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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
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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 Medi Ambient i
Reserva de Biosfera. 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.

•

Sònia Estradé Niubó: llicenciada en ciències ambientals, 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.

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:
• Marina Bagur Bendito, graduada en
biologia
• Òscar Bagur Martínez, llicenciat en
filologia catalana
• Pau Balaguer Huguet, doctor en geografia
• Josep Calero Casasnovas, enginyer tècnic
agrícola
• Eva Cardona Pons, llicenciada en biologia
• Teresa Català Marquès, llicenciada en
matemàtiques
• Iván Fernández Rebollar, llicenciat en
ciències ambientals
• Andreu Florit Moll, llicenciat en sociologia
• Pere Fraga i Arguimbau, botànic
• Anna Gallofré de Lapuente, diplomada en
estadística
• Òscar Garcia Febrero, llicenciat en
biologia
• Julia Janer Barber, graduada en economia
• Marc Julià Vila, llicenciat en geografia

• Borja Pellejero Garriga, llicenciat en
sociologia
• Marta Pérez López, llicenciada en ciències
ambientals
• Maite
Pons
Gornés,
graduada
en
estadística
• Miguel
Ángel
Prieto,
llicenciat
en
geografia
• Roser Roman Rivas, llicenciada en
arquitectura
• Marta Sales Villalonga, doctora en
biologia
• David Serra Hidalgo, llicenciat en ciències
econòmiques
• Joana da Silva Mendes, doctora en
biologia
• Esther Soler Monzó, doctora en zoologia
• Julia Suárez Ramos, tècnica de disseny i
producció tridimensional

• Irene Ballestero Martinez alumna en pràctiques del Grau de Biologia de la Universitat de
Sevilla en programa de mobilitat a la Universitat de les Illes Balears.
• Aina Blanco-Magadan Salvà alumna en pràctiques del Màster en Biologia Marina,
Biodiversitat i Conservació de la Universitat de la Laguna.
• Abril Reynés Cardona i Miriam Sanchez de Paco alumnes en pràctiques del Grau de Ciències
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Eva Alonso Epelde i Claudia Fuentes Fernández alumes en pràctiques del Màster en
Estratègies i Tecnologies per al Desenvolupament de la Universitat Complutense de Madrid,
compartit amb la Universitat Politècnica de Madrid.
Finalment agrair l’ajut en diversos projectes a les següents persones: Naima Montes Moreda i
Josep Mercadal Benejam. En total durant l’any 2019 l’OBSAM ha mobilitzat directament a 34
persones.
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2
PROJECTES I
ESTUDIS

1

A continuació s’enumeren els projectes i estudis desenvolupats dins l’any 2019 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 Territorial i Turística per desenvolupar els
Indicadors de seguiment del Pla Territorial Insular (PTI) corresponents a l’any 2018.
• Acord amb el Departament d’Ordenació Territorial i Turística per desenvolupar el Sistema
d’indicadors turístics (SIT) corresponent a l’any 2018.
• Acord amb el Departament de Benestar Social i Família per al desenvolupament de:
o Sistema d’indicadors de Benestar Social i Serveis Socials. Informe 2019.
o Índex DEC Menorca, de desenvolupament dels serveis socials. Informe 2019.
o Índex DEC local, de desenvolupament dels serveis socials de Ciutadella i Maó. Informe
2019.
o Informe sobre la situació del col·lectiu LGTBI en les àrees de competència del Consell
Insular de Menorca.
o Informe sobre l’estat de la igualtat de gènere en les àrees de competència del Consell
Insular de Menorca.
o Seguiment i indicadors del Pla de Suport a la Família.
• Acord amb el Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge per al
desenvolupament de:
o Sistema d’Indicadors d’exclusió residencial i habitatge. Informe 2019.
o Re-habitar Maó, estudi de l’habitatge desocupat al nucli urbà de Maó.
• Col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per al desenvolupament de:
o Programa de difusió de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera
Menorca.
o Publicació divulgativa sobre Indicadors de sostenibilitat de la reserva de biosfera
Menorca. (treball en procés)
o Evolució comparada mitjançant indicadors: Menorca, Eivissa, Lanzarote
Fuerteventura. (treball en procés)
o Diagnosi i propostes per al Programa d’investigació científica aplicada a
Sostenibilitat. (treball en procés)
o Assessorament i suport en diferents accions en el marc de la Xarxa Mundial
Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres.

de
de
i
la
de

• Acord 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 i avaluació de la flora amenaçada de Menorca.
o Seguiment i avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca.
• Acord 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.
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• Assessorament al Departament d'Ocupació, Projecció econòmica, Joventut i Esports en el
disseny i anàlisi d’enquestes sobre l’activitat física i l’esport a Menorca.
CONVENIS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS O INSTITU CIONS GOVERNAMENTALS
• Col·laboració amb la Direcció General de Pesca i Medi Marí i Tragsatec en el seguiment
biològic dels alguers de Posidonia oceanica.
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.
• 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.
• Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de la Laguna i l’Institut Menorquí
d’Estudis per a la realització de pràctiques externes de l’alumnat de Grau i de Màsters
oficials.
• Acord marc entre la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i l’Institut Menorquí
d’Estudis per al desenvolupament de pràctiques per al Màster Universitari en Estratègies i
tecnologies per al desenvolupament: la cooperació en un món de canvi.
• 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 I NO GOVERNAMENTALS
• 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.
• Conveni de col·laboració amb la Fundació per a la Preservació de Menorca per un Cicle de
Xerrades en el marc dels Diàlegs davall s’aigua.
• Conveni de col·laboració entre l’Institut Menorquí d’Estudis i la Fundació Marilles per a la
cartografia dels hàbitats marins i costaners de les Illes Balears.
• Col·laboració amb la Societat Ornitològica de Menorca (SOM) per la Campanya
d’Anellament d’ocells migrants a I’Illa de l'Aire (Projecte Piccole Isole).
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• Encàrrec de serveis del Grup Balear d’Ornitologia pel desenvolupament del projecte
d’Inventari de valors naturals a finques en Custòdia 2019.
• 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.
• Col·laboració amb el grup Zero Plàstic Menorca, format per diferents entitats d’àmbits molt
diferents, inclòs l’OBSAM, per treballar conjuntament en la sostenibilitat del mar,
principalment per la problemàtica de la presència de residus a la mar i al litoral.

PROJECTES PER INICIATIVA I RECURSOS PROPIS
• Actualització del Sistema d’Indicadors Bàsics del portal web de l’OBSAM.
www.obsam.cat/documents/
• Renovació de la pàgina web de l’OBSAM.
• Recompte d’usuaris i embarcacions a les platges de Menorca
• Elaboració mensual del Butlletí de Conjuntura Econòmica de Menorca, en col·laboració amb
el Cercle d’Economia de Menorca. www.obsam.cat/informes-indicadors/butlleti-deconjuntura-economica/
• Actualització de l’Índex de Pressió Humana a Menorca.
• Manteniment de l’Herbari General de Menorca.
• Col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers en el seguiment de
poblacions de papallones i activitats de divulgació.
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3
RELACIONS
INSTITUCIONALS
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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 i renovats el 21 d’octubre de 2019 per Acord del Ple del CIM, l’OBSAM forma part del
Consell Científic de l’Agència i hi col·labora per ajudar a complir amb les seves funcions.
Dins el 2019 no s’ha celebrat cap reunió específica del Consell Científic, però s’ha treballat
conjuntament via telemàtica en la renovació dels Estatuts de l’Agència RB.

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 es van definir durant el curs 2018 i que durant el
2019 han continuat treballant, 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
22/02/19
02/03/19
22/05/19
07/06/19
19/06/19
04/07/19
14/08/19
25/10/19
12/11/19
15/11/19
23/12/19

ÒRGAN TÈCNIC
Consell Rector
Consell Científic
Reunió extraordinària Consell Científic

Consell Rector
Consell Científic

Consell Rector
Consell Científic
Reunió extraordinària Consell Científic
Consell Científic

Consell Rector
Consell Rector

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 17 de juliol de 2019.
Anna Gallofré ha participat en nom de l’OBSAM en la reunió del Ple del Consell de Serveis
Socials de Menorca per tal d’informar sobre la memòria 2018 del sistema d’indicadors socials
el dia 31 de gener.

3.3 ALTRES GRUPS
MENORCA SENSE PLÀSTIC
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Durant l’any 2019 l’OBSAM ha començat a formar part d’un grup d’entitats relacionades amb
l'àmbit marí de Menorca per tal d’establir lligams, comunicació i cooperació en la lluita contra
la contaminació per plàstics. El projecte nascut d’aqueta iniciativa és Menorca sense Plàstic.
Les entitats que formen part d’aquest grup són: Fundació per a la Preservació de Menorca,
Per la Mar Viva, GOB Menorca, LEADER-GALP i Xarxa Illes Reserves de Biosfera. Dates de les
trobades de coordinació:
DATA
31/01/2019
05/02/2019
14/02/2019
23/07/2019

PARTICIPANTS
Eva Marsinyach i Marina Bagur
Eva Marsinyach i Marina Bagur
Eva Marsinyach i Marina Bagur
Marina Bagur

TALLERS LAB
Tallers organitzats per la Fundació Marilles que inclou un gran nombre d’entitats privares, el
sector privat i treballadors del sector públic per tal de compartir iniciatives, detectar
fortaleses i necessitats. Aquests tallers es dirigeixen en dos eixos: Millorar l’impacte de les
àrees marines protegides i fomentar l’educació ambiental marina a Balears. Durant l’any
2019 s’han fet les següents reunions:
DATA
04/02/2019
19/02/2019
30/10/2019

PARTICIPANTS
Eva Marsinyach i Marina
Bagur
Eva Marsinyach, Marina
Bagur i David Carreras
Eva Marsinyach, Marina
Bagur

DESCRIPCIÓ
Propostes per fomentar educació ambiental
marina
Propostes Àrees Marines Protegides
Àrees Marines Protegides – iniciatives noves

COMISSIÓ INFORME DEL MAR BALEAR
L’OBSAM forma part de la comissió de coordinació de l’Informe del mar balear juntament a:
Fundació Marilles (coordinador principal); IEO – COB; SOCIB; IMEDEA; Govern Balear (DG
Pesca, DG Biodiversitat, DG Recursos hídrics); MITECO (SG Proteccion del Mar); UIB-Catedra
del Mar; Fundacion Biodiversidad; Fundacion Iberostar; Consell Economic i Social (CES).
DATA
21/10/2019

PARTICIPANTS
Eva Marsinyach

DESCRIPCIÓ
Comissió assessora Informe de l'Informe del Mar
Balear

https://informemarbalear.org/
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4
XARXA
D’ENTITATS
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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.

Adok Certificación S.L.

Ajuntament de Ciutadella

ACCM, S.L.

Ajuntament de Ferreries

Addaya S.A.

Ajuntament de Maó

Administració General de l’Estat i
entitats dependents

Ajuntament des Mercadal
Ajuntament des Migjorn

AENA. Aeroport de Menorca
Agència Tributària

Ajuntament de Sant Lluís

Autoritat portuària de Balears

Apcer España, S.L.

Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ).

Asfaltos Llinàritx SL.

Dirección General de Tráfico (DGT)

Associació de Veïns de Cala Galdana

Instituto Nacional de Estadística (INE)
Tesorería General de la Seguridad
social
AENOR
Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET)
Aglomerados Menorca SA.
Aidico Certificación, S.L.
Aigües Cala Blanca, S.L.
Aigües d’Artrutx
Aigües de Binixica
Aigües Sant Lluís
Ajuntament d’Alaior
Ajuntament des Castell

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
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.
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Bureau Veritas Iberia, S.L.

Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell regulador de la Denominació
d’Origen del Formatge Mahón-Menorca

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació –
Menorca – Mallorca i Eivissa

Consorci de Residus Sòlids Urbans i
Energia de Menorca

Càritas Menorca

IDE Menorca
Casa Museu Pintor Torrent

Oficina de l’Habitatge de Menorca
Servei Coordinador de
Drogodependències (SCD)

Castellosa, S.L.
CBMS - Constantí Stefanescu Bonet
CEAB – CSIC - Enric Ballesteros Segarra
Centre Assessor de la Dona
Centre d’estadístiques del Col·legi de
registradors d’Espanya
Centre de Formació del Professorat (CEP)

CORES
CREU ROJA
Det Norske Veritas Business Assurance
España, S.L.
Ecomuseu Cap de Cavalleria
Ecotur

Centre de Recerca Econòmica – Sa Nostra
(CRE)

EDIVISA

Cercle d’Economia de Menorca (CEM)

EDUQATIA Investigación y Certificación, S.A.

Cerne Auditores S.L.

Entidad Conservación Cala Blanca B

Club Nàutic de Ciutadella

European Quality Assurance Spain, S.L.

Club Nàutic de Fornells

Escola adults des Mercadal

COINGA

Escola adults des Migjorn Gran

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears

Escola d’adults de Maó

Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)

Escola d’Idiomes de Ciutadella

Confederació d’Associacions Empresarials de
Balears (CAEB)

Escola d’Idiomes de Maó

Confraries de Pescadors de Ciutadella, Maó i
Fornells
Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica
Consell Insular de Menorca i entitats
dependents:

Escola de Turisme de Balears (ETB)
Escorxadors de Menorca
EUROSTAT
Federació de Confraries de Pescadors de les
Illes Balears
Fortalesa de la Mola

10

Foundation for Environmental Education

Huguet Pons Servicios, S.L.

Fundació Foment del Turisme de Menorca

HIDROBAL

Fundació Illes Balears

Ignacio Moll Pons, S.A.

Fundación Palma Aquarium para la Protección
del Medioambiente

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

Ganados Palliser SL.
Gas Menorca, SA.
Fundació GADESO
GESA-ENDESA
Govern de les Illes Balears i entitats
dependents

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
Institut Mª Àngels Cardona
Instituto de Certificación CDQ, S.L.

ABAQUA
Agència de Turisme de les Illes Balears

IVAC – Instituto de la Certificación, S.L.

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

Líthica (Pedreres de s’Hostal)

Centre d’estudis i programes de les Illes
Balears

Lloyd’s Register Quality Assurance España,
S.L.

Equip d’Atenció Primerenca
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI).
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

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)

Servei d’Assessorament en Immigració i
Estrangeria (OFIM)

Parc natural de s’Albufera des Grau

Servei d’Informació Territorial de les
Illes Balears

Port d’Addaia

Serveis de Millora Agrària i Pesquera del CUALICONTROL-ACI S.A.U.
Govern de les Illes Balears (SEMILLA)
Real Jardín Botánico de Madrid – GBIF España
Servei d’Ocupació de les Illes Balears
(SOIB)
Red Eléctrica de España (REE)
Grup Ornitològic Balear i de Defensa de la
Naturalesa (GOB Menorca)

Registre de la Propietat de Maó
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Registre de la Propietat de Ciutadella

SGS ICS Iberica, S.A.

REPSOL-GAS, SA

Societat d’Ornitologia de Menorca (SOM) Félix de Pablo, Raül Escandell, Òscar Garcia,
Rafel Triay i Xavi Méndez

S’Algar Hotels
Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de
la Universitat de les Illes Balears

Sociedad de Tasación, SA
Son Parc de Menorca SA

Servei d’Informàtica Local de Menorca
(SILME)

Talatí de Dalt

Serveis de socorrisme dels municipis de l’illa

TRAGSA

Servicio de Aguas Calan Blanes i Torre del
Ram SA

Tüv Rheinland Iberica Inspection, Certification
& Testing, S.A.

Servicio de aguas Son Xoriguer, S.L.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Servicio de Certificación de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Madrid

Universitat de les Illes Balears (UIB)

SET energia

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

SET Hotels

Xarxa de Biblioteques de Menorca
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5
ORGANITZACIÓ
JORNADES I
ACTIVITATS
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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 2019 han estat els següents:
DIÀLEGS DAVALL S’AIGUA
L'Estació d’Investigaciño “Jaume Ferrer” (COB-IEO-EIJF) i l'Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM-IME) col·laboren des del 2012 en l'organització de seminaris amb finalitats
científiques de temàtica marina anomenats Dialegs d’avall s’aigua. Normalment els seminaris
tenen una durada de 1h amb un sol ponent. Enguany es va presentar a la Fundació per a la
Preservació de Menorca un projecte per a organitzar un cicle de seminaris nou mesclant
ciència, art i debat amb un format diferent al que s'havia realitzat fins ara. El nou format s'ha
basat a crear un diàleg entre diferents actors al voltant d'un eix central. El cicle ha consistit
en tres jornades en les quals s'han tractat tres temes diferents relacionats amb els estudis
d'àmbit marí realitzats durant l'any 2018 i que van ser finançats per la Fundació per a la
Preservació de Menorca.
Amb aquest cicle s'han provat noves maneres de divulgar i millorar els mitjans de
comunicació de la ciència cap a la població.
PROGRAMA
Cada jornada es va dividir en tres blocs:
1. Presentació inicial: xerrada introductòria de la temàtica a tractar en cada jornada i
presentació dels resultats dels estudis relacionats.
2. Taula rodona: es van convidar entre 5 i 6 ponents de sectors molt diferents per a tenir
opinions d'un ampli ventall.
3. Acte de clausura: activitat final artística i més divulgativa.
Les presentacions inicials les han realitzar conjuntament Maria Elena Cefalì de COB-IEO-EIJF i
Eva Marsinyach de l’OBSAM i Rebecca Morris de la Fundació per a la Preservació de Menorca
va actuar com a moderadora de totes les jornades.
En total van participar en les jornades 17 ponents en les taules rodones més les tres
persones citades al punt anterior.
Jornada 1:
5 juny – Can Oliver
Maó
El miracle dels peixos
1. Presentació inicial
Avaluació de las poblacions de
peixos vulnerables a la pesca
sobre fons de roca
2. Taula rodona
Eva Cardona – Agroxerxa
Josep Bosch – CAEB

Jornada 2:
11 juliol – Castell de Sant
Antoni
Fornells
Més enllà de la posidònia
1. Presentació inicial
Més enllà de la posidònia i la
gran riquesa de la flora marina
de Menorca
2. Taula rodona
Miquel Camps – GOB
Justo Saura – PIME

Jornada 3:
8 agost – Club Nàutic de
Ciutadella
L’or blau
1. Presentació inicial
Quines són les amenaces
del nostre or blau
2.Taula rodona
Marta Pérez – Ynys | Medi
ambient i turisme
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Pito Quintana – Cofradía de
pescadores
Pere Mercadal – Servicio de
pesca del CIM
Sebastián Fábregues – AMESUB
Manolo Cabeza (S) – Tots
Pescam
3.Acte de clausura
Concurs: Amb els peixos la
mida sí importa, quants
centímetres em dones?
Exposició fotogràfica:
Metodologia i Vida

Eduardo Maynau – Red
Eléctrica
Toni Febrer – TRAGSATEC
Inés Castejón - IMEDEA
Jorge Casado – IBANAT / Red
vigilància posidonia
3.Acte de clausura
Representació teatral: Night
Show – Fanerògames & Co del
col·lectiu La Revoluta

Esteve Barceló – ABAQUA
Vicente Fullana – Ports de
Balears
Agustí Rodríguez –
Geoservei
Carlos Salord – Per la Mar
Viva
3. Acte de clausura
Presentació del documental
SETANTAPERCENT el valor
de s’aigua.
Aperitiu de clausura

Més informació: https://www.obsam.cat/dialegs-davall-saigua-2/;
https://www.obsam.cat/dialegs-davall-saigua/
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ACTIVITATS
Gypworld, una iniciativa global per entendre la vida de les plantes en els guixos,
Xerrada a càrrec d’Andreu Cera. Organitza: OBSAM, Comissió de Botànica i Secció de
Ciències Naturals de l’IME.
Lloc i data: 8 d’abril a la seu de l’IME

Si la mar parlàs... Primera acció divulgativa sobre la problemàtica dels plàstics a la mar del
grup Zero Plàstic Menorca i intervenció teatral Un vol cap al futur a càrrec del
col·lectiu La Revoluta, emmarcat en la Festa del Medi Ambient de Maó. Organitza:
Fundació per a la Preservació de Menorca, Observatori Socioambiental de Menorca, Per la
Mar Viva, GOB, LEADER-GALP, Fundació Marilles, Xarxa Illes Reserves de Biosfera i La
Revoluta. Col·labora: Biomagatzem i diferents persones a títol personal
Lloc i data: 8 de juny al Parc des Freginal de Maó
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La mar de plàstics exposició, xerrada i visita guiada a càrrec de Carlos Salord. Organitza:
Associació Per la Mar Viva, OBSAM i Secció de Ciències Naturals de l’IME.
Lloc i data: 4 de juliol a la sala d’exposicions de La Caixa a Maó
Si la mar parlàs... Segona acció divulgativa sobre la problemàtica dels plàstic a la mar del
grup Zero Plàstic Menorca a l’entrega de premis del Festival de Cinema de Menorca.
Organitza: Fundació per a la Preservació de Menorca, Observatori Socioambiental de
Menorca, Per la Mar Viva, GOB, LEADER-GALP, Fundació Marilles i Xarxa Illes Reserves de
Biosfera
Lloc i data: 20 de juliol a l’illa del Rei

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:

Presentació pública del resultats del Sistema d’indicadors Turístics (SIT) de Menorca,
a càrrec de David Carreras i Anna Gallofré.
Lloc i data: 19 de març la Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
Mesa d’equilibri territorial i sostenibilitat ambiental del full de ruta 2030 del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears .
Lloc i data: 26 de març al Consell Insular de Menorca
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Tertúlia La família, les famílies del programa Onda Cero, amb la participació de Borja
Pellejero, Marga Benejam, Lourdes Pons, Antoni Camps, Carolina de Dobrzynski i
Adolfo Rodríguez. Organitza: Onda Cero i Debat a Bat.
Lloc i data: 28 de març a la seu d’Onda Cero a Maó
Ponència La mobilitat en temporada turística a Menorca en xifres. Situació i
tendències a càrrec d’Anna Gallofré a les II Jornada d’estudi del turisme a Menorca: els
reptes del turisme per a la mobilitat organitzades pel Grup de Recerca Turística de l’IME.
Lloc i data: 31 de juliol a la seu de l’IME
Cartografia i monitorització dels alguers marins de Menorca. Xerrada a càrrec d’Eva
Marsinyach per a la Instal·lació interactiva per a la divulgació del coneixement de les
fanerògames marines i la protecció de les Àrees Marines Protegides. Organitza: La Ciència
al teu Món, Fundació Marilles i SOS Posidonia.
Lloc i data: 30 d’agost a la plaça dels Pins de Ciutadella
Mediterráneo: realidad y retos de nuestro entorno natural. Presentació del llibre a
càrrec dels autors, entre ells David Carreras, en el marc de la XXIII Bienal de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Organitza: Museu de Ciències Naturals de
Barcelona i RSEHN.
Lloc i data: 5 de setembre de 2019. Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La Importància de la flora marina. Xerrada a càrrec d’Eva Marsinyach i Maria Elena
Cefalì per la Nit de la recerca 2019. Organitza: Estació d’Investigació Jaume Ferrer
Lloc i data: 27 de setembre a l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer
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Taula rodona amb motiu dels episodis de proliferacions de microalgues a Cala en
Porter. Participació d’Eva Marsinyach, Maria Elena Cefalì, Jesús Gomis, Anselm
Barber i Pep Gómez. Col·labora: Sònia Estradé. Organitza: Centre d’Estudis Locals
d’Alaior i Junts per Lo.
Lloc i data: 14 d’octubre a l’Ajuntament d’Alaior

Construyendo puentes entre la Ciencia y la Gestión en la Reserva de Biosfera de
Menorca. Conferència a càrrec de David Carreras a les jornades Construyendo puentes
entre la Ciencia y la Gestión, investigación para la sostenibilidad en Reservas de Biosfera a
Urdaibai. Organitza: Reserva de Biosfera d’Urdaibai i Cátedra UNESCO de la Universitat del
País Basc
Lloc i data: del 13 al 15 de novembre a Urdaibai.
Cartografia dels hàbitats marins de les Illes Balears: recopilació de capes de
comunitats bentòniques. Xerrada a càrrec d’Eva Marsinyach per a la Instal·lació
interactiva per a la divulgació del coneixement de les fanerògames marines i la protecció
de les AMP. Organitza: La Ciència al teu Món, Fundació Marilles i SOS Posidonia.
Lloc i data: 25 de novembre a la Biblioteca Pública de Maó

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.
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ACTIVITATS D’AGROXERXA
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:
✓ Presentació del mapa en format paper d’Agroxerxa i de diferents millores fetes a la
web. (Es Mercadal, 16 de febrer 2019).
✓ Distribució del mapa del producte local d’Agroxerxa.
✓ Fira Arrels (6 i 7 d’abril). Es va organitzar un esdeveniment juntament amb APAEM:
presentació de les novetats d’Agroxerxa i tast de plats cuinats amb producte ecològic.
✓ Participació en la presentació fluxos alimentaris de Menorca i producte local a càrrec
de David Carreras. Cercle Artístic de Ciutadella (maig 2019).
✓ Participació d’Eva Cardona a la taula rodona El miracle dels peixos (juny 2019).
✓ Participació d’Eva Cardona al Fòrum Mongofra, dedicat aquest any a la producció
hortofrutícola, amb Eva Cardona, tècnica d’Agroxerxa, com a ponent (27/07/2019).
✓ Tertúlia a l’Ateneu de Maó Agroxerxa i el paper dels restaurants en la promoció del
producte local de Menorca amb la participació de David Carreras i José Bosch,
president de l’Associació de Restauradors de la CAEB (22/10/2019).
✓ VI reunió de la comissió de seguiment d’Agroxerxa a Alcaufar Vell. Com en anteriors
ocasions, aquesta reunió, formada per diferents persones relacionades amb el sector
primari i amb la difusió i comercialització del producte local, es va proposar tenir una
opinió, validació i/o noves propostes sobre el pla de feina i els objectius anuals del
projecte (23/11/2019).
✓ Presentació d’un pòster d’Agroxerxa al NESI Global Forum, el ‘Fòrum Global de la
Nova Economia i Innovació Social’ de Málaga (abril 2019).
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ASSITÈNCIA A JORNADES I ACTIVITATS
Finalment, recordar l’assistència dels tècnics de l’OBSAM a diverses activitats, xerrades,
conferències, taules rodones o tallers fets arreu de Menorca, organitzades per altres entitats
o grups d’arreu de l’illa i de fora d’ella
De manera concreta es destaca l’assistència a les següents activitats:
DATA

LLOC

ORGANITZA

PARTICIPANTS

DESCRIPCIÓ

15/03/2019

Col·legi
de
Metges
de
Menorca

Doctor Fernando
Salom

Marina Bagur

Presentació del estudi "
Prevalença del
sedentarisme i nivells
d'Activitat física saludable
la població de Menorca"

GENER 2019

IME

Societat d'Història
Natural i la UIB

Eva Marsinyach,
David Carreras i
Marina Bagur

VII Jornades de Medi
Ambient de les Illes
Balears

19/06/2019

CIM

Lavola,
Departament
Habitatge CiM

Sònia Estradé,
Anna Gallofré

Primera reunió/taller, nova
iniciativa; Agenda Urbana
de Menorca

VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears
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6
PUBLICACIONS
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En aquest apartat es dona compte de les publicacions científiques, formals o 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. S’enumeren per ordre alfabètic.

Carreras, D. 2019. Explorando los límites entre la presión humana y la preservación del
entorno natural. El caso de la Reserva de Biosfera de Menorca. In: Diaz-Acha, Y. &
Atienza, D. (eds.). Mediterráneo: Realidad y retos de nuestro entorno natural. Madrid:
Real Sociedad Española de Historia Natural. Pàgs. 77-90. ISBN: 978-84-09-13148-8.
Carreras, D. Insula Favàritx. In: Revista de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia 2019.
Pàgs. 44-47. Editorial Menorca. Maó.

Fraga, P., Mascaró, C., Pallicer, X., Carreras, D., Seoane, M. 2019. Notes i contribucions
al coneixement de la flora de Menorca (XIV). Notes florístiques. Boll. Soc. Hist. Nat.
Balears, 62: 175-185. ISSN 0212 260X. i ISSN 2444 8192. Palma (Illes Balears).
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Carreras, D. & Martín, M.A. 2019. Análisis de datos y sistemas de indicadores como
herramientas para la autoevaluación y la cooperación entre reserves de biosfera. In:
Mendes, J. & Cardona, E. (coords.). Actas del VIII Congreso de la Red Mundial de
Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras. Ciutadella: Agencia Menorca Reserva de
Biosfera. ISBN: 978-84-15291-58-9

Colom, P., Carreras, D., Stefanescu, C. 2019. Long-term monitoring of Menorcan butterfly
populations reveals widespread insular blogeographical patterns and negative trends.
In: Biodiversity and Conservation. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-019-01764-1
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Mendes, J., Carreras, D., Marsinyach, E., Bagur, M., Estradé, S., Pellejero, B., Canals,
A., Cardona, E., Méndez, A., Pons, G. X., Cardona, J., Salord, J., Salort, P.,
Patiño, X. 2019. Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera. Conclusions,
Revisió del decàleg RB+20 i Decàleg RB+25. Observatori Socioambiental de Menorca.
Institut Menorquí d’Estudis. Col·lecció Quaderns de la Reserva de Biosfera de Menorca
núm. 18. 56 pp. 3 idiomes: català, castellà i anglès. D.L. ME 814-2019.

Català:
https://www.obsam.cat/wp-content/uploads/2019/12/Quadern-RdB-18-25-anysCAT_compressed.pdf
Castellà:
https://www.obsam.cat/wp-content/uploads/2019/12/Quadern-RdB-18-25-anysESP_compressed.pdf
Anglès:
https://www.obsam.cat/wp-content/uploads/2019/12/Quadern-RdB-18-25-anysENG_compressed.pdf
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7
FORMACIÓ
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6.1 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 d’Administració Pública. David Carreras va realitzar aquest curs que forma part
dels cursos oferts pel Consell Insular de Menorca.

•

Curs de prevenció de Riscos Laborals. Eva Marsinyach va realitzar el curs de 50 hores
desenvolupat entre el 6 de març al 28 de març.

•

Sessions formatives / seguiment de la implantació de l'aplicació HSI (Història Social
Integrada) impartit pel departament de Benestar Social del CIM. Assisteix Anna
Gallofré. 28 maig 2019

•

Formació en tècniques de censos visuals de peixos a diferents fondàries dels tècnics
de l’OBSAM amb la Dra. Olga Reñones del COB-IEO.

•

Viquimarató Menorca 2019. Els tècnics de l’OBSAM vam participar en la jornada
dedicada a aprendre a pujar continguts a la viquipèdia, organitzada per l’IME i
l’associació Amical Wikimedia, amb el principal objectiu de millorar i incrementar el
coneixement disponible a la «Viquipèdia» sobre Menorca en totes les seves facetes. 22
d’agost de 2019.
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6.2 INTERCANVIS AMB ALTRES CE NTRES 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 2019:
Sistema de Indicadores Conjuntos entre Lanzarote y Menorca, presentació d’un treball
desenvolupat en el marc del 25è aniversari de l’agermanament de les Reserves de la
Biosfera de Menorca i Lanzarote. Presentació a càrrec de Miguel Ángel Martín Rosa i David
Carreras Martí.
Lloc i data: 9 de març, el Almacén, Arrecife (Lanzarote).

28

Evolution of beach surface availability in a context of overpopulation and climate
change. Menorca Island 1956-2018. Conferència a càrrec de David Carreras al IX
Meeting of the World Network of Island and Coastal Biosphere Reserves a la República de
Sudàfrica sota el tòpic Coastlines in Balance. Organitza: MAB UNESCO Secretariat, Gouritz
Cluster Biosphere Reserve, Jeju Biosphere Reserve, Agència Menorca Reserva de Biosfera,
National Parks Autonomous Agency (OAPN) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
de l’Estat Espanyol i MAB National Committee of South Korea
Lloc i data: del 15 al 20 de setembre a Western Cape, Sud-àfrica

6.3 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).
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•

•

•

•

•

•

Col·laboració en la tesi doctoral d’ Alejandro Marcos Valls, amb l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona: Integrated scenarios
for island economies in the context of climate change.
Treball de final de grau de Ciències Ambientals de la UAB: Anàlisi sobre el canvi de
cobertes a Menorca i els fluxos entre 2002-2015. Estudiant: Borja Gornés Moll.
Irene Ballestero Martinez alumna en pràctiques del Grau de Biologia de la Universitat
de Sevilla en programa de mobilitat SICUE a la Universitat de les Illes Balears. Treball
final de grau en relació a la campanya de seguiment dels herbeis de Posidonia
oceanica.
Aina Blanco-Magadan Salvà alumna en pràctiques del Màster en Biologia Marina,
Biodiversitat i Conservació de la Universitat de la Laguna, en relació a l’actualització
d’indicadors bàsics de medi marí i qualitat d’aigua.
Abril Reynés Cardona i Miriam Sanchez de Paco alumnes en pràctiques del Grau de
Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, en relació al seguiment
de mosquit tigre i actualització d’indicadors de qualitat de recursos hídrics.
Eva Alonso Epelde i Claudia Fuentes Fernández alumes en pràctiques del Màster en
Estratègies i Tecnologies per al Desenvolupament de la Universitat Complutense de
Madrid, compartit amb la Universitat Politècnica de Madrid, en relació als indicadors
comparats d’illes Reserva de Biosfera (Menorca – Lanzarote – Fuerteventura) i Eivissa.

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).

6.4 RELACIONS AMB EL MÓN EDUCATIU – INSTITUTS DE SECUNDÀRIA
En aquest apartat es tracten els intercanvis amb el món educatiu, especialment estudiants
d’instituts de secundària.
El 19 de març de 2019 es va organitzar una jornada tècnica de presentació del Sistema
d'Indicadors Turístics de Menorca a la seu del Consell Insular de Menorca. Aquesta jornada va
anar adreçada principalment als alumnes de cicles formatius, ESO i Batxiller i als que cursen
certificats de professionalitat del SOIB relacionats amb les matèries de comerç, turisme,
màrqueting i gestió d’empreses. Tècnics de l’OBSAM: David Carreras i Anna Gallofré.
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6.5 ALTRES ACCIONS DE FORMACIÓ
En aquest apartat es descriuen altres accions de formació i divulgació que s’hagin pogut
desenvolupar des de l’OBSAM:
• IV Jornada Menorquina. Territori i cultura, participació de David Carreras amb la
ponència Territori, Biodiversitat i Pressió Humana. Límits per a la convivència.
Organitza la Universitat Catalana d'Estiu i IME.
Lloc i data: 20 d’agost, Prada.

•

Formació dels voluntaris del grup d’escafandristes del Club Nàutic de Ciutadella per
al seguiment dels alguers de Posidonia oceanica de cara a la campanya 2019.
Formació a càrrec d’Eva Marsinyach.

31

5
COMUNICACIÓ I
CONSULTES
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7.1 COMUNICACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant l’any 2019 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 52
notícies de premsa escrita. Pel que fa a les noticies a mitjans audiovisuals com ara IB3
televisió, la dada és d’10 notícies l’any 2019, i a la radio, 12 entrevistes. També, comentar
que esporàdicament s’ha col·laborat amb les revistes locals dels pobles i amb diferents
entitats per generar reportatges i circulars sobre temes específics i s’han editat 4 vídeos
divulgatius sobre Agroxerxa titulats: Alimentant la biosfera.

7.1.1 RÀDIO

✓

IB3 radio:

08-08-2019 IB3 RÀDIO: Entrevista a Eva Marsinyach i Maria Elena Cefalì al programa Al Dia
Menorca amb motiu de l’última jornada del cicle de Diàlegs davall s’aigua.
https://bit.ly/35RVjhK
09-11-2019 IB3 RÀDIO: Participació de David Carreras al programa Balears fa Ciència sobre
les jornades: Construyendo puentes entre la Ciencia y la Gestión, investigación
para la sostenibilidad en Reservas de Biosfera a Urdaibai. https://bit.ly/2Ge4dfe
07-12-2019 IB3 RÀDIO: Participació de David Carreras al programa Balears fa Ciència per
xerrar els possibles efectes del canvi climàtic a Menorca. https://bit.ly/30O92p0
✓

SER

03-04-19: David Carreras, director de l’OBSAM,
presentació nova pàgina web
29-05-19: Eva Marsinyach i Rebecca Morris, primer
Diàlegs davall s’aigua
10-07-19: Eva Marsinyach i Ana Pedraz, Diàlegs
davall s’aigua
08-10-19: Eva Marsinyach i Marc Julià, presentació
del projecte de recopilació cartogràfica
dels hàbitats marins de balears
04-12-19: Borja Pellejero, tècnic col·laborador
OBSAM, Informe FOESSA de Balears
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✓

ONDA CERO

25-02-19: David Carreras, director de l’OBSAM
08-04-19: Sònia Estradé, tècnica de l’OBSAM,
presentació nova pàgina web
20-05-19: Eva Marsinyach, Rebecca Morris i M.
Elena Cefalì, Diàlegs davall s’aigua
07-08-19: Eva Marsinyach, Rebecca Morris i M.
Elena Cefalì, Diàlegs davall s’aigua

7.1.2 TELEVISIÓ
✓

Notícies

16-01-2019 IB3 TV: Notícia sobre els resultats de l’Índex DEC de Menorca realitzat per part
de l’OBSAM, derivada de la roda de premsa organitzada pel Consell Insular de
Menorca amb les intervencions de Bàrbara Torrent, Borja Pellejero i David
Carreras. https://youtu.be/mfWHJE-frc8
25-02-2019 IB3 TV: Notícia i entrevista a Sònia Estradé sobre la mobilitat a l’illa de Menorca.
https://youtu.be/MI3vfQNqxUo
06-02-2019 IB3 TV: Notícia i entrevista a David Carreras i Toni Riudavets en relació a la
situació
actual
de
la
iniciativa
Agroxerxa
i
en
què
consisteix.
https://bit.ly/2G7WGhL
13-02-2019 IB3 TV: Notícia i entrevista a David Carreras sobre les novetats d’Agroxerxa: nou
format de la web per a consultes de mòbil i el nou mapa d’Agroxerxa.
https://ib3.org/on-son-els-productes-locals-de-menorca
15-04-2019 IB3 TV i BiniTv: Notícia sobre l’inici del projecte d’unió de la cartografia dels
hàbitats marins de les Balears realitzat per l’OBSAM, la Societat d’Història Natural
de les Illes Balears i la Fundació Marilles, derivada de la roda de premsa
organitzada per les mateixes entitats amb les intervencions d’Aniol Esteban i Eva
Marsinyach. https://ib3.org/?p=322158; BiniTv https://bit.ly/2NDFV2f
02-06-2019 IB3 TV: Notícia i entrevista a Eva Marsinyach i Maria Elena Cefalì sobre els
resultats de l’estudi dels peixos vulnerables a la pesca sobre fons rocós.
https://bit.ly/3agc3CD
08-06-2019 IB3 TV: Notícia i entrevista a Eva Marsinyach sobre el Grup Zero Plàstics
Menorca i l’acció que es va desenvolupar a la Festa del Medi Ambient de Maó.
https://bit.ly/3aulrm7
31-07-2019 IB3 TV: Notícia i entrevista a Anna Gallofré sobre la seva intervenció a les II
Jornada d’estudi del turisme a Menorca: els reptes del turisme per a la mobilitat.
https://bit.ly/3arfMxp
08-10-2019 IB3 TV: Notícia sobre la primera cartografia unificada del fons marí balears
realitzada per l’OBSAM, la Societat d’Història Natural de les Illes Balears i la
Fundació Marilles, derivada de la roda de premsa organitzada per les mateixes
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entitats amb les intervencions d’Aniol Esteban, Laura del Valle i Eva Marsinyach.
https://bit.ly/30Jc3GX
08-10-2019 IB3 TV programa Meteo, temps i natura: entrevista a Eva Marsinyach sobre el
projecte
de
cartografia
unificada
dels
fons
marins
de
Balears.
https://go.aws/37d7d7c

7.1.3 PREMSA ESCRITA

Diaris nacionals/Balears:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Europa press: 08/10/2019 Solo el 17% de hábitats marinos cartografiados de
Baleares se encuentra en buen estado
Cronica Balear: 08/10/2019 Los fondos marinos de Pollença y Es Trenc, zonas más
frágiles del litoral
Noticias Mallorca: 09/10/2019 L’OBSAM, la SHNB i Fundació Marilles presentan la
nueva cartografía unificada de los fondos marinos de Baleares
Diario de Mallorca: 09/10/2019 Los fondeos ponen en estado crítico las bahías de
Alcúdia y Pollença
Diario de Ibiza: 09/10/2019 Ses Illetes, en Formentera, una de las zonas más
degradadas del Mediterráneo
El Mundo (el día de Baleares): 14/10/2019 Cartografia unificada de los fondos
marinos de Baleares
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Diari Menorca en paper:
✓

Col·laboració mensual amb el Diari Menorca: Butlletí de conjuntura econòmica:
Joan R. SANCHEZ TUOMALA (Cercle d’Economia) i David SERRA HIDALGO (OBSAM).
Exemples:

-

✓

Març Contención y expectativa en la entrada de 2019
Abril Expectantes ante sensaciones agridulces
Maig Las decisiones de hoy son el éxito o el fracaso de mañana
Setembre Una nueva valla que superar para el comercio local
Octubre Una nueva valla que superar para el comercio local
Desembre ¿Una temporada más agria que dulce?

Articles

16/01/2019 Menorca escala llocs en drets i cobertura social
17/01/2019 Alaior rectifica al Obsam y dice que la escolarización supera la media insular
20/01/2019 El chapapote blanco del mar
14/03/2019 Estudi sobre el sedenterisme
15/04/2019 El OBSAM elaborará una "radiografia" del fondo marino balear
08/05/2019 El viatger cargol violeta
28/05/2019 Els peixos més vulnerables
19/06/2019 Visita de la papallona tigre
11/07/2019 Segona xerrada del cicle Diàleg devall s'aigua, avui a Fornells
24/07/2019 El producto local es básico para la sostenibilidad
18/09/2019 Menorca, en el congrés mundial de reserves de zones costeres i illes
21/09/2019 La lluita més complicada

✓

Diari Menorca digital: https://www.menorca.info/

DATA

TÍTOL NOTÍCIA

16/01/2019

Más de diez mil menorquines
ingresan por debajo de los 6.000
euros al año

21/01/2019

220 menorquines en lista de
espera para obtener una plaza
geriátrica
El consumo de combustible en
Menorca sigue en aumento,

29/01/2019

DATA

TÍTOL NOTÍCIA

sobre todo fuera del verano

05/02/2019
12/02/2019

El Consell le pone precio al
alquiler «ético»: 440 € al mes por
70 metros
Menorca dedica un mapa
turístico en seis idiomas al
producto local
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DATA

TÍTOL NOTÍCIA

DATA

TÍTOL NOTÍCIA

23/04/2019

Macarella registra más usuarios
en pleno verano a pesar del veto
al acceso en coche

01/08/2019

El tráfico de vehículos en
Menorca crece más que la
presión humana en temporada
alta

06/05/2019

El consumo de fármacos para el
corazón y el sistema nervioso se
dispara en la Isla

11/08/2019

Los expertos avisan del efecto
negativo del ‘agua verde’ sobre el
medio marino

01/09/2019

La calidad del agua de siete playas
pierde excelencia en los últimos
años

09/10/2019

Tot el fons marí de Balears,
publicat a la xarxa

08/12/2019

Menorca empeora sus emisiones
por cuarto año: contamina un 68
% más que en 1990

11/12/2019

El mensaje de Menorca en
Madrid: renovables al 85%
Alaior encargará un estudio sobre
las ‘aguas verdes’ de Cala en
Porter

21/05/2019
31/05/2019
08/06/2019

11/06/2019

03/07/2019
07/07/2019

15/07/2019

Ciudadanos apuesta por la tarifa
plana para solucionar la movilidad
La pobresa, l’atur i la precarietat
en la societat menorquina
Un estudio revela que los peces
en la Illa de l’Aire y S’Albufera son
más pequeños

Binidalí y Macarelleta, las playas
menorquinas con menos
superficie por usuario

Nuevas alianzas para apoyar al
producto local
La posidònia de Menorca, en
estat delicat

El producto hortofrutícola de la
Isla, a debate en el Foro
Mongofra 2019

29/12/2019

29-12-2019

Más de 4.300 hectáreas del
campo están abandonadas o sin
cultivar
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CIRCULARS I AUDIOVISUALS
Vídeos promocionals d’Agroxerxa: edició d’una sèrie de vídeos titulada Alimentant la
biosfera amb l'objectiu de mostrar i difondre el camí que recorren els productes locals de
Menorca des don són produïts a on són consumits (tots els vídeos es poden consultar al canal
de YouTube de l’OBSAM-AGROXERXA):
Capítol 1.- Alimentant el futur. Es vol mostrar com els productes poden fer una viatge
molt curt d’una finca amb producció ecològica (Santo Domingo) a un menjador escolar
dins el mateix municipi i, així, afavorir l’alimentació saludable dels fillets.
https://bit.ly/2TFDeAY
Capítol 2.- Alimentant la biodiversitat. Aquest capítol condueix a la finca des Tudons
(Ciutadella) combinant un reconegut patrimoni arqueològic amb una explotació
ecològica i extensiva amb la consegüent biodiversitat. https://bit.ly/3aoCENT
Capítol 3.- Alimentant l'economia de proximitat. Es torna a Ciutadella on na Núria i en
Tito tenen un hort ecològic de fruites i verdures. Ells solen vendre al Mercat Agrari de
Ciutadella i un dels seus clients habituals és en Joan Bagur del Restaurant Rels, situat
un pocs carrers més enllà. https://bit.ly/2G5mhrx
Capítol 4.- Alimentant el paisatge. Des de la finca de Son Vives (Ferreries) es poden
contemplar unes de les vistes espectaculars del paisatge de mosaic agroforestal
generat i mantingut per uns pagesos amb una activitat agrícola que també dona uns
fruits exquisits. Aquí el producte només camina del bouer al menjador, un veritable
producte de km 0. https://bit.ly/2NHSDwY

Vídeo divulgatiu/promocionals projecte de Cartografia dels hàbitats marins de les Illes
Balears: recopilació de capes i comunitats bentòniques https://bit.ly/2RdwjNO
Circular de la Fundació Marilles: articles i noticies sobre projectes conjunts:
Marilles News 2 - Abril 2019: Finançament per al mar Balear https://bit.ly/38gH9Z8
Marilles News 7 – Setembre 2019: Temps de llampugues https://bit.ly/2G8zNuA
Marilles News 9 - Novembre 2019: Conèixer la mar Balear https://bit.ly/37dwcXY
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7.1.4 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 2018 en un
25%, passant de 884 a 1106 seguidors. El total de
publicacions del 2019 ha estat de 340 i, la
publicació més vista és sobre la presentació de la
nova cartografia unificada dels fons marins de les
Illes Balears i el seu estat de conservació
(publicada el dia 8 d’octubre) que va arribar a quasi
1900 persones.

@ImeObsam
Quant al Twitter, de l’any 2018 al 2019 ha crescut
un 23% el seu nombre de seguidors, amb un total
de 688 actualment. El total de twits ha estat de
104 i el twit amb més impressions va ser al mes de
març sobre la presentació dels resultats dels
indicadors conjunts entre Lanzarote i Menorca

@imeobsam
El darrer perfil social que s’ha creat des de l’OBSAM
va ser el d’Instagram al mes d’octubre de 2018.
Durant l’any 2019 s’han publicat 55 posts i es
compta amb 385 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 21 actualitats ambientals,
és a dir petites notes informatives sobre treballs realitzats per l’OBSAM o aspectes rellevants
de l’actualitat socioambiental de l’illa.
✓

Sistema d’indicadors de Benestar Social i de Serveis Socials

✓

Actualització de la Cartografia combinada dels fons marins de Menorca

✓

Estudi de la prevalença del sedentarisme i nivells d’activitat física saludable en la
població adulta de Menorca

✓

Presentació Sistema d’indicadors turístics de Menorca 2018

✓

Sistema de Indicadores conjuntos entre Lanzarote y Menorca

✓

Proposta d’Indicadors de Salut per a Menorca

✓

Ja està disponible la memòria anual 2018 de l’OBSAM

✓

Nou canal de YouTube d’OBSAM i AgroXerxa

✓

Criatures del mar: El Cargol Violeta

✓

La dependència a Menorca i els serveis públics d’atenció

✓

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca sobre fons de roca en
aigües costaneres de Menorca

✓

Diàlegs davall s’aigua

✓

Si la mar parlàs …

✓

La papallona tigre visita Menorca

✓

Conclusions de les jornades dels 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

✓

Seguiment biològic dels alguers de Posidonia oceanica a Menorca

✓

Més enllà de la posidònia

✓

L’Or Blau

✓

Situació energètica de l’illa en un context de canvi climàtic

✓

L’OBSAM, la SHNB i Fundació Marilles presenten la nova cartografia unificada dels fons
marins de Balears.

✓

¿Una temporada más agria que dulce?
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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. A
més, l’any 2018 es va crear una nova web jornadesrb.ime.cat per donar cobertura a les
jornades científiques que es fan cada 5 anys sobre la reserva de biosfera. Durant l’any 2019
s’ha treballat per actualitzar el format de la pàgina web de l’OBSAM.
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A continuació es mostra l’evolució de les estadístiques de visita pels diferents sites
(Estadístiques segons Google Analytics):
Pàgina principal: https://www.obsam.cat/
PÀGINES
VISITADES
19.120
22.082
22.936
23.954
31.176

VISITES
2015
2016
2017
2018
2019

7.159
9.193
8.176
9.570
10.300

PÀGINES
VISTES/VISITA
2,67
2,4
2,81
2,5
3,03

TEMPS MITJÀ AL
LLOC WEB (MIN)
2:54
2:25
2:57
2:32
2:50

Laboratori del Paisatge: http://paisatge.obsam.cat/

2015
2016
2017
2018
2019

VISITES

PÀGINES VISITADES

2.523
1.807
1.149
1.207
644

4254
3000
2073
1983
1095

PÀGINES
VISTES/VISITA
1,69
1,66
1,8
1,64
1,7

TEMPS MITJÀ AL
LLOC WEB (MIN)
1:39
1:17
1:51
1:21
2:00

PÀGINES
VISTES/VISITA
5,28
3,37
3,46
2,43
4,19

TEMPS MITJÀ AL
LLOC WEB (MIN)
3:12
1:44
2:33
2:01
2:10

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

2015
2016
2017
2018
2019

VISITES

PÀGINES VISITADES

648
586
558
838
322

3419
1976
1931
2033
1350

En conjunt dona un total de 10.622 visites i 32.526 pàgines vistes durant l’any
2019. Aquestes xifres donen una mitjana de 29 visites/dia i 89 pàgines vistes/dia. El nombre
de visites a les pàgines web ha disminuït a les de paisatge i a la de turisme natural i ha
seguit augmentant les de la web de l’obsam. Enguany, part de l’augment de les visites pot
ser degut al canvi de format de la web.

La web d’Agroxerxa ha assolit una mitjana de 2.640 visites mensuals i 762 seguidors al
Facebook dins el 2019 (https://www.facebook.com/agroxerxa).
Agroxerxa: agroxerxa.menorca.es
(Estadístiques segons el propi servidor, algunes
dades tenim dubtes de la seva fiabilitat)

VISITES
2016
2017
2018
2019

20.294
22.954
29.038
45.569

VISITES/MES
1.691
1.913
2.640
3.797
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Durant l’any 2019 s’ha creat un canal OBSAM-AGROXERXA a la plataforma de vídeo YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCaZRJpfnfFvmH_kGNJPTNxw/featured), durant aquest
any s’han publicat 11 vídeos, i el més vist ha estat el capítol 1 de la sèrie de microvídeos
d’Agroxerxa, Alimentant el futur, amb 379 visualitzacions.

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

7.4 CONSULTES REALITZADES PER ENTI TATS I PARTICULARS

Durant l’any 2019 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:
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Data

Qui fa la consulta
(entitat)
Investigador

Tipus de consulta

Finalitat de la consulta

Nombre de visitants als
jaciments arqueològics de
Menorca

09/01/2019

Estudiant
Periodisme

Entrevista sobre temes de
posidònia

15/01/2019

Aj. Ciutadella,
Àrea dinamització
econòmica
Advocat

Evolució preus lloguer al
municipi de Ciutadella

Assessorament

04/04/2019

Pacte Social de
l'Institut Balear de
la Dona contra les
violències
masclistes.
Conselleria
d'ocupació,
projecció
econòmica,
joventut i esports
del CIM
Diari Menorca
Alumna del grau
d'Educació Social
de la Universitat
de les Illes Balears
Professor UIB

Investigació damunt l'afluència de
visitants a patrimoni arqueològic, per
a es jornades arqueològiques de
Balears
Reportatge de posidònia com a
entrenament per a la seva formació
acadèmica
Estudi sobre l´impacte del turisme en
els habitants del casc antic de
Ciutadella
Resposta al Recurs d'APTUME contra
zonificació turística
Assessorament per a establir
indicadors amb les dades recopilades
pel Pacte Social contra violència
masclista

08/05/2019

Lloc de Menorca

Assessorament

28/05/2019

Consultes sobre l’illa i la
Reserva de Biosfera
Dades per Menorca

19/07/2019
25/07/2019

Productora de
Televisió Francesa
Consultora
energies
renovables
Estudiant
Consultoria

07/09/2019

GOB

17/09/2019

IB3

17/09/2019

CIM

24/09/2019

Estudiant

01/10/2019
oct-19

CIM
CIM Dept. Cultura,

Dades dels paràmetres de
l'EDAR de Maó i de Ciutadella
sud
Dades del nombre de
menorquins que estudien fora
de Menorca
Dades del nombre de
menorquins que estudien fora
de Menorca
Dades d'aigua, energia i
residus
Assessorament
Revisió de l'Estudi Diferències

09/01/2019

23/01/2019
12/02/2019

07/03/2019

20/03/2019
03/04/2019

12/06/2019

Assessorament

Assessorament

Assessorament per a l'elaboració
d'una enquesta sobre abandonament
de la pràctica esportiva en edat
escolar.

Dades sobre aigua depurada
Dades sobre l'estat de la
pradera de posidònia de
Fornells

Notícia
Projecte d'intervenció socioeducativa
dins l'assignatura de "Programes
d'Educació Ambiental”

Dades visitants
museus/jaciments

Obtenir dades que permetin
reivindicar el potencial que té el
patrimoni cultural i arqueològic com a
producte turístic
Assessorament sobre tema de
papallones per a fer un papallonari al
centre
Reportatge

Dades turístiques
Dades climatològiques

Projecte d’energia eòlica

Treball de màster
presentar un equip per millorar la
captació d'aigua
Per un seguiment de les dues EDAR
que tracten més volum d'aigües
residuals
Notícia

Calculadora lloguer ètic
Difusió de l'estudi des de l'Obsam
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Data

Qui fa la consulta
(entitat)
educació, joventut
i esports

11/11/2019

GOB

22/11/2019

CIM

07/12/2019

Agència Menorca
Reserva Biosfera

Tipus de consulta
gènere consum drogues i
conductes addictives 19962018, i la seva difusió a
l'OBSAM (està en procés)
Dades dels paràmetres de
l'EDAR de Ferreries, Alaior i
Mercadal
Dades envelliment població
Menorca
Consulta prèvia Llei Reserva
de Biosfera

Finalitat de la consulta

Per un seguiments a EDAR

Presentació
Tramitació
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Camí des Castell, 28 07702 Maó (Menorca)
Tel. 971 35 15 00
E-mail: adm.obsam@cime.es
Pàgina web: www.obsam.cat

46

