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Introducció 

La marginació que moltes vegades pateix el patrimoni geològic, en relació a altres àmbits de la conservació (bionatura, patrimoni històric-cultural, ...) té el seu 
principal origen en la incultura científica en general, i el desconeixement de les Ciències de la Terra en particular, tant per part dels gestors com de la població en 
general. Un dels principals problemes a què s'enfronta la geoconservació és l'excessiu desconeixement que existeix a la nostra societat sobre els processos geo-
lògics i els seus resultats, fins al punt d'ignorar la seva relació amb la biodiversitat, o el seu valor com a part del patrimoni natural (Guillen-Mondejar, 2008 in Díaz-
Martínez et al., 2008). Per això es consideren adients tots els esforços en pro de l'ensenyament i/o difusió del coneixement d'aquest tipus de patrimoni, ja que difí-
cilment la societat pot exigir als seus dirigents que facin atenció a alguna cosa que ella no comprèn i que, moltes vegades, ni sap que existeix (Carcavilla, 2012). 

Per divulgació del patrimoni geològic s'entén el conjunt d'accions encaminades a transmetre al públic el seu valor, per tal de promoure la seva comprensió i esti-
mular actituds orientades a la seva conservació (Carcavilla et al., 2007). La divulgació pot servir, a més, per a que el públic en general valori més els aspectes ge-
ològics i exigeixi la seva adequada conservació, pressionant als polítics i administradors per a que la facin efectiva (Gonggrijp, 1997, 2000). Per això és important 
que el patrimoni geològic sigui difós, i no només en publicacions i material divulgatiu orientat als geocientífics, sinó també a un públic general o especialitzat en al-
tres disciplines (Carcavilla, 2007). 

En aquest context s'ha desenvolupat una nova iniciativa de divulgació del patrimoni geològic de les Illes Balears anomenada Geoberenars. 

Concepte 

Els Geoberenars són una activitat que s'inicia al setembre de 2011 per iniciativa de l'autor de la present comunicació, amb la col·laboració de l'Associació de Geò-
legs de les Illes Balears (AGEIB). 

Es tracta de trobades informals, més o manco periòdiques, oberts a persones directa o potencialment interessades en les geociències i el patrimoni geològic. 
Aquests eventss consisteixen en una trobada, berenar i intercanvi d'experiències entre experts i no experts, incloent a la vegada breus visites a alguns aflora-
ments geològics significatius (LIGs - Llocs d’Interès Geològic) propers al lloc de trobada. 

Per a la selecció dels llocs objecte de les diferents convocatòries s'han tingut principalment en compte la confluència dels següents factors: (i) l’existència d'un LIG 
mínimament atractiu per la seva espectacularitat, clara representativitat i facilitat d'interpretació dels processos geològics; (ii) la no vulnerabilitat, especialment en 
relació a la capacitat de càrrega recreativa del LIG; (iii) l'existència d'un local proper adient per a la intendència; i (iv) l'accessibilitat.  La difusió es realitza princi-
palment mitjançant llistes de distribució. Documentació proporcionada: (i) dossier informatiu sobre la geologia del LIG (estudis antecedent, articles publicats, infor-
me introductori, ...); (ii) informació sobre altres àmbits d'interès associats al lloc de celebració (culturals, històrics, etnològics, gastronòmics, ...), (iii) plànol i/o cro-
quis per facilitar la localització del punt de trobada. 

Resultats 

Fins a la data s'han celebrat, a les Illes Balears, un total de nou convocatòries, vuit a l'illa Mallorca i una a l'illa de Menorca, amb un total de 199 participants 
(considerant que un mateix participant pot haver assistit a varies convocatòries). 

La tipologia de persones assistents ha estat agrupada en vuit categories en base a la seva formació i àrees principals d'interessos: geologia (geòlegs, paleontò-
legs, experts, ...), medi ambient (ambientalistes, ecologistes, espeleòlegs, ...), geografia (geògrafs), educació (professors), arquitectura (arquitectes, arquitectes 
tècnics, enginyers, restauradors, ...), construcció (mestres d’obra, picapedrers, ...), mitjans de comunicació (periodistes), general (cultura general, aspectes histò-
rics, excursionistes, ...) Els resultats han estat els que venen expressats a la taula annexa. 

Conclusions 

En l’experiència hi ha hagut un doble nivell de transferència de coneixements: i) expert - expert (discussió 
enriquidora entre especialistes en camps diferents); ii) expert - públic (difusió pròpiament dita). La interpre-
tació realitzada a partir d'un bon coneixement científic del lloc (LIG), per part de participants experts, selec-
cionant els aspectes més significatius adaptant-los a un llenguatge que pugui ser entès pels la resta dels 
participants, ha estat fonamental. 

L'organització per part d'experts en el camp de les geociències, així com la seva presència durant tot el 
temps de desenvolupament de l’activitat, permet minimitzar gairebé tota possibilitat de que la vulnerabilitat 
dels LIGs visitats sigui transgredida. 

La interpretació no s'ha focalitzat exclusivament en l'origen i evolució de les morfologies o afloraments pre-
sents concrets, sinó que també s'ha procurat desenvolupar els processos geològics generals que aquests 
poden il·lustrar.Els LIGs amb més èxit entre el públic assistent han estat les cavitats i les pedreres. 

La inclusió d'elements gastronòmics constitueix un valor afegit que actua de reclam a l'hora d'organitzar 
esdeveniments divulgatius. Augmenta l’interès per participar en aquests esdeveniments. 

La diversitat i l'interès per part de col·lectius diferents als de persones directament relacionades amb les 
geociències, ha augmentant amb les noves convocatòries. Per això és important poder comptar amb la 
implicació d'altres organitzacions de caràcter naturalístic i/o cultural. 

Aquest tipus d’activitat suposa una ajuda al desenvolupament local, sobretot pel que fa a les despeses per 
a la intendència realitzada en petits bars de tapes, restaurants i cellers locals. 

Si unim elements propis de la divulgació com són la difusió (entesa com publicitació) i interpretació fent 
entroncar tot això juntament amb un component recreatiu, unit a la possibilitat de desenvolupament local, 
després podríem considerar que aquesta iniciativa entraria també dins de la definició del concepte geotu-
risme, encara que sigui a petita escala (microgeoturisme), amb una important component gastronòmica. 
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