
    

       

 

 

 

 

 

 

Per a més informació,  

podeu contactar amb nosaltres  a: 

  

Institut Menorquí d’Estudis 

Camí des Castell, 28. Maó 

Tel. 971351500 / c.e. info.ime@cime.es 

www.ime.cat 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 
 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jornades sobre els 20 anys de la 
Reserva de Biosfera  

de Menorca 

 
 

 

 

Del 18 al 22 de novembre i 4 de desembre de 2013 

Can Victori. Camí des Castell, 28. Maó 

 

Des de 1989, i aproximadament cada 5 anys, 
Menorca ha acollit unes jornades científiques 
dedicades a valorar l’evolució de l’illa com a 
reserva de biosfera. Les primeres van ser, de fet, 
prèvies a la declaració de l’illa com a reserva de 
biosfera, però a les conclusions es recollia 
clarament la proposta de sol·licitar formalment a 
la UNESCO aquest reconeixement, que es va fer 
efectiu el 1993. D’aleshores ençà s’han celebrat les 
jornades dels 5, els 10 i els 15 anys posteriors a la 
declaració.  

Arribats els 20 anys de la declaració de Menorca 
com a reserva de biosfera, aquest programa de les 
jornades proposa anar un poc més enllà de les 
precedents: a més de fer un breu repàs de l’estat 
de la qüestió, pretén entrar a debatre punts clau 
per a la sostenibilitat en un futur immediat en els 
quals no hi ha acord, i posar damunt la taula una 
sèrie de possibles solucions. Per aquesta raó, les 
jornades s’han organitzat en 5 blocs de treball de 
temàtiques transversals on es plantegen unes 
preguntes clau en termes de sostenibilitat, que 
s’han de respondre dins cada comunicació. 
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Dilluns, 18 de novembre de 2013 

17.00 h. Obertura de les Jornades  

17.20h.  Conferència inaugural  

17.50 h. Presentació dels pòsters sobre els 20 
anys de la Reserva de Biosfera de Menorca 
que, al llarg de tota la setmana, romandran 
penjats a la seu de Can Victori. 

18.00 h. BLOC 1 - VECTORS AMBIENTALS: 
AIGUA, ENERGIA I RESIDUS 

Preguntes clau: És Menorca realment 
sostenible? S’externalitzen molts dels seus 
impactes sobre el medi? Com pot ser més 
autosuficient? Cap a on volem anar?  

Comunicacions, preguntes i debat entre els 
assistents 
 
Dimarts, 19 de novembre de 2013 

17.00 h. BLOC 2 TERRITORI I PAISATGE 

Preguntes clau: En què consumeix més 
territori Menorca? Atès que és un territori 
limitat, com s’hauria de gestionar? Quins són 
els límits de creixement? 

Comunicacions, Preguntes i debat entre els 
assistents 
 

Dimecres, 20 de novembre de 2013 

17.00 h. BLOC 3 CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL 
PATRIMONI NATURAL 

 

Pregunta clau: Prioritats de conservació i 
gestió amb recursos limitats? Gestió activa o 
passiva? 

Comunicacions, preguntes i debat entre els 
assistents 
 
 Dijous, 21 de novembre de 2013 

17.00 h. BLOC 4 - CONSERVACIÓ I GESTIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL  

Preguntes clau: Quin paper juga el patrimoni 
cultural dins la Reserva de Biosfera de 
Menorca? És el patrimoni històric/etnològic 
només un recurs turístic? Es pot preservar 
simplement com a fonament de la nostra 
identitat? 

Comunicacions, preguntes i debat entre els 
assistents 
 
Divendres, 22 de novembre de 2013 

17.00 h. BLOC 5 – ECONOMIA, EDUCACIÓ I 
BENESTAR SOCIAL 

Pregunta clau: Progrés econòmic i progrés 
social són directament proporcionals? Situació 
de Menorca en relació a la resta de Balears i 
altres territoris? Seguim un model diferent pel 
fet de ser reserva de biosfera? 

Comunicacions, preguntes i debat entre els 
assistents 
 
 
 

 

Dimecres, 4 de desembre de 2013 

18.00 h. CONCLUSIONS 

Lectura de les conclusions de les jornades 

Vídeos i reportatges d’experiències positives 
en altres reserves de biosfera.  

Cloenda de les jornades  

 

 

 
TOTES LES SESSIONS SÓN 

OBERTES AL PÚBLIC 
 

Les entitats que hi estiguin interessades 
poden participar mitjançant un pòster, 

on mostrin la seva visió de la  
Reserva de Biosfera. 

El programa complet de les jornades, 
amb el nom dels ponents, es podrà 

consultar a través dels webs i facebooks 
de l’IME i de l’OBSAM. 

 


