Menorca

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)
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Woogi Nature: Programa d’animació basat en la sostenibilitat

De la contínua aposta per la sostenibilitat i la innovació neix Woogi Nature, el nou concepte d'animació infantil 

de Garden Hotels. El programa està basat en els quatre elements de la naturalesa i els seus valors com a eix fonamental. 

Aigua, Foc, Terra i Aire són els patrons de la Naturalesa, les energies que ens impacten en la manera d'entendre el món, en 

la nostra consciència i el nostre ésser. A través dels quatre elements, Woogi Nature, potencia els vincles afectius del nen/a 

amb el món natural i li fa viure experiències d'aprenentatge en contacte amb l'entorn. El personatge de Woogi és encarnat per 

una geneta balear posant en valor la fauna autòctona.

Objectiu general

Woogi Nature té l'objectiu final de convertir les vacances dels més petits en una aventura plena de diversió a través d'un ampli

programa d'activitats mitjançant el qual aprenen a estimar i cuidar la naturalesa, generant-los així una major sensibilitat i 

conscienciació per la natura que transmeten tant a les persones del seu entorn com als empleats de l'hotel. D'aquesta manera 

ells es converteixen en els protagonistes dels grans reptes a què s’enfronta el desenvolupament sostenible.

MARINDA GARDEN  

APARTHOTEL 
Ciutadella
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Agents implicats i aliances generades en la implantació

Els implicats en tota la programació de Woogi Nature són no sols els propis clients i el departament d'animació sinó també el 

personal d'altres departaments de l'hotel que s'involucren em la cura de l'hort ecològic de què disposa l’establiment, així com 

en altres activitats presents en el programa, com el Woogi Bufet, en el qual s'inclou producte local i de temporada.

Com s’ha implantat? 

La implantació d'aquesta acció s'ha dut a terme a partir de l'acurada planificació de cadascuna de les activitats a incloure en el 

programa. Se segueixen els principis de l'economia circular: des de l'elecció dels materials dels accessoris que s'usen fins a la 

seva reutilització perquè no es converteixin en residus sinó en nous recursos. També s'ha creat un storytelling atractiu i 

divulgatiu que faci assequible i dinàmica la informació que s'ofereix als fillets i les filletes. Seguidament s'ha fet formació 

especifica per a tot el personal d'animació i jornades de sensibilització per als empleats de l'hotel, aconseguint així la seva 

màxima implicació.

Com funciona Woogi Nature? En el programa Woogi Nature els infants tenen una missió molt important per complir: 

col·leccionar les xapes dels 4 elements per a finalment aconseguir la Woogi Nature Insígnia! Divertir-se, participar i jugar 

seran les claus per obtenir les xapes corresponents. Els quatre elements de la Naturalesa estan presents als nostres hotels i 

al voltant d'ells estan agrupades les activitats:

▪ XAPA FOC: aporta hospitalitat i familiaritat i representa la calor i la proximitat, són les activitats d'acolliment, en què els més 

petits faran molts amics.

▪ XAPA AIRE: és la representació de la llibertat i la diversió, són les activitats que faran sentir especial cada fillet i el veritable 

protagonisas.

▪ XAPA AIGUA: aporta frescor i espontaneïtat i són les activitats que són capaces de sorprendre dia a dia.

▪ XAPA TERRA: representa la saviesa i el coneixement, i són les activitats adaptades als interessos i les motivacions dels 

més petits, en les quals se sentiran escoltats.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

El procés d'implantació s'ha dut a terme durant la temporada 2022 a manera de prova per verificar l'acceptació de les activitats

plantejades, la resposta del client, les possibles adaptacions i noves propostes. Les dificultats trobades han estat el 

desconeixement d'alguns conceptes com els ODS, Economia Circular o Sostenibilitat d'alguns empleats i clients. Aquests 

reptes s'han superat amb la formació especifica per als empleats i campanyes de comunicació i conscienciació específiques 

per als clients.

Beneficis que aporta

A Garden Hotels assumim la nostra responsabilitat amb les generacions futures i treballam a través d'aquest programa 

d'animació infantil per oferir als fillets i  les filletes que ens visiten les eines necessàries per liderar el seu propi futur i per ser 

un mitjà de conscienciació dels adults que els envolten. Woogi Nature convertirà les vacances dels més petits en una 

aventura plena de diversió a través d'un ampli programa d'activitats en les quals aprendran a estimar i cuidar el nostre 

planeta. Woogi Nature està pensat per a “Mini Explorers” (infants de 4 a 7 anys) i també “Woogi Max” (de 8 a 11 anys). La 

seva participació en el programa afavorirà l'adquisició d'hàbits saludables, el desenvolupament de la seva creativitat i per 

descomptat fer amics d’arreu del món. A més, involucrar-hi tot el nostre personal i fer-ne partícips els clients ens permet donar 

valor a les petites accions que duim a terme diàriament en matèria de sostenibilitat i dona-los un sentit més ampli i global.

Ciutadella
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Comparteix per conscienciar!

Des de Garden Hotels assumim el repte de seguir avançant cap el desenvolupament sostenible, just i equitatiu de la 

nostra societat. Una responsabilitat basada en el nostre compromís cap a les persones i el nostre territori, el qual hem de 

preservar, estimar i cuidar entre tots els membres del sector, ciutadania, visitants i organismes públics. Només així, 

convertint-nos en impulsors de projectes que involucrin tots aquests agents, liderarem la transformació.

Gabriel Llobera, vicepresident executiu – CEO Grupo Garden

MARINDA GARDEN  

APARTHOTEL 
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Ciutadella

MARINDA GARDEN  

APARTHOTEL 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsables

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Reptes estratègics que afronta

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament), gestió d’aigües residuals 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

6
AIGUA NETA I 

SANEJAMENT

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri



Amb el suport de:Amb el suport de:
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Aigua microfiltrada

Instal·lació d'un sistema d'aigua microfiltrada en tots els hotels ARTIEM.

Objectiu general

Reduir la petjada de CO₂ en deixar de comprar ampolles de plàstic i vidre per així evitar el transport i l’emmagatzematge que 

porten associat.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
Cala Galdana, 

Maó, Es Castell



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació

Els departaments implicats han estat els de compres, de qualitat i medi ambient i, en l'operativa, els equips de restauració 

(bars i restaurants) i pisos, que són els que estan directament implicats en la gestió diària.

Com s’ha implantat? 

El 2020 es va començar amb un projecte pilot a ARTIEM Carlos, per després estendre'l als altres hotels i a principis de 2022 

ja estava funcionant perfectament en tots els establiments.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

La principal dificultat ha estat l'acceptació per part del client, poc segur de la qualitat de l'aigua: la cartelleria explicativa vora 

les màquines ha permès informar-lo i trobar la seva acceptació.

La segona dificultat ha estat el preu: a les habitacions i en els espais comuns es proporciona aigua de manera gratuïta, mentre 

que en els restaurants és de pagament, amb la qual cosa vam haver d'ajustar el preu per trobar una bona relació qualitat-preu 

sense perdre beneficis.

La tercera dificultat ha estat i continua sent no poder disposar de màquines en tots els punts de servei i haver de compartir-les 

i traslladar les ampolles.

Beneficis que aporta

Els beneficis lligats a aquesta pràctica són diversos: en els processos operatius dels hotels consta l'eliminació de processos 

de compra (comanda al proveïdor), transport, emmagatzematge, inventari, refredament de cara al servei, devolució de les 

ampolles buides/reciclatge.

En l’aspecte mediambiental, el 2021, 55.639 de les nostres unitats d'aigua van ser reemplaçades per ampolles reutilitzables 

de vidre a tots els nostres hotels. En el nostre afany de millora contínua, el 2022 hem canviat a proveïdors locals per reduir la 

petjada de carboni del transport d’11.778 ampolles de vidre –retornables– que posam als minibars.

Indicadors d’impacte positiu

100 %
Ampolles d'aigua de 

restauració 

substituïdes

55.639
Ampolles de vidre 

de restauració 

eliminades

100 %
Implantació en 

ARTIEM

Comparteix per conscienciar!

Instagram post: https://www.instagram.com/p/ChW-K7iKSin/?utm_source=ig_web_copy_link
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11.778
Ampolles de 

vidre retornable de 

proveïdor local 

(per Minibar)

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
Cala Galdana, 

Maó, Es Castell

https://www.instagram.com/p/ChW-K7iKSin/?utm_source=ig_web_copy_link


Amb el suport de:Amb el suport de:

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Cala Galdana, 

Maó, Es Castell

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Reptes estratègics que afronta

Energia renovable, alternativa i mesures de control i eficiència energètica 

(aire condicionat, il·luminació, etc.) 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vincula/s

7
ENERGIA NETA I 

ASSEQUIBLE

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri

Hotel Rural 

Biniarroca

Marsenses 

Paradise Club 

Hotel

Hotel Suites 

del Lago

Hotel Gran 

Meliá Villa Le 

Blanc 

Menorca

Hotel 

Catalonia 

Mirador des 

Port



Amb el suport de:Amb el suport de:

Gestió responsable de l’energia

A Biniarroca són diverses les iniciatives portades a terme en els darrers tres anys enfocades a la gestió responsable dels 

recursos disponibles. Quant a l’energia, destaca, sens dubte, la instal·lació de 100 plaques fotovoltaiques, que ens 

converteixen en autònoms energèticament durant les hores diürnes. Altres accions per a l’estalvi energètic implementades 

són, per exemple, l’ús integral de lluminàries de baix consum, la utilització de reguladors de temperatura individualitzada en 

habitacions, un sistema automàtic de llum amb targetes en les habitacions, la utilització de doble vidre en portes i finestres 

exteriors, i de llums crepusculars en zones exteriors, el fet que les calderes constin de termòstats modulants, etc.

Objectiu general

Amb les iniciatives esmentades més amunt cercàvem ser energèticament autosuficients, poder garantir la procedència verda 

de l’energia emprada (també en hores nocturnes), la reducció de les emissions a l’atmosfera i l’estalvi econòmic a mitjan 

termini. 

Sant Lluís
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HOTEL RURAL I  

RESTAURANT BINIARROCA 



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació 

Biniarroca forma part de la comunitat energètica del Polígon de Sant Lluís, primera comunitat energètica de les Illes Balears. 

Disposant de la nostra pròpia instal·lació fotovoltaica, estam en disposició d’impulsar i animar altres empreses a donar 

aquesta passa, i és aquest el motiu pel qual hi estam adherits.

Com s’ha implantat? 

L’escomesa de la iniciativa s’ha portat a terme durant els mesos d’hivern, en els quals l’establiment està tancat al públic. La 

totalitat de les empreses participants són locals. Així mateix, s’ha aprofitat el projecte per a instal·lar un punt doble de 

recàrrega de vehicles elèctrics, també gràcies a l’energia de les plaques.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

La principal dificultat ha estat la incertesa del moment derivada de la pandèmia. Per a Biniarroca, com a petit hotel, és una

inversió molt important i dubtàvem d’haver triat un bon moment per portar-la a terme. Ara, però, veim que va ser el moment 

oportú.

Beneficis que aporta

Tenir les plaques fotovoltaiques ens ha aportat tranquil·litat respecte a la generació de la nostra pròpia energia, l’excedent de 

la qual es distribueix a la xarxa i beneficia altres consumidors. Així mateix, l’estalvi econòmic, un cop amortitzada la inversió, 

serà destacable.

Indicadors d’impacte positiu

77 %
Autosuficiència 

energètica en 

còmput total

56 %
Reducció de la 

despesa en energia 

(2019 vs 2022)

5
Empreses locals 

contractades

13
Empreses adherides 

a la comunitat P. 

Sant Lluís

Comparteix per conscienciar!

Des de Biniarroca volem animar totes les empreses a fer passes cap a la sostenibilitat transversal. Ja sigui socialment, 

mediambientalment o econòmicament, poder copsar les nostres necessitats actuals sense comprometre’n les futures és 

vital. És una llàstima que s’empri tant el terme, perquè en desvirtua el fons, però honestament és senzill implantar 

mesures diàries, mentre es va teixint l’estratègia. Cadascú des de les seves possibilitats, capacitats i prioritats, podem 

anar transitant cap aquest camí. És un repte actual i una aposta per al futur.

Núria Sintes, directora
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Sant Lluís

HOTEL RURAL I  

RESTAURANT BINIARROCA 
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ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)

Sant Lluís

HOTEL RURAL I  

RESTAURANT BINIARROCA 



Amb el suport de:Amb el suport de:

Cap a la sostenibilitat energètica

El 2022, MarSenses Hotels & Homes hem instal·lat 1.275 plaques fotovoltaiques de 450 kW, repartides entre els nostres 4 

establiments hotelers, 3 d'ells situats a Mallorca i un a Menorca. Aquesta acció ens situa com a primera cadena hotelera 

nacional en la qual tots els seus establiments turístics autogeneren el 100 % de les necessitats energètiques diürnes.

Des del 2018, al costat del nostre partner energètic Enovam, garantim que l'origen de l'energia que consumim és d'origen 100 

% renovable. Això suposa unes emissions de 0 tones de CO2 associades al consum d'electricitat i per tant, aconseguim 

millorar la sostenibilitat energètica de la companyia, alhora que som més respectuosos amb el medi ambient i impulsam la 

transició energètica.

MARSENSES 

PARADISE CLUB 

HOTEL

Cala’n Bosc
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (CAIB) i Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Com s’ha implantat? 

MarSenses Hotels & Homes ha invertit 1.000.000 € en aquest projecte incloent la instal·lació de les plaques fotovoltaiques en 

els 4 establiments, equipament, instal·lació, llicències i impostos, sempre sota l'assessorament dels 

nostres partners energètics.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

Ha estat un procés lent i difícil per totes les traves burocràtiques que ens hem anat trobant, tant d'entitats públiques com 

privades. Des de MarSenses estsm molt orgullosos del projecte dut a terme però molt decebuts amb les poques ajudes 

proporcionades. Aquesta instal·lació s'ha dut a terme únicament amb “capital propi” ja que no s'han rebut cap mena d'ajuda 

per part dels fons estatals, malgrat haver-ne demanat.

Beneficis que aporta 

En dades vinculades al projecte del nostre establiment a Menorca, els estudis indiquen que en un any des de la instal·lació de 

les plaques fotovoltaiques, reduirem 163 tones de C02 i generarem 176 Kwp, xifra que suposa la despesa energètica diürna 

de l'hotel.

A més, amb la instal·lació d'aquests panells als terrats del recinte, utilitzam espais desaprofitats, reduïm la necessitat de

climatització diürna i serveixen com a aïllament de radiació solar.

Des del punt de vista social, aquesta instal·lació permet aportar a la xarxa elèctrica energia 100 % renovable i neta durant els

períodes de tancament de temporada, i es cobreixen les necessitats energètiques de més de 85 famílies.

Indicadors d’impacte positiu

Estalvi de 

1.039 MWh 
amb la generació 

fotovoltaica (total cadena)

Comparteix per conscienciar!

En MarSenses Hotels & Homes implementam la sostenibilitat a les nostres preses de decisions en temes 

d'operativa, formacions per a l'equip, col·laboracions amb associacions i fundacions de caràcter social  i en  

els  nostres objectius a curt i mitjà terminis. Des de l'inici de les  accions, s'ha d'adaptar la mentalitat a la 

recerca d'un impacte positiu com en el cas de la instal·lació dels panells fotovoltaics. Amb ells cercam ser 

més responsables i eficients amb  el medi ambient gràcies a recursos més nets i ecològics per cobrir les 

necessitats dels nostres allotjaments sense perjudicar ni provocar un desgast nociu en l'ecosistema.

Lorena Coelho, Social Media & Reputation
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Deixem d'emetre

163 

tonesde 

CO2

Equivalent a 55 

vehicles i 8.184 arbres 

que no es talen i al 

consum de 85 famílies 

(4 persones)

Instal·lació de  390 
plaques fotovoltaiques 

que 

generen 

176 KWp

MARSENSES 

PARADISE CLUB 

HOTEL

Cala’n Bosc



Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic

Instal·lació de reductors d'aigua en aixetes i dutxes, sectorització de les instal·lacions de reg, piscines, eliminació de 

l’SPA.

Dur a terme el 100 % de la separació de residus incloent-hi la matèria orgànica (que l'empresa municipal no separa).

MARSENSES 

PARADISE CLUB 

HOTEL

Cala’n Bosc

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 
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Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

Projecte 8/80

El projecte “8/80” consisteix en un pla d'accions i inversions cap a l'objectiu que fixàrem el 2017 de reduir un 80 % la petjada

de carboni d’ARTIEM en 8 anys.

Objectiu general

Minimitzar l'impacte ambiental que la nostra activitat genera amb el repte d'emissions ZERO o “gairebé-zero”.

Ser un exemple de model de gestió per al desenvolupament d'iniciatives similars.

Documentar la situació actual dels subministraments i plantejar projectes d'implementació de millores.

Cala Galdana, 

Maó, Es Castell



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació

El Departament de Qualitat i Medi ambient i de Manteniment dels hotels.

En general, tota la Freshpeople involucrada en el consum de subministraments com aigua i energia.

Com s’ha implantat? 

Després d'identificar la situació de partida i tots els equips o tecnologies que emetessin CO₂, començàrem a investigar i a 

localitzar alternatives netes i sostenibles.

Tota aquesta informació es va recollir en un full de ruta, juntament amb la inversió i el retorn esperat de cada acció.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat 

En molts casos la novetat d'estar pendents d'aplicacions de tecnologies noves amb resultats incerts; també aconseguir una 

autonomia energètica del 80 % de l’hotel quan l'operativa continua depenent molt dels subministraments externs; i la dificultat 

cultural, tant en l’àmbit intern com extern, de conscienciar i inculcar la cultura de la millora contínua en eficiència energètica.

Beneficis que aporta

Des de l'arrencada del Projecte 8/80, hem dut a terme nombrosos canvis que ens estan ajudant a aconseguir aquest objectiu 

d'emissions zero en 8 anys.

Hem instal·lat plaques fotovoltaiques a ARTIEM Audax, ARTIEM Carlos i ARTIEM Capri (i ARTIEM Astúries) que ens estan 

permetent obtenir energia neta als nostres hotels, i tenim previst instal·lar-ne més a finals de 2022 a l'Hotel ARTIEM Madrid.

El 2021 hem aconseguit generar 105.441 kWh d'energia d'origen fotovoltaic, la qual cosa equival a un 4,7 % de l'energia dels 

nostres hotels, mentre continuam esforçant-nos diàriament per reduir els nostres subministraments a fi d’incrementar 

aquestes xifres encara insuficients.

Indicadors d’impacte positiu

105.441 

kWh
Energia generada per 

les nostres plaques 

fotovoltaiques en 2021

4,7 %
Energia neta 

generada pels 

nostres hotels

Comparteix per conscienciar!

Blog post: https://www.artiemhotels.com/blog/artiem-sostenibilidad
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-26,3%
Reducció de les 

emissions de CO2 

des de 2018

- 463,56 t
Reducció de CO2 equivalent 

des de 2018

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
Cala Galdana, 

Maó, Es Castell

https://www.artiemhotels.com/blog/artiem-sostenibilidad


Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic

També implementam altres accions, com millorar el monitoratge de subministraments i sistemes de control, i s'ha 

automatitzat la presa de lectures i de decisions amb programes per a la regulació de temperatures, enceses de bombes i 

control de consums. Hem implementat la gestió de l'Aigua Calenta Sanitària (ACS) i la calefacció, equips de climatització 

amb sistema de recuperació de calor generant per escalfament d'ACS, gestió del consum de gas en cuines, etc.

A més, s'ha eliminat l'ús del gasoil per escalfar l'aigua sanitària a ARTIEM Audax i estam en procés de fer-ho 

a ARTIEM Carlos.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats
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Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Cala Galdana, 

Maó, Es Castell

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:

Innovació turística

El Suites del Lago realitza un gran esforç  des de la seva inauguració, el juliol de l’any 2021, per ser un exemple turístic pioner 

en sostenibilitat, eficiència mediambiental, circularitat i reducció de l’empremta de carboni. 

Reduir al màxim l'impacte mediambiental que causa la nostra activitat 

Per tal motiu, disposam de plaques solars híbrides per a la generació d’energia tèrmica i elèctrica, i el control del clima i de

l’aigua en totes les àrees, a més de detectors de presència per a la il·luminació artificial. Això permet estalviar 

aproximadament un 50 % del consum d’energia. 

També disposeçam d’un sistema de tecnologia neta, l’aerotèrmia, que consisteix en bombes d’escalfor d'última generació, 

dissenyades específicament per refrigerar a l’estiu i escalfar a l’hivern.

Cala’n Bosch
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Menorca Reserva de Biosfera, Biosphere Tourism i SICTED

En el nostre model de treball s’han implantat totes les accions i bones pràctiques mediambientals possibles per tal 

d’aconseguir minimitzar al màxim l’impacte que genera la nostra activitat en el medi ambient. Per tal d’establir, supervisar i 

millorar aquest sistema, ens hem adherit a diferents certificats que ens fan un seguiment exhaustiu dels aspectes més 

importants per garantir un sistema de qualitat i sostenible.  

Com s’ha implantat? 

A part de totes les inversions econòmiques en maquinària i tecnologia ecològica, un dels puntals més importants és 

transmetre al nostre personal la importància de cuidar el nostre planeta amb cada gest, per petit que sigui. Totes i cadascuna 

de les persones que formen part del nostre equip tenen un paper fonamental per tal de complir amb totes les bones 

pràctiques mediambientals.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

A vegades, fer les coses bé resulta bastant complicat i sobretot car. En primer lloc, a causa de les incongruències d’algunes

normatives, com per exemple el fet d’erradicar qualsevol envàs d’un sol ús encara que sigui biodegradable. 

Per altra banda, tot i que, a poc a poc tots ens anam conscienciant cada vegada més sobre la importància de cuidar el medi 

ambient, encara hi ha clients que són totalment aliens a aquesta preocupació i això dificulta la implantació de mesures 

mediambientals en l’operativa de treball. 

Beneficis que aporta  

Realment la inversió econòmica és molt elevada com per parlar d’un estalvi  de costos a curt termini. Per tal motiu, en lloc de 

parlar d’un benefici econòmic, ens referim més a un benefici de sentir-nos orgullosos de saber que feim les coses bé. 

Cala’n Bosch

Indicadors d’impacte positiu

129.1
Consum d’energia 

primària no renovable 

(kWh/m2 any)

40.5
Emissions de diòxid 

de carboni 

(kgCO2/m2 any)

9.5
Demanda calefacció 

(kWh/m2 any)

34,5
Demanda 

refrigeració (kWh/m2 

any)

Important!

Qualsevol gest, per petit que sigui, és important per protegir el planeta. Els nostres jardiners saben que cada gota d’aigua 

és vital. Per tal motiu, sempre estan pendents d’ajustar el reg al màxim i de sembrar plantes autòctones que no 

requereixen molta d’aigua. Les cambreres de pisos estan molt pendents del reciclatge i del consum energètic, entre altres 

coses. Sempre intenten apagar tots els llums i aires condicionats que troben encesos sense ningú a l’habitació. Saben 

que cada vegada que descarreguen la cisterna del WC són uns 6 litres aproximadament d’aigua que es perden. A l’hora 

de posar rentadores aprofiten per rentar el màxim de roba en una sola rentada. I per últim, però no menys important, 

reciclen tot tipus de residus (piles, medicaments, envasos, vidre, paper...). El departament de manteniment està sempre 

pendent de controlar els consums energètics, com per exemple el de l’aigua, per detectar qualsevol possible fuita. El 

responsable de compres sap quins criteris hem de seguir per triar els proveïdors.  

En resum, tots i cadascun dels membres del nostre equip sabem com hem d’actuar de forma sostenible.  

Alba Lledó, directora de Qualitat
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic 

Aconseguir desestacionalitzar la temporada perquè Menorca no pot absorbir més visitants durant la temporada alta. 

Menorca no només és sol i platja, hi ha moltes altres activitats que es poden gaudir molt millor fora de temporada com per 

exemple fer trekking, excursions amb cavall, ciclisme... En el nostre cas, conjuntament amb l’empresa Elite Chip i 

Biosport, organitzam el Lago October Festival (LOF) que consisteix en diverses proves esportives. Durant l’esdeveniment 

també hi ha exhibicions de parapent i altres modalitats d’esports. I per últim, per amenitzar l’ambient, disposem dals 

millors DJ locals i de grups musicals de renom a l’illa. 

Cala’n Bosch

HOTEL

SUITES DEL LAGO

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:

Gran Meliá Villa le Blanc, 1er hotel net-zero de Menorca 

Villa Le Blanc ha estat concebut com un hotel de luxe, però net-zero és el primer a l'illa de Menorca d’aquestes 

característiques. Per això, incorpora instal·lacions i tecnologies que li permetran reduir les seves emissions d'abast 1 i 2 en un 

87%. A més, l'hotel explorarà alternatives per a compensar el romanent d'emissions i assegurar així la seva neutralitat plena

en carboni (‘net zero’), ‘esborrant’ el seu impacte negatiu i contribuint d'aquesta manera als objectius en matèria de 

descarbonització de la Meliá Hotels International. Vila Le Blanc s'erigeix en l'espai que abans ocupava l'antic 

Sol Beach House, pertanyent també al grup hoteler balear.

Objectiu general

Establir les bases per a impulsar un model d’hoteleria de luxe net-zero Villa Le Blanc és un somni fet realitat per a 

Meliá Hotels International que ens permet avançar en el camí de la descarbonització hotelera, i a més poder fer-ho des d'un 

lloc tan especial com Menorca. El projecte és el resultat més tangible de l'aposta estratègica de Meliá per a impulsar un model 

d’hoteleria basat en l'excel·lència, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Sant Tomás
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades per a la implantació 

El projecte és el resultat de l'acció conjunta d'un equip de disseny i arquitectura encarregat de la reforma integral del complex, 

dels equips operatius de Meliá, així com d'aliats, tant en la fase constructiva, com en el disseny d'una proposta integral de

gastronomia, tecnologia i experiència hotelera integrada en l'entorn.

Com s’ha implantat? 

És l'hotel més sostenible de Meliá Hotels International i compta amb certificació energètica A (màxima categoria).

Serà net-zero en carboni ja que compensarà les poques emissions que pugui generar. Compta amb un disseny bioclimàtic ja 

que aprofita condicions naturals de l'entorn com la ventilació i il·luminació natural. La poca energia subministrada a l'hotel és 

energia d'origen renovable certificat, destacant l'energia fotovoltaica, amb una presència de 300 metres quadrats i 122 panells 

solars, aïllaments tèrmics en la façana per a reduir la transmissió de calor. Utilitza tecnologia per a reduir la seva petjada 

ambiental per a la supervisió, gestió i control dels edificis, refrigeradores amb recuperació de calor i punts de recàrrega ultra 

ràpida. Utilitza biomassa (residus forestals, agrícoles o ramaders) per a generar energia no contaminant per a calderes (aigua 

calenta sanitària, calefacció i piscines climatitzades), col·laborant a més en la neteja de l'entorn. A més, Meliá està treballant 

perquè la geotèrmia actuï com a font per a la climatització de l'hotel i la condensació per pous d'aigua de mar

L'hotel compta amb sistemes d'aixeteria de baix consum, rega els seus jardins amb aigua de pluja, recollida en 6 aljubs i 

recicla les aigües grises per al seu ús higiènic en vàters i neteja de les zones comunes, aplicant tecnologia per a mesurar el 

consum i assegurar el seu ús eficient.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

Més que dificultats, Meliá s'ha enfrontat al repte de concentrar en un hotel tota la seva experiència en gestió hotelera, luxe 

vacacional i compromís amb la sostenibilitat, combinant enfocaments de llarg termini, com la descarbonització de l'activitat,

com a enfocaments d'alt impacte en el curt termini, com la integració d'un hotel en el seu entorn que acosta l'essència d'un 

destí emblemàtic com Menorca als seus clients a través de la immersió en la cultura, les tradicions i la gastronomia al costat 

de referents locals. Meliá entén que els seus equips són els millors impulsors del projecte, per la qual cosa està treballant un

programa de sensibilització i coneixement intern sobre el que implica un hotel net-zero de referència.

Beneficis que aporta

L'hotel és un reflex de la nova manera d'entendre la gestió hotelera per part de Meliá, que combina el luxe amb el respecte 

d'un destí Reserva de la Biosfera, i aspira a ser un referent per a la indústria hotelera en l'impuls de models turístics més

sostenibles, de baix o nul impacte mediambiental i que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic de les destinacions.

Indicadors d’impacte positiu

87%
Reducció emisions abast 1&2

13%
Emisions compensables

300
M2 de panells solars

Comparteix per conscienciar!

A Meliá Hotels International entenem la sostenibilitat com una palanca de gestió de la nostra cadena de valor i al servei 

de les destinacions. Hem concebut Gran Meliá Villa Le Blanc com el paradigma d'una manera diferent d'entendre 

l’hoteleria, el nostre primer hotel net-zero. Per aconseguir-ho bolquem en ell tota la nostra experiència en aquest àmbit per 

fer d'aquest hotel una referència que combini el luxe amb el respecte del medi ambient, la innovació i el desplegament 

socioeconòmic d'una destinació icònica com Menorca, i que permeti a l’hoste gaudir d'una experiència mediterrània 

completa. El projecte del Villa Le Blanc respecta i ajuda aquesta condició  com a destí únic que ha de ser conservat.

Oscar Regueiro, General Manager i  Departament de Sostenibilitat, Meliá Hotels International
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic

A més de l'impuls de l'hotel net-zero, Meliá mesurarà la petjada mediambiental de l'hotel i la seva petjada social atès que 

l'hotelera entén que per a impulsar un turisme més sostenible és essencial mesurar l'impacte en totes dues vessants. Així, 

l'enfocament en els ODS d'impacte del Gran Meliá Villa Le Blanc es fa extensiu tant a aquells centrats en la dimensió 

mediambiental com els enfocats en plantejaments més socials. Un repte addicional serà l'exploració de noves alternatives 

d'impacte positiu per a estendre el model de gestió sostenible de Meliá al llarg de la cadena de valor de l'hotel i a la cura

de la biodiversitat de la seva zona d'influència.

Santo Tomás

GRAN MELIÁ 

VILLA LE BLANC

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculat/s

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:

Nou hotel Catalonia Mirador des Port per fer-lo més sostenible 

A l’hotel Catalonia Mirador des Port s’ha realitzat un primer projecte per reduir la seva petjada de carboni substituint un 

sistema tradicional de calderes de gas propà per un sistema d’aerotèrmia amb bombes de calor per a produir l’aigua calenta 

sanitària i la calefacció. També s’han renovat les finestres per unes amb el màxim aïllament tèrmic i filtre solar.

El projecte de rehabilitació i d’ampliació que s’inaugurarà a la primavera de 2023 incorpora tot un conjunt d’actuacions per 

aconseguir un nou hotel més sostenible.

Objectiu general

L’objectiu és aconseguir reduir les emissions de carboni d’abast 1 i 2 almenys entre un 30 i un 40 % al conjunt de l’edifici 

existent i l’ampliació respecte a si s’haguessin aprofitat les instal·lacions preexistents, i aconseguir així una classificació 

energètica global de com a mínim una “B” en primera instància i “A” quan estiguin totes les actuacions finalitzades. 

HOTEL CATALONIA 

MIRADOR DES PORT
Maó
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Primera actuació: Canvi de

calderes de propà per 

aerotèrmia

Projecte d’ampliació i reforma de l’edifici existent. Nou Catalonia Mirador des 

Port



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantacióa

Les primeres accions van ser liderades per la Gerència i el Departament d’Operacions de Catalonia Hotels & Resorts 

sensibilitzats en substituir les calderes per tecnologies més sostenibles i reduir fuites amb unes millors finestres i aïllaments. 

Per al nou projecte hi han intervingut els departaments d’Obres, d’Imatge i el despatx d’arquitectura Arqués-Molinero.

Com s’ha implantat?

L’hotel tindrà 18,6 kW d’energia fotovoltaica per produir electricitat. Per consumir poca aigua, el jardí tindrà una varietat de

gespa de poc consum i pel reg automàtic de degoteig hi haurà un dipòsit de pluvials de 45 m3, i es reutilitzarà l’aigua de l’spa. 

Les aigües “grises” s'aprofitaran per als WC. Per reduir consum elèctric la il·luminació serà led i la climatització VRV, tot

governat per un BMS de gestió. És Important que l’edifici tengui baixa demanda energètica amb bons aïllaments a façanes, a 

la coberta i finestres de baixa transmitància. Per potenciar la mobilitat sostenible, hi ha carregadors per s vehicles elèctrics i 

pàrquing de bicicletes.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat 

La dificultat inicial va ser el fet d’evitar fer el canvi fàcil d’unes calderes a renovar per unes de noves i posar en el seu lloc un 

sistema únicament d’aerotèrmia. En el nou projecte, les dificultats han estat adaptar el nou edifici a l’existent i al terreny creant 

un únic hotel que esdevengui una referència a Maó, dificultats superades amb la il·lusió i l’esforç de l’equip del projecte.

Beneficis que aporta

Els beneficis que aporta aquest projecte és tenir a Maó un hotel renovat, modern, atractiu i sostenible que amplia places 

d’allotjament sense ser un macrohotel, creant més llocs de treball, amb un hotel obert tot l’any com fins ara, per crear activitat 

i donar servei no només durant la temporada d’estiu i reduir així l’estacionalitat.

Indicadors d’impacte positiu

-7,78
kWh / RN  

(kWh/ hab. ocupada)

-1.946
Kg CO2 / any

28
Nous llocs de treball, 

de 23 actuals a 51

4
Punts de recàrrega 

de vehicles elèctrics

Comparteix per conscienciar!

La sostenibilitat no és una opció, és una obligació que tenim per a les generacions futures, fent que l’activitat que generam

consumeixi els recursos de forma responsable i a un ritme de consum inferior al de la seva creació. El repte és aconseguir 

que l’activitat turística pugui crear riquesa i llocs de treball. I, al mateix temps, tenir el mínim impacte possible a l’entorn i al 

medi ambient. El nou hotel Catalonia Mirador des Port vol ser un referent a Menorca en aquest àmbit i agraeix als 

organitzadors aquesta oportunitat per difondre-ho.

Miquel Escobosa, sotsdirector d’Operacions
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic

Catalonia Hotels & Resorts aprofita aquest projecte per implantar tot un conjunt de mesures per tenir un model de turisme 

més sostenible que van des dels descrits pel que fa a l’edifici i les instal·lacions, a la sensibilització i formació de les 

col·laboradores i col·laboradors; la implantació d’un sistema de gestió per reduir residus, especialment els plàstics d’un sol 

ús; la reducció del malbaratament alimentari, i el foment del consum de productes de proximitat entre d’altres accions. 

Però el repte estratègic és que esdevengui, no un sistema conformista amb aquests reptes, sinó un sistema de millora 

contínua per ser, any rere any, més sostenibles.

Maó

HOTEL CATALONIA 

MIRADOR DES PORT

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Reptes estratègics que afronta

▪ Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de talent 

▪ Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

8
TREBALL DECENT I 

CREIXEMENT ECONÒMIC

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri



Amb el suport de:Amb el suport de:

KRIVAKU (“cristalleria – vaixelles – coberts”)

Després d'analitzar el procés de neteja de parament de l'Hotel ARTIEM Audax, durant el mes de juny de 2017 es va instal·lar 

un sistema de cintes de transport de parament dels restaurants a la cuina (KRIVAKU). L’invent consisteix en una sèrie de 

cintes transportadores de safates per a portar el parament que es genera durant el servei en els restaurants des dels offices 

fins a la zona de tren de rentada de la cuina.

Objectiu general

Millorar les condicions laborals en els restaurants d’ARTIEM *Audax.

HOTEL 

ARTIEM AUDAX 
Cala Galdana

1 / 2



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació

El projecte va ser liderat pel Director de Qualitat i Medi Ambient i desenvolupat per una enginyeria externa.

Els equips involucrats en la implantació han estat el de Manteniment i el de Sala.

Com s’ha implantat?

S'han valorat les necessitats, s'ha dissenyat i s’ha posat en marxa el projecte a través de la instal·lació del sistema de cintes, 

s'ha anat experimentant la funcionalitat i s'han incorporat els canvis necessaris per aconseguir un bon funcionament.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

Les principals dificultats han estat el desenvolupament i les incidències de les primeres setmanes d'implantació, quan es van

començar a detectar els errors o punts a millorar a causa de la gran quantitat sensòrica que disposa el sistema. Després de 

mitja temporada de prova en què els equips van invertir moltes hores extres per aconseguir un bon funcionament, al 2018 es 

va instal·lar un sistema de neteja del mateix krivaku, la qual cosa ha fet millorar sensiblement el funcionament.

Beneficis que aporta

Eliminació de riscos per accidents en el transport entre restaurants i la zona de rentada.

Reducció de danys personals per la manipulació de parament i trencaments del material.

Millora dels fluxos i temps de treball en la retirada de plats i neteja.

Eliminació de sorolls i goteres a l’Spa (sota el restaurant).

Maximitzar la presència de cambrers en sala, augment de les vendes d'extres i millora de la comunicació i atenció en sala.

Indicadors d’impacte positiu

-60 %
en dies de baixes 

laborals
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-70 %
en trencament de 

material

-30 %
en material per prestar 

els serveis

HOTEL 

ARTIEM AUDAX 
Cala Galdana



Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic

Hem reduït l'esforç físic del personal de sala i hem millora la seva qualitat de vida.

Hem disminuït el temps dedicat a tasques rutinàries que no aporten valor per dedicar-nos al que veritablement importa: 

els nostres clients.

La domotització del procés de gestió de parament ens permet ajustar els consums i millorar la qualitat de la neteja.

L'aigua provinent del rebuig de l'osmosi s'utilitza per a la neteja de les piscines i després per al reg dels jardins (després 

de diversos processos de filtraget), donant suport així a un projecte d'economia circular.

HOTEL 

ARTIEM AUDAX 
Cala Galdana

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Reptes estratègics que afronta

▪ Consum i compra de producte local. Producció, consum i compra responsable i sostenible

▪ Construcció sostenible i responsable 

▪ Separació, reciclatge, recuperació de residus i reparació d’equipaments

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

12
CONSUM I PRODUCCIÓ 

RESPONSABLES

Hotel Artiem Carlos

Hotel Artiem Audax

Hotel Artiem Capri

Hotel 

Boutique 

Can Sastre

Hotel 

Hevresac

Hotel Ses 

Sucreres

Llucasaldent 

Gran 

Agroturismo



Amb el suport de:Amb el suport de:

Plastic Free/KM0

A l’Hotel Can Sastre som conscients de la importància de preservar la nostra illa, per tant, seguim dos camins. D’una banda 

treballam per l’eliminació del plàstic i d’altra banda fomentam l’ús del producte local per fer del nostre un hotel al més 

sostenible possible.

Objectiu general

El nostre objectiu general per a les dues línies que seguim són: 

▪ Eliminar al màxim possible l’ús del plàstic al nostre establiment. 

▪ Emprar productes locals i de proximitat.

HOTEL BOUTIQUE

CAN SASTRE  

Ciutadella

1 / 2



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació

Sabent la  problemàtica mediambiental que comporta l’ús del plàstic, ens vam interessar per fer del nostre hotel un lloc lliure 

de plàstic. En aquest procés vam topar amb Plastic Free Balearics, que té una visió del tema d’acord amb els nostres ideals.

Des d’aquest moment hem treballat conjuntament amb ells i hem adquirit el certificat “Plastic Free” Guardia amb 4 estrelles.

Com s’ha implantat? 

L’objectiu és llevar tot el plàstic possible al nostre hotel i utilitzar productes biodegradables. Partint d’aquesta base, hem 

realitzat canvis que semblen petits però que a la llarga representen un gran avenç. 

Per exemple, substituir l’aigua embotellada (de plàstic) per aigua purificada en bòtils de vidre personalitzats. També, hem 

canviat els amenities de plàstic per amenities  fets amb materials biodegradables i no perjudicials pel medi ambient. 

I, com a darrer exemple, una cosa tan senzilla com canviar els sobres de sucre i de te per terrossos de sucre i te sense 

embossar, al natural.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

La màxima dificultat trobada és que molts dels productes que s’utilitzen habitualment són o estan creats amb plàstic, fet que

ha dificultat un poc la nostra missió. Però a tot problema se li troba una solució. La nostra va ser canviar de productes i cercar-

ne de nous amb altres proveïdors més sostenibles. 

Els productes sostenibles sempre són més cars, però millors per a la mar.

Beneficis que aporta

Beneficis per a l’hotel no podríem anomenar-ne cap d’específic, sinó que destacam la satisfacció personal de contribuir a la 

sostenibilitat del planeta i de la nostra illa, encara que, en ser un hotel petit, sigui a una escala molt petita.

És sabut que la reducció de plàstic ajuda a reduir l’extracció de petroli, i per tant té menys consum d’energia; és a dir, menor

contaminació, però sobretot s’eviten molts decessos de la fauna, la qual cosa per a nosaltres, juntament amb la preservació 

del nostre mar i la vida marina, és molt important.

Indicadors d’impacte positiu

Comparteix per conscienciar!

És sabut que a l’any moren unes 100.000 espècies marines a causa del plàstic als oceans. Només amb aquesta xifra 

hauríem de ser conscients que és un canvi que hem de fer en general. 

Nosaltres hem començat reduint-lo al nostre Hotel. Hauríem de prendre tots un poc de consciència i ajudar al canvi.

Josep Sastre, propietari
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100 %
Equip conscienciat 

de reduir l’ús del 

plàstic

150
Bòtils de plàstic 

estalviats al mes 

85 %
Reducció del plàstic 

al nostre establiment

CiutadellaHOTEL BOUTIQUE

CAN SASTRE  



Amb el suport de:Amb el suport de:

CiutadellaHOTEL BOUTIQUE

CAN SASTRE  

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

Projecte EdocAssistant i digitalització dels processos

L’any 2007 iniciam el camí de robotitzar totes les tasques administratives per tal d’alliberar temps als nostres professionals per 

crear valor, satisfer el client, créixer professionalment i contribuir al medi ambient eliminant el paper del procés amb el 

desenvolupament d'un programari propi i patentat: l’EdocAssistant.

Objectiu general

Contribuir al creixement personal i professional dels empleats i millorar l'experiència del client i la nostra competitivitat com a 

empresa.

Cala Galdana, 

Maó, Es Castell



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació

El director financer ha desenvolupat el programari EdocAssistant, capaç de llegir els documents, processar-los i arxivar-los.

Ha implementat la metodologia de treball sense paper aplicant els principis del Lean Management als altres departaments 

com el de Persones i Benestar (RH), les recepcions i l'economat (en aquest darrer s'handesenvolupat macros per als 

procediments de compra i inventari del material alliberant temps de l'encarregat de compres).

Com s’ha implantat?

S'ha sol·licitat als proveïdors/col·laboradors l’enviament de factures i documents en PDF llegibles i se'ls ha conscienciat 

perquè deixessin d'enviar paper.

S'ha actualitzat el programari perquè millorés la seva capacitat de lectura dels PDF encriptats.

S'ha anat formant les persones implicades en els diferents processos.

Dificultats en el procés d’implantació i com s’han superat

En explicar la nostra manera de treballar als proveïdors/col·laboradors hem hagut de conscienciar-los sobre aquesta nou 

sistema de feina; en alguns casos els hem assessorats i ajudat en la instal·lació d'impressores virtuals o en  la generació de 

plantilles.

Hem fet moltes sessions de formació a la Freshpeople perquè anessin interioritzant la cultura i llegeixin i realitzin les tasques 

d'administració sense paper.

Beneficis que aporta

Una organització més eficient mitjançant uns canvis en els processos del negoci amb la finalitat d'incrementar la velocitat de 

resposta per mitjà de la reducció de desaprofitaments, costos i temps, aconseguint, a més, que les persones treballin millor i 

amb un major sentit del seu propòsit.

La informació està sempre actualitzada i no es produeixen errors.

Indicadors d’impacte positiu

14,28 min
Temps de comptabilització 

automàtica d’una factura 

des de la seva recepció 

fins al seu registre

Comparteix per conscienciar!

Blog post: https://www.artiemhotels.com/blog/cultura-de-digitalizacion-artiem

2 / 2

14.296 
Factures registrades des 

de gener fins octubre de  

2022

97 %
Ràtio d’èxit dels 

documents executats

14 %
Ràtio d’intervenció 

humana en la 

comptabilització

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
Cala Galdana, 

Maó, Es Castell



Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic

La digitalització dels processos ha permès eliminar completament el paper i el tòner emprats per imprimir i arxivar 

factures, currículums, contractes etc. i com a conseqüència, les comandes i el reciclatge d'aquestes.

L'empresa ha pogut créixer i les persones implicades en els processos administratius han destinat les seves hores 

improductives (picar dades) en temps de valor, se'ls ha involucrat en la presa de decisions.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa
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Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere
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Treball decent i 
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Indústria, innovació i 

infraestructura
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desigualtats

Ciutats i comunitats 
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Producció i consum 
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Vida submarina
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terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Cala Galdana, 

Maó, Es Castell

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:

Aportam – alimentació conscient i saludable

La restauració és un procés clau de les nostres operacions. L'alimentació és determinant per una vida sana i feliç. A més, 

depèn com sigui aquesta, té un impacte molt important en la salut de les persones, en el consum de territori, en la generació

de CO₂, en l'economia i en la societat local.

És per això que, a través d'una cuidada oferta gastronòmica, proporcionam als nostres clients alternatives culinàries que 

sorgeixen del nostre compromís mediambiental i social, alhora que es manté la qualitat de cada elaboració, la qual cosa 
permet aconseguir una alta satisfacció del client mentre som fidels als nostres principis.

Objectiu general

Volem aconseguir que el 100 % de l'oferta gastronòmica sigui saludable, segueixi criteris de sostenibilitat i sigui 

alhora circular, secundant i incloent el sector agroalimentari de Menorca.
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
Cala Galdana, 

Maó, Es Castell



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació  

Els departaments més implicats són els de compres i de restauració, especialment el xef executiu, que elabora l'oferta 

gastronòmica de tots els hotels ARTIEM.

Col·laboram amb Sa Cooperativa del Camp, Agroxerxa i altres productors locals.

Com s’ha implantat?

Ja des del 2015 a Menorca hem estat buscant la col·laboració amb pagesos que poguessin cobrir almenys una part de les 

nostres necessitats, fomentant així la producció i el consum de producte local i a mantenir viva la tradició agrícola i culinària 

del nostre entorn. Igualment, intentam respectar l'estacionalitat dels productes per a l'elaboració de la nostra oferta.

Dificultats en el procés de la implantació i com s’han superat

La problemàtica principal és la limitada disponibilitat del producte local, que especialment en temporada alta no arriba a cobrir 

les necessitats dels hotels.

S'ha decidit donar prioritat absoluta als proveïdors locals mentre tenguin disponibilitat de producte, i només en un segon 

moment recórrer a proveïdors externs a l'illa, prioritzant la proximitat (Balears, Espanya, Europa, etc.).

Beneficis que aporta

El client aprecia i reconeix el valor del producte local, menja sa (la majoria dels cultius són ecològics) i decideix comprar

producte local al seu torn. A més, fomentam la producció local i la creació de cooperatives.

Indicadors d’impacte positiu

18 %
Referències locals a la 

nostra oferta gastronòmica

50 %
Objectiude compliment de 

referències locals per 2026

Comparteix per conscienciar!

Instagram post: https://www.instagram.com/p/CjIpHHHqyc3/?utm_source=ig_web_copy_link
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Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 
Cala Galdana, 

Maó, Es Castell

https://www.instagram.com/p/CjIpHHHqyc3/?utm_source=ig_web_copy_link


Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic

Als clients dels apartaments ARTIEM a Maó se'ls deixa una bossa per fer la compra i un fullet de presentació de 

comerços i botigues locals, perquè ells sàpiguen on comprar en el barri. D'aquesta forma s'ajuda la comunitat i al mateix 

temps el client compra producte local.

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Hevresac, un hotel boutique de ciutat a Menorca

Aquest projecte que ja té 4 anys complementa el nostre projecte original de Ferreries, Ses Sucreres hotel boutique de poble.

Hi aplicam els mateixos valors i principis, és a dir que els dos projectes comparteixen el mateix ADN que podem definir amb la 

paraula "localisme".

Encara que Hevresac també sigui un projecte de dimensió petita - el que ens permet clarament limitar l'impacte a nivell 

mediambiental - participam de manera activa a l'economia menorquina proposant productes locals i de temporada, comprats 

als comerços de Maó o a productors menorquins.

El que caracteritza Hevresac és el seu entorn: la casa mateixa, una casa senyorial antiga amb molta història, situada al centre 

de Maó, una ciutat també amb molta història i històries.

Aquesta història sociològica que il·lustra l'essència de Hevresac ens va captivar i el fet de compartir-la amb els nostres hostes 

ha esdevingut un plaer recíproc.

Localisme també vol dir col·laboracions amb: l'Ajuntament de Maó, el Teatre Principal, el claustre, Fundació Marillas, Hauser

and Wirth…

Que sigui a Ferreries o a Maó ens agrada. La proposta d’obrir les nostres cases al món, de generar sinergies enriquidores 

entre “el aquí i allà”, entre el local i global.

I sempre tenir cura de les nostres col·laboradores i treballadores.

Maó
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HOTEL  

HEVRESAC 



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades per a la implantació

▪ Ignasi Truyol i Stéphanie Mahé, socis i parella

▪ Emma Martí: arquitecte

▪ Col·laboradores (treballadores): algunes persones ens segueixen des de projectes anteriors

▪ Aliances generades amb els comerços de la ciutat de Maó i productors de l’illa

▪ Sa Cooperativa del Camp, el Gob, Ajuntament de Maó, Teatre Principal…

Beneficis que aporta

▪ Les aliances precisament, i la satisfacció de donar a conèixer. 

▪ Una història molt dinàmica i particularment rica.

▪ Productes locals de qualitat i així participar al desenvolupament de la nostra economia local.

▪ Satisfacció de  generar trobades i connexions humanes.

Les aliances precisament:

▪ Participació real al desenvolupament de la nostra economia local proposant productes locals de qualitat comprats al 

comerços del poble i de l’illa.

▪ Participació activa en la creació de una xarxa d’empreses locals amb qui compartim valors.

▪ Contribució a la difusió de la cultura menorquina (gloses, literatura, teatre...).

▪ Contribució a la preservació de l'illa. Una contradicció nostra si consideram que fem feina a l'àmbit turístic, però sempre 

hem expressat la necessitat de respectar l'illa i la seva gent, així com els nostres col·laboradors.

▪ Trobades i connexions humanes.

▪ Satisfacció dels viatgers que tornaran a venir. Viatgers a gust a casa nostra perquè finalment no venem només un servei 

d'allotjament sinó que convidem a una rutina nova, de 2, 4 , 6 ó més dies. Una rutina dolça basada en un ritme diferent, una 

tranquil·litat inspirada pel nostre espaï, esmorzars i productes de l'illa, "bons dies" amb la gent del poble, una experiència 

menorquina si, però una experiència  actual, moderna i autèntica.

Comparteix per conscienciar!

La decisió de portar a terme projectes relacionats amb el turisme a l'illa implica obligatòriament - si procurem fer-ho "bé"-

una conscienciació de tots aquest punts.

Clarament, hauríem de tendir a l'exemplaritat.

D’altra banda, i per aquesta raó, hem treballat els últims anys a fi d’obtenir el segell de la marca "Menorca reserva de la 

biosfera" el qual es renova o no, cada 5 anys.

Això significa que hem de continuar fent feina per mantenir l'equilibri entre "la Menorca producte turístic", la Menorca dels

menorquins i menorquines i la Menorca com un dels últims racons preservats al món.

Pot semblar insignificant però consideram important compartir també amb els nostres hostes les coses que poden fer per 

contribuir a "una illa millor" en temes de mobilitat, contaminació, respecte per la naturalesa, respecte cap als menorquins i

menorquines, compres locals, etc.  

Ara ens estem fent més gran sí, però seguim amb les mateixes intencions.

També volem que l'espai nou que estem creant sigui un espai de trobada de gent d'aquí i d'allà, de gent del món.

Volem provocar connexions, segurament la raó per la qual tothom existeix: per connectar-nos entre tots i totes.

Ignasi Truyol, Soci 
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Altre repte estratègic 

Hem seleccionat totes les propostes de la vostra llista perquè al final ens sentim implicats en totes.

La decisió de portar a terme projectes relacionats amb el turisme a l'illa implica obligatòriament -si procuram fer-ho "bé"-

una conscienciació envers tots aquests punts.

Hauríem de tendir a l'exemplaritat.

D’altra banda, per aquesta raó, hem treballat els últims anys per poder obtenir el segell de la marca "Menorca Reserva de 

Biosfera", que es renova, o no, cada 5 anys.

Això significa que hem de continuar fent feina per mantenir l'equilibri entre la Menorca producte turístic, la Menorca dels 

menorquins i menorquines i la Menorca com un dels últims racons preservats al món.

Pot semblar insignificant, però consideram important informar també els nostres hostes de les coses que ells mateixos 

poden fer per participar "d’una illa millor" quant a mobilitat, contaminació, respecte a la naturalesa, compres locals, 

respecte cap als menorquins i menorquines (els quals no fan vacances quan ells són aquí), etc.

Volem provocar connexions, segurament la raó per la qual tots i totes nosaltres existim: per connectar entre nosaltres.

MAÓ

HOTEL  

HEVRESAC 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:

HOTEL  

SES SUCRERES  FERRERIES
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Iniciativa realitzada

Una casa antiga menorquina, dins un poble molt  autèntic com és Ferreries; que surt totalment dels típics circuits turístics, on

oferir productes menorquins i de temporada treballant amb els comerços i els productors locals; limitant i reciclant residus, fent 

servir productes eco. 

Volem compartir la realitat menorquina, la seva contemporaneïtat i la seva història sociològica, econòmica i política. Informar 

sobre la seva fragilitat i vulnerabilitat (territori i massificació, llengua i cultura local) tot això escoltant l’opinió  del nostre públic 

a fi de crear intercanvis enriquidors. Proposam activitats relacionades amb el món artístic, literari i cultural de Menorca; 

col·laborant amb “Innovem fest”, joves artistes menorquins, Associació de Vesins i Vesines de Ferreries; cedint l’espai i oferint 

la nostra proposta a la gent de l'illa, i no només a la gent que fa vacances.

Volem cuidar els nostres col·laboradors i equip: tenim la mateixa col·laboradora principal des dels començaments. Ara, amb el

projecte d'extensió que feim, hi intervindran més persones.

Objectiu general

Desenvolupar un hotel de turisme interior de dimensió petita, humil i ambiciós a la vegada quant a valors i continguts, i 

sostenible, tot açò rehabilitant un edifici antic (1842) amb criteris de sostenibilitat mediambientals sense deixar de banda ni 

l’estètica ni el confort.

SES SUCRERES, UN PETIT 

HOTEL DE POBLE A MENORCA



Amb el suport de:Amb el suport de:

Agents implicats i aliances generades en la implantació

▪ Stéphanie Mahé i Ignasi Truyol: socis i parella

▪ Arquitecta: Mireia Cabaní Massip

▪ Per l’extensió, arquitecte: Marc Folch

▪ Col·laboradores (treballadores): Beatriz Calatayud i altres persones que hi han intervingut de manera més puntual

▪ Aliances generades amb els comerços del poble i productors de l’illa

▪ Sa Cooperativa del Camp, el Gob…

▪ Artistes, escriptors menorquins convidats al llarg d’aquests anys

▪ Ajuntament de Ferreries, associacions locals 

Com s’ha implantat?

▪ Amb el temps 

▪ Amb iniciativa 

▪ Amb confiança

Beneficis que aporta

Les aliances precisament:

▪ Participació real al desenvolupament de la nostra economia local proposant productes locals de qualitat comprats al 

comerços del poble i de l’illa.

▪ Participació activa en la creació d’una xarxa d’empreses locals amb qui compartim valors.

▪ Contribució a la difusió de la cultura menorquina (gloses, literatura, teatre...).

▪ Contribució a la preservació de l'illa. Una contradicció nostra si consideram que feim feina a l'àmbit turístic, però sempre hem

expressat la necessitat de respectar l'illa i la seva gent així com els nostres col·laboradors.

▪ Trobades i connexions humanes.

▪ Satisfacció dels viatgers que tornaran a venir. Viatgers a gust a ca nostra perquè finalment no venem només un servei 

d'allotjament sinó que convidam a una rutina nova, de 2, 4, 6 o més dies. Una rutina dolça basada en un ritme diferent, una 

tranquil·litat inspirada pel nostre espaï, berenars i productes de l'illa, "bons dies" amb la gent del poble, una experiència

menorquina, sí, però una experiència actual, moderna i autèntica.

FERRERIES

Comparteix per conscienciar!

La decisió de portar a terme projectes relacionats amb el turisme a l'illa implica obligatòriament -si procuram fer-ho "bé"-

una conscienciació envers tots aquest punts.

Clarament, hauríem de tendir a l'exemplaritat.

D’altra banda, i per aquesta raó, hem treballat els últims anys a fi d’obtenir el segell de la marca "Menorca Reserva de 

Biosfera", que es renova, o no, cada 5 anys.

Això significa que hem de continuar fent feina per mantenir l'equilibri entre la Menorca producte turístic, la Menorca dels 

menorquins i menorquines i la Menorca com un dels últims racons preservats al món.

Pot semblar insignificant però consideram important compartir també amb els nostres hostes les coses que poden fer per 

contribuir a "una illa millor" en temes de mobilitat, contaminació, respecte per la naturalesa, respecte cap als menorquins i

menorquines, compres locals, etc.  

Ara ens estam fent més grans, sí, però seguim amb les mateixes intencions.

També volem que l'espai nou que estam creant sigui un espai de trobada de gent d'aquí i d'allà, de gent del món.

Volem provocar connexions, segurament la raó per la qual tothom existeix: per connectar-nos entre tots i totes.

Stéphanie Mahé, sòcia 
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Amb el suport de:Amb el suport de:

FERRERIES

HOTEL  

SES SUCRERES  

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vinculats

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:

Comoditat sostenible en plena naturalesa 

La qualitat de les habitacions i instal·lacions de l'hotel i l'entorn natural on es troba fan de Llucassaldent Gran un establiment 

molt demandat per aquells que cerquen la tranquil·litat i desconnexió durant les vacances. A més de mantenir aquesta 

tranquil·litat pròpia d'entorns naturals, l'hotel és respectuós amb el medi ambient, ja que s'ha integrat al camp de manera 

sostenible i es combina l'explotació agrària amb la turística. Un establiment propietat de menorquins i regentat per 

menorquins, on el 100 % dels treballadors són residents a l'illa.

Xalar dels petits plaers

Llucassaldent Gran és un lloc amb tracte proper on l'hoste se sent acollit, es relaxa i gaudeix dels petits plaers amb un mínim 

impacte a l'entorn. Menjar una amanida amb tomàtics d'hort propi a la terrassa de la teva habitació amb vistes clares a 

l'horitzó; sopar plats exquisits del xef sota un sostre d'arbres de moreres; gaudir d'una meravellosa posta de sol en parella o 

passejar entre vinyes, oliveres i boscos de pi sense sortir de la finca, són alguns dels molts petits plaers que poden gaudir els 

hostes sense afectar l'entorn, ja que gairebé 100 hectàrees són exclusives per, com a màxim, 30 persones, per la qual cosa 

l'hoste sempre té la sensació d'estar allotjat al paradís.

Alaior
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Amb el suport de:Amb el suport de:

Autosuficiència

L'Agroturisme compta amb un conjunt de 100 plaques solars i bateries, que ajuden a generar electricitat per subministrar a 

l'hotel i compensar en les hores de més consum elèctric la manca de potència elèctrica que arriba a les zones rurals.

Disposa de pou propi per proveir-se d'aigua i depuradores per tractar les aigües residuals, que pot aprofitar per al regadiu del

camp. A banda de l'explotació agrícola que ja hi ha a la finca des de fa anys (vinyes i oliveres) per aprofitar recursos, s'han 

plantat tarongers i altres arbres fruiters i cada temporada se sembra l'hort, de manera que les verdures i fruites que dona 

s’utilitzen a la cuina del restaurant formant part del bufet de berenar i de la cuidada carta de plats elaborats del room service i 

del restaurant amb servei de sopars a la carta.

Producte local

A Llucassaldent Gran estsm compromesos amb el producte local, per això en la mesura que sigui possible els proveïdors són 

productors locals i distribuïdors locals.

Donam protagonisme sobretot al més tradicional, com els formatges i embotits i rebosteria illenca. A més, molts plats 

elaborats pel xef estan inspirats en receptes tradicionals de Menorca encara que amb un toc de nova cuina, barrejant així 

tradició i innovació.

Una altra manera de promoure el producte local és mitjançant la petita botiga de recepció on el 80 % dels productes i detalls

a la venda estan fets a Menorca.

Compromesos amb l'entorn

Encara queda camí per endavant per a un establiment que va obrir les portes per primera vegada en plena pandèmia (2020) i 

sense cap referència, però des del principi s'ha demostrat un compromís amb la societat i l'entorn, en qüestions bàsiques com

una construcció sostenible amb energies renovables i bona gestió de l'aigua, una bona política de gestió de residus i 

compromís social amb l’illa, i col·laborant amb diferents empreses locals de diferents sectors. Sens dubte els propers passos

a fer, ja fora de temporada, i amb més temps per dedicar, serà sumar-se a les diferents iniciatives sostenibles de Menorca i 

obtenir els diferents certificats que com tants d'altres també ens mereixem.

Comparteix per conscienciar!

Des de l'hotel s'intenta mantenir informat l'hoste, amb antelació a l’estada i durant aquesta, de les diferents activitats 

culturals que es realitzen en l’àmbit local, de les accions sostenibles que es duen a terme a l'establiment i a l'illa en 

general, així com se'ls recomanen les empreses i restaurants que poden fer que la seva experiència a l'illa sigui al més 

satisfactòria possible, aconseguint finalment un client que supera les seves expectatives i fidelitzant-lo perquè torni 

conscienciat amb l'essència que transmet una illa reserva de biosfera, ja que és el que ha rebut durant la seva estada.

Cristina Fernández i Germán Muñoz, gerents
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Amb el suport de:Amb el suport de:

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) vincula/s

Alaior
LLUCASSALDENT GRAN 

AGROTURISMO Only adults 

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia assequible i no 

contaminant

Treball decent i 

creixement econòmic

Indústria, innovació i 

infraestructura

Reducció de les 

desigualtats

Ciutats i comunitats 

sostenibles

Producció i consum 

responsable

Accions pel clima

Vida submarina

Vida d’ecosistemes 

terrestres

Pau, justícia i 

institucions sòlides

Aliances per assolir 

els objectius

Reptes estratègics que afronta 

Contribució a entitats que treballen amb col·lectius en 

situació de vulnerabilitat i lluiten contra la pobresa i la 

desigualtat 

Accés a un habitatge digne per al personal  

Mesures de reaprofitament alimentari i de minimització 

del malbaratament 

Millora de les condicions laborals. Atracció i retenció de 

talent. 

Mesures per a la igualtat i la inclusió des de la diversitat 

Conscienciació dels equips i la clientela

Consum i compra de producte local. Producció,  

consum responsable i sostenible 

Energia renovable, alternativa o mesures de control i 

eficiència (aire condicionat, il·luminació...) 

Gestió responsable de l’aigua (estalvi i reaprofitament)

Separació, reciclatge, recuperació de residus i 

reparació d’equipaments 

Mobilitat sostenible 

Construcció sostenible i responsable 

Cura de les platges, mar i fons marí 

Respecte i protecció del sòl, la flora, la fauna i la 

biodiversitat 

Reducció de l’estacionalitat 

Mitigació de la massificació turística 

Reducció de la gentrificació (expulsió de residents)



Amb el suport de:Amb el suport de:

Comparteix

per conscienciar!



Amb el suport de:Amb el suport de:

Comparteix

per conscienciar!

Des de Biniarroca voldríem animar totes les empreses a fer passes cap a la sostenibilitat transversal. Ja sigui socialment, 

mediambiental o econòmicament, poder copsar les nostres necessitats actuals sense comprometre’n les futures és vital. 

És una llàstima que s’empri tant el terme, perquè en desvirtua el fons, però honestament és senzill implantar mesures 

diàries, mentre es va teixint l’estratègia. Cadascú des de les seves possibilitats, capacitats i prioritats, podem anar 

transitant cap a aquest camí. És un repte actual i una aposta pel futur.

Núria Sintes, directora

Hotel rural i restaurant Biniarroca 

Des de Garden Hotels assumim el repte de seguir avançant cap el desenvolupament sostenible, just i equitatiu de la 

nostra societat. Una responsabilitat basada en el nostre compromís cap a les persones i el nostre territori, el qual hem de 

preservar, estimar i cuidar entre tots els membres del sector, ciutadania, visitants i organismes públics. Només així, 

convertint-nos en impulsors de projectes que involucrin tots aquests agents, liderarem la transformació.

Gabriel Llobera, vicepresident executiu – CEO Grupo Garden

Marinda Garden Aparthotel

Hotel Ca S’Arader 

Compartim les nostres iniciatives amb els nostres clients i els mostram la nostra illa com un autèntic paradís dins Europa. 

Intentam fer consciència de conservació i crear respecte pel medi ambient. Per poder continuar gaudint d'aquesta illa en 

les seves visites i amb vistes al futur.

Les iniciatives estan descrites més amunt.

Estam disponibles per col·laborar amb les nostres idees i, si necessitau cap aclariment, aquí som!

Per acabar, només voldria fer una reflexió per a la gent de Menorca i la que ens visita:

A ca nostra no tiram papers, ni llaunes, ni plàstics, no tiram les llosques en terra. Hem de veure Menorca com si fos casa 

nostra. No costa res dur una bosseta per posar les restes de fems quan anam a fora i després tirar-les a un contenidor. 

Al final aquests fems els hem generat nosaltres mateixos i, per tant, no ens han de produir fàstic.

Menorca és ca nostra, el planeta terra és casa nostra!

Pedro Casas, propietari



Amb el suport de:Amb el suport de:

És sabut que a l’any moren unes 100.000 espècies marines a causa del plàstic als oceans. Només amb aquesta xifra 

hauríem de ser conscients que és un canvi que hem de fer en general. 

Nosaltres hem començat reduint-lo al nostre hotel, hauríem de prendre tots un poc de consciència i ajudar al canvi.

Josep Sastre, propietari

Hotel Boutique Can Sastre 

La decisió de dur a terme projectes relacionats amb el turisme a l'illa implica obligatòriament -si procurem fer-ho "bé"- una 

conscienciació envers tots aquest punts. Clarament, hauríem de tendir a l'exemplaritat.

Per una altra banda, i per aquesta raó, hem treballat els últims anys a fi d’obtenir el segell de la marca "Menorca Reserva 

de Biosfera",que es renova, o no, cada 5 anys. 

Això significa que hem de continuar fent feina per mantenir l'equilibri entre la Menorca producte turístic, la Menorca dels 

menorquins i menorquines i la Menorca com un dels últims racons preservats en el món.

Pot semblar insignificant però consideram important compartir també amb els nostres hostes les coses que poden fer per 

participar a "una illa millor" en temes de mobilitat, contaminació, respecte per la naturalesa, respecte cap als menorquins i

menorquines, compres locals, etc.  

Ara ens estam fent més grans, sí, però seguim amb les mateixes intencions.

També volem que l'espai nou que estam creant sigui un espai de trobada de gent d'aquí i d'allà, de gent del món.

Volem provocar connexions, segurament la raó per la qual tots nosaltres existim: per connectar entre tots i totes.

Ignasi Truyol i Stéphanie Mahé, socis

Hotel 

Ses Sucreres

Hotel 

Hevresac  

Comparteix

per conscienciar!



Amb el suport de:Amb el suport de:

A ARTIEM pensam que l'estratègia de crear valor per tots els stakeholders no és només la nostra responsabilitat social 

com a empresa, sinó que ens ajuda  a crear avantatges competitius sostenibles. Per aconseguir-ho és fonamental que 

d'una banda les empreses compartim les nostres iniciatives i bones pràctiques, i per altra banda que construïm ponts de 

col·laboració amb l'Administració pública per aconseguir que la nostra destinació sigui sostenible socialment, 

ambientalment i econòmicament.

José Guillermo Díaz-Montañés, CEO Artiem Fresh People Hotels 

Hotel ARTIEM Capri

Hotel ARTIEM Carlos

Hotel ARTIEM Audax 

En MarSenses Hotels & Homes implementam la sostenibilitat en les nostres preses de decisions en temes d'operativa, 

formacions per a l'equip, col·laboracions amb associacions i fundacions de caràcter social  i en els  nostres objectius a 

curt i mitjà terminis. Des de l'inici de les  accions, s'ha d'adaptar la mentalitat a la recerca d'un impacte positiu, com en el

cas de la instal·lació dels panells fotovoltaics. Amb ells cercam ser més responsables i eficients amb  el medi ambient 

gràcies a recursos més nets i ecològics, per cobrir les necessitats dels nostres allotjaments sense perjudicar ni provocar 

un desgast nociu en l'ecosistema.

Lorena Coelho, Social Media & Reputation

Marsenses Paradise Club Hotel

La sostenibilitat no és una opció, és una obligació que tenim per a les generacions futures, fent que l’activitat consumeixi 

els recursos de forma responsable i a un ritme de consum inferior al de la seva creació. El repte és aconseguir que 

l’activitat turística pugui crear riquesa i llocs de treball. I al mateix temps provocar el mínim impacte possible a l’entorn i al 

medi ambient. El nou hotel Catalonia Mirador des Port vol ser un referent a Menorca en aquest àmbit. 

Miquel Escobosa, sotsdirector d’Operacions

Hotel Catalonia Mirador des Port 

Comparteix

per concienciar!
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Gran Meliá Villa Le Blanc Menorca

A Meliá Hotels International entenem la sostenibilitat com una palanca de gestió de la nostra cadena de valor i al servei 

de les destinacions. Hem concebut Gran Meliá Vila Li Blanc com el paradigma d'una manera diferent d'entendre 

l’hoteleria, el nostre primer hotel net-zero. Per aconseguir-ho bolcam en ell tota la nostra experiència en aquest àmbit per 

fer d'aquest hotel una referència que combini el luxe amb el respecte pel medi ambient, la innovació i el desenvolupament 

socioeconòmic d'una destinació icònica com Menorca, i que permeti a l’hoste gaudir d'una experiència mediterrània 

completa. El projecte del Vila Li Blanc respecta i ajuda a aquesta condició com a destinació única que ha de ser 

conservat.

Oscar Regueiro, general manager i

Departament de Sostenibilitat - Meliá Hotels International

Qualsevol gest, per petit que sigui, és important per protegir el nostre planeta. Els nostres jardiners saben que cada gota 

d’aigua és vital. Per aquest motiu, sempre estan pendents d’ajustar el reg al màxim i de sembrar plantes autòctones que 

no requereixen molta d’aigua. Les cambreres de pisos estan molt pendents del reciclatge i del consum energètic, entre 

altres coses. Sempre intenten apagar tots els llums i aires condicionats que troben encesos sense ningú a l’habitació. 

Saben que cada vegada que descarreguen la cisterna del WC són uns 6 litres aproximadament d’aigua que es perden. A 

l’hora de posar rentadores aprofiten per rentar el màxim de roba en una sola rentada. I per últim, però no menys 

important, reciclen tot tipus de residus (piles, medicaments, envasos, vidre, paper...).  El departament de manteniment 

està sempre pendent de controlar els consums energètics, com per exemple el de l’aigua per detectar qualsevol possible 

fuita. El nostre responsable de compres sap quins criteris hem de seguir per triar els nostres proveïdors.  

En resum, tots i cadascun dels membres del nostre equip sabem com hem d’actuar de forma sostenible.  

Alba Lledó, directora de Qualitat

Hotel Suites del Lago

Des de l'hotel s’intenta mantenir informat l’hoste amb antelació i durant la seva estada de les diferents activitats culturals 

que es realitzen en l’àmbit local, de les accions sostenibles que es fan a l'establiment i a l'illa en general, així com se'ls 

recomanen les empreses i restaurants que poden ajudar a fer que la seva experiència a l'illa sigui al més satisfactòria 

possible, aconseguint finalment un client que supera les seves expectatives i fidelitzant-lo, perquè torni a l'illa conscienciat

amb l'essència que transmet una illa reserva de biosfera, ja que és el que ha rebut durant la seva estada.

Cristina Fernández i Germán Muñoz, serents

Llucassaldent Gran 

Agroturismo Only Adults

Comparteix

per conscienciar!



Amb el suport de:Amb el suport de:

Sostenibilitat i 

competitivitat
Pau Pitarch
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El turisme esdevé una peça fonamental per la comprensió del model de desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears 

en el seu conjunt, i de Menorca en particular. El pes econòmic en el producte interior brut, i la contribució directa i indirecta al 

progrés del territori ens recorden el rol que hi desenvolupa i el grau de dependència, així com la necessitat de presa de 

consciència col·lectiva permanent envers la responsabilitat compartida per tots els actors insulars que se’n deriva, doncs 

d’aquests i de cap altre en depèn la perícia en traçar els canvis necessaris per evolucionar el model competitiu cap a escenaris

que aportin benefici al conjunt. Governança i corresponsabilitat, doncs, principis per la construcció de models de gestió turística 

més sostenibles.

D’altra banda, l’escenari postpandèmic aflora al voltant de dues idees estructurals que determinen la presa de decisió de 

l’actual moment. En primer lloc, la vulnerabilitat del fet turístic en situacions de privació global de la mobilitat derivades de les 

crisis sanitàries. I en segon lloc, la imperativa necessitat de reactivació turística accelerant el canvi dels models caducs cap a 

aquells on la sostenibilitat és el pilar del progrés de l’activitat. 

I el context de canvi climàtic s’hi suma accentuant l’obligatorietat en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i com 

afecta a l’evolució del transport en general, i en entendre la necessitat d’adaptació del conjunt d’àmbits de gestió pública i 

privada a les variacions ja palpables del ritme de les estacions del clima mediterrani.

Per tant, l’escenari és complex i ple de reptes per a les generacions actuals, però a la vegada obre oportunitats per participar

en un moment de repensament, redisseny i reactivació, identificant la sostenibilitat com a base de la solució i plantejament dels 

nous models de gestió.

Així doncs, sostenibilitat i competitivitat formen part d’un binomi indissociable, ja que tots i cadascun dels àmbits del model 

sostenible doten de força i possibilitats de diferenciació tant l’empresa com la destinació.

Atendre l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics i energètics; incorporar polítiques de compres responsables i fomentar la 

diversitat productiva local de proximitat com a part de la proposta de valor dels serveis i experiències turístiques; actuar com a 

amfitrions de la comunitat local i promoure les singularitats culturals com a part del procés de comprensió del territori d’aquell 

qui el visita i el gaudeix, i per tant el fa més responsable; implementar mesures de sensibilització en la preservació del 

patrimoni natural i paisatgístic, i el reconeixement de la biodiversitat local en les experiències turístiques; fomentar i participar 

en la cocreació de producte turístic orientat a nínxols de demanda per combatre l’estacionalitat i treballar per un model més

esponjat durant l’any; oferir llocs de treball per a un desenvolupament professional de qualitat; mesurar la petjada de carboni 

anual de l’activitat turística per establir mesures de compensació futures; aquestes són només algunes de les moltes iniciatives

que poden posar en marxa ’empreses i territoris en aquest rumb que els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 

Nacions Unides orienten cap al 2030. I el turisme també en té la paraula.

Menorca es troba doncs en un moment d’oportunitat per fer entre tots un turisme més responsable, més solidari, sensibilitzant

als visitants sobre les característiques dels espais i comunitats que visiten, i presentant una destinació i la societat i empreses 

que la integren a partir de nous arguments de promoció, fent de l’illa un territori desitjable per visitar durant tot l’any.

Menorca serà més competitiva com a destinació si apropa la seva proposta de valor a tot allò que la diferencia, partint 

irrenunciablement del conjunt d’atributs que forgen la seva idiosincràsia cultural i natural durant tot l’any, és a dir, el seu 

patrimoni identitari i paisatgístic. I també si el seu teixit empresarial turístic s’incorpora en gran manera al canvi de paradigma, i 

si el sistema turístic menorquí es dota d’eines i mecanismes per cogestionar l’activitat i la seva planificació de manera 

participada i transversal considerant també la visió de la comunitat local.

El resultat pot arribar a ser un model turístic més madur i resilient, procurador de beneficis nets per a totes les parts per igual 

(empresa, comunitat, territori, turista) que n’assegurin la durabilitat, i articulador de productes i experiències turístiques 

diferenciadores. En suma, un model més competitiu.

Endavant Menorca!

Pau Pitarch

Cofundador i Soci Consultor

PAX# Genuine Tourism Advisors

Sostenibilitat i competitivitat:

un binomi necessari per al turisme 

i el sector dels allotjaments 

turístics a Menorca
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La publicació «Menorca 2030: Te la imagines?» resumeix les estratègies inspiradores per a la sostenibilitat i circularitat que 14 

allotjaments turístics de Menorca han compartit per fer possible aquest recull. Concretament han estat 12 hotels, 1 hotel 

apartament i 1 establiment d’agroturisme. 

La majoria de les 17 fitxes rebudes descriuen diverses iniciatives i, per tant, es vinculen a més d’un dels Objectiu de 

Desenvolupament Sostenible. Al final de cada fitxa s’especifiquen els ODS i els reptes estratègics als quals l’allotjament turístic 

vincula les seves pràctiques. 

Com es veu en la secció 3, per tal de simplificar l’anàlisi i l’ordenació, s’ha optat per determinar un únic ODS estratègic 

respecte de la resta en relació amb cada fitxa rebuda. 

Com a pràctiques més destacades i repetides trobam les que tenen com a prioritat l’eficiència energètica i l’ús d’energia neta 

(ODS 7), seguides de les referides al consum i la producció responsables i de proximitat (ODS 12). Els programes de 

conscienciació d’equips i clientela (ODS 4), treball digne (ODS 8) i contribució a la fi de la pobresa (ODS 1), són també 

actuacions estratègiques portades a terme per part dels allotjaments turístics participants. 

És de gran valor l’aportació d’idees i reflexions que els diferents representants del sector descriuen en l’apartat “Compartir per 

conscienciar” (apartat 4). Una clara manifestació de la seva voluntat, el seu compromís i l’esforç realitzat per contribuir a la

sostenibilitat del territori, la cura de l’entorn i de les persones que viuen a Menorca. 

Compartim aquí, a tall de conclusió, algunes cites literals de les principals reflexions: 

▪ Hem de continuar fent feina per mantenir l'equilibri entre la Menorca producte turístic, la Menorca dels menorquins i 

menorquines i la Menorca com un dels últims racons preservats en el món.

▪ Compartim les nostres iniciatives amb la nostra clientela i li mostram la nostra illa com un autèntic paradís dins Europa. 

Intentam fer consciència de conservació i respecte al medi ambient. 

▪ Entenem la sostenibilitat com una palanca de gestió de la nostra cadena de valor i al servei de les destinacions.

▪ El nostre compromís cap a les persones i el nostre territori que cal preservar, estimar i cuidar entre tots els membres del 

sector, ciutadania, visitants i organismes públics. 

▪ És necessari construir ponts de col·laboració amb l’Administració pública. 

▪ Voldríem animar totes les empreses a fer passes cap a la sostenibilitat transversal.

▪ Hauríem de prendre tothom consciència i ajudar al canvi.

▪ El repte és aconseguir que l’activitat turística pugui crear riquesa i llocs de treball. I al mateix temps que tengui el mínim 

impacte possible a l’entorn i en el medi ambient.

▪ Conscienciar amb l’essència que transmet una illa que és reserva de biosfera.

Des d’aquí, volem expressar el nostre agraïment al Fons Menorquí de Cooperació per haver-nos donat l’oportunitat de dirigir 

aquest projecte, gràcies també als allotjaments turístics que hi han participat, a l’Ateneu de Maó i a la Fundació Asmar, sense 

tots ells no hauria estat possible publicar aquest recull. 

Ambicionam que doni molt bons fruits, que contribueixi a donar a conèixer i a conscienciar per seguir expandint els valors de la

sostenibilitat a Menorca gràcies a la voluntat i la cooperació entre la ciutadania i tots els actors que participen de la cadena de 

valor turística. 

Pili Malagarriga

Cofundadora i directora

Conclusions
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