
MENORCA CERCA POSICIONAR-SE COM A DESTINACIÓ ESPORTIVA

Avui s’ha presentat a Ciutadella l’associació Menorca Esportiva, que aglutina les empreses organitzadores de les 
principals competicions esportives que se celebren anualment a l’illa.

La FFTM reforçarà la promoció d’aquest producte amb presentacions específiques a les grans fires turístiques i 
a través de l’assistència a certàmens especialitzats.

Maite Salord: “Menorca té molts arguments per a posicionar-se com una destinació turística reconeguda en 
l’àmbit esportiu (...) Amb l’ànim de garantir una major projecció exterior i amb el convenciment que aquest 
producte ens fa més competitius, hem decidit prioritzar-ne la promoció”.

Maó, 8 d’agost del 2018
La Fundació Foment del Turisme de Menorca prioritzarà l’any que ve la promoció de l’illa com a destinació es-
portiva. Ho ha avançat avui la consellera de Promoció Turística, Maite Salord, a l’acte de presentació de l’asso-
ciació Menorca Esportiva, entitat que aglutina les empreses que organitzen les principals competicions que se 
celebren anualment a Menorca i que rebrà el suport de la FFTM per donar-les a conèixer a nivell europeu.

La consellera ha explicat que aquesta col·laboració públic-privada es canalitzarà a través de tres vies: 
• La primera, una línia d’ajuts destinats a aquells projectes que generin un retorn publicitari per a la marca  
   Menorca i millorin la competitivitat turística de l’illa i a la qual es podran acollir –enguany, la convocatòria 
   ha comptat amb una dotació econòmica de 400.000 euros; 
• La segona, l’assistència per primera vegada a dues fires especialitzades de prestigi dins del sector, el Salon 
   Ultra Trail de Chamonix-Montblanc (agost-setembre 2019) i l’Expo Sport Outdoor de Barcelona (març 
   2019); 
• I la tercera, la presentació de les fortaleses de l’illa com a destinació esportiva a les tres grans fires 
   turístiques: la World Travel Market (Londres), FITUR (Madrid) i la ITB (Berlín). Aquestes fortaleses es 
   plantejaran en tres nivells d’una banda, les 15 competicions anuals que acull l’illa de Menorca; d’altra, les 
   excel·lents instal·lacions esportives per a professionals i amateurs de què es disposa, a més de recursos 
   naturals com el Camí de Cavalls; i, finalment, la xarxa d’establiments hotelers adaptats per al públic que 
   demanda aquests productes esportius.

MENORCA
illes balears

“Menorca té molts arguments per a posicionar-se com una destinació turística reconeguda en 
l’àmbit esportiu. Al llarg de l’any s’hi celebren més d’una desena de proves d’alt nivell que cada 
cop són més valorades. Amb l’ànim de garantir una major projecció exterior i amb el convenci-
ment que aquest producte ens fa més competitius, hem decidit prioritzar-ne la promoció.”

Maite Salord
Consellera de Promoció Turística

https://www.facebook.com/turismodemenorca
https://twitter.com/TurismoMenorca
https://instagram.com/TURISMOMENORCA
http://www.menorca.es/


Menorca Esportiva
L’associació Menorca Esportiva està formada per tres empreses menorquines, organitzadores de la major part 
dels grans esdeveniments esportius a l’aire lliure que es duen a terme a Menorca. Són Elitechip (Compressport 
Trail Menorca Camí de Cavalls), Biosport (Trail dels Fars i Mitja Marató de Fornells) i 40º Nord Outdoor (Epic 
Camí de Cavalls 360º). 

Aquestes empreses, que són referents cadascuna en el seu sector específic d’activitat, van començar a realitzar 
accions conjuntes l’any 2016 i es van constituir formalment com a associació l’any 2017.

Segons expliquen els responsables de l’associació, les activitats que organitzen comparteixen unes característi-
ques comunes que “són essencials perquè tinguin el segell recognoscible de qualitat organitzativa, promocional i 
de responsabilitat social i mediambiental”. 

Entre els principis que guien la seva acció es troben els següents: 
• El respecte escrupolós pel medi ambient i pels trets culturals de Menorca;
• La projecció d’una imatge acurada de l’illa;
• L’esforç de promoció i comunicació, tant dins com fora d’Espanya;
• La col·laboració i presència destacada d’empreses locals en els esdeveniments;
• La capacitat d’atracció d’un gran nombre de participants de fora de l’illa.
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