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1. ORGANIGRAMA
L’OBSAM és un programa de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) al servei de la Reserva de
Biosfera de Menorca. L'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és un instrument de
recollida i d'anàlisi d'informació d'àmbit local. Vol ser també un element de contribució a
l'observació del canvi global. Funciona com una xarxa d'entitats i persones interessades en
obtenir i millorar indicadors fiables i realistes sobre els diversos temes que formen part de la
preocupació a favor de la sostenibilitat, entesa aquesta com l'objectiu de fer possible el
benestar humà sense malmetre els recursos naturals.
L’IME a la vegada, és un organisme autònom local del Consell Insular de Menorca (CIM),
adscrit a la seva Presidència, amb personalitat jurídica pròpia i destinat a la recerca,
promoció,

recuperació

esdevenir centre

de

i

difusió

recepció

de

la cultura

de

l’illa

de

Menorca,

així

com

per

i intercanvi de pensament i ciència. A través del Consell

Científic de l’IME es supervisa la feina de l’OBSAM.
Per altra banda, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera és una organització especialitzada
sens personalitat jurídica pròpia dependent del CIM i adscrita a la Conselleria d’Economia i
Medi Ambient. El Consell Científic de l’Agència és l’òrgan de participació i assessorament
de

la

comunitat

científica

en

la formulació i desenvolupament de les activitats de

l’Agència, entre les quals hi ha l’assessorament mutu amb l’OBSAM.
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El nucli de l’equip de treball de l’OBSAM ha estat format, durant aquest any, per les següents
persones:


David Carreras Martí: llicenciat en biologia, ha desenvolupat les funcions de coordinació i
direcció, així com treball tècnic en diverses aspectes ambientals i territorials.



Agnès Canals Bassedas: llicenciada en biologia, a càrrec dels estudis de vectors
ambientals (energia, aigua i residus) i del seguiment del medi natural, en substitució des
del mes de maig de la persona titular de la plaça (Sònia Estradé Niubó, en excedència).

Al llarg de l’any s’ha comptat amb la col·laboració d’un ventall ampli de professionals i
especialistes sense els quals no hauria estat possible desenvolupar els projectes i activitats
esmentats en els següents apartats. Tots ells contribueixen a la visió pluridisciplinar de la
sostenibilitat que pretenem des de l’Observatori:


Anna Gallofré de Lapuente, diplomada en estadística.



Teresa Català Marquès, llicenciada en matemàtiques.



Alexandre Franquesa Balcells, llicenciat en biologia



Maria Figuera Tomàs, llicenciada en biologia.



José Domingo Yerbes, enginyer superior de monts.



Pere Fraga i Arguimbau, botànic.



Esther Soler Monzó, doctora en biologia.



Marina Pons Tysoe, llicenciada en biologia.



Eva Cardona Pons, llicenciada en biologia.



Mireia Comas Casademont, enginyera tècnica agrícola.



Andrea Cabornero Suárez, llicenciada en ciències de la mar.



Jaime Sintes Vila, llicenciats en ciències de la mar.



David Serra Hidalgo, llicenciat en ciències econòmiques.



Borja Pellejero Garriga, llicenciat en sociologia.



Maria Cristina Fernández Coll, llicenciada en psicologia.



Andreu Florit Moll, llicenciat en sociologia.



Maite Pons Gornés, graduada en estadística.



Òscar Bagur Martínez, llicenciat en filologia catalana.

Finalment agrair l’ajut puntual en diversos projectes de les següents persones: Sònia Estradé
Niubó, Sergi Marí Pons, Aina Tejero Orfila, Agustí Rodríguez Florit, Oriol Perona Riera, María
Ángeles Mas Corrales, Sara Batet López i Marta Pérez López.
En total durant l’any 2016 l’OBSAM ha mobilitzat directament a 27 tècnics i 16 estudiants.
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2. PROJECTES I ESTUDIS DESENVOLUPATS
A continuació s’enumeren els projectes i estudis desenvolupats dins l’any 2016 agrupats
segons l’origen del conveni, encàrrec o col·laboració:
Convenis i encàrrecs amb el Consell Insular de Menorca
 Conveni amb el Departament d’Ordenació del Territori per desenvolupar els indicadors de
seguiment del Pla Territorial Insular (PTI) corresponents a l’any 2015.
http://www.obsam.cat/sistemes-indicadors/pti/PTI-2015.pdf
 Encàrrec de la Direcció Insular de Joventut, Ocupació i Innovació per a la realització de la
Diagnosi inicial del Pla Menorca Jove.
http://www.obsam.cat/documents/informes/Diagnosi-Pla-Menorca-jove.pdf
 Encàrrec de la Direcció Insular de Joventut, Ocupació i Innovació per a la realització de la
Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca.
http://www.obsam.cat/documents/informes/Diagnosi-Pla-ocupacio-Menorca.pdf
 Encàrrec del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge per a la
realització de la Diagnosi inicial de l’exclusió residencial a Menorca.
http://www.obsam.cat/documents/informes/Diagnosi-exclusio-residencial-Menorca.pdf
 Encàrrec del Departament de Benestar i Família per al disseny i càlcul dels Indicadors per
a la diagnosi social a Menorca.
http://www.obsam.cat/documents/informes/Indicadors-diagnosi-social-2016.pdf
 Col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per al desenvolupament de:
o Actualització del Mapa de Cobertes del Sòl 2015 (sector oest). Projecte de 2 anys.
o Cartografia combinada dels fons marins de Menorca: compilació de capes i comunitats
bentòniques (2a part). Pendent de publicació.
o Trasllat dels testimonis geològics de l’IME de la Mola a la Base Naval de Maó.
o Estudi d’afluència de persones a les platges (2001-2016). Pendent de publicació.
 Col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera amb el programa de seguiment
de la biodiversitat:
o Seguiment de papallones diürnes (BMS). Pendent de publicació.
o Seguiment de libèl·lules (SLIMe). Pendent de publicació.
o Seguiment de flora no endèmica amenaçada. Pendent de publicació.
 Col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per a la redacció de l’Informe
decennal d’avaluació de la Reserva de Biosfera, encarregat pel comitè MAB Espanya a
l’Agència. Pendent de publicació.
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 Col·laboració amb la Direcció Insular de Medi Rural i Marí per a la continuació i
actualització del projecte Agroxerxa: Plataforma de serveis en línia per als productors de
proximitat del sector primari de Menorca, iniciat al 2015 mitjançant el programa LEADER.
http://agroxerxa.menorca.es/documents/documents/3123docpub.pdf
Convenis amb altres Administracions o institucions governamentals
 Conveni de col·laboració amb la UNESCO per a Reforçar la Xarxa de Reserves de Biosfera
en Illes i Zones Costaneres. El seu desenvolupament seguirà durant el 2017.
Convenis i col·laboracions amb Universitats, centres d’investigació o centres
d’estudis
 Conveni marc de col·laboració entre el Centre d’Oceanografia de Balears de l’Institut
Espanyol d’Oceanografia i l’OBSAM (IME). Desenvolupament del cicle de xerrades: Diàlegs
davall s’aigua. http://www.obsam.cat/actualitat/2016/dendropoma-lebeche.php
 Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de treballs final de
grau de ciències ambientals. Al 2016 s’han cotutoritzat 4 treballs de grups d’estudiants.
http://www.obsam.cat/treballs-estudiants/index.php
Ajuts i col·laboracions amb entitats privades
 Conveni de col·laboració amb el Cercle d’Economia Menorca (CEM) per a la realització del
Butlletí de Conjuntura Econòmica de Menorca (publicació mensual).
http://www.obsam.cat/sistemes-indicadors/index.php#butlleti
Projectes per iniciativa i recursos propis
 Actualització del Sistema d’Indicadors Bàsics del portal web de l’OBSAM.
http://www.obsam.cat/indicadors/index.php
 Recomptes de persones a les platges i relació amb la capacitat de càrrega a l’estiu.
http://www.obsam.cat/indicadors/sistemes-naturals.php
 Recomptes d’usuaris del Camí de Cavalls en hivern i primavera.
 Preparació d’una proposta de projecte LIFE+Natura (LIFE COASTLAG: Recuperación y uso
sostenible de las lagunas litorales en Europa meridional) juntament amb el Consell Insular
de Menorca i el Instituto Superior de Agronomía- Universidad de Lisboa.
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3. RELACIONS INSTITUCIONALS
El director i els tècnics de l’OBSAM formen part de diversos consells assessors o participen en
diferents comissions i juntes.
3.1 Consell Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
En base als estatuts de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, aprovats el 22 de setembre
de 2008 pel CIM, l’OBSAM forma part del Consell Científic de l’Agència i hi col·labora per
ajudar a complir amb les seves funcions. David Carreras ha estat el seu representant dins el
2016.
3.2 Col·laboració i participació en òrgans tècnics
El director de l’OBSAM, càrrec enguany exercit per David Carreras, forma part del Consell
Científic i del Consell Rector de l’IME. També, de la comissió de territori i de la comissió de
seguiment de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), totes dues de l’IME.
Sònia Estradé forma part de la Junta Insular d’Aigües de Menorca.
3.3 Reconeixements
Dins els Premis Gastronòmics de Balears 2015 (Menorca) organitzats per l’Associació de
Periodistes i Escriptors Gastronòmics de Balears, el projecte Agroxerxa de l’OBSAM ha rebut
el Premi a la Millor Promoció del Producte Local. La cerimònia de lliurament de premis es va
realitzar el 12 de febrer a l’Institut Mª Àngels Cardona de Ciutadella.
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4. XARXA D’ENTITATS I PERSONES COL·LABORADORES
Relació no exhaustiva de les principals entitats col·laboradores de l’OBSAM, com a
fonts d’informació, i de particulars que també hi contribueixen, ja sigui amb el seu
assessorament o subministrant dades concretes. A tots ells/elles els volem fer arribar el
nostre més sentit agraïment, perquè sense la seva col·laboració l’OBSAM no seria possible.
També, demanam disculpes per avançat si qualque entitat, empresa o particular durant
aquest exercici ens ha facilitat dades o informació i no apareix en el llistat. Ben segur que a
l’informe o indicadors específics apareixerà com a font de dades o en els agraïments.
ACCM, S.L.
Administració General de l’Estat
AENA. Aeroport de Menorca
Autoritat portuària de Balears
Dirección General de Tráfico (DGT)
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales
Tesorería General de la Seguridad social
AENOR
Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET)
Aglomerados Menorca SA.
AGRYTURSA
Aguafines SA
Aidico Certificación, S.L.
Aigües Cala Blanc, S.L.
Aigües d’Artrutx
Aigües de Binixica
Aigües Sant Lluís
Ajuntament d’Alaior
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Maó
Ajuntament des Mercadal
Ajuntament des Migjorn
Ajuntament de Sant Lluís
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Apcer España, S.L.
Asfaltos Llinàritx SL.
Associació de Veïns de Cala Galdana
Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (SEOPAN)
Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME)
Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIME)
Biblioteca Pública de Maó
Biblioteca-Arxiu F. Rubió i Tudurí
Binissafuller Rotters
BM Trada Certification España, S.L.
Bureau Veritas Iberia, S.L.
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació – Menorca – Mallorca i Eivissa
CARITAS MENORCA
Castellosa, S.L.
CBMS - Constantí Stefanescu Bonet
CEAB – CSIC - Enric Ballesteros Segarra
Cercle d’Economia de Menorca (CEM)
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)
Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
Confraries de Pescadors de Ciutadella, Maó i Fornells
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
Consell Insular de Menorca
Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell regulador de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca
Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de Menorca
Departament d’Ordenació Territorial i Turística
Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge
Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
Departament de Cultura i Educació
Departament de Mobilitat
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
IDE Menorca
CREU ROJA
Det Norske Veritas Business Assurance España, S.L.
DIMOX S.L.
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Ecotur
EDIVISA
EDUQATIA Investigación y Certificación, S.A.
Entidad Conservación Cala Blanca B
European Quality Assurance Spain, S.L.
FERNESA
Fortalesa de la Mola
Ganados Palliser SL.
Gas Menorca, SA.
GADESO
GESA-ENDESA
Govern de les Illes Balears
ABAQUA
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
Centre d’estudis i programes de les Illes Balears
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Direcció General d’Energia
Conselleria de Cultura i Educació. Delegació a Menorca.
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Direcció General d’Economia
Conselleria de Medi ambient
Conselleria d’Obres públiques, Habitatge i Transports. Direcció General de Ports
Conselleria de Salut i Consum. Servei de Protecció de la Salut. Delegació a Menorca.
IBESTAT
Observatori del Treball de les Illes Balears (OTIB)
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Grup Ornitològic Balear i de Defensa de la Naturalesa (GOB Menorca)
Huguet Pons Servicios, S.L.
HIDROBAL
Ignacio Moll Pons, SA
INIMA
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB) – Joan Rieradevall i Martí Boada
Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO). Estació d’investigació Jaume Ferrer de la Mola de Maó
Instituto de Certificación CDQ, S.L.
Instituto de la Contrucción de Castilla y León
IVAC – Instituto de la Certificación, S.L.
Líthica (Pedreres de s’Hostal)
Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.
Museu de Menorca
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Museu Diocesà de Menorca
Museu Militar de Menorca
OCA Instituto de Certificación, S.L.
Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT)
Parc Natural de s’Albufera des Grau
Real Jardín Botánico de Madrid – GBIF España
Red Eléctrica de España
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MAÓ
REGISTRE DE LA PROPIETAT DE CIUTADELLA
REPSOL-GAS, SA
S’ALGAR HOTELS
Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la Universitat de les Illes Balears
Servei d’Informàtica Local de Menorca (SILME)
Serveis de socorrisme dels municipis de l’illa
Servicio de Aguas Calan Blanes i Torre del Ram SA
Servicio de aguas Son Xoriguer, S.L.
Servicio de Certificación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
SET Hotels
SGS ICS Iberica, S.A.
Societat d’Ornitologia de Menorca (SOM) - Félix de Pablo, Raül Escandell, Òscar Garcia, Rafel
Triay i Xavi Méndez
Sociedad de Tasación, SA
Son Parc de Menorca SA
Talatí de Dalt
TRAGSA
Tüv Rheinland Iberica Inspection, Certification & Testing, S.A.
Xarxa de Biblioteques de Menorca
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5. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN CURSOS I JORNADES
5.1 Organització de jornades, cursos, seminaris i similars
Des de l’OBSAM s’organitzen periòdicament jornades i seminaris científico-tècnics, sovint en
col·laboració amb entitats externes, per tractar temes concrets. Dins l’any 2016 han estat els
següents:

1) VIII Jornades d’Etnobotànica en llengua catalana
La Comissió de Botànica de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) i el Laboratori de
Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona organitzaren les
VIII Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana, que es van celebrar els dies 3, 4 i
5 de juny al Convent de Sant Agustí de Ciutadella.
Les Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana són uns congressos organitzats
cada dos o tres anys pel laboratori esmentat, sempre amb la col·laboració d’altres
institucions i entitats públiques i
privades,

amb

la

intenció

de

facilitar el contacte i l’intercanvi
d’informació

entre

estudiosos

i

investigadors,
aficionats

de

l’etnobotànica que s’expressen en
la nostra llengua.
En aquesta ocasió, la trobada es
celebrà a l’illa de Menorca i el
programa

incloïa

comunicacions,

ponències i una excursió al barranc
d’Algendar

i

al

Camí

Reial

de

Ferreries, a més d’una mostra de
rebosteria

i

productes

agrícoles

locals.
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2) Des de 2012, l’OBSAM i l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), a través de l’Estació
Costera Jaume Ferrer de la Mola de Maó, han organitzat una sèrie de seminaris
científics titulats Diàlegs davall s’aigua.
Aquesta iniciativa ha continuat aquest any amb l’organització del 9è seminari:
21 octubre: Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma
lebeche a les costes de Balears, a càrrec de la Dra. Maite Vázquez Luis, doctora en
biologia.

5.2 Participació en jornades, congressos, seminaris i similars
Els membres de l’equip de l’OBSAM també participen habitualment en trobades
científiques i tècniques en tant que ponents o participants a taules rodones i
seminaris. Destaquem els següents:
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Assistència a les II Jornades Camí de Cavalls. Celebrades el 16 de desembre a la Sala
de Plens Consell Insular Menorca on es presentà el “Pla d’actuacions de gestió i
recuperació del Camí de Cavalls”, a càrrec del doctor en Geografia i Geologia Xisco
Xavier Roig i Rafael Sánchez Bargiela, gerent de la Sociedade de Xestión do Plan
Xacobeo, pronuncià la conferència “Camiño de Santiago: experiència de la gestió”.



Assistència a la Presentació del BIOATLES. A càrrec d' Ivan Ramos i Joan Mayol,
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, del Servei de Protecció d'Espècies de
la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient del Govern Balear. Dilluns, 12 de desembre
a Can Victori, seu de l'IME.



Assistència al Taller de participació sobre Xarxa Natura 2000 al mar. Celebrat a
Ciutadella el 21 de novembre.



Assistència a la reunió organitzada per la Fundació Adessium per a la primera presa de
contacte amb els agents locals per al disseny d’un programa de conservació del medi
marí balear promogut per la pròpia fundació privada. La reunió va tenir lloc a la Sala
de Reunions de l’IME el 15 de novembre i hi van assistir representants del sector
pesquer, hoteler, turístic i ecologista. Es faran diverses reunions durant el 2017 per
rebre idees i opinions dels agents locals implicats en la gestió i conservació del medi
marí per al disseny i posada en funcionament del programa.



II Jornades d’habitatge. 3 i 4 novembre. Presentació de la Diagnosi Inicial de l’exclusió
residencial a Menorca i del Pla d’atenció integral a persones sense llar i en risc
d’exclusió residencial, per part de Borja Pellejero, OBSAM. Consell Insular de Menorca,
Maó.
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Assistència en nom de l’IME a la primera Reunió a l’IEC per la creació de la xarxa de
reserves marines dels territoris de parla catalana. Barcelona, 10 octubre 2016.



Assistència a la Jornada divulgativa del projecte Menorca STARLIGHT. 29 setembre
2016, Sala de Plens del Consell Insular



Presentació de la ponència de Jaime Sintes i Beatriz Guijarro: Estat d’explotació dels
ecosistemes i recursos demersals de Menorca a les XXXII Trobades Científiques de la
Mediterrània – Josep Miquel Vidal. Maó, 5-7 octubre, 2016.



Taller participació LEADER agricultura. El 18 de maig un representant de l’OBSAM va
assistir a la jornada del procés participatiu per l’elaboració de l’estratègia Leader de
desenvolupament rural a Menorca, que va tenir lloc al Cercle Artístic de Ciutadella.
L’Acte, obert a tota la ciutadania, va comptar amb una bona assistència de tots el
àmbits i municipis de l’illa, que van ajudar a dibuixar les bases del pla estratègic que
regirà les ajudes Leader al desenvolupament rural a l’illa de Menorca durant el període
2016 – 2020.



Participació en el seminari “Turisme residencial: amenaça o oportunitat”, organitzat
per la secció de ciències socials de l’IME a l’Hotel Carles III des Castell. 18 d’agost.



Al llarg de tot l’any representants del projecte AGROXERXA han assistit i participat a
diversos esdeveniments relacionats amb el sector agrícola, ramader i pesquer o de
l’alimentació de l’illa. Tots ells es poden consultar en detall a la memòria del projecte,
disponible a http://agroxerxa.menorca.es/Contingut.aspx?IdPub=9356

En un altre ordre o nivell, s’han realitzat reunions amb diversos instituts de recerca o
departaments universitaris. Sense ser exhaustius podem esmentar: Institut de Ciències i
Tecnologies Ambientals (ICTA) de la UAB, professors diversos de la Universitat de Barcelona
(UB), i de la Universitat de les Illes Balears (UIB), investigadors de l’Institut Mediterrani
d’Espanyol d’Oceanografia (IEO),... entre d’altres.
Finalment, convé recordar també l’assistència dels tècnics de l’OBSAM a diverses xerrades,
conferències i tallers arreu de Menorca, organitzades, entre d’altres, pel Parc Natural de
s’Albufera des Grau, el GOB-Menorca, l’Associació Fra Roger, la Societat d’Ornitologia de
Menorca (SOM), el Govern de les illes Balears, el propi IME i el Consell Insular.
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6. PUBLICACIONS
En aquest apartat es dóna compte de les publicacions científiques o formals de l’OBSAM dins
el present any, més enllà dels informes anuals enumerats a l’apartat 2. A continuació, es fa
una relació d’articles o llibres científics publicats en paper o en digital. Inclou tan els treballs
propis, com treballs de tercers on l’OBSAM ha aportat dades o se li fa referència.


20 anys d’una il·lusió [recurs electrònic]
: Jornades sobre els 20 anys de la
reserva

de

biosfera

de

Menorca

/

editors: Agnès Canals, David Carreras. –
Maó : Institut Menorquí d’Estudis :
Agència Menorca Reserva de Biosfera,
[2016]. – 539 p. ; 23 cm. – (Recerca ;
22) ISBN: 978-84-15291-15-2)
http://www.ime.cat/WebEditor/Pagines/
file/20%20anys%20reserva%20biosfera
%20-%20llibre%20sencer.pdf


Mikel Bengoa, Sarah Delacour-Estrella,
Carlos

Barceló,

Claudia

Paredes-

Esquivel, Mar Leza, Javier Lucientes,
Ricardo

Molina,

and

Miguel

Ángel

Miranda. First record of Aedes albopictus
(Skuse, 1894) (Diptera; Culicidae) from
Minorca (Balearic Islands, Spain). JOURNAL OF THE EUROPEAN MOSQUITO CONTROL
ASSOCIATION. Vol. 34. 29 September 2016.(dades OBSAM)


Yolanda Melero, Constantí Stefanescu, Joan Pino. General declines in Mediterranean
butterflies over the last two decades are modulated by species traïts. Biological
Conservation 201 (2016) 336–342.(dades OBSAM)
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7. FORMACIÓ
7.1 Formació pròpia
Els tècnics de l’OBSAM amb la voluntat d’actualitzar els seus coneixements i ampliar les seves
capacitats participen periòdicament en cursos de formació. A continuació s’enumeren els
cursos realitzats:


Curs

universitari:

Fenòmens

atmosfèrics

d’alt

impacte

regional:

predicció

meteorològica i projecció climàtica. Organitza: Universitat Internacional de Menorca
Illa del Rei (UIMIR). Maó, desembre de 2016.
7.2 Intercanvis amb altres centres d’investigació i reserves de biosfera
Per a qualsevol centre de seguiment o investigació, l’intercanvi de coneixements representa
una eina vital per assolir nous objectius. Aquest fet pren especial rellevància en una reserva
de biosfera, on l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge mutu, venen implícits en la pròpia
declaració. Per aquestes raons, des de l’OBSAM procuram mantenir lligams amb diferents
centres i crear-ne de nous. Aquestes han estat les accions pel 2016:


20 d’abril. Jornada de reunions amb el Sr. Miguel Clusener (programa MAB-UNESCO) i
Montserrat Fernández (Organismo Autónomo de Parques Nacionales) per tractar
temes de gestió i seguiment de la Reserva de Biosfera de Menorca i la Xarxa Mundial
de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres.



7 d’octubre. Jornada de feina amb Óscar Pérez, Conseller de Cultura de Lanzarote, i
Paco Fabelos, tècnic de la Reserva de Biosfera de Lanzarote. Han vingut a Menorca per
participar en els actes del 23è aniversari de la declaració de les Reserves de Biosfera
de Menorca i Lanzarote, i per conèixer de primera mà la feina i l'experiència de
l'IME, l’OBSAM i les DEM, que volen prendre com a referent per a Lanzarote.
7.3 Relacions amb el món educatiu – Estudis universitaris

Les pràctiques d’investigació són una activitat fonamental d’obtenció d’informació rellevant
per a l’OBSAM i de formació per a les persones que realitzen aquesta col·laboració. En la seva
majoria són estudiants o recent llicenciats a la recerca d’una primera experiència pràctica
professional. L’OBSAM els acull en un marc de pràctiques en empresa, treball final de grau o
de màster, o com a voluntaris ambientals i els proporciona una assegurança i tots els medis
per desenvolupar la seva col·laboració. A continuació es llisten els participants d’aquest any:

Camí des Castell, 28 07702 Maó (Menorca) Tel. 971 35 15 00 Fax. 971 35 16 42
Correu electrònic: adm.obsam@cime.es
Espai web: www.obsam.cat

16

16



Alejandro Carreño Castilla, estudiant de biologia de la Universitat de les Illes Balears en
practiques, col·laboració en l’actualització d’indicadors de biodiversitat i en manteniment
de l’herbari.



Ester Garcia Cortés, estudiant de Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat
Autònoma de Barcelona en pràctiques, realització de l’estudi L’Economia Social i Solidària
Menorca: estudi inicial.



Quatre grups d’estudiants de Ciències Ambientals de la UAB, a través del conveni ICTAUAB amb OBSAM-IME. Projectes de final de grau:


Medi ambient i paisatge: Anàlisi i percepció social de l'impacte urbanístic a
les platges urbanes de Menorca (Alberto Quintero Medina, Valentí Vallès
Montesinos, Joaquim Romero Jardí).



Estudi ambiental del cicle de vida del formatge Denominació d'Origen
Protegida Mahón-Menorca (M. Benitez, G. Codina, J. Domènech, J. Moreno i
S. Sanz).



La sostenibilitat dels productes locals a l’illa de Menorca (Gerard Clapés,
Mónica Garrido, Álvaro Jaime, Núria Justícia, Maria Martín).



Contaminació per nitrats als aqüífers de Menorca (Judit Duran, Judit Rovira i
Naomi Padilla).

D’aquesta manera es pot afirmar que l’IME i l’OBSAM ofereixen un valuós servei de
complement de formació acadèmica i científica per a joves universitaris tant de la pròpia illa,
com de la resta de l’estat i l’estranger. A més, la confluència d’estudiants i tècnics de diverses
disciplines augmenta l’interès de les pràctiques, fruit de l’intercanvi d’experiències i
coneixements.
A banda del caràcter formatiu, les tasques i projectes realitzats pels estudiants permeten a
l’OBSAM

obtenir

noves

metodologies

vàlides

d’estudi

de

la

realitat

socioambiental

menorquina (interès científic), a la vegada que sèries de dades i nova informació específica
(interès tècnic).
Jornada celebració 10 anys ICTA-OBSAM
En motiu dels deu anys de compliment de la col·laboració IME-OBSAM i la UAB per
l’acolliment d’estudiants de Ciències Ambientals per a la realització del seu Treball Final de
Grau sobre diferents aspectes de la sostenibilitat a Menorca, es va celebrar el 28 d’octubre
una jornada tècnica (matí) i divulgativa (capvespre) per difondre els resultats dels treballs
realitzats. La iniciativa es va dur a terme baix el nom “10 anys de Prospecció Ambiental a
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Menorca”, i va comptar amb la participació dels professors del Grau de Ciències Ambientals
de la UAB Joan Rieradevall, Martí Boada i Almudena Hierro.
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Igualment, es va aprofitar l’efemèride per actualitzar La base de dades sobre els treballs
d’estudiants fets amb la col·laboració de l’OBSAM de la UAB i d’altres universitats des del
naixement de l’OBSAM i posar el llistat de treballs i la documentació a disposició del públic a
través d’un apartat específic al web. http://www.obsam.cat/treballs-estudiants/index.php
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7.4 Relacions amb el món educatiu – Instituts de Secundària
Són habituals les xerrades a instituts de secundària, convidats pels professors d’una
assignatura per exposar temàtiques concretes en les que ha treballat l’OBSAM. En altres
ocasions són els alumnes dels instituts que visiten la seu de l’IME i se’ls hi fa una breu
explicació de les funcions i activitats de l’OBSAM. No obstant, aquest any per limitacions de
personal no ha estat possible desenvolupar aquestes activitats.
7.5 Altres accions de formació
En aquest apartat es descriuen altres accions de formació i divulgació que s’hagin pogut
desenvolupar des de l’OBSAM:


“Els camins de l’aigua”. 21 de febrer. Excursió guiada per Jesús Cardona i
David Carreras al barranc de Son Boter dins el marc del programa d’activitats
de “Viu Menorca Biosfera” organitzat pel Consell Insular de Menorca.
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8. COMUNICACIÓ I CONSULTES
8.1 Mitjans de comunicació
Durant l’any 2016 s’han convocat diverses
rodes de premsa

i

s’han

atès

nombroses

consultes de periodistes al llarg de l’any, de
manera que s’han generat notícies en diversos
mitjans

de

comunicació,

premsa,

radio

i

televisió

que
tan

abasten
insular

la
com

autonòmica. Per oferir una dada, podem dir que
l’OBSAM ha generat o ha estat citat en un
mínim de 22 notícies de premsa escrita2, el que
dóna una mitjana aproximada d’una notícia
cada

17

dies.

També,

comentar

esporàdicament

s’ha

col·laborat

revistes

dels

pobles

locals

per

amb

que
les

generar

reportatges sobre temes específics.
2 Valor aproximat extret a partir de la suma
de les referències que apareixen en l’apartat de cerca de la versió digital del diari Menorca.
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8.2 Actualitats ambientals
Durant el 2016 s’han publicat a l’espai web de l’OBSAM un total de 8 actualitats ambientals,
és a dir petites notes informatives sobre treballs realitzats per l’OBSAM o aspectes rellevants
de l’actualitat socioambiental de l’illa.


Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca .



Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca



Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes
de Balears



10 anys de prospecció ambiental a Menorca



Diries que cada vegada som més gent a Menorca?



20 anys d'una il·lusió



VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana



Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica
8.3 Espai WEB

L’espai WEB de l’OBSAM està configurat en tres dominis propis més dos enllaços externs. Els
tres primers corresponen a la pàgina principal, l’apartat de Laboratori del Paisatge i l’apartat
de Turisme Natural. Els enllaços externs porten cap al portal de cartografia digital del CIM
(IDE Menorca), on es poden consultar els mapes de l’OBSAM; i cap a la web d’Agroxerxa, un
catàleg on-line de productes alimentaris del sector primari de Menorca. A més, l’OBSAM té
presència a les xarxes socials a través de Facebook (https://www.facebook.com/obsamime/)
i Twitter (@ImeObsam).
Les estadístiques de visita del 2016 pels diferents sites han estat les següents:
Pàgina principal: www.obsam.cat
Visites
Pàgines visitades

9.193
22.082

(Estadístiques segons Google Analytics)
Pàgines vistes/visita

2,40

Temps mitjà al lloc web (min)

2:25

Laboratori del Paisatge: paisatge.obsam.cat
Visites

1.807

Pàgines vistes/visita

1,66

Pàgines visitades

3.000

Temps mitjà al lloc web (min)

1:17

Turisme Natural: turismenatural.obsam.cat
Visites

586

Pàgines vistes/visita
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Pàgines visitades

1.976

Temps mitjà al lloc web (min)

1:44

En conjunt dóna un total de 11.586 visites i 27.058 pàgines vistes durant l’any
2016. Aquestes xifres donen un promig de 32 visites/dia i 74 pàgines vistes/dia. A nivell de
xarxes socials, l’OBSAM comptava al mes de desembre de 2016 amb 680 seguidors de
Facebook i 332 seguidors de Twitter. Alguns posts del Facebook han arribat a més de 1.000
persones.
La web d’Agroxerxa (agroxerxa.menorca.es) ha assolit una mitjana de 1.690 visites mensuals
i 530 seguidors al Facebook dins el 2016.
Agroxerxa: agroxerxa.menorca.es
Visites

20.280

(Estadístiques segons el propi servidor)
Pàgines vistes/visita

3,07

Les estadístiques generals de seguiment en webs i xarxes socials les qualificam de força
bones, ja que s’ha arribat a un nombre considerable de nous usuaris i seguidors, sense fer
cap campanya específica de promoció o difusió.
Tot açò sense tenir en compte les visites a la IDE Menorca per consultar mapes de l’OBSAM.
8.4 Consultes realitzades per entitats i particulars
Durant l’any 2016 s’han atès més d’un centenar consultes formulades a través del correu
electrònic, via telefònica o per visita directa. Diverses administracions públiques, entitats
privades o particulars s’han adreçat a l’OBSAM per obtenir informació científica o dades
concretes. El cas més freqüent és, òbviament, consultes des del propi CIM, però hi ha perfils
molt diversos d’usuaris dels nostres serveis. A mode d’exemples representatius i en absolut
com una llista exhaustiva, a continuació s’enumeren de forma esquemàtica algunes de les
entitats, empreses o particulars que han realitzat consultes i el tipus d’informació sol·licitada:


Tècnic del Govern Balear: informació relativa a cartografia d’hàbitats en Xarxa Natura
2000. Finalitat: revisió dels plans de gestió de LICs.



Professional: dades de consum d’aigua i recursos hídrics. Finalitat: estudi per a
l’Ajuntament de Maó.



Consultoria ambiental: estadístiques de recomptes d’usuaris de platges. Finalitat:
participació en congrés científico-tècnic.
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Investigador SOCIB: comprovacions entorn a les declaracions de figures de protecció i
espais naturals protegits de Balears. Finalitat: elaborar un indicador de GIZC.



Consultoria ambiental: descripció d’una sèrie d’espècies de plantes. Finalitat: tríptics
de rutes de turisme natural per a l’Ajuntament des Migjorn Gran.



Particulars: identificació de mostres o fotografies de mosquit tigre.



Professional: dades de recomptes de persones en platges. Finalitat: estudi per a
l’Ajuntament de Maó.



Investigadora - Doctoranda de biologia: ajuda per elaborar uns mapes de distribució
d’espècies d’odonats. Finalitat: tesi doctoral i beca de l’IME.



Departament d’Educació del CIM: informació demogràfica (població empadronada a
nivell municipal, població real i prospectiva demogràfica). Finalitat: elaboració de
mapa escolar.



Empresari: dades sobre població empadronada i població flotant per mesos de l’any.
Finalitat: estudi de mercat per a una nova iniciativa empresarial.



Professionals: informació sobre la Reserva Marina del Nord de Menorca. Finalitat:
estudi de percepció.



Mitjans d’informació: dades relatives a informacions d’actualitat. Finalitat: elaborar
notícies.
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