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

I

Fa vint-i-cinc anys que Menorca va ser declarada reserva de biosfera per la UNESO. Fou
aquest un reconeixement a tota la feina feta per totes les generacions que ens han precedit envers l’equilibri entre el desenvolupament de la nostra societat i la preservació del
nostre preuat entorn. Ser reserva de biosfera és, per tant, quelcom inherent a tota la societat menorquina, quelcom que duem en el nostre ADN.
Durant aquests vint-i-cinc anys s’ha posat molt èmfasi en la recerca d’un equilibri territorial sostenible, i és gràcies a eines imprescindibles com el Pla Territorial Insular que ens
trobem amb un model territorial consolidat que ens ajuda a preservar la nostra terra, les
nostres arrels, el nostre paisatge, en termes de sostenibilitat mediambiental i creixement
econòmic.
Ara, una vegada consolidat aquest model territorial, és el moment d’avançar cap al
canvi de model energètic, cap a les energies netes. És el moment de treballar per resoldre
la problemàtica que té Menorca en relació amb l’aigua i de millorar la gestió dels residus.
És l’hora d’una Menorca compromesa amb el seu territori, amb el seu entorn, amb el
canvi climàtic i, sobretot, compromesa amb la seva gent.
Així, hem de continuar sumant esforços per atendre les prioritats que hem d’abordar
com a societat menorquina, encapçalades pel benestar social com a màxima prioritat.
Però el gran repte és fomentar la implicació de tothom en aquest projecte comú per tal
d’aconseguir fer realitat la Menorca que totes les persones que formem la societat menorquina ens mereixem.
Com a presidenta del Consell Insular de Menorca vull agrair i valorar la feina que han
fet i que fan totes les administracions, les entitats, els col·lectius, les associacions i les
persones que s’han implicat en el projecte i han fet possible que Menorca sigui, encara
ara, un referent com a reserva de biosfera. És gràcies a la constància, la perseverança, la
dedicació, el treball i l’esforç de moltes persones que avui tota la societat menorquina se
sent orgullosa d’allà on viu.
També vull agrair la feina de l’OBSAM, ja que les dades que ens proporciona a partir
de l’anàlisi i l’avaluació de Menorca des de diferents vessants: turística, territorial, econòmica, social… ens ajuden a saber on som i ens ajuden a establir el full de ruta per establir
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cap on hem d’anar per tal que aquesta distinció de Menorca com a reserva de biosfera
prosperi en benefici de tots.
Vint-i-cinc anys després, fem un balanç positiu del que ha significat i significa ser Menorca Reserva de Biosfera, i continuarem treballant amb dedicació per promoure el benestar de la nostra ciutadania, per construir un present i un futur encara millors.

Susana Mora Humbert
Presidenta del Consell Insular de Menorca
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