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

Introducció

Presentació
Des de 1989 l’IME ha organitzat, aproximadament cada cinc, diverses jornades científiques dedicades a valorar l’evolució de l’illa com a reserva de biosfera. Arribats els vinti-cinc anys de la declaració i del compromís assumit, aquestes jornades han plantejat un
programa per anar més enllà d’una simple revisió de la situació actual, ja que han volgut
entrar a discutir punts clau per a la sostenibilitat i solucions per a un futur immediat.
Les jornades s’han organitzat en cinc blocs temàtics i tres sessions especials, i s’ha
demanat als ponents que, amb la seva anàlisi, intentin respondre per una banda a dues
preguntes generals, i per una altra a tres preguntes més específiques del seu àmbit de
treball o especialitat.

Fil conductor
Des de la comissió organitzadora hem volgut que l’eix comú de les jornades sigui fer
una mirada cap al futur en cada un dels àmbits de gestió i coneixement. Per aquest motiu, s’han plantejat les qüestions generals següents:
1. Si continuam amb la tendència actual, quina situació es pot preveure per a la reserva de biosfera en els pròxims cinc o deu anys?
2. Proposta d’accions concretes per dur a terme dins els pròxims cinc o deu anys per
millorar l’escenari de futur.

Blocs temàtics
Les jornades estan organitzades en cinc blocs temàtics que corresponen a grans àrees de gestió o coneixement:
1. Economia i Turisme
2. Vectors Ambientals: aigua, energia, residus i mobilitat
3. Territori i Biodiversitat
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4. Paisatge i Patrimoni Cultural
5. Benestar Social
Dins cada un dels blocs s’han plantejat tres preguntes concretes sobre temes d’actualitat que poden influir clarament en el futur a curt i mitjà terminis. Són qüestions orientatives que els ponents han pogut fer servir com a referència per enfocar les seves
exposicions.
Al final de cada bloc temàtic s’ha organitzat una taula rodona a la qual s’han convidat representants de sectors econòmics, gestors de l’Administració pública i investigadors, per explicar de quina manera la seva feina diària es relaciona amb la reserva de
biosfera i contestar la pregunta que dona títol a cada taula rodona.

Sessions especials
Mitjançant les sessions especials s’ha volgut completar la visió de la realitat menorquina des de noves perspectives però, alhora, mantenint el fil conductor de mirar cap al
futur.
1. Jornada per als municipis: amb la participació de polítics i tècnics municipals, a
més d’entitats ciutadanes d’àmbit local.
2. Sortida a Alforí de Dalt: amb la participació de tècnics i de professionals que treballen habitualment sobre el medi.
3. Sessió de lectura de conclusions i clausura: duta a terme al Llatzeret de Maó, com
les jornades de 1989, que van significar l’inici de tota aquesta aventura anomenada Menorca Reserva de Biosfera.
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