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En un territori cada vegada més integrat i interdependent, la mobilitat ha esdevingut una part
importantíssima de la vida quotidiana dels ciutadans. L’increment de les possibilitats de
desplaçament permet accedir amb major facilitat a llocs de treball, serveis i lleure, que fins fa
poc podien semblar remots i inaccessibles. Però al costat d’aquests avantatges, la mobilitat
comporta també problemes molt rellevants degut al temps que s’hi dedica, el consum
energètic que comporta i el seu impacte ambiental i paisatgístic.
En un medi insular com Menorca la problemàtica de la mobilitat tendeix a exacerbar-se. En
primer lloc, òbviament, per les dificultats que la insularitat suposa per l’accessibilitat envers i
des de l’exterior. Però també per la necessitat d’articular el territori a través de la mobilitat
interna i l’impacte que aquesta té sobre un medi limitat i fràgil. No és d’estranyar, doncs, que
els darrers temps, els temes de la mobilitat hagin estat objecte reiterat de debat i que
qüestions com les tarifes del transport aeri, l’ampliació dels ports, les modificacions de la
infraestructura viària o la gestió de la xarxa de camins siguin motiu de preocupació.
El cicle de conferències Mobilitat i gestió del territori a Menorca vol oferir un espai de reflexió
sobre aquesta problemàtica. El cicle és organitzat conjuntament pel Departament de Geografia
de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament de Ciències de la Terra de la
Universitat de les Illes Balears i l’Institut Menorquí d’Estudis, en el marc del Màster d’Estudis
Territorials i de la Població de la UAB.
El cicle constarà de quatre sessions que es desenvoluparan de manera consecutiva, entre els
dies 13 i 16 d’octubre de 2014, en les quals s’abordarà, des de la perspectiva acadèmica i
ciutadana, diversos aspectes de la problemàtica de la mobilitat (accessibilitat exterior,
transport públic, mobilitat privada, ...). Cada sessió serà oberta per una intervenció de caràcter
general sobre un dels aspectes de la problemàtica de la mobilitat, a continuació s’exposarà
com aquesta qüestió és plantejada a l’illa i seguirà la intervenció de dues institucions que han
tingut intervenció en el debat sobre el tema. Finalment s’obrirà una conversa amb tots els
assistents.
Totes les sessions tindran lloc al Cercle Artístic de Ciutadella, entre les 19 i les 20.30h. Les
sessions, que formen part del programa formatiu del Màster METIP, són obertes a tots els
ciutadans interessats.
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Dilluns, 13 d’octubre
PER AIRE I PER MAR. L’ACCESSIBILITAT EXTERIOR DE MENORCA: RELLEVÀNCIA I
PROBLEMÀTICA
Inauguració del Cicle de Debats al Cercle Artístic de Ciutadella a càrrec d’Oriol NEL·LO,
Coordinador del Cicle (UAB); Joana Maria SEGUÍ, en representació de la Universitat de les Illes
Balears; i Josefina SALORD, en representació del Cercle Artístic i l’Institut Menorquí d’Estudis.
Conferència-debat:
Joana Maria SEGUÍ, geògrafa, Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les
Illes Balears.
Lluís HERNÁNDEZ, enginyer, Director-Gerent del Cercle d’Economia de Menorca.
Miquel CAMPS, Grup d’Ornitologia Balear GOB, Menorca.
Joan Enric VILARDELL, arquitecte, membre de la Plataforma “El Transport aeri ofega
Menorca”.
Dimarts, 14 d’octubre
A PEU I EN BICICLETA. LES POSSIBILITATS I LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT NO MOTORITZADA
Conferència – debat:
Jaume MATEU, geògraf, Universitat de les Illes Balears.
David CARRERAS. biòleg, Observatori Socioambiental de Menorca.
Joan FEBRER, Director de “Camí de Cavalls 360º”.
Eduard SERRA, Membre de la Coordinadora del Camí de Cavalls.
Dimecres, 15 d’octubre
EN TRANSPORT PÚBLIC. REALITAT I LIMITACIONS DE LA MOBILITAT COL·LECTIVA
Conferència – debat.
Damià BORRÀS, Ex Conseller de Mobilitat del Consell de Menorca.
Anna GALLOFRÉ, Observatori Socioambiental de Menorca.
Sergi MARÍ, Observatori Socioambiental de Menorca.
Bernat CASASNOVAS, Associació de Veïns Ciutadella Vella.
Dijous, 16 d’octubre
LA MOBILITAT PRIVADA. LA XARXA VIÀRIA MENORQUINA: TRAÇAT, PRESTACIONS I
PAISATGE
Conferència – debat:
Àngel CEBOLLADA, geògraf, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de
Barcelona.
Maria Lluïsa DUBON, geògrafa.
Jesús CARDONA, arquitecte.
Joan MORRO, enginyer de camins.
Cloenda del Cicle de Conferències
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