
   

 

Totes les sessions són obertes al públic. Les 

persones interessades a rebre un certificat 

d’assistència es poden inscriure a través de la 

web:  

 jornadesrb.ime.cat 
 

 

 

 

Les entitats i els particulars interessats a fer-

nos arribar la seva visió sobre el futur de la 

Reserva de Biosfera, podran participar 

mitjançant un pòster explicatiu. Podreu 

trobar les instruccions a la web. 

El programa complet i actualitzat de les 

jornades també es podrà consultar a través 

de la web, així com els resums de les 

ponències. 

 

Per a més informació: 

Institut Menorquí d’Estudis 

Camí des Castell, 28. Maó 

Tel. 971351500 

c.e.: jornades25rb@gmail.com 
 

#jornadesbiosfera25 #mirantcapalfutur 

 

 

Des de 1989 l’IME ha organitzat cada 5 anys 

unes jornades científiques dedicades a valorar 

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

En aquesta ocasió, ens proposem anar més 
enllà de realitzar una revisió de la situació 
actual i volem entrar a discutir punts clau per 
a la sostenibilitat en un futur immediat, 
alhora que proposar solucions factibles a curt 
i mig termini.  

Les jornades s’han organitzat en 5 blocs 
temàtics i 3 sessions especials, on es plante-
gen qüestions específiques per a cada àrea de 
coneixement i gestió. 

Mirant cap al futur! 

Jornades 

mailto:jornades25rb@gmail.com


      

Dilluns, 22 d’octubre de 2018, CIM 

16.30 h. Inauguració de les Jornades  

17.00 h.  Conferència inaugural  

17.45 h. BLOC 1 – ECONOMIA i TURISME 

Poden ser les iniciatives d'economia circular una 
solució vàlida per a Menorca? Noves 
oportunitats d'activitats econòmiques per a 
Menorca. Com podem créixer sense hipotecar el 
futur?  

Ponències, preguntes i debat entre els assistents 
 

19.30 h. Taula rodona: Quin és el futur dels 
sectors econòmics de Menorca? 

 
Dimarts, 23 d’octubre de 2018, IME 

17.00 h. BLOC 2 – VECTORS AMBIENTALS: 
AIGUA, ENERGIA, RESIDUS i MOBILITAT 

Com podem ser més autosuficients? És 
l’autosuficiència una mesura de sostenibilitat? 
Com podem reduir les externalitats negatives del 
model econòmic de Menorca? 

Ponències, preguntes i debat entre els assistents 
 
19.30 h. Taula rodona: Com podem tancar els 
cicles dels recursos a Menorca i avançar cap a 
una economia circular? 

 
Dimecres, 24 d’octubre de 2018, IME 

17.00 h. BLOC 3 – TERRITORI i BIODIVERSITAT 

Prioritats de conservació i gestió amb recursos 
limitats? Com passar de la protecció damunt 
 

 
paper a la conservació efectiva? Com podem 
millorar la coordinació en matèria de biodiversitat 
i territori entre Menorca i les Balears? 
 
Ponències, preguntes i debat entre els assistents 
 
19.35 h. Taula rodona: Com podem millorar la 
coordinació en matèria de biodiversitat i territori 
entre Menorca i les Balears? 

 
 Dijous, 25 d’octubre de 2018, Seminari 

17.00 h. BLOC 4 – PAISATGE i PATRIMONI 
CULTURAL  

Pros i contres de la gestió pública versus la privada 
tutelada del patrimoni. Quin paper hauria de jugar 
el patrimoni cultural dins la promoció turística? 
Sap la societat menorquina mirar-se en el 
patrimoni cultural i extreure'n la creativitat per al 
futur? 
 
Ponències, preguntes i debat entre els assistents 
 
19.30 h. Taula rodona: És desitjable o beneficiós 
donar un nou ús al patrimoni per assolir la seva 
conservació? 
 

Divendres, 26 d’octubre de 2018, Seminari 

17.00 h. BLOC 5 – BENESTAR SOCIAL 

Com podem avançar en creixement econòmic i 
benestar social de forma equivalent? Les 
perspectives de salut i benestar social són millors 
a Menorca que en altres territoris propers? Quin 
és el futur dels joves a Menorca? 

 
 

 
Ponències, preguntes i debat entre els assistents 
 
19.30 h. Taula rodona: Quins són els riscos reals 
d’exclusió social i residencial a Menorca? 

 
Dijous, 25 d’octubre de 2018, CCM Es Mercadal 

9.00 h. BLOC 6 – JORNADA DELS MUNICIPIS 

Com es poden implicar els pobles i municipis en la 
Reserva de Biosfera? Com es pot augmentar el seu 
paper? 

Ponències de representants de cada municipi, 
preguntes i debat entre els assistents 

 

Dissabte, 27 d’octubre  de 2018, Alforí de Dalt 

9.30 h. BLOC 7 – SORTIDA guiada a Alforí de Dalt. 

Xerrades sobre patrimoni etnològic, flora, gestió 
forestal, educació ambiental i turisme actiu 

 

Dissabte, 10 de novembre  de 2018, Llatzeret 

9.00 h. BLOC 8 – CONCLUSIONS i CLAUSURA 

Visita guiada a Llatzeret 

10.00 h. Revisió de les conclusions de les jornades 
dels 20 anys i lectura de les conclusions de les 
Jornades dels 25 anys 

Clausura de les jornades 

Actuació musical i aperitiu  


