
ANYS

DE PROSPECCIÓ AMBIENTAL
A MENORCA

Divendres, 28 d’octubre de 2016
Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis. Maó, Menorca

Des de l’any 2006 l’OBSAM actua com a Campus Extern de la UAB i posa a disposició dels estudiants del
Grau de Ciències Ambientals equipaments, bases de dades i assessorament tècnic per a la realització de
treballs de final de carrera sobre diferents aspectes de la sostenibilitat a Menorca. Durant aquests 10
anys, 96 joves han fet una estada a Menorca, cosa que ha generat 25 treballs sobre temàtiques molt
diverses, que van des de l'eficiència energètica o l'autosuficiència hídrica fins a la mobilitat sostenible,
l'ecoeficiència del sector agroalimentari i turístic a més del disseny d'indicadors de percepció i
seguiment per a les platges o el Camí de Cavalls. Aquesta jornada de celebració pretén tant donar a
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seguiment per a les platges o el Camí de Cavalls. Aquesta jornada de celebració pretén tant donar a
conèixer els resultats més rellevants d’aquests treballs com establir les línies d’investigació més
interessants per al futur.

Divendres 28 octubre. Sala conferències de l’IME. C/Camí des Castell, 28. Maó

12.00 h Reunió tècnica

Presentació del campus OBSAM-UAB, els seus
principals eixos de treball i els resultats
obtinguts. Es recolliran propostes per a propers
temes d’estudi dins l'àmbit mediambiental.

Hi intervindran:
- Sr. Javier Ares, conseller de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera del CIM.
- Sr. Miquel Àngel Limón, president del Consell
Científic de l’IME.
- Sr. David Carreras, director de l’OBSAM.
- Sr. Joan Rieradevall, professor de Ciències
Ambientals de la UAB i investigador de l’ICTA.
- Sra. Almudena Hierro, professora de Ciències
Ambientals de la UAB.

19.00 h Presentació divulgativa

Presentació del campus OBSAM-UAB, els seus
principals eixos de treball i un resum dels
resultats obtinguts.

19.45 h Conferència de cloenda

“Reserves de biosfera a la 
Mediterrània”  Sr. Martí Boada, 
membre de l’ICTA i professor del Grau de 
Ciències Ambientals de la UAB.

Cloenda de l’acte de celebració per part de les
autoritats.


