PROPOSTA DE SEMINARI FORMATIU I DE DEBAT SOBRE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA
PER A NOUS CÀRRECS ELECTES
Des de la creació de l’OBSAM, en 1999, hem constatat que a cada inici de nova legislatura
autonòmica i local, un determinat nombre de nous càrrecs electes no disposen de la informació
escaient sobre el què és una reserva de biosfera i sobre quina ha estat la trajectòria de la de Menorca
fins al present. Això no és cap crítica als electes en concret, sinó un fet normal degut al grau de
complexitat tècnica que el programa MAB de la UNESCO implica i a les moltes etapes polítiques que
ja ha viscut la Reserva de Biosfera de Menorca des de la seva declaració en 1993.
En aquesta ocasió, l’OBSAM, com a programa de recerca permanent de l’IME al servei de la Reserva,
hem pensat que podíem contribuir a fer més curt el termini de temps que necessiten els nous electes
per fer-se càrrec d’aquesta complexitat tècnica. És a dir, aportar elements de reflexió sobre el
significat de la Declaració i oferir més informació i contextualització (i en conseqüència contribuir a la
capacitat per a prendre decisions polítiques) sobre la transversalitat de la Reserva en relació amb les
altres polítiques sectorials, sobre la necessària cooperació de les diverses administracions, sobre la
implicació dels sectors econòmics i socials, sobre els compromisos adquirits a nivell internacional,
etc.
L'expectativa que ha despertat aquesta proposta, aconsella que es dugui a terme en dos dies, per a
repartir els participants en dos grups no massa nombrosos: la primera sessió seria dedicada a càrrecs
polítics del Consell Insular de Menorca i als batlles, i la segona estaria més centrada en ser útil als
regidors i altres participants dels ajuntaments de Menorca.

DIES:
-Dijous 10 de setembre, de 9.30h a 14h. Per al Consell Insular i els batlles.
LLOC: Can Victori, seu de l’IME, Camí des Castell, 28 de Maó.
-Dijous 24 de setembre, de 9.30h a 14h. Per als regidors i tècnics dels ajuntaments.
LLOC: Centre de convencions des Mercadal, Avinguda Metge Camps, s/n des Mercadal.

PROGRAMA i HORARI (comú a les dues sessions):
9.20h: Recepció i benvinguda.
9.30-9.40h: La transversalitat de la Reserva de Biosfera. De qui i per a qui? A càrrec de Josefina
Salord, coordinadora científica de l’IME, i de Javier Ares, conseller del Departament Insular de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera.
9.40-10.00h: El programa MAB de la UNESCO i el Comitè Espanyol, funcions, avaluació i pla d’acció.
La Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera Insulars i Costaneres. Irene Estaún, directora insular de
Reserva de Biosfera.
10.00-10.30h: 20 anys d’evolució política i social de la Reserva de Biosfera de Menorca. Institucions,
òrgans i altres entitats involucrades. Funcions de l’OBSAM. Sergi Marí, director de l’OBSAM.
10.30-10.45h: Pausa - berenar.
10.45-11.00h: Figures de protecció i instruments d'ordenació i de desenvolupament de la Reserva de
Biosfera de Menorca. La zonificació de la Reserva de Biosfera de Menorca. Miquel Truyol, director
insular de Medi Rural i Marí.
11.00-11.20h: Indicadors territorials i d’ús públic del medi rural. Comparativa amb altres territoris.
David Carreras, cap de projectes de l’OBSAM.
11.20-11.40h: Població i vectors ambientals. Realitat i objectius, dels locals als internacionals. Sònia
Estradé, tècnica de l’OBSAM.
11.40-12.00h: Pausa.
12.00-14.00h: Discussió de propostes entre tots els participants.
- La visualització de la Reserva de Biosfera. De cara al turista i al resident.
- Funcions i usos del litoral. Turisme, Camí de Cavalls, litoral marí,...
- Funcions i usos del medi rural. Agricultura, agroturisme,...

Es prega confirmar l’ interès i l’assistència al següent correu electrònic:
Marga Triay reserva.biosfera@cime.es
Més informació: Institut Menorquí d'Estudis. Tel. 971 35 15 00.

