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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 i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, així com per esdevenir 

centre de recepció 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 diversos aspectes ambientals i territorials. 

• Agnès Canals Bassedas: llicenciada en biologia, a càrrec dels indicadors de vectors 

ambientals (energia, aigua i residus) i del seguiment del medi natural. 

• Eva Marsinyach Perarnau: llicenciada en ciències del Mar, a càrrec del seguiment del medi 

marí i d’indicadors de vectors ambientals.  

• Òscar Garcia Febrero: llicenciat en biologia, a càrrec del projecte BIOCLIMA Menorca: 

Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat en 

la Reserva de Biosfera de Menorca, projecte subvencionat per la Fundació Biodiversitat.  

• Marina Bagur Bendito: graduada en biologia, contractada a través de la convocatòria 

2017 del programa JOVES QUALIFICATS del SOIB conjuntament amb el CIM, en temes 

d’indicadors de salut i d’activitat física. 

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 pluridisciplinària 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. 

• José Domingo Yerbes, enginyer superior de monts. 

• Pere Fraga i Arguimbau, botànic. 

• Esther Soler Monzó, doctora en zoologia.  

• Eva Cardona Pons, llicenciada en biologia. 

• David Serra Hidalgo, llicenciat en ciències econòmiques.  

• Borja Pellejero Garriga, llicenciat en sociologia. 

• Maite Pons Gornés, graduada en estadística. 

• Marta Pérez López, llicenciada en ciències ambientals. 

• Iván Fernàndez Rebollar, llicenciat en ciències ambientals. 

• Marta Sales Villalonga, llicenciada en biologia. 

• Josep Calero Casasnovas, enginyer tècnic agrícola. 

• Òscar Bagur Martínez, llicenciat en filologia catalana. 

• Joana da Silva Mendes, doctora en biologia.  

• Marc Julià Vila, llicenciat en Geografia. 

• Roser Roman Rivas, llicenciada en arquitectura. 

• Miguel Ángel Prieto, llicenciat en geografia. 

• Borja Gornés Moll, estudiant de Ciències Ambientals.  

 

Finalment agrair l’ajut puntual en diversos projectes de les següents persones: Sònia Estradé 

Niubó, Oriol Perona Riera, Naima Montes Moreda, Aina Blanco-Magadan Salvà, María 

Ángeles Mas Corrales i Sara Batet López. En total durant l’any 2018 l’OBSAM ha 

mobilitzat directament a 31 persones. 
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A continuació s’enumeren els projectes i estudis desenvolupats dins l’any 2018 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 2017. 

• Acord amb el Departament d’Ordenació Territorial i Turística per desenvolupar un Sistema 

d’indicadors turístics (SIT) corresponent a l’any 2017. 

• Acord amb el Departament de Benestar Social i Família per al desenvolupament de: 

o Sistema d’indicadors de Benestar Social i Serveis Socials corresponent a l’any 2017.  

o Índex DEC Menorca, de Desenvolupament dels Serveis Social. Informe 2018.  

o Seguiment i participació del Pla de Suport a la Família. 

• Col·laboració amb el Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports i 

suport per part del SOIB per a l’elaboració d’una Proposta d’Indicadors de Salut per a 

Menorca. 

• Acord amb el Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge per al 

desenvolupament de: 

o Sistema d’Indicadors d’exclusió residencial i habitatge a Menorca - 2017.  

o Estudi de l’habitatge buit i de temporada a Menorca. 

o Seguiment i participació en el Pla d’Habitatge Social. 

• Col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per al desenvolupament de: 

o Organització de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca. 

o Suport en l’organització del Congrés de la Xarxa Mundial d’Illes Reserva de Biosfera. 

o Evolució comparada de dues reserves de biosfera: Menorca i Lanzarote. Enquesta de 

percepció i sistema d’indicadors. 

o Inici del Pla d’Investigació científica aplicada a la Sostenibilitat (treball en procés). 

o Edició de la Guia adaptada dels hàbitats de Menorca (edició en procés). 

o Edició del llibre de Seguiment del medi marí de Menorca (edició en procés). 

• Col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera dins el programa de seguiment 

de la biodiversitat: 

o Seguiment de papallones diürnes (BMS). 

o Seguiment de libèl·lules (SLIMe).  

o Seguiment de llora arvense - segetal i de basses temporals. 

o Cartografia de la Delimitació d'Àrees Sensibles per a Flora Amenaçada.  

• Col·laboració amb la Direcció Insular de Medi Rural i Marí i Fra Roger 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. 

• Col·laboració amb el Gabinet Medicina Esportiva del CIM en el disseny i anàlisi de 

l’Enquesta sobre l’activitat física i sedentarisme a Menorca. 

 



 

8   

CONVENIS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS O INSTITUCIONS GOVERNAMENTALS 

• Continuació del projecte BIOCLIMA Menorca: Coneixement, capacitació i difusió dels 

efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat en la Reserva de Biosfera de Menorca amb 

el suport econòmic de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica i la 

col·laboració de l’ICO, UB, LINCC-UIB, SOM-Menorca, Ag Menorca RB, PN S'Albufera des 

Grau. 

• Encàrrec de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes 

Balears a través del Parc Natural de s’Albufera des Grau pel suport en el desenvolupament 

del projecte d’avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca en aigües 

profundes. Projecte que comptat amb el suport de la Fundació per la Preservació de 

Menorca, l’AMRB, l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer COB-IEO i l’IBANAT. 

 

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. 

• Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 

dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona en entitats col·laboradores. 

L’estudiant en pràctiques Borja Gornés va treballar en el projecte d’anàlisis de cobertes de 

sòl a nivell litoral i fluxos de canvis. 

• Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 

dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears en entitats col·laboradores. 

• Col·laboració amb l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer de la Mola (Centre Oceanogràfic de 

Balears – Institut Espanyol d’Oceanografia) per a la realització del projecte d’avaluació de 

les poblacions de peixos vulnerables a la pesca en aigües costaneres de Menorca. 

 

AJUTS I COL·LABORACIONS AMB ENTITATS PRIVADES 

• Conveni de col·laboració amb el Cercle d’Economia Menorca (CEM) per a la valoració dels 

resultats del Butlletí de Conjuntura Econòmica de Menorca (publicació mensual). 

https://www.obsam.cat/informes-indicadors/butlleti-de-conjuntura-economica / 

• Col·laboració amb la Comissió de botànica de l’IME i del GOB en l’edició de la Guia de flora 

endèmica i amenaçada. 

• Conveni de col·laboració amb la Fundació per a la Preservació de Menorca per al 

desenvolupament del projecte d’avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la 

pesca en aigües costaneres de Menorca.  

• Conveni de col·laboració amb la Fundació per a la Preservació de Menorca per al 

desenvolupament del projecte de seguiment biològic dels alguers de Posidonia oceanica. 

https://www.obsam.cat/informes-indicadors/butlleti-de-conjuntura-economica
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• Col·laboració amb la Societat Ornitològica de Menorca (SOM) per al Seguiment dels ocells 

migrants a Illa de l'Aire (Projecte Piccole Isole). 

• Col·laboració amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca per al disseny i elaboració 

d’un mapa de producte local amb finalitats turístiques dins el marc del projecte Agroxerxa. 

• Col·laboració amb la Societat d’Història Natural de Balears per a l’anàlisi de l’evolució de la 

línia de costa en platges de Menorca (1956-2015). 

• Assessorament a la Fundació per a la Preservació d’Eivissa en el disseny i recopilació d’un 

sistema d’indicadors de sostenibilitat per a Eivissa. 

 

PROJECTES PER INICIATIVA I RECURSOS PROPIS 

• Actualització del Sistema d’Indicadors Bàsics del portal web de l’OBSAM. 

https://www.obsam.cat/documents/  

• Col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers en el seguiment de 

poblacions de papallones i activitats de divulgació.  

• Renovació de la pàgina web de l’OBSAM. 

• Actualització de la cartografia digital dels hàbitats dels fons marins de l’entorn de Menorca. 

 

 

  

https://www.obsam.cat/documents/
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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 

2018. 

En aquest apartat es vol destacar dues reunions-taller organitzats per part de l’Agència 

Menorca o Reserva de Biosfera en el marc dels consells de la reserva, una va ser organitzada 

per als membres del Consell Científic i una segona en la qual van ajuntar tant Consell 

Científic com Social per a treballar en el Pla d’Acció de la Reserva.  

DATA LLOC PARTICIPACIÓ OBJECTIU 

07/03/2018 CIM David Carreras Reunió Consell Científic de la Reserva de Biosfera 
Taller per a la priorització dels eixos del pla d'acció 
de la RB 

18/04/2018 CCM David Carreras Reunió Consell Social de la Reserva de Biosfera  
Taller per a la priorització de les accions del pla 
d'acció de la RB 
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3.2 COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS TÈCNICS 

El director de l’OBSAM, 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. Tanmateix, de forma voluntària, forma 

part de dos grups que s’han definit durant el curs 2018, d’una banda s’ha creat el grup de 

treball del Consell Científic i, de l’altra, el grup de revisió i actualització dels Estatuts i del 

Reglament de Regim Intern de l’IME. 

DATA ÒRGAN TÈCNIC 
18/01/18  Consell Científic 

08/03/18  Grup de feina 

19/04/18  Consell Científic 

16/05/18  Consell Científic 

12/07/18  Grup de feina  

02/08/18  Revisió Estatuts i Reglament Intern 

04/10/18  Consell Científic 

06/11/18  Reunió conjunta entre Consell Científic de l’IME i del de la 

Reserva de Biosfera 

20/12/18  Consell Científic 

 

David Carreras també ha participar en les meses de discussió de la revisió del Pla Territorial 

Insular i del nou Pla de Gestió de la Reserva de Biosfera de Menorca. En l’àmbit balear, forma 

part del Comitè Científic de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Eivissa de la Fundació per a la 

Preservació d’Eivissa. Reunió celebrada el 5 de novembre de 2018. 
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Anna Gallofré i Borja Pellejero han participat en nom de l’OBSAM en diverses reunions de la 

Comissió Específica del Consell de Serveis Socials de Menorca per a l'elaboració del 1r Pla 

insular de suport a la família els dies 7 febrer, 28 febrer, 30 maig i 20 juny.  

 

3.3 RECONEIXEMENTS 

L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) i la Direcció Insular d’Ordenació Turística 

del Consell Insular de Menorca han rebut el Guardó al coneixement i a la recerca aplicada al 

turisme pel projecte de Sistema d’indicadors turístics de Menorca (SIT) en el marc del Premis 

del Turisme de les Illes Balears 2018, atorgat pel Govern de les Illes Balears. El lliurament es 

va fer el 28 de setembre de 2018 a Eivissa.  
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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 de dades concretes. A totes elles i ells 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. 

Addaya S.A. 

Administració General de l’Estat 

 AENA. Aeroport de Menorca 

 Agència Tributària  

Autoritat portuària de Balears 

Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ). 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Ministerio de Trabajo, Migración y 

Seguridad Social 

Ministeri de Foment 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 

Igualtat 

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública  

Servei d’Assessorament en Immigració 

i Estrangeria  

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 

Apcer España, S.L. 

Asfaltos Llinàritx SL. 

Associació de Veïns de Cala Galdana 

Associació d'Educació Ambiental i del 

Consumidor 

Asociación de empresas constructoras de 

ámbito nacional (SEOPAN) 

Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) 

Associació de fabricants de calçat de Menorca 
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Associació de la Petita i Mitjana Empresa de 

Menorca (PIME) 

Associació TURSIOPS 

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 

Càritas Menorca 

Casa Museu Pintor Torrent 

Castellosa, S.L. 

CBMS - Constantí Stefanescu Bonet 

CEAB – CSIC - Enric Ballesteros Segarra 

Centre Assessor de la Dona 

Centre de Formació del Professorat (CEP) 

Cercle d’Economia de Menorca (CEM) 

Club Nàutic de Ciutadella 

Club Nàutic de Fornells 

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 de Residus Sòlids Urbans i 

Energia 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  

Servei Coordinador de 

Drogodependències (SCD) 

CORES 

CREU ROJA 

Det Norske Veritas Business Assurance 

España, S.L. 

DIMOX S.L. 

Ecomuseu Cap de Cavalleria 

Ecotur 

EDIVISA 

EDUQATIA Investigación y Certificación, S.A. 

Entidad Conservación Cala Blanca B 

European Quality Assurance Spain, S.L. 

Escola adults des Mercadal 

Escola adults des Migjorn Gran 
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Escola d’adults de Maó 

Escola d’Idiomes de Ciutadella 

Escola d’Idiomes de Maó 

Escola de Turisme de Balears (ETB) 

Escorxadors de Menorca 

EUROSTAT 

Federació de Confraries de Pescadors de les 

Illes Balears 

FERNESA 

Fortalesa de la Mola 

Foundation for Environmental Education 

Fundació Foment del Turisme de Menorca 

Fundación Palma Aquarium para la Protección 

del Medioambiente 

Ganados Palliser SL. 

Gas Menorca, SA. 

Fundació GADESO 

GESA-ENDESA 

Govern de les Illes Balears  

ABAQUA 

Agència de Turisme de les Illes Balears  

Agència d’Estratègia Turística de les 
Illes Balears (AETIB) 

Centre d’estudis i programes de les Illes 

Balears 

Conselleria de Comerç, Indústria i 

Energia. Direcció General d’Energia 

Conselleria d’Educació i Universitat. 

Delegació a Menorca. 

Conselleria d’Economia, Hisenda i 

Innovació. Direcció General d’Economia 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura 

i Pesca 

Conselleria d’Obres públiques, Habitatge 

i Transports. Direcció General de Ports 

Conselleria de Salut. Direcció General de 

Salut Pública i Participació 

Conselleria de Salut. Servei de Salut de 

les Illes Balears (Ib-Salut). Àrea Salut 

Menorca 

Conselleria de Salut. Direcció General de 

Planificació, Evaluació i Farmàcia 

Conselleria de Serveis Socials i 

Cooperació 

Equip d’Atenció Primerenca 

Institut de Seguretat Pública de les Illes 

Balears  

Institut d’Estadística de les Illes Balears 

(IBESTAT) 

IDEIB 

Observatori del Treball de les Illes 

Balears (OTIB) 

Ports de les Illes Balears 

Serveis de Millora Agrària i Pesquera del 

Govern de les Illes Balears (SEMILLA) 

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, S.A. 

INIMA 

INFORMA D&B, S.A. (S.M.E) 

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 
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Institut Mª Àngels Cardona 

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. 

Marina Port Mahón S.L. 

Museu de Menorca 

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 

Port d’Addaia 

Real Jardín Botánico de Madrid – GBIF España 

Red Eléctrica de España (REE) 

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. 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Universitat de les Illes Balears (UIB) 

Urbanización Cala’n Bosch, S.A. (Port de 

cala’n Bosch) 

Xarxa de Biblioteques de Menorca 
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JORNADES I 
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5.1 ORGANITZACIÓ DE JORNADES, CURSOS, SEMINARIS I SIMILARS 

Des de l’OBSAM, anualment s’organitzen jornades i seminaris científico-tècnics en el marc 

dels projectes que desenvolupa, sovint en col·laboració amb entitats externes, per tractar 

temes concrets. Dins l’any 2018 han estat els següents: 

 

JORNADES BIOCLIMA MENORCA: CONEIXEMENT, CAPACITACIÓ I DIFUSIÓ DELS 

EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE LA BIODIVERSITAT A LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE MENORCA 

L’Observatori Socioambiental de Menorca durant l’any 2018 ha organitzat dues jornades en el 

marc del projecte BIOCLIMA Menorca. El projecte BIOCLIMA s’ha desenvolupat durant l’any 

2017 i 2018 i ha comptat amb el suport econòmic de la Fundación Biodiversidad del Ministeri 

d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. D’altra banda, també hi ha col·laborat el 

Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB), l’Institut Català 

d’Ornitologia (ICO), la Universitat de Barcelona (UB) i el Museu de Ciències Naturals de 

Granollers. L’objectiu principal del projecte era el d’analitzar els efectes del canvi climàtic 

sobre la biodiversitat a nivell local a partir de les dades obtingudes en els seguiments de la 

biodiversitat que des de la creació de l’OBSAM ha realitzat a l'illa directament o mitjançant la 

col·laboració amb d'altres entitats locals, entre les quals destaquen el Parc Natural de 

s'Albufera des Grau, l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular, la Societat 

Ornitològica de Menorca (SOM) i el Grup Ornitològic Balear (GOB Menorca).   

Les jornades organitzades durant el curs 2018 han estat coordinades per Òscar García 

Febrero i s’han dividit en dos tipus: jornades tècniques i jornades divulgatives. En el cas de 

les jornades tècniques es van fer en dues edicions: la primera entre el 25 i 26 de gener i, la 

segona, el 22 i 23 de març. Pel que fa a la jornada divulgativa, aquesta es va fer en dues 

edicions, una el 9 de juliol i l’altra al 6 d’octubre. 

A continuació es descriu el programa seguit en cada una de les jornades:  

 

I JORNADA TÈCNICA BIOCLIMA MENORCA 2017 - 25 I 26 DE GENER – SEU DE 

L’IME 

PROGRAMA 

Agustí Jansà (Universitat de les Illes Balears. Institut Menorquí d’Estudis). Menorca, en el 

context del canvi climàtic.  

Damià Gomis (Universitat de les Illes Balears. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats. 

Institut Menorquí d’Estudis). El canvi climàtic al mar Mediterrani. 

Oscar G. Febrero (OBSAM. Institut Menorquí d’Estudis). Presentació de les dades de camp, 

metodologia, volum de dades i metodologia dels seguiments estandarditzats.  

Constantí Stefanescu i Pau Colom (Museu de Granollers). Anàlisi de les tendències 

poblacionals de les papallones diürnes a Menorca.  

Oriol Baltà i Marc Anton (Institut Català d’Ornitologia). Anàlisi de les tendències 

poblacionals de les aus reproductores a Menorca.  
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David Robson i Carles Barriocanal (Universitat de Barcelona). Anàlisi de les tendències 

poblacionals de les aus migradores a Menorca.  

Damià Gomis i Agustí Jansà (Universitat de les Illes Balears. IME). Base de dades 

climàtiques.  

Presentació dels resultats de l’anàlisi dels diferents equips. Reunió tècnica i taula 

rodona sobre metodologia dels seguiments, paquets estadístics i discussió dels resultats.  

 

 

II JORNADA TÈCNICA BIOCLIMA MENORCA 2017-2018 - 22 I 23 DE MARÇ - 

SEU DE L’IME 

PROGRAMA 

Damià Gomis (Universitat de les Illes Balears. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats. 

Institut Menorquí d’Estudis). El canvi climàtic a la mar Mediterrània.  

David Robson i Carlos Barriocanal (Universitat de Barcelona). Afectació del canvi climàtic 

en les aus migradores a Menorca. 

Marc Anton (Institut Català d’Ornitologia). Afectació del canvi climàtic en les aus nidificants 

a Menorca. 

Constantí Stefanescu (Museu de Ciències Naturals de Granollers). Afectació del canvi 

climàtic en les papallones diürnes a Menorca. 

Agustí Jansà (Universitat de les Illes Balears. Institut Menorquí d’Estudis). Menorca, en el 

context del canvi climàtic. 

Oscar G. Febrero (OBSAM. Institut Menorquí d’Estudis). Conclusions. Canvi climàtic a 

Menorca?  

Presentació dels resultats de l'anàlisi dels diferents equips. Reunió tècnica i taula 

rodona sobre els resultats obtinguts entre els diferents equips. Expectatives de futur i millora 

en la presa de dades. Ampliació de seguiments i grups biològics a analitzar. 
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I JORNADA DIVULGATIVA – FIRA DEL MEDI AMBIENT - 9 DE JUNY – SINIA 

COSTABELLA 

Durant la Fira del Medi Ambient, que organitza anualment l’Ajuntament de Maó, l’OBSAM va 

oferir el taller d’educació ambiental: Vols conèixer com estudiam les papallones i els ocells de 

Menorca? En el qual es va donar a conèixer la metodologia emprada en el seguiment de 

papallones i d’aus.  
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II JORNADA DIVULGATIVA – ACTIVITAT D’AGENDA DEL PARC NATURAL DE 

S'ALBUFERA DES GRAU – 6 D’OCTUBRE 

 

L’activitat organitzada en aquesta edició es va fer 

conjuntament amb el departament d’educació 

ambiental del parc natural de s’Albufera des Grau 

i l’OBSAM. Aquesta activitat portava el nom de: 

Ocells i papallones. Efectes del canvi climàtic 

sobre la biodiversitat de Menorca en la qual, 

primer, Òscar García va fer una exposició dels 

resultats obtinguts en el projecte BIOCLIMA 

Menorca i, va finalitzar, amb una taller pràctic al 

camp per conèixer com s’estudien les papallones i 

com es fa un anellament científic d’aus.  

 

 

 

 

 

 

JORNADES SOBRE ELS 25 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA: 

MIRANT CAP AL FUTUR- DEL 22 AL 27 D’OCTUBRE I 10 DE NOVEMBRE 

Durant l’any 2018 s’ha celebrat l’aniversari dels 25 anys de la Reserva de Biosfera que ha 

coincidit amb la responsabilitat de l’IME en coordinar les Jornades Científiques que, 

aproximadament cada 5 anys i des de l’any 1999, organitza per valorar i reflexionar sobre 

l’evolució de l’illa com a reserva de biosfera.  

L’OBSAM ha estat co-organitzador de les jornades i, a més, gran part dels seus col·laboradors 

hi ha participat com a membres de l’equip tècnic de l’organització i com a ponents. També 

s’ha contat amb el finançament per part de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i amb el 

suport logístic de l’Ajuntament de Mercadal, del Departament de Promoció Turística i de la 

Diòcesi de Menorca.           

Les jornades es van organitzar en 5 blocs temàtics corresponents a grans àrees de gestió en 

les quals es van presentat 46 ponències i comunicacions, que van donar veu a 52 

investigadors i especialistes al llarg dels 6 dies i 7 sessions. També es van organitzar 5 taules 

rodones amb la participació de 22 persones més. En total, 76 persones van participar 

activament en les jornades i més de 200 hi van assistir com a mínim a una sessió.  

Per preparar les comunicacions, es va demanar als ponents que exposessin la seva percepció 

dins el seu àmbit de treball o especialitat sobre les tendències actuals i els escenaris 

previsibles en els pròxims 5-10 anys. D’aquesta manera, es van voler discutir els punts clau 

per a la sostenibilitat i també les solucions a curt-mitjà termini.  
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Les jornades es van desenvolupar en diferents escenaris per poder donar cobertura a tota 

l’illa, els llocs van ser: CIM, IME, El Seminari, Centre de Convencions de Mercadal, finca 

pública d’Alforí de Dalt. A la vegada, també es va voler datar a les jornades de cert 

simbolisme amb la celebració de la jornada de clausura al Llatzeret de Maó.  

COMUNICACIONS EN LES HAN PARTICIPATS ELS COLABORADORS I TÈCNICS DE 

L’OBSAM 

BLOC 1: ECONOMIA I TURISME  

David Carreras Martí (OBSAM i Institut Menorquí d’Estudis). Enquesta de percepció 

ciutadana sobre la reserva de biosfera de Menorca i comparativa amb Lanzarote.  

BLOC 3: TERRITORI I BIODIVERSITAT  

Eva Marsinyach (OBSAM i Institut Menorquí d’Estudis) i Marta Sales (Institut Menorquí 

d’Estudis). El Canvi. Cap a una gestió sostenible i integrada de la mar, realitat o ficció? 

BLOC 5: BENESTAR SOCIAL 

Borja Pellejero (OBSAM). El desenvolupament dels serveis socials a Menorca en el context 

balear i espanyol. 

David Serra (OBSAM). El mercat de treball en la Menorca del futur. 

BLOC 6: JORNADA PER ELS MUNICIPIS  

Ferreries: Pere Fraga (Agenda Local 21 de Ferreries). AL21 Ferreries. Participació ciutadana 

en la gestió socioambiental d'un poble: assoliments, dificultats, reptes.  

Es Migjorn Gran: Marta Pérez (YNYS | Turisme i Medi Ambient). El paper dels municipis dins 

la reserva de biosfera de Menorca. El cas des Migjorn Gran. 

BLOC 7: SORTIDA A ALFORÍ DE DALT 

Pere Fraga (Institut Menorquí d’Estudis). El món vegetal de Menorca: conèixer, divulgar, 

gestionar. 

BLOC 8: CONCLUSIONS I CLAUSURA 

David Carreras i Agnès Canals (Institut Menorquí d’Estudis). Revisió del compliment de les 

Conclusions i Decàleg RB+20.  

Miquel Àngel Limón i Eva Marsinyach (Institut Menorquí d’Estudis). Lectura de les 

Conclusions RB+25 – Mirant cap al futur.  

 

 

 

 

 

Per més informació, consultar: http://jornadesrb.ime.cat/ 

 

http://jornadesrb.ime.cat/
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DIÀLEGS DAVALL S’AIGUA  

Des de l’any 2012 i en el marc del conveni marc firmat entre l’Instiut Menorquí d’Estudis i de 

l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), a través de l’OBSAM i de l’Estació d’Investigació 

Jaume Ferrer de la Mola, han organitzat diferents cicles de seminaris científics titulats Diàlegs 

Davall s’Aigua al llarg dels anys. Surant l’any 2018 s’han organitzat tres seminaris:  

- Xerrada a càrrec del Dr. Enric Massutí (Centre Oceanogràfic de Balears del 

Instituto Español de Oceanografia), sobre La pesca de bou a Menorca: un 

diagnòstic des de l’Estació d’Investigació de La Mola. Dia 13 d’abril a les 18.00 a la 

confraria de pescadors de Maó.  

- Xerrada a càrrec de la Dra. Sandra Mallol (Centre Oceanogràfic de Balears del 

Instituto Español de Oceanografia), sobre La pesca de llagosta vermella a Menorca: 

experiències per millorar-ne la sostenibilitat. Dia 3 de maig a les 19.30 a la seu de 

l’IME. 

- Xerrada a càrrec de la Dra. Amalia Cuadros (Investigadora Postdoctoral de la 

Universidad de Murcia), sobre els resultats de la tesi doctoral: Settlement and 

post‐settlement processes of mediterranean littoral fishes: influence of seascape 

attributes and environmental conditions at different spatial scales i sobre el 

Seguiment científic de la Universidad de Múrcia de la Reserva Marina del Cabo de 

Palos.  

 

   

 

 

  

Més informació: https://www.obsam.cat/dialegs-davall-saigua/    

 

 

 

https://www.obsam.cat/dialegs-davall-saigua/
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VIII CONFRÉS DE LA XARXA MUNDIAL DE RESERVES DE BIOSFERA ILLES I ZONES 

COSTANERES – DEL 22 AL 25 DE MAIG - MENORCA  

Els dies 22-25 de maig, el Consell Insular de Menorca va acollir el VIII Congrés de la Xarxa 

Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres. Aquesta Xarxa creada per la 

UNESCO al 2009, neix amb l'objectiu de potenciar la cooperació i el treball en xarxa entre 

territoris illencs i costaners d'arreu del món per tal de millorar les estratègies de mitigació i 

adaptació al canvi climàtic i les polítiques de desenvolupament sostenible. 

En aquest congrés hi van participar més de 60 representats de 48 reserves de biosfera del 

món en el qual es van tractar temàtiques molt diverses com el turisme sostenible, la gestió 

de la biodiversitat, el desenvolupament local, la gestió d'aigua, energia i residus i l'adaptació 

al canvi climàtic i la gestió d'àrees marines i pesqueres. 

David Carreras, com a director de l’OBSAM, va participar en l’organització de les jornades i 

dirigint un workshoop juntament amb Miguel Ángel Martín de la reserva de biosfera de 

Lanzarote. El taller es va titular: Data analysis and indicators systems in BR as a tool of self-

evaluation and cooperation.  

Lloc i data: 25 de maig al Consell Insular de Menorca.  

 

Més informació: http://meeting.islandbiosphere.org/Contingut.aspx?IdPub=898   

 

 

Foto: http://meeting.islandbiosphere.org/ImgGaleria/Galeria.aspx?IdGaleria=10#* 

 

 

http://meeting.islandbiosphere.org/Contingut.aspx?IdPub=898
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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: 

Mostreig de Cymodocea i nacres, col·laboració d’Eva Marsinyach al parc natural de 

s’Albufera des Grau per al mostreig de Cymodocea nodosa i Pinna nobilis a la badia des 

Grau.   

Lloc i data: 24 i 25 de gener a la badia des Grau. 

Trobada de la Fundació per a la preservació de Menorca. Presentació dels resultats 

preliminars del seguiment de Posidonia oceanica a càrrec d’Eva Marsinyach i, 

conjuntament amb Maria Elena Cefalì de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer, de 

l’avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca en aigües costaneres 

de Menorca. Trobada organitzada per la Fundació per a la Preservació de Menorca. 

Lloc i data: 1 d’agost a l’Hotel Artiem Carlos III. 

 

 

1r Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana. L'ornitologia a casa 

nostra: què s'està fent al territori? Participació d’Òscar Garcia i Raül Escandell amb 

dues comunicacions. El Congrés va ser organitzat per l'Institut Català d’Ornitologia, el 

Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (CENMA), el Grup Balear 

d'ornitologia (GOB), La Societat Ornitològica de Menorca (SOM), el Grup AU i el Museu de 

Ciències Naturals de Barcelona.  

Lloc i data: del 12 al 14 d'octubre al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.  
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IX Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales, participació de David 

Carreras en la taula rodona. L'organització local de la jornada d’aquest any ha estat a 

càrrec de la Direcció General d'Ordenació del Territori de la Conselleria de Territori, 

Energia i Mobilitat, el Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) i del 

Consell Insular de Menorca. Aquestes jornades han estat dirigides i coordinades pel 

Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE), 

amb col·laboració de la Direçao-Geral do Território i el Govern d'Andorra.  

Lloc i data: del 17 al 18 d’octubre al Llatzeret de Maó. 

 

 

 MICRO 2018: Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions. 

Congrés internacional sobre la problemàtica ambiental i les repercussions dels 

microplàstics. Eva Marsinyach va participar en la reunió de treball proposada pels 

organitzadors del congrés per discutir i proposar projectes futurs.  

Lloc i data: del 19 al 23 de novembre a Lanzarote. 

VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, David Carreras i Eva Marsinyach, 

com a tècnics de l’OBSAM, van participar en diferents actes durant les jornades. David 
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Carreras va participar com a ponent a la taula rodona de clausura i Eva Marsinyach va 

actuar com a moderadora en un bloc de les jornades. Hi assisteix també Marina Bagur.   

Lloc i data: 28, 29 i 30 de novembre al campus Universitari de la UIB a Palma. 

IV Jornades d’Habitatge, Borja Pellejero i Anna Gallofré, com a tècnics col·laboradors de 

l’OBSAM, van participar en les jornades amb la ponència L’exclusió residencial en dades. 

Les jornades van ser organitzades pel Departament de Serveis Generals, Participació 

Ciutadana i Habitatge del CIM. 

Lloc i data: 19 al 23 de novembre a Ca n’Oliver i al Cercle Artístic de Ciutadella. 

 

Una illa un mar, taula rodona amb motiu de la presentació de les Noves iniciatives de 

conservació marina a Menorca i com implicar-se en la conservació del mar des de 

diferents sectors i àmbits. Hi va participar Eva Marsinyach com a tècnica de l’OBSAM. 

Va ser organitzada per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, l’Estació Investigació Jaume 

Ferrer i la Fundació per a la Preservació de Menorca. 

Lloc i data: 12 de desembre al Museu de Menorca (Maó).  
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Pla d’acció de la Reserva de Biosfera, participació de David Carreras i Eva Marsinyach en 

diferents tallers per a l’elaboració del pla d’acció. Els tallers han estat organitzats per 

l’empresa LaVola 1991 i el CIM. Els tallers en els quals s’ha participat des de l’OBSAM han 

estat:  

 

DATA LLOC PARTICIPACIÓ OBJECTIU 

22/01/2018 CIM David Carreras 

Taller de participació per a la redacció del 

pla d'acció de la RB. MESA I agents del 

"Paisatge Rural i Natural" 

22/01/2018 CIM Eva Marsinyach  

Taller de participació per a la redacció del 

pla d'acció de la RB. MESA II agents del 

"Paisatge Urbà i Infraestructural" 

07/02/2018 IME David Carreras 
Taller de participació per a la redacció del 

pla d'acció de la RB. 

 

Grup de treball - Lab. Tallers organitzats per la Fundació Marilles, amb la col·laboració de 

l’OBSAM, per dissenyar estratègies i propostes per a fomentar l’educació ambiental marina 

i per millorar les Àrees Marines Protegides de Menorca. Els diferents tallers en els quals 

s’ha participat des de l’OBSAM han estat:  

 

DATA LLOC PARTICIPACIÓ OBJECTIU 

12/07/2018 IME David Carreras Millorant Àrees Marines Protegides 

12/07/2018 IME 

Eva Marsinyach, 

Marina Bagur i 

Òscar Febrero 

Fomentant educació ambiental marina 

20/09/2018 IME 
Eva Marsinyach 

i Òscar Garcia 

Propostes per al fomentant de l’educació 

ambiental marina 

20/09/2018 IME 
Eva Marsinyach 

i David Carreras 

Propostes per la gestió en Àrees Marines 

Protegides 

 

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, en col·laboració amb entitats diverses de l’illa, es destaca:  

✓ Participació en una tertúlia a l’Ateneu de Maó, amb el títol: «Agroxerxa, el producte 

local més a prop que mai», El producte de Menorca amb garantia de qualitat. 

Identificació del producte i el seu procés. Identificació de la seva traçabilitat (març 

2018). 

✓ Fira del Camp (març 2018). Estand informatiu i projecció de material divulgatiu 

audiovisual. 

✓ Fira Arrels (abril 2018). Participació en dos modalitats, amb un estand divulgatiu 

sobre el projecte, projecció de material audiovisual, en col·laboració amb l’Agència 

Menorca Reserva de Biosfera i, segon, com a jurat en el lliurament dels premis als 

millors expositors de la Fira organitzat per l’associació Fra Roger. 
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✓ Organització conjunta amb la Cooperativa San Crispín d’una trobada amb 

productors de Menorca per cercar noves vies de col·laboració en la comercialització 

del producte local (novembre 2018). 

✓ Reunió de la Comissió de Seguiment del projecte Agroxerxa (febrer 2018, a Son 

Vives).  

✓ Entrevistes a diferents mitjans de comunicació: diari Menorca (febrer 2018); Onda 

Cero; Bini TV (febrer 2018); al programa La Gran Vida, d’IB3 ràdio (març 2018). 

✓ Col·laboració amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca i els tècnics de l’IDE 

Menorca per a l’edició d’un mapa dels punts de venda adherits a Agroxerxa en 

format paper, destinat a un ús turístic però també per a la població local. El mapa 

es titula MENORCA. Mapa del producte local.  

✓ Finalització dels treballs de traducció a l’anglès dels continguts de la web com a 

mesura de difusió. 

✓ Edició de targetes de presentació d’Agroxerxa i d’un vídeo demostratiu del 

funcionament de la pàgina web. 

✓ Creació d’una aplicació mòbil per a Android d’Agroxerxa. 

✓ Realització d’un qüestionari d’avaluació dirigit a punts de venda i establiments 

d’hostaleria i restauració, per tal de conèixer la valoració i l’ús que fan del portal 

web, així com per detectar mancances i recollir suggeriments i propostes per part 

del sector. 

✓ Actualització de la pàgina web i ampliació de la informació disponible a la web. 
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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 del Centre d’Oceanogràfic de 

Balears de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (COB-IEO), entre d’altres. 

Finalment, convé recordar l’assistència dels tècnics de l’OBSAM a diverses activitats, 

xerrades, conferències, taules rodones o tallers fets 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.  

De manera concreta es destaca l’assistència a les següents activitats: 

DATA LLOC ORGANITZA PARTICIPACIÓ DESCRIPCIÓ 

23/02/2018 Cercle 

Artístic 

de 

Ciutadella 

AMRB - IEO Marina Bagur i 

Eva Marsinyach 

Xerrada sobre els resultats 

obtinguts en el projecte 

MENLAN. Estudi sobre la 

pesca de llagosta vermella 

(Palinurus elephas) a 

Menorca, a càrrec de 

Sandra Mallol  

21/07/2018 Mongofra Fundació Rubió i 

Tudurí i diari 

MENORCA i 

Mongofra World 

Heritage 

Eva Marsinyach  Vè Fòrum Mongofra 

Economia i Medi Ambient 

09/08/2018 Illa del 

Rei 

Diari Menorca, 

Ateneu, illa del 

rei, cercle 

economia 

Eva Marsinyach 

i David Carreras 

X Fòrum illa del Rei: 

Menorca, Reserva de la 

Biosfera, 25 años después 

(1993-2018) 

07/08/2018 Bodegues 

Binifadet 

Menorca 

Preservation Fund 

Eva Marsinyach Esdeveniment per recollir 

fons per a projectes 

ambientals i presentació de 

la fundació i els projectes 

actualment finançats. 

8/11/18 Consell 

Insular 

de 

Menorca 

Organitzat dins 

del projecte 

WinWind  

Marina Bagur Presentació projecte Win 

Wind, programa d’ 

investigació i innovació 

H2020 de la UE. 

http://winwind-

project.eu/es/ 

4 i 5 

d’octubre 

Alcázar 

de San 

Juan 

Asociación Estatal 

de Directoras y 

Gerentes de 

Servicios Sociales 

Borja Pellejero Seminari tècnic DEC local: 

un concepte operatiu dels 

serveis socials a nivell local 

i la seva mediació  

12/12/18 CIM AMRB Eva Marsinyach Presentació de la marca 

Menorca Reserva de 

Biosfera. 

21/09/18 La Mola COB-IEO Eva Marsinyach, 

David Carreras  

Jornada divulgativa en marc 

de La Nit de la Investigació 

2018 
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PUBLICACIONS 
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En aquest apartat es dona compte de les publicacions científiques o formals i divulgatives de 

l’OBSAM dins el present any, més enllà dels informes anuals esmentats a l’apartat 2. A 

continuació, es fa una relació d’articles, llibres científics publicats i llibres divulgatius en paper 

o en digital. Inclou tan els treballs propis, com treballs en col·laboració o de tercers on 

l’OBSAM ha aportat dades o se li fa referència. 

 

Garcia-Febrero, Ò., Herrando, S., Anton, M., Baltà, O., Méndez, X. i Julià, L. 2018. 

Està afectant el canvi climàtic a les poblacions d'aus a Menorca? Boll. Soc. Hist. Nat. 

Balears, 61: 121-140. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).  

García-Febrero, O., Canals, A. 2018. Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. 

Observatori Socioambiental de Menorca. Institut Menorquí d’Estudis. Fundació 

Biodiversitat del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. D.L. ME 

801-2018. 

 

  

Català: 

https://docs.google.com/file/d/1T7nSnjevF051H2Fw57fsINXii3xjKVHy/preview?rm=minimal 

Castellà:https://docs.google.com/file/d/1sxfh9fENZbcSEj8k1o5tKOe3KxpZHryc/preview?rm=

minimal 

https://docs.google.com/file/d/1T7nSnjevF051H2Fw57fsINXii3xjKVHy/preview?rm=minimal
https://docs.google.com/file/d/1sxfh9fENZbcSEj8k1o5tKOe3KxpZHryc/preview?rm=minimal
https://docs.google.com/file/d/1sxfh9fENZbcSEj8k1o5tKOe3KxpZHryc/preview?rm=minimal
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Fraga, P., Mascaró., Carreras, D., Seoane, M., Pallicer, C. 2018. Les plantes, els sòls i 

l’home: la flora i les activitats antròpiques en una geologia canviant. In: Rodríguez, A., 

Pons, G. X., De Pablo, F. (eds.). Guia de geologia de Menorca. Itineraris naturals i 

culturals. Consell Insular de Menorca. Agència Menorca Reserva de Biosfera. Institut 

Menorquí d’Estudis. Col·lecció Menorca Reserva de Biosfera, 6. Menorca. ISBN: 978-

84-935848-5-6. D.L. ME 570-2018. 248 pp. 

Carreras, D., Cardona, J., Salort., Giménez, J. 2018. Son Boter: gènesis i evolució del 

barranc i relació d’aquest amb les seves poblacions al llarg de la història. In: 

Rodríguez, A., Pons, G. X., De Pablo, F. (eds.). Guia de geologia de Menorca. Itineraris 

naturals i culturals. Consell Insular de Menorca. Agència Menorca Reserva de Biosfera. 

Institut Menorquí d’Estudis. Col·lecció Menorca Reserva de Biosfera, 6. Menorca. ISBN: 

978-84-935848-5-6. D.L. ME 570-2018. 248 pp. 

 

  

 

Llibre disponible al portal de venda de llibres en línia de l’IME http://llibres.ime.cat/ 

 

 

http://llibres.ime.cat/
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Marsinyach, E., Cefalì, M.E., Movilla, J., Bagur, M., Bolado, I. i García, O. 2018. Dades 

preliminars de l’avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca sobre 

fondo roca a aigües costaneres de Menorca. In: Pons, G.X., del Valle, L., Vicens, D., 

Pinya, S., McMinn, M. i Pomar, F. (eds.). Llibre de ponències i resums de les VII 

Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. 41-44. Societat d’Història Natural de 

les Balears (SHNB) – Universitat de les Illes Balears (UIB). ISBN. 978-84-09-06632-2.  

Garcia-Febrero, Ó., Carreras, D., Gomis, D., Jansà, A., Anton, M., Baltà, O., 

Stefanescu, C., Colom, P., Escandell, R., Catchot, S., Méndez, X. i Julia, L. 

2018. Està afectant el canvi climàtic a la biodiversitat a Menorca? In: Pons, G.X., del 

Valle, L., Vicens, D., Pinya, S., McMinn, M. i Pomar, F. (eds.). Llibre de ponències i 

resums de les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. 41-44. Societat 

d’Història Natural de les Balears (SHNB) – Universitat de les Illes Balears (UIB). ISBN. 

978-84-09-06632-2.  

Carreras, D. i Franquesa, A. 2018. Mapa de cobertes i usos de sòl de Menorca. 3ra 

generació - COBUS 2015. In: Pons, G.X., del Valle, L., Vicens, D., Pinya, S., McMinn, 

M. i Pomar, F. (eds.). Llibre de ponències i resums de les VII Jornades de Medi 

Ambient de les Illes Balears. 41-44. Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) 

– Universitat de les Illes Balears (UIB). ISBN. 978-84-09-06632-2. 

Martín-Prieto, J.Á., Almaraz, A., Pons, G.X. i Carreras, D. 2018. Evolución histórica de la 

línea de costa de playas y calas de Menorca (Illes Balears): 1956-2015. In: Pons, 

G.X., del Valle, L., Vicens, D., Pinya, S., McMinn, M. i Pomar, F. (eds.). Llibre de 

ponències i resums de les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. 41-44. 

Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB) – Universitat de les Illes Balears 

(UIB). ISBN. 978-84-09-06632-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibre disponible a https://t.co/Ye43QLqEra  

https://t.co/Ye43QLqEra
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Ares, J., Carreras, D., Cardona, E., Estaún, I. 2018. Developments and achievements of 

the Work Plan for the WNICBR presented in Lima. In: The 7th Meeting of the World Network 

of Island and Coastal Biosphere Reserves. Desirable Action Plan of the Network of Island and 

Coastal Biosphere Reserves. MAB Program – UNESCO, Jeju Special Self-Governing Province, 

Jeju Secretariat of WNICBR, Jeju World Heritage Center. Jeju Island. 
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6       
FORMACIÓ 
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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: 

• Formació en tècniques de censos de peixos dels tècnics de l’OBSAM amb la Dra. Olga 

Reñones del COB-IEO. 

 

• Formació per a tècnics i voluntaris de l’OBSAM en quantificació de la densitat i 

cobertura de posidònia de cara a la campanya 2018 per part d’Eva Marsinyach.  
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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 2018: 

MICRO 2018: Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions.  

Congrés internacional sobre la problemàtica ambiental i les repercussions dels 

microplàstics. Organitzat per part del Cabildo de Lanzarote (Reserva de la Biosfera), que 

va acollir les jornades, entre d’altres entitats. Eva Marsinyach va participar en la reunió de 

treball proposada pels organitzadors del congrés per discutir i proposar projectes futur 

entre les dues reserves de biosfera.  

Lloc i data: del 19 al 23 de novembre a Lanzarote. 

Visita de treball de representants del Cabildo de Lanzarote: 

David Carreras, director de l’OBSAM, junt amb Josefina Salord, coordinadora científica,  

Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura i president de l'IME, i Javier Ares, president de 

l’Agència Menorca Reserva de Biosfera van rebre els representants de Lanzarote en la 

visita a Menorca en motiu de la diada de Menorca i l’inici d’un any d’actes i celebracions 

conjuntes pels 25 anys de les Reserves de Biosfera.  

Lloc i data: 16-18 de gener a Menorca 

 

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 els medis per desenvolupar la 

seva col·laboració. 

El gruix de la col·laboració de l’OBSAM en la formació universitària es desenvolupa amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears, amb les quals es 

tenen signats convenis permanents per acollir estudiants en pràctiques externes de Grau o 

per desenvolupar el treball final de grau (TFG).  

• Col·laboració amb l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat 

Autònoma de Barcelona en la tesi doctoral Integrated scenarios for island economies 

in the context of climate change. Doctorand: Alejandro Marcos Valls. 

 

• Pràctiques externes del Grau de Ciències Ambientals de la UAB sobre l’evolució de les 

cobertes de sòl al litoral de Menorca. Posteriorment, el mateix estudiant ha iniciat el 

seu TFG en la mateixa línia d’investigació territorial, però en aquesta ocasió sobre 
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l’anàlisi de fluxos de canvi de l’ocupació del territori i les seves implicacions 

socioeconòmiques. Estudiant: Borja Gornés Moll.   

 

• Visita d’estudiants de l’assignatura de Vertebrats del Grau en Biologia de la Universitat 

de Salamanca. Durant el maig de 2018 es van impartir tallers d’aprenentatge en el 

camp dels censos de BMS i d’anellament d’aus a l’entorn del parc natural de s’Albufera 

des Grau.   

Els treballs que han realitzat els diferents estudiants al llarg dels anys es poden consultar a 

l’apartat web: https://www.obsam.cat/treballs-estudiants/ 

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).  

 

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. 

 

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: 

• III Jornada Menorquina. Natura i cultura en els 25 anys de Menorca 

Reserva de Biosfera, participació de David Carreras amb la ponències 

Experiències de desenvolupament sostenible a la Reserva de la Biosfera de 

Menorca. Organitza la Universitat Catalana d'Estiu. 

Lloc i data: 17 d’agost, Prada. 

 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED Balears): sessió 

de David Carreras La Red mundial de reservas de biosfera islas y zonas 

costeras: trabajo en red y retos compartidos en el curs de formació Reservas 

de Biosfera: Lugares para el desarrollo sostenible. 

Lloc i data: 16 de juny, Maó. 

 

https://www.obsam.cat/treballs-estudiants/
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7  
COMUNICACIÓ I 
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7.1 COMUNICACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Durant l’any 2018 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, que abasten la premsa, la radio i la televisió tan insular com autonòmica. Per 

oferir una dada, podem dir que l’OBSAM ha generat o ha estat citat en un mínim de 30 

notícies de premsa escrita. Pel que fa a les noticies a mitjans audiovisuals com ara IB3 

televisió, la dada és d’11 notícies l’any 2018, i a la radio, vuit entrevistes. També, comentar 

que esporàdicament s’ha col·laborat amb les revistes locals dels pobles per generar 

reportatges sobre temes específics i amb una nova edició de Balears Salvatge amb 

entrevistes a diferents tècnics col·laboradors de l’OBSAM.  

7.1.1 RÀDIO 

 

✓ IB3 radio: 

04/02/2018 David Carreras i Antoni Juaneda sobre Agroxerxa i Fra Roger al programa La 

Gran Vida. Àudio: https://goo.gl/XH7aKr 

 

✓ SER  

23-05-18: David Carreras – Difusió del Congrés Mundial de la Xarxa de Reserves de Biosfera 

Illes i Zones Costaneres. 

23-07-18: David Carreras – Difusió dels Diàlegs davall s’aigua de reclutament de peixos. 

17-10-18 SER: Eva Marsinyach - Difusió de les jornades sobre els 25 anys de la Reserva de 

Biosfera 

14-11-18 SER: Eva Marsinyach - Conclusions de les jornades sobre els 25 anys de la Reserva 

de Biosfera 

 

✓ ONDA CERO 

03-10-18: David Carreras – Enquesta de percepció ciutadana sobre la Reserva de Biosfera 

08-10-18: David Carreras – Difusió de les jornades sobre els 25 anys de la Reserva de 

Biosfera 

19-11-18: David Carreras - Conclusions de les jornades sobre els 25 anys de la Reserva de 

Biosfera 

 

 

 

https://goo.gl/XH7aKr
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7.1.2 TELEVISIÓ 

✓ Notícies 

04/02/2018: Entrevista a David Carreras i a Antoni Juaneda sobre Agroxerxa i Fra Roger al 

programa La Gran Vida, d’IB3 Ràdio. Àudio: https://goo.gl/XH7aKr 

28/03/2018: Noticia sobre el projecte Bioclima. Entrevistes als investigadors col·laboradors 

del projecte. https://youtu.be/bFdjO_QW8Fw 

03/05/2018: Recull de fotografies d'invertebrats marins de l'Obsam al programa d'IB3 TV 

Méteo, temps i natura (a partir del minut 17). https://ib3.org/carta?id=bf5d0cfd-78c7-4318-

81ed-6426c5c0aad8&type=TV&t=1020&f=1270 

27/06/2018: Notícia sobre el projecte d’avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la 

pesca: «Obsam cerca quins són els peixos més vulnerables a la pesca» 

https://youtu.be/Sp9wzcnZ7B8 

31/07/2018: Notícia sobre la presentació dels projectes finançats per part de la Fundació per 

a la preservació de Menorca. Imatges de la presentació dels projectes executats per l’OBSAM. 

https://goo.gl/jF3V95 

01/08/2018: Entrevista a Eva Marsinyach sobre l’estat dels alguers de Posidonia oceanica. 

«Se cerquen voluntaris per comptar vaixells ancorats a la posidònia de Menorca». 

https://youtu.be/Yvzs1z_kiEQ 

07/08/2018: «Els científics estan desconcertats per l’inusual increment de papallones a 

Menorca A la resta de la Mediterrània, la seva presència és cada vegada més escassa» 

https://youtu.be/qyRjqJOUH38 

09/09/2018: Entrevista a Òscar Garcia, entre d’altres, sobre el canvi climàtic i els resultats 

del projecte bioclima https://youtu.be/9Mesdwiul28 

09/10/2018: Entrevista a David Carreras sobre el projecte de cobertes i usos del sòl 

https://ib3.org/el-camp-menorqui-canvia-de-fesomia-pero-no-sabandona 

10/11/2018: Notícia i entrevista a David Carreras sobre les Jornades Científiques sobre els 25 

anys de la Reserva de Biosfera. https://youtu.be/sXcS4z3nNyU 

12/11/2018: Notícia i entrevista a Eva Marsinyach sobre la cartografia existent sobre 

Posidonia oceanica. https://goo.gl/iZJAxh 

✓ Documentals 

 

Nova temporada de la sèrie documental Balears Salvatge on hi han participat tècnics i 

col·laboradors de l’OBSAM. Aquests documentals estan dirigits per Toni Escandell de 

Paleàrtica films per a IB3. Enllaç als documentals: https://goo.gl/fe7KVU 

Dates de les estrenes i nom dels documentals: 

18/06/2018: Mossegant l’arena, amb entrevista a Eva Marsinyach. 

29/09/2018: L’or vivent, amb entrevista a Marta Sales.  

06/10/2018: Un valent al descobert, amb entrevista a Òscar García.  

https://goo.gl/iZJAxh
https://goo.gl/fe7KVU
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7.1.3 PREMSA ESCRITA 

 

Diaris digitals nacionals: 

✓ El diario / EFE verde: 21/11/2018 Plásticos en el pescado, la sal, el agua... la 

amenaza que exige actuar ya.  

El diario https://www.efeverde.com/noticias/plasticos-pescado-sal-agua/ 

EFE verde https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Plasticos-pescado-

amenaza-exige-actuar_0_838166416.html 

✓ 20 minutos: 21.11.2018 ¿Comemos y bebemos plástico? Micro 2018, la conferencia 

que por segundo año reúne en Lanzarote a los principales grupos científicos del 

mundo involucrados en esta materia. La mayor parte del plástico no se degrada 

nunca. Solo se fragmenta en trozos más y más pequeños. Crean una bolsa de plástico 

que se disuelve en agua y no contamina.  

 

Diari locals:  

✓ Iris: 05/03/2018 Les cobertes naturals de boscos, basses i costa perden 360 

hectàrees en 13 anys.  

02/08/2018 REPORTATGES. Invertebrats marins, alguns dels més curiosos habitants 

de les aigües menorquines 

  
 

https://www.efeverde.com/noticias/plasticos-pescado-sal-agua/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Plasticos-pescado-amenaza-exige-actuar_0_838166416.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Plasticos-pescado-amenaza-exige-actuar_0_838166416.html
https://www.20minutos.es/noticia/3497157/0/comemos-plasticos/
https://www.eliris.cat/2018/03/02/cobertes-naturals-boscos-basses-costa-perden-360-hectarees-13-anys/
https://www.eliris.cat/2018/03/02/cobertes-naturals-boscos-basses-costa-perden-360-hectarees-13-anys/
https://www.eliris.cat/2018/08/02/invertebrats-marins-alguns-dels-mes-curiosos-habitants-de-les-aigues-menorquines/
https://www.eliris.cat/2018/08/02/invertebrats-marins-alguns-dels-mes-curiosos-habitants-de-les-aigues-menorquines/
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✓ Diari Menorca en paper:  

30/07/18 Les aliades de la Biosfera 

01/09/18 Sunseeker inicia en Menorca su apuesta ambiental 

26/09/18 El IME busca propuestas de futuro para mejorar la Reserva 

12/11/18 82 km2 de pulmón submarino 

11/11/18 El IME alerta: no hay avances prácticos en los grandes retos de la 

sostenibilidad 

27/11/18 L’eternitat dels plàstics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ime.cat/Documents/Documents/14358doc4.pdf
http://www.ime.cat/Documents/Documents/14364doc4.pdf
http://www.ime.cat/Documents/Documents/14599doc4.pdf
http://www.ime.cat/Documents/Documents/14734doc4.pdf
http://www.ime.cat/Documents/Documents/14734doc4.pdf
http://www.ime.cat/Documents/Documents/14762doc4.pdf
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✓ Diari Menorca digital: https://www.menorca.info/ 

 

DATA TÍTOL NOTÍCIA IMATGE 

20-01-2018 El cierre del parking ilegal de 

Macarella dobla el espacio 

disponible por bañista 

 

 
29-01-2018 Más del 40 % del agua que 

se puede extraer del 

subsuelo no se controla 

 
03-02-2018 Preocupante envejecimiento 

y baja natalidad en Menorca 

 

04-02-2018 Evolución demográfica y 

desarrollo sostenible en 

Menorca 

 

05-02-2018 La esperanza de vida de los 

hombres menorquines crece 

cuatro años en una década 

 
14-02-2018 El sector primario de la Isla 

mira al turismo extranjero 

para vender más 

 
28-02-2018 Menorca ha recuperado 23 

hectáreas de superficie 

agraria al año durante la 

crisis 

 
29-03-2018 La mejora económica anima 

el consumo a pesar de la 

precariedad de los contratos 

 
18-03-2018 Impulsan la Fundación para 

la Preservación de Menorca 

 

 
 29-03-2018 Los riesgos de convertir 

Menorca en un destino 

turístico caro 

 

https://www.menorca.info/
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/01/20/621177/cierre-del-parking-ilegal-macarella-dobla-espacio-disponible-por-banista.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/01/20/621177/cierre-del-parking-ilegal-macarella-dobla-espacio-disponible-por-banista.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/01/20/621177/cierre-del-parking-ilegal-macarella-dobla-espacio-disponible-por-banista.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/01/29/621801/mas-del-del-agua-puede-extraer-del-subsuelo-controla.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/01/29/621801/mas-del-del-agua-puede-extraer-del-subsuelo-controla.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/01/29/621801/mas-del-del-agua-puede-extraer-del-subsuelo-controla.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/02/03/622135/preocupante-envejecimiento-baja-natalidad-menorca.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/02/03/622135/preocupante-envejecimiento-baja-natalidad-menorca.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/02/04/622185/evolucion-demografica-desarrollo-sostenible-menorca.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/02/04/622185/evolucion-demografica-desarrollo-sostenible-menorca.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/02/04/622185/evolucion-demografica-desarrollo-sostenible-menorca.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/05/622325/esperanza-vida-hombres-menorquines-crece-cuatro-anos-decada.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/05/622325/esperanza-vida-hombres-menorquines-crece-cuatro-anos-decada.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/05/622325/esperanza-vida-hombres-menorquines-crece-cuatro-anos-decada.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/14/622935/sector-primario-isla-mira-turismo-extranjero-para-vender-mas.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/14/622935/sector-primario-isla-mira-turismo-extranjero-para-vender-mas.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/14/622935/sector-primario-isla-mira-turismo-extranjero-para-vender-mas.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/28/623899/menorca-recuperado-hectareas-superficie-agraria-ano-durante-crisis.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/28/623899/menorca-recuperado-hectareas-superficie-agraria-ano-durante-crisis.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/28/623899/menorca-recuperado-hectareas-superficie-agraria-ano-durante-crisis.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/02/28/623899/menorca-recuperado-hectareas-superficie-agraria-ano-durante-crisis.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/03/29/626121/mejora-economica-anima-consumo-pesar-precariedad-contratos.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/03/29/626121/mejora-economica-anima-consumo-pesar-precariedad-contratos.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/03/29/626121/mejora-economica-anima-consumo-pesar-precariedad-contratos.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/03/18/625253/ben-goldsmith-impulsa-fundacion-para-preservacion-menorca.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/03/18/625253/ben-goldsmith-impulsa-fundacion-para-preservacion-menorca.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/03/29/626107/riesgos-convertir-menorca-destino-turistico-caro.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/03/29/626107/riesgos-convertir-menorca-destino-turistico-caro.html
https://www.menorca.info/opinion/editorial/2018/03/29/626107/riesgos-convertir-menorca-destino-turistico-caro.html
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DATA TÍTOL NOTÍCIA IMATGE 

02-05-2018 Baja la calidad de las aguas 

de baño de las playas 

urbanas de Ciutadella 

 
08-06-2018 Cuando no se puede  

01-08-2018 La carretera general bate el 

récord histórico de tráfico en 

un mes de junio 

 
06-08-2018 La venta de coches repunta 

un 13 por ciento tras años 

con el sector bajo mínimos 

 
19-08-2018 Menorca se ha urbanizado un 

15 % más durante la 

vigencia del Plan Territorial 

 

05-09-2018 El cambio climático afecta 

más a la Isla: las 

temperaturas suben el doble 

que la media 

 
27-09-2018 El Govern entrega los 

Premios de Turismo 2018 

durante la III Nit del Turisme 

celebrada en Eivissa 

 
15-10-2018 La exclusión residencial 

afecta en Menorca a cerca de 

600 personas 

 

  
22-10-2018 Arrancan las jornadas sobre 

los 25 años de Reserva de 

Biosfera 

 
09-11-2018 229 familias menorquinas 

perdieron su casa en 2017 

 

 

https://www.menorca.info/menorca/local/2018/05/02/628557/baja-calidad-aguas-bano-playas-urbanas-ciutadella.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/05/02/628557/baja-calidad-aguas-bano-playas-urbanas-ciutadella.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/05/02/628557/baja-calidad-aguas-bano-playas-urbanas-ciutadella.html
https://www.menorca.info/balears/economico/2018/06/08/631713/cuando-puede.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/01/635623/carretera-general-bate-record-historico-trafico-mes-junio.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/01/635623/carretera-general-bate-record-historico-trafico-mes-junio.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/01/635623/carretera-general-bate-record-historico-trafico-mes-junio.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/06/635979/venta-coches-repunta-tras-anos-sector-bajo-minimos.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/06/635979/venta-coches-repunta-tras-anos-sector-bajo-minimos.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/06/635979/venta-coches-repunta-tras-anos-sector-bajo-minimos.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/19/636813/menorca-urbanizado-mas-durante-vigencia-del-plan-territorial.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/19/636813/menorca-urbanizado-mas-durante-vigencia-del-plan-territorial.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/08/19/636813/menorca-urbanizado-mas-durante-vigencia-del-plan-territorial.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/09/05/637985/cambio-climatico-afecta-mas-isla-temperaturas-suben-doble-media.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/09/05/637985/cambio-climatico-afecta-mas-isla-temperaturas-suben-doble-media.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/09/05/637985/cambio-climatico-afecta-mas-isla-temperaturas-suben-doble-media.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/09/05/637985/cambio-climatico-afecta-mas-isla-temperaturas-suben-doble-media.html
https://www.menorca.info/balears/noticias/2018/09/27/639639/govern-entrega-premios-turismo-2018-durante-iii-nit-del-turisme-celebrada-ibiza.html
https://www.menorca.info/balears/noticias/2018/09/27/639639/govern-entrega-premios-turismo-2018-durante-iii-nit-del-turisme-celebrada-ibiza.html
https://www.menorca.info/balears/noticias/2018/09/27/639639/govern-entrega-premios-turismo-2018-durante-iii-nit-del-turisme-celebrada-ibiza.html
https://www.menorca.info/balears/noticias/2018/09/27/639639/govern-entrega-premios-turismo-2018-durante-iii-nit-del-turisme-celebrada-ibiza.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/10/15/640803/exclusion-residencial-afecta-menorca-cerca-600-personas.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/10/15/640803/exclusion-residencial-afecta-menorca-cerca-600-personas.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/10/15/640803/exclusion-residencial-afecta-menorca-cerca-600-personas.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/10/22/641379/arrancan-jornadas-sobre-anos-reserva-biosfera.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/10/22/641379/arrancan-jornadas-sobre-anos-reserva-biosfera.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/10/22/641379/arrancan-jornadas-sobre-anos-reserva-biosfera.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/11/09/642709/229-familias-menorquinas-perdieron-casa-2017.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2018/11/09/642709/229-familias-menorquinas-perdieron-casa-2017.html
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8.1.4 XARXES SOCIALS PRÒPIES 

L’obsam utilitza per a la difusió de noticies d’interès, a part de la pàgina web 

(obsam.cat),diferents xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram.  

 

  @obsamime 

La pàgina de Facebook de l’OBSAM ha augmentat 

el seu número de seguidors respecte l’any 2017 

en un 11,9%, passant de 770 a 884 seguidors. El 

total de publicacions del 2018 ha estat de 290 i, 

la publicació més vista està relacionada amb 

l’aprovació de la convocatòria pública de 

subvencions per al foment d’instal·lacions 

d’energia solar fotovoltaica del Govern de les Illes 

Balears (publicada el dia 7 d’agost) que va arribar 

a quasi 4.000 persones. 

 

 @ImeObsam 

Quant al Twitter, de l’any 2017 al 2018 ha crescut 

un 25,3% el seu nombre de seguidors, amb un 

total de 555 actualment. El total de twits ha estat 

de 87 i el twit amb més impressions va ser al mes 

d’octubre sobre la presentació de la nova web de 

les jornades sobre els 25 anys de la Reserva de 

Biosfera (jornadesrb.ime.cat). 

 

 @imeobsam 

El darrer perfil social que s’ha creat des de 

l’OBSAM va ser el d’Instagram al mes d’octubre 

de 2018. Al llarg dels tres mesos que ha estat 

activa, s’han creat 37 posts i es compta amb 114 

seguidors. 
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7.2 ACTUALITATS AMBIENTALS 

Durant el 2018 s’han publicat a l’espai web de l’OBSAM un total de 9 actualitats ambientals, 

és a dir petites notes informatives sobre treballs realitzats per l’OBSAM o aspectes rellevants 

de l’actualitat socioambiental de l’illa. 

✓ Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de 

Menorca 

✓ Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera 

✓ Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment 

✓ Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions 

conjuntes 

✓ Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat 

✓ Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca 

✓ II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i 

difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera 

de Menorca 

✓ Nou sistema d’indicadors de benestar social 

✓ Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl 

 

7.3 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, a l’apartat de Laboratori del Paisatge i a 

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.  

Enguany també s’ha creat una nova  pàgina web (jornadesrb.ime.cat) per donar cobertura a 

les ‘Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca’, que s’ha dissenyat 

perquè pugui ser aprofitada per a les edicions futures, atès que aquestes jornades es 

repeteixen cada cinc anys. 

A continuació es mostra l’evolució de les estadístiques de visita pels diferents sites 

(Estadístiques segons Google Analytics):  

Pàgina  principal: https://www.obsam.cat/ 

 VISITES 
PÀGINES 

VISITADES 
PÀGINES 

VISTES/VISITA 
TEMPS MITJÀ AL 
LLOC WEB (MIN) 

2015 7.159 19.120 2,67 2:54 
2016 9.193 22.082 2,4 2:25 
2017 8.176 22.936 2,81 2:57 
2018 9.570 23.954 2,5 2:32 

https://www.obsam.cat/conclusions-i-clausura-de-les-jornades-sobre-els-25-anys-de-la-reserva-de-biosfera-de-menorca/
https://www.obsam.cat/conclusions-i-clausura-de-les-jornades-sobre-els-25-anys-de-la-reserva-de-biosfera-de-menorca/
https://www.obsam.cat/enquesta-de-percepcio-ciutadana-sobre-els-25-anys-de-reserva-de-biosfera/
https://www.obsam.cat/enquesta-de-percepcio-ciutadana-sobre-els-25-anys-de-reserva-de-biosfera/
https://www.obsam.cat/canvi-climatic-a-menorca-efectes-en-la-biodiversitat-pla-de-seguiment/
https://www.obsam.cat/canvi-climatic-a-menorca-efectes-en-la-biodiversitat-pla-de-seguiment/
https://www.obsam.cat/canvi-climatic-a-menorca-efectes-en-la-biodiversitat-document-tecnic-de-conclusions-conjuntes/
https://www.obsam.cat/canvi-climatic-a-menorca-efectes-en-la-biodiversitat-document-tecnic-de-conclusions-conjuntes/
https://www.obsam.cat/canvi-climatic-a-menorca-efectes-en-la-biodiversitat/
https://www.obsam.cat/canvi-climatic-a-menorca-efectes-en-la-biodiversitat/
https://www.obsam.cat/3473-2/
https://www.obsam.cat/3473-2/
https://www.obsam.cat/ii-segona-jornada-tecnica-bioclima-menorca-2017-2018-coneixement-capacitacio-i-difusio-dels-efectes-del-canvi-climatic-sobre-la-biodiversitat-a-la-reserva-de-la-biosfera-de-menorca/
https://www.obsam.cat/ii-segona-jornada-tecnica-bioclima-menorca-2017-2018-coneixement-capacitacio-i-difusio-dels-efectes-del-canvi-climatic-sobre-la-biodiversitat-a-la-reserva-de-la-biosfera-de-menorca/
https://www.obsam.cat/ii-segona-jornada-tecnica-bioclima-menorca-2017-2018-coneixement-capacitacio-i-difusio-dels-efectes-del-canvi-climatic-sobre-la-biodiversitat-a-la-reserva-de-la-biosfera-de-menorca/
https://www.obsam.cat/ii-segona-jornada-tecnica-bioclima-menorca-2017-2018-coneixement-capacitacio-i-difusio-dels-efectes-del-canvi-climatic-sobre-la-biodiversitat-a-la-reserva-de-la-biosfera-de-menorca/
https://www.obsam.cat/nou-sistema-dindicadors-de-benestar-social/
https://www.obsam.cat/nou-sistema-dindicadors-de-benestar-social/
https://www.obsam.cat/actualitzacio-2015-del-mapa-de-cobertes-i-usos-de-sol/
https://www.obsam.cat/actualitzacio-2015-del-mapa-de-cobertes-i-usos-de-sol/
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Laboratori del Paisatge: http://paisatge.obsam.cat/ 

 VISITES PÀGINES VISITADES 
PÀGINES 
VISTES/VISITA 

TEMPS MITJÀ AL 
LLOC WEB (MIN) 

2015 2.523 4.254 1,69 1:39 

2016 1.807 3.000 1,66 1:17 

2017 1.149 2.073 1,8 1:51 

2018 1.207 1.983 1,64 1:21 

 

Turisme Natural: http://turismenatural.obsam.cat/ 

 VISITES PÀGINES VISITADES 
PÀGINES 
VISTES/VISITA 

TEMPS MITJÀ AL 
LLOC WEB (MIN) 

2015 648 3.419 5,28 3:12 

2016 586 1.976 3,37 1:44 

2017 558 1.931 3,46 2:33 

2018 838 2.033 2,43 2:01 

      

En conjunt dona un total de 11.615 visites i 27.970 pàgines vistes durant l’any 

2018. Aquestes xifres donen una mitjana de 32 visites/dia i 76 pàgines vistes/dia. El nombre 

de visites a les pàgines web havien disminuït durant l’any 2017 però s’han recuperat en el 

darrer any. Cal dir, que s’ha estat treballant en el disseny i el format d’una nova web per 

l’OBSAM que es té previst activar durant l’any 2019 i que contribueixi a millorar la navegació 

i la recerca d’informació dins la web. 

 

La web d’Agroxerxa ha assolit una mitjana de 2.640 visites mensuals i 637 seguidors al 

Facebook dins el 2018 (https://www.facebook.com/agroxerxa).  

Agroxerxa: agroxerxa.menorca.es  

(Estadístiques segons el propi servidor) 

 

 

Les estadístiques generals de seguiment en webs i xarxes socials les qualificam de força 

bones, ja que s’ha augmentat el nombre de nous usuaris i seguidors respecte el 2017.  

En aquesta valoració s’hi hauries d’afegir les visites a la IDE Menorca per consultar mapes de 

l’OBSAM. 

 

 

 

 
VISITES VISITES/MES 

2016 20.294 1.691 

2017 22.954 1.913 

2018 29.038 2.640 

https://www.facebook.com/agroxerxa
http://agroxerxa.menorca.es/
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7.4 CONSULTES REALITZADES PER ENTITATS I PARTICULARS 

 

Durant l’any 2018 s’han atès més d’un centenar de 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 es mostren de forma esquemàtica algunes de les 

entitats, empreses o particulars que han realitzat consultes i el tipus d’informació sol·licitada: 

DATA 
QUI FA LA 
CONSULTA 
(ENTITAT) 

TIPUS DE CONSULTA FINALITAT DE LA CONSULTA 

19/01/2018 Diari Menorca Contrast informació de les dades 
d'usuaris de platges de Menorca 
publicades per l'OBSAM (Indicador 
bàsic) 

Possible publicació d'una notícia 

30/01/2018 CIM Sol·licitud de dades del padró a 1 gen 
2017, per municipis, sexe i edat any per 
any  

Enviar a IES Cap de Llevant per 
TAFE 

22/01/2018 Diari Menorca Contrast informació de les dades de 
concessions de pous publicades per 
l'OBSAM (Indicador bàsic) 

Possible publicació d'una notícia 

06/02/2018 CIM Consulta sobre l'existència o no de 
dades d'evolució del preu del lloguer, 
anteriorment consulta sobre la població 
de fet a nivell inframunicipal 

Per a gestió.  
No es disposa de dades prou 
concretes per aquestes dues 
consultes 

02/03/2018 DEM Menorca - 
IME 

Consulta de dades primàries sobre 
l'antiguitat dels habitatges de Menorca. 
Indicador bàsic VI.g.4 

DEM Menorca 

06/03/2018 CIM: Comunitat 
d'Usuaris 
d'Aigua 

Dades primàries d'extracció aigua – 
Recursos hídrics 

Establir quotes per al consum de 
l’aigua, en funció del volum 
extret 

20/03/2018 DEM Menorca - 
IME 

Dades primàries per a fer el gràfic de 
pressió humana diària 1996-2015 i per 
fer el diagrama ombrotèrmic de 
Menorca 1979-2008 

DEM Menorca 

10/04/2018 Particular a 
través de 
l'ajuntament 
des Mercadal 

Dades meteorològiques de dies puntuals 
del mes de març. Resposta: 
Assessorament de com obtenir les dades 
oficials a AEMET. 

Gestió d'una assegurança per 
desperfectes en un habitatge 

20/04/2018 IB3 Dades del nombre de vehicles de 
lloguer, parc de vehicles 

notícia 

03/08/2018 Diari Menorca Estat de conservació de les praderies de 
posidònia 

notícia 

03/09/2018 Estudiant  Entrevista estat posidonia a Menorca Treball de recerca de batxillerat 
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Tel. 971 35 15 00 

Fax. 971 35 16 42 
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