El 7 d’octubre de 1993, el Consell de Coordinació
del MaB, reunit a París, va aprovar la declaració de
Menorca com a Reserva de Biosfera, un títol expedit
per la UNESCO que es va lliurar en el decurs d’un acte
solemne celebrat a Maó. Segurament, cap dels dos
moments formen part de la memòria col•lectiva dels
menorquins, però avui, vint-i-cinc anys després, és
innegable el camí recorregut i com ens ha marcat el
compromís amb els objectius de sostenibilitat, cura
del medi ambient, respecte pel nostre patrimoni i per
mantenir viva la nostra cultura i la singularitat com a poble.
Volem recordar les fites aconseguides i, alhora, tocar de
peus a terra i reflexionar sobre els reptes pendents que
hem d’abordar, com a administració i com a societat,
de manera individual i col•lectiva. Però, sobretot, volem
celebrar que la Reserva de Biosfera de Menorca ja
té vint-i-cinc anys, i us convidam a fer festa, a viure
experiències, a fer sortides de descoberta de l’entorn,
a participar en nombroses activitats culturals, a assistir
a xerrades, debats, exposicions, a tastar el millor de la
nostra terra...
Teniu un munt de propostes a l’abast, un programa
d’actes trimestral que ha estat possible gràcies a la
implicació i la col•laboració de nombroses entitats i
col•lectius i que resta obert a tothom que encara s’hi
vulgui sumar.
Gaudiu d’aquest vint-i-cinquè aniversari de la Reserva
i per molts anys!

Setembre				05-12
Cicle “Una illa, una mar”, activitats del
Centre de Geologia, Plàstik Brunch i molt més!

Octubre 				13-24
Actes centrals dels 25 anys, Viu la Biosfera,
“Som Talaiòtics?” i molt més!

Novembre				25-34
Cicle “Reserva de Biosfera. Què és?”,
Menú Biosfera, Fira del Llibre en Català i molt més!

Desembre				35-36
Contacontes de la Biosfera, documental
dels 25 anys i molt més!

Més activitats			37-38

		

CICLE DE XERRADES
“UNA ILLA, UNA MAR”
CICLE D’ACTIVITATS FAMILIARS
CENTRE DE GEOLOGIA DE MENORCA
PROGRAMA DE DIVULGACIÓ
“VIU MENORCA BIOSFERA”
CICLE DE TAULES RODONES
“RESERVA DE BIOSFERA. QUÈ ÉS?”
PROGRAMA D’EXCURSIONS
“SOM TALAIÒTICS?
VIURE A MENORCA ABANS I ARA”

Llegeix aquí el programa
en castellà i anglès

4 						

Consulta tot el programa aquí

Taste Menorca
20/09 · Dijous, 19 h

Ca n’Aguedet. Es Mercadal

Una illa, una mar
Cicle de xerrades dedicades al medi marí i a la Reserva de
Biosfera. L’objectiu d’aquest programa és endinsar-nos en grans
temes plantejats entorn a la conservació i l’explotació de la mar.
Posarem sobre la taula temes de màxima actualitat pel que fa a
Menorca i el seu medi marí, com són l’ampliació de la Reserva
de Biosfera o la creació de la reserva marina de l’illa de l’Aire. Es
debatran qüestions determinants per al futur de la nostra illa i la
nostra mar i per fer-ho comptarem amb la visió i el coneixement
de grans investigadors i especialistes en medi marí.
Dies: dimecres 12/09, 26/09, 3/10, 17/10, 14/11 i 12/12
Inscripcions a través del web menorcabiosfera.org.
Acte obert al públic; places limitades.

La revista “Roqueta” se suma a
la celebració del vint-i-cinquè
aniversari de la Reserva de
Biosfera i organitza un sopar
degustació on convoca els
seus lectors i que està obert
a tothom. Ca n’Aguedet
oferirà un menú de plats típics
menorquins cuinats amb
aliments locals i de temporada,
que es serviran acompanyats
de vins també de la terra
escollits especialment per a
cada proposta. A més d’un
tast de vi, podrem gaudir
d’una demostració de cuina en
directe.
Reserva plaça al 971 37 53 91
(Restaurant Ca n’Aguedet) o
enviant un correu a
angie@roquetamagazine.net
Organitza:
Revista “Roqueta”,
Departament de Projecció
Econòmica, Agència Menorca
Reserva de Biosfera i Consell
Insular de Menorca.

La contaminació
química i la salut
20/09 · Dijous, 20 h

Sala de Plens del Consell
Insular de Menorca
Taula rodona amb la
participació de Nicolás Olea
Serrano, de la Universitat de
Granada, i Margarita Palau
Miguel, de la Direcció General
de Salut Pública, Qualitat i
Innovació del Ministeri de
Sanitat. Moderen la taula:
Ildefonso Hernández, membre
del Consell Acadèmic i del
Consell Assessor de l’Escola
de Salut Pública de Menorca,
i Anton Soler i Ferrater, metge
i representant de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears.
Organitza:
Escola de Salut Pública
de Menorca i Acadèmia
de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears.

Organitza:
Consell Insular de Menorca, Estació d’Investigació Jaume Ferrer i
Fundació per a la Preservació de Menorca.
6 						 SETEMBRE

SETEMBRE 						
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Jornada de portes
obertes a l’Estació
d’Investigació
Jaume Ferrer
21/09 · Divendres, 18-21 h
La Mola. Port de Maó
L’Estació Científica Jaume
Ferrer de la Mola de Menorca
acollirà una jornada de portes
obertes on els menorquins
podran visitar les instal·lacions
i conèixer el personal científic.
Activitat emmarcada dins
el programa “La nit dels
investigadors”, impulsat pel
Govern de les Illes Balears.
A les 20 h es presentarà un
audiovisual sobre l’àrea marina
del Parc Natural de s’Albufera
des Grau (finançat pel projecte
europeu DestiMED).

Presentació
del documental
Nàufrags de
l’evolució,
de Toni Escandell

21, 22 i 23/09

Plaça des Pins. Ciutadella

Mercat amb una mostra
representativa dels productes
produïts a la nostra illa.
Detall:
Dv. de 18 a 23.30 h
Ds. i dg. de 10 a 23 h
Organitza:
Ajuntament de Ciutadella

Més informació:
https://medium.com/nit-delsinvestigadors-2018

21/09 · Divendres
Sala Albert Camús

La vida de la fauna i flora de
l’illa de l’Aire ha estat l’objectiu
d’anys d’estudi científic. Ara
molts dels seus descobriments
veuran la llum gràcies a la
pel·lícula documental dirigida per
Toni Escandell (Paleàrtica Films).

V Fira de
Producte Local

Toni Escandell, el director
Mira el tràiler

Organitza:
Agència Menorca Reserva de
Biosfera, Consell Insular de
Menorca.

Organitza:
Ajuntament de Sant Lluís
8 						 SETEMBRE
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Descobrim els
fòssils de Menorca
22/09 · Dissabte, 11 h
Visita al Centre de Geologia de
Menorca. Forma part del cicle
d’activitats familiars organitzat
amb Sa Xaranga.
Cal inscriure-s’hi prèviament a
centregeologia@ajferreries.org.
Activitat gratuïta.
Organitza:
Centre de Geologia i
Ajuntament de Ferreries.

Centre de Geologia
de Menorca: cicle
d’activitats familiars
El Centre de Geologia de Menorca inicia un nou programa
d’activitats familiars gratuïtes amb Sa Xaranga Serveis Educatius
adreçades a fillets i filletes a partir de 6 anys.
Dies: 22/09, 6/10, 27/10 i 10/11
Cal inscriure-s’hi prèviament enviant un missatge a
centregeologia@ajferreries.org. Activitat gratuïta.
Organitza:
Centre de Geologia de Menorca, Ajuntament de Ferreries
i Sa Xaranga Serveis Educatius.

10 						 SETEMBRE

Les reserves
marines com a
font de recursos
26/09 · Dimecres, 19 h
Museu de Menorca. Maó

Un passeig
geològic per
Ferreries
29/09 · Dissabte, 11 h
Ruta geourbana pel poble
de 90 minuts de durada. Els
assistents rebran un exemplar
gratuït de la guia.
Organitza:
Centre de Geologia i
Ajuntament de Ferreries.

Neteja de plàstics
del litoral de
l’illa de l’Aire
29/09 · Dissabte
Inscripcions i més informació:
Ajuntament de Sant Lluís
Organitza:
Ajuntament de Sant Lluís

Taula rodona del cicle “Una illa,
una mar” dedicat al medi marí i
la Reserva de Biosfera.
Inscripcions a menorcabiosfera.
org. Acte públic; places limitades.
Organitza:
Consell de Menorca, Estació
d’Investigació Jaume Ferrer i
Fundació per a la Preservació
de Menorca.
SETEMBRE 						
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Plàstik Brunch
28, 29 i 30/09
Cala Figuera · Port de Maó
Nova edició del Brunch&Co que coincidint amb el 25è aniversari
de la Reserva de Biosfera està dedicada a la reducció dels
plàstics i la problemàtica de la contaminació de la mar. Mercat,
instal·lacions artístiques, tallers, food trucks, concerts musicals i
DJ, teatre infantil, performance d’actors, espectacle Yubarta de la
companyia de circ A Plom i Vol, i sortides amb el veler “Toftevaag”
de l’associació Alnitak, que s’utilitza com a centre d’investigació i
educació per a la conservació dels ecosistemes marins.
Detall: dv. de 18 a 1 h; ds. de 12 a 2 h; dg. de 12 a 24 h
Més informació: www.brunchmenorca.com
Preu: 3 € adults / gratuït menors de 12 anys
Organitza:
Associació Campi Qui Pugui i Ajuntament de Maó. Amb el patrocini
del Consell Insular de Menorca.
12 						 SETEMBRE
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Guia de lectura
25 anys de llibres
i audiovisuals
sobre Menorca
Reserva de Biosfera
A partir de l’1 d’octubre
Biblioteques de la Xarxa de
Biblioteques de Menorca
Guia de lectura dels llibres,
audiovisuals i material didàctic
dipositats a les biblioteques
públiques. Es trobarà a les
biblioteques públiques i també
al web www.bibliomenorca.net
Més informació:
www.bibliomenorca.net
Organitza:
Xarxa de Biblioteques de
Menorca

Presentació
del Pla d’acció
de la Reserva
de Biosfera
1/10 · Dilluns, 17.30 h

Per una mar
sense plàstics
3/10 · Dimecres, 19 h
Club Nàutic de Ciutadella

Acte obert al públic; places
limitades

Taula rodona del cicle “Una illa,
una mar”. Cicle de xerrades
dedicat al medi marí i la
Reserva de Biosfera.

Organitza:
Agència de la Reserva de
Biosfera - Consell Insular de
Menorca

Inscripcions a través del web
menorcabiosfera.org.
Acte obert al públic; places
limitades.

Sala de Plens del CIM

25 anys de llibres
i audiovisuals
sobre Menorca
Reserva de Biosfera
1/10-14/10

Biblioteques de la Xarxa de
Biblioteques de Menorca
Exposició dels llibres,
audiovisuals i material didàctic
publicats durant aquests vinti-cinc anys de Reserva de
Biosfera que es troben a les
biblioteques públiques.
Organitza:
Xarxa de Biblioteques de
Menorca
14 						 OCTUBRE

Organitza:
Consell insular de Menorca,
Estació d’Investigació Jaume
Ferrer i Fundació per a la
Preservació de Menorca.

Presentació del
llibre 25 anys de la
Reserva de Biosfera,
de Joan Huguet
5/10 · Divendres, 19 h

Sala de Plens del Consell
Insular de Menorca
Organitza:
Consell Insular de Menorca

Descobrim
els fòssils dels
carrers de Ferreries
6/10 · Dissabte, 11 h
Gimcana geològica dirigida
al públic familiar (a partir de
6 anys). Forma part del cicle
d’activitats familiars organitzat
amb Sa Xaranga.
Cal inscriure-s’hi prèviament
enviant un missatge a
centregeologia@ajferreries.org.
Activitat gratuïta.
Organitza:
Centre de Geologia de
Menorca i Ajuntament de
Ferreries.

OCTUBRE					
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Actes centrals
dels 25 anys de la
Reserva de Biosfera
Nit de la Biosfera
6/10 · Dissabte, 21 h

Plaça de la Catedral.
Ciutadella

Concert de celebració del
vint-i-cinquè aniversari de la
Reserva de Biosfera, amb les
actuacions de la cantautora
Maria Àngels Gornés i el músic
Shanti Gordi i espectacle de
videomapatge “La llum de la
Biosfera”, a càrrec d’iluminaM.
Organitza:
Agència de la Reserva de
Biosfera, Consell Insular de
Menorca i Ajuntament de
Ciutadella.

Festa dels 25 anys
de la Reserva de
Biosfera al Teatre
Principal
7/10 · Diumenge, 18.30 h
Teatre Principal de Maó
Acte al Teatre Principal en
motiu del 25è aniversari de
la Reserva de Biosfera. Es
tracta d’un acte institucional
acompanyat d’espectacle per
festejar el dia 7 d’octubre,
data en què Menorca va ser
declarada Reserva de Biosfera
el 1993 per la UNESCO. Música,
dansa, monòlegs i molt més.
Organitza:
Agència de la Reserva de
Biosfera i Consell Insular
de Menorca.

16 						
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Apostant per un
turisme sostenible
7/10 · Diumenge
El turisme de masses i d’estiu és
el predominant i la incidència que
té en la Reserva de Biosfera és
determinant. Malgrat això, es fan
esforços importants per generar
una oferta diferenciada. Sortida
que ens aproparà als allotjaments
amb polítiques més sostenibles.

Viu la Biosfera
“Viu Menorca Biosfera” és un programa de comunicació i
divulgació dels valors socials i ambientals de la Reserva de
Biosfera de l’illa de Menorca. L’objectiu principal del programa és
donar a conèixer el concepte de Reserva de Biosfera, i els seus
valors i objectius de gestió, principalment a la població adulta
resident a l’illa a través del coneixement i la vivència d’alguns
aspectes concrets de l’entorn social, econòmic i ambiental de
Menorca. Les quatre primeres activitats del programa, les que es
realitzaran entre els mesos d’octubre i novembre, abasten diferents
aspectes socials, econòmics, històrics i ambientals de l’illa, per a
la transmissió i la divulgació dels valors de la Reserva als ciutadans
que desitgin participar-hi de manera voluntària i activa.
Dies: 7/10, 21/10, 18/11 i 25/11
Cal inscriure-s’hi prèviament a través del web viu.biosferamenorca.
org o del telèfon mòbil de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
679 566 672 (telèfon o via whattsapp). Activitats gratuïtes.

Més informació i inscripcions al
web menorcabiosfera.org
Organitza:
Consell de Menorca amb la
col·laboració de l’Associació
Hotelera de Menorca.

Activitats familiars
amb Ecovidrio
Setmana del 8 al 13 d’octubre
Diferents municipis de l’illa

Arrels.
Diàlegs amb
la Biosfera
8/10 · Dilluns, de 10 a 14 h
Molí des Comte. Ciutadella

Tertúlia-berenar sobre la
promoció del vi de la Terra Illa
de Menorca.
Detall: Estratègies de promoció
del Vi de la Terra Illa de
Menorca. Amb la participació
de les cellers menorquins i
Bodegas La Geria de Lanzarote
com a convidats. Activitat
destinada als actors implicats
en la restauració, hostaleria,
distribució, comercialització,
gastronomia i tots aquells
agents interessats en la matèria.
Organitza:
Departament de Projecció
Econòmica, Consell Insular
de Menorca.

Taller infantil “Mr. Iglú en Ruta”
Dl. 8/10: Ferreries; dm. 9/10:
Alaior; dc. 10/10: Sant Lluís; dj.
11/10: Ciutadella; ds. 13/10: Maó

Organitza:
Consell Insular de Menorca

Organitza:
Ecovidrio i Consorci de Residus
i Energia de Menorca.

18 						 OCTUBRE
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Excursió a
sa Torreta de
Tramuntana de Maó
7/10 · Diumenge, 11 h
Activitat del programa
d’excursions públiques “Som
talaiòtics? Viure a Menorca
abans i ara”, que combina els
continguts històrics i culturals
amb la visita comentada a un
jaciment arqueològic.

Som talaiòtics?
Viure a Menorca abans i ara
El Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca i el
GOB organitzen conjuntament un programa dedicat a conèixer els
jaciments arqueològics de Menorca. Cada activitat consta d’una
excursió a peu i la visita comentada per un arqueòleg. D’aquesta
manera, se sumen els atractius naturals, l’activitat de caminar i els
continguts històrics i culturals.
Dies: 7/10, 4/11 i 2/12

Paisatge
i medi rural.
Coneixement
i conservació
10 i 11/10

Mongofra Nou

Més informació i inscripcions:
gobmenorca.com/excursions

Seminari per a la reflexió i el
debat entorn a la importància
del paisatge al món rural,
amb la participació d’experts
internacionals en la matèria. Es
combinaran sessions teòriques
amb visites a finques agràries i
paratges d’alt valor natural.

Organitza:
Consell Insular de Menorca i
GOB Menorca.

Més informació i inscripcions:
gobmenorca.com/curspaisatge-i-medi-rural

Imatges:
Il·lustracions de l’exposició
“L’Illa dels Talaiots”

Organitza:
Mongofra Nou i GOB Menorca
amb el suport de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca del Govern de les Illes
Balears, Estació d’Investigació
Jaume Ferrer i Fundació per a
la Preservació de Menorca.

Places limitades. Cal inscriure-s’hi prèviament. Totes les activitats
són gratuïtes
Més informació i inscripcions: www.gobmenorca.com/excursions
Organitza:
Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca i GOB
Menorca.
20 						 OCTUBRE
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Sortida a navegar
13/10 · Dissabte, 10 h

Lloc de trobada: caseta de
Comandància, port de Ciutadella
Amics de la Mar de Menorca
organitza una sortida a navegar
amb embarcacions tradicionals
de vella llatina, des del port de
Ciutadella.
Places limitades. Informació i
reserves: 610 837 383
Organitza:
Amics de la Mar de Menorca

Cap a la pesca
sostenible
17/10 · Dimecres, 19 h.

Club Nàutic de Ciutadella

Taula rodona del cicle “Una illa,
una mar” dedicat al medi marí i
la Reserva de Biosfera.

IX Jornades Ibèriques
d’Infraestructures de
Dades Espacials
17, 18 i 19/10

Llatzeret del Port de Maó

Amb el títol “Millorant
l’intercanvi de dades espacials
per protegir la Biosfera”,
es duran a terme sessions
tècniques, tallers i taules
rodones per reflexionar sobre
la contribució de les IDE a un
desenvolupament sostenible.
Més informació:
www.jiide.org
Organitza:
Centre Nacional d’Informació
Geogràfica, Direcció General
del Territori de Portugal, Govern
d’Andorra, Direcció General
d’Ordenació del Territori del
Govern de les Illes Balears i
Consell Insular de Menorca.

Inscripcions al web
menorcabiosfera.org Acte obert
al públic; places limitades

Diàleg amb
les pedres
21/10 · Diumenge
Una passejada per les roques
de Menorca és un viatge de
milions d’anys d’història natural
i descoberta de la flora i la fauna
abans de l’arribada dels primers
humans a l’illa. Visita guiada
pel paratge de Punta Nati per
apropar-nos a l’esdeveniment
geològic i paleontològic d’un
dels paisatges culturals més
singulars de la nostra Reserva.
Més informació i inscripcions al
web menorcabiosfera.org
Organitza:
Consell de Menorca amb
la col·laboració de l’Institut
Català de Paleontologia Miquel
Crusafont, Centre de Geologia
de Menorca i Societat HistòricoArqueològica Martí i Bella

Mirant cap al futur
22/10 · Dilluns, 16.30 h
Sala de Plens del CIM

L’Institut Menorquí d’Estudis
IME inaugura les Jornades
científiques sobre els vint-i-cinc
anys de la Reserva de Biosfera
de Menorca amb la conferència
a càrrec d’Eulàlia Comas
Lamarca, biòloga i directora
de l’oficina de la Reserva de
Biosfera de Menorca entre els
anys 2001 i 2006.
Les jornades es desenvoluparan
entre els dies 22 i 27 d’octubre
a diferents espais de Maó,
es Mercadal i Ciutadella
i finalitzaran el dia 10 de
novembre amb una jornada de
conclusions.
Més informació: www.ime.cat
Organitza:
IME, amb la col·laboració de
l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera.

Organitza:
Consell de Menorca, Estació
d’Investigació Jaume Ferrer i
Fundació per a la Preservació
de Menorca.
22 						 OCTUBRE

Fotografia:
Paisatge de Punta Nati
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XVI Congrés
internacional
sobre la pedra
en sec
25/10 · Dijous, 20 h

Ajuntament de Ciutadella

Recepció oficial dels
participants al Congrés
internacional que se celebra
a Ciutadella del 22 al 28
d’octubre dedicat a la difusió
de coneixements i l’intercanvi
d’experiències sobre una
tècnica constructiva present
a àmplies zones del planeta i
que, en el cas de Menorca, ens
condueix a les construccions
talaiòtiques.
Detalls: La inauguració del bloc
acadèmic del congrés tindrà
lloc el divendres dia 26, a les
10 h, a la sala d’actes del Cercle
Artístic de Ciutadella amb
una conferència a càrrec de
l’antropòleg Jaume Mascaró.
Organitza:
Societat Històrico-Arqueològica
Martí i Bella (SHAMB) i Societat
Científica Internacional per a
l’Estudi Pluridisciplinari de la
Pedra en Sec (SPS).

Visita de gerents
i tècnics dels grups
Leader
25/10 · Dijous
Maó

Visita de gerents i tècnics dels
grups Leader cooperants amb
el projecte ENFOCC, Energia
Forest i Canvi Climàtic al parc
eòlic de Milà i al Parc Natural
de s’Albufera des Grau
Organitza:
Associació Leader Menorca

Excursió
geològica a la
finca de S’Arangí
27/10 · Dissabte, 11 h

Punt de trobada: aparcament
de S’Arangí. Es Mercadal
Activitat gratuïta dirigida a un
públic familiar (a partir de 6
anys).
Cal inscriure-s’hi prèviament
enviant un missatge a
centregeologia@ajferreries.org
Organitza:
Centre de Geologia
de Menorca

24 						 OCTUBRE

Plantam arbres
a l’escola
Primera setmana de
novembre
Escoles de Menorca

Reserva de Biosfera.
Què és?
L’Ateneu de Maó i el GOB organitzen un cicle de quatre taules
rodones per analitzar què implica i què s’ha aconseguit amb la
declaració de Menorca Reserva de Biosfera. Es tractaran aspectes
econòmics, medi ambientals, d’agricultura, paisatge i patrimoni
amb experts en cada matèria.
Dies: 8/11, 15/11, 22/11 i 29/11

Des de l’Agència de la Reserva
de Biosfera es convida els
centres educatius de primària
a celebrar, durant la darrera
setmana del mes de novembre,
una diada de plantada d’arbres
a les escoles com a activitat
que contribueixi a conscienciar
els més joves sobre la
importància de preservar la
biodiversitat.
Dirigida als alumnes de 1r curs
de primària. Cadascun rebrà un
arbre que haurà de plantar a la
seva l’escola i cuidar durant tots
els anys d’aquesta etapa.

Excursió a
So na Caçana
i Torrellisar
4/11 · Diumenge

So na Caçana i Torrellisar

Activitat del programa
d’excursions públiques “Som
talaiòtics? Viure a Menorca
abans i ara”, que combina els
continguts històrics i culturals
amb la visita comentada a un
jaciment arqueològic.
Més informació i inscripcions:
www.gobmenorca.com/
excursions
Organitza:
Departament de Cultura del
Consell Insular de Menorca i
GOB Menorca.

Organitza:
Agència de la Reserva
de Biosfera

Més informació sobre el cicle: www.ateneumao.org
Organitza:
Ateneu de Maó i GOB, amb la col·laboració de la Fundació per a la
Preservació de Menorca.

26 					

NOVEMBRE

NOVEMBRE				

27

Què implica
la declaració
de Reserva i què
s’ha aconseguit?
8/11 · Dijous, 20 h
Primera xerrada del cicle
“Reserva de Biosfera. Què és?”.
Modera: Carlos Coll, president
insular del GOB Menorca.
Hi participen: Jeroni Galmés,
professor de la UIB; Joan
Rita, professor de la UIB;
Maria Lluïsa Dubon, geògrafa;
Cipriano Marín, redactor
de la candidatura Reserva
de Biosfera; Rafael Suñol,
economista.

Mirant cap al
futur. Conclusions
9/11 · Divendres, de 9 a 12 h
Llatzeret. Port de Maó

Darrera trobada i conclusions
de les jornades científiques
sobre els vint-i-cinc anys de
la Reserva de Biosfera de
Menorca.
Més informació: www.ime.cat
Organitza:
IME, amb la col·laboració de
l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera.

Més informació sobre el cicle:
www.ateneumao.org
Organitza:
Ateneu de Maó i GOB, amb la
col·laboració de la Fundació
per a la Preservació de
Menorca.
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Menú Biosfera
9/11 · Divendres, 13 h

IES Maria Àngels Cardona
de Ciutadella
Els alumnes de cuina del
Maria Àngels Cardona, amb el
guiatge dels seus professors,
prepararan un “Menú Biosfera”,
amb els plats que Menorca va
aportar al llibre de receptes de
reserves de biosfera promogut
pel programa MaB Espanya; i
els alumnes de sala el serviran
en un dinar especial obert al
públic al menjador de l’escola.
Organitza:
Associació Fra Roger
Gastronomia i Cultura

Reporters
geològics
10/11 · Dissabte, 11 h

Centre de Geologia de
Menorca. Ferreries.
Activitat familiar
(a partir de 6 anys)

Cal inscriure-s’hi prèviament
enviant un missatge a
centregeologia@ajferreries.org.
Activitat gratuïta.
Organitza:
Centre de Geologia de
Menorca i Ajuntament
de Ferreries.

Fotografia © Made in Menorca
Perol de ratjada al forn
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Fira del Llibre
en Català
9 i 10/11

Plaça Conquesta. Maó

Amb venda de llibres,
presentació de les novetats de
temàtica menorquina i autors
locals, i un extens programa
d’activitats al voltant de les
lletres i la literatura en llengua
catalana. En el marc d’aquesta
fira, es presentarà el llibret amb
les rondalles guanyadores i
finalistes del XVI Premi Borja
Moll de contes i rondalles,
dedicat al 25è aniversari de la
Reserva de Biosfera.
També es presentarà el nou
conte disc “Camí de cançons”,
de Cris Juanico i Margui
Juanico.

Conservem la
biodiversitat,
invertim en futur
14/11 · Dimecres, 11 h
Club Marítim de Maó

Taula rodona del cicle “Una illa,
una mar”. Cicle de xerrades
dedicades al medi marí i la
Reserva de Biosfera.
Inscripcions a través del web
menorcabiosfera.org.
Acte obert al públic; places
limitades.
Organitza:
Consell de Menorca, Estació
d’Investigació Jaume Ferrer i
Fundació per a la Preservació
de Menorca.

Agricultura,
paisatge
i medi ambient
15/11 · Dijous, 20 h
Ateneu de Maó

Taula rodona del cicle “Reserva
de Biosfera. Què és?”
Modera: Roser Roman,
arquitecta paisatgista.
Hi participen: Tolo Mercadal,
gerent de la Cooperativa del
Camp de Menorca; Toni Moll,
pagès de la Marcona, finca amb
acord de custòdia agrària; Lluís
Anglès, Bodegas Binifadet, i
Enric Picanyol i Roig, propietari
de finca de producció d’oli.
Més informació sobre el cicle:
www.ateneumao.org
Organitza:
Ateneu de Maó i GOB, amb la
col·laboració de la Fundació
per a la Preservació de
Menorca.

Més informació:
www.sal.cime.es
Organitza:
Consell Insular de Menorca

Entre el públic
i el privat.
Models de gestió
del patrimoni
arqueològic
16 i 17/11

Seu de l’IME. Maó

Curs UIMIR 2018.
Curs orientat a reflexionar
sobre els diferents models
de gestió del patrimoni
arqueològic i les fortaleses i
debilitats que ofereixen per al
desenvolupament del patrimoni
arqueològic com a recurs
turístic.
Detall: dv. 16 de 16 a 20 h;
ds. 17 de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
Més informació i inscripcions:
www.uimir.cime.es
Organitza:
Universitat Internacional
de Menorca Illa del Rei

Fotografia
© Kike Ballesteros
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Artesania
al nostre abast
18/11 · Diumenge
Activitats per a petits i grans per
conèixer millor l’artesania local i
tradicional de l’antiga pagesia.
Més informació i inscripcions al
web menorcabiosfera.org
Organitza:
Consell de Menorca, Centre
Artesanal i Fundació Foment
del Turisme de Menorca.

El futur del nostre
passat. Patrimoni
22/11 · Dijous, 20 h
Ateneu de Maó

Taula rodona del cicle “Reserva
de Biosfera. Què és?”
Modera: Deborah Hellyer.
Hi participen: Margarita Orfila,
catedràtica d’Arqueologia; Rafael
Mata, catedràtic de Geografia;
Antoni Ferrer, director insular de
Cultura i Patrimoni, i Joan-Enric
Vilardell, arquitecte.

Presentació del llibre
CD Camí de Cançons
24/11 · Dissabte, 17 h

Teatre del Casino 17 de
Gener. Ciutadella
Espectacle infantil basat en el
llibre CD “Camí de cançons”,
un conte ambientat al Camí
de Cavalls i a la Vall, amb
textos, fotografies i il·lustracions
originals de Dolors Boatella,
noves cançons creades per
Margui Juanico i Cris Juanico,
i amb la narració de l’actriu
Gemma Moll. També hi
participen Quim Ribó (guitarra
elèctrica), Lluís Gener (baix
elèctric) i Moisès Pelegrí
(bateria i percussions).
Més informació d’horaris i
funcions a www.facebook.com/
camidecancons
Organitza: Aumon amb la
col·laboració de l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera

Més informació: ateneumao.org

25/11 · Diumenge

Museu de Menorca. Maó

Visita a les instal·lacions del
Museu de Menorca per
entendre qui som, d’on venim
i com gestionam els elements
materials que exemplifiquen la
nostra cultura.
Més informació i inscripcions al
web menorcabiosfera.org
Organitza:
Consell de Menorca amb la
col·laboració del Museu de
Menorca i Sa Xaranga

Visites guiades a
l’Aeroport de Menorca
24 i 25/11 · A les 11 h
Aeroport de Menorca

Economia
i sostenibilitat
29/11 · Dijous, 20 h
Ateneu de Maó

Taula rodona del cicle “Reserva
de Biosfera. Què és?”
Modera: Carlos Sintes,
empresari. Hi participen:
Jorge Fabra, membre del
Consell de Seguretat Nuclear,
fundador d’Economistas
Frente a la Crisis; Carmen
Crespo, directora del CentreBit
Menorca; Marcos Martín
Larrañaga, Menorca Millenials;
Maria García Melsión,
secretària general de PIME;
i Manel Adell, propietari de
finques a la zona de Ciutadella.
Més informació:
www.ateneumao.org
Organitza:
Ateneu de Maó i GOB

Visita als pous de l’aeroport
com a mostra de gestió
sostenible dels recursos hídrics.
Estan situats a Biniparratx
Petit, on també hi ha ullastres
i un estany utilitzat per a la
reproducció del calàpet.
Organitza:
AENA

Organitza: Ateneu de Maó i GOB
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Les aus a Menorca
després de 25 anys
de Reserva de
Biosfera
30/11 · Divendres, 20 h
Seu de l’IME. Maó

L’ornitòleg, naturalista i guia
de naturalesa Javier Méndez
Chavero, membre de la Societat
Ornitològica de Menorca
(SOM) i de l’Institut Menorquí
d’Estudis (IME), explicarà la
situació i els canvis que s’han
produït a l’entorn de les aus
que nidifiquen a l’illa en aquests
25 anys de Reserva de Biosfera.
Organitza:
Societat Ornitològica de
Menorca

Concurs de
fotografia d’aus
La Societat Ornitològica de
Menorca (SOM) convoca un
concurs de fotografia d’aus
dirigit tant a socis com a
altres col·lectius i aficionats.
Les imatges guanyadores
apareixeran al calendari de
la SOM del 2019. Es farà una
exposició posterior amb les
fotografies participants. Dates
per concretar.
Més informació:
www.menorcasom.org
Organitza:
Societat Ornitològica de
Menorca

Exposició filatèlica
dedicada als 25 anys
de la Reserva de
Biosfera
Primera quinzena de desembre
Sala d’actes Ajuntament de Maó
La XXXV Exposició Filatèlica i de
Col·leccionisme “EXFILMÔ 18”,
del Grup Filatèlic i Numismàtic de
l’Ateneu de Maó estarà dedicada
a la Reserva de Biosfera.
Organitza:
Grup Filatèlic i Numismàtic
de l’Ateneu de Maó amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Maó i el Consell de Menorca.

Contacontes
de la Biosfera
Durant el mes de desembre
Biblioteques de la Xarxa de
Biblioteques de Menorca
Un contacontes especial per fer
arribar els valors de la Reserva
de Biosfera als més petits.

Fotografia:
Societat Ornitològica de Menorca

Més informació:
www.bibliomenorca.net
Organitza:
Xarxa de Biblioteques
de Menorca
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Excursió a
Montefí i es Tudons
2/12 · Diumenge

Montefí i Es Tudons

Activitat del programa
d’excursions públiques “Som
talaiòtics? Viure a Menorca
abans i ara”, que combina els
continguts històrics i culturals
amb la visita comentada a un
jaciment arqueològic.
Més informació i inscripcions:
gobmenorca.com/excursions
Organitzen:
Consell de Menorca i GOB.

Exposició de
diorames de Nadal
19/12-6/01 · De 18 a 21 h

Sala d’exposicions La Caixa
(Nou, 25). Maó

47a edició de l’Exposició
de Diorames de Nadal. En
aquesta ocasió, una part de
la vintena de diorames que es
podran veure estarà dedicada a
Menorca Reserva de Biosfera.
Organitza:
Grup de Pessebristes de Maó
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Noves iniciatives
de conservació
marina a Menorca
12/12 · Dimecres, 19 h.

Museu de Menorca. Maó

Presentació del
llibre Les 25 millors
receptes de
Fra Roger
13/12 · Dijous

Taula rodona del cicle “Una illa,
una mar” dedicat al medi marí i
la Reserva de Biosfera.

Cercle Artístic de Ciutadella
14/12 · Divendres
Ca n’Oliver. Maó

Inscripcions: menorcabiosfera.
org. Acte públic; places limitades

Presentació d’un llibre de
receptes editat per l’empresa
Empatic amb la col·laboració
de Fra Roger que recollirà
una selecció de les vint-i-cinc
millors receptes del llibre “Art
de la Cuina”, de Fra Roger. En
cada recepta s’inclourà, a més
dels ingredients i l’elaboració,
un comentari històric i sobre
l’origen del plat, una nota
nutricional i un comentari del
cuiner que l’haurà adaptada.
A la presentació es farà una
demostració gastronòmica i tast
d’una de les receptes del llibre.

Organitza:
Consell, Estació d’Investigació
Jaume Ferrer i Fundació per a
la Preservació de Menorca.

Presentació del
documental del
25è aniversari de la
Reserva de Biosfera
14/12 · Divendres, 20 h

Sala de conferències de l’IME

L’Arxiu d’Imatge i So de Menorca
presenta el documental que
ha realitzat, no només com un
document commemoratiu, sinó
com un testimoni audiovisual
per a la història.

Organitza:
Associació Fra Roger
Gastronomia i Cultura

Més activitats
Som Creatius
A partir del mes d’octubre
Concurs escolar de projectes artístics inspirats en Menorca Reserva
de Biosfera
L’Agència de la Reserva de Biosfera organitza un concurs obert
a totes les escoles d’educació infantil i primària de l’illa per crear
peces artístiques utilitzant diferents tècniques i fent servir elements
reciclats. L’objectiu d’aquesta convocatòria és que fillets i filletes
aprenguin que els objectes quotidians poden tenir nous usos i
també evitar el consum innecessari de material.
Detalls: el concurs es convocarà durant el mes d’octubre i la
resolució es donarà a conèixer el març de 2019. Els treballs
participants s’exposaran a tot el públic als diferents pobles de l’illa.

La Reserva ens inspira
A partir del mes d’octubre
Concurs de fotografia “Menorca Reserva de Biosfera”
L’Agència de la Reserva de Biosfera anima els residents i visitants a
participar en una activitat recreativa per ajudar a difondre els valors
naturals i humans de l’illa i, a la vegada, promocionar el vint-icinquè aniversari de la declaració, amb un concurs de fotografia a
través de la xarxa social Instagram.

Organitza:
IME i Arxiu d’Imatge i So
de Menorca.

Detalls: les imatges poden estar relacionades amb alguns dels
temes següents: paisatge i natura, cultura i tradicions, oficis,
biodiversitat (vegetal o animal) i patrimoni històric i artístic. Les
bases de la convocatòria es podran consultar, a partir de l’octubre,
al web menorcabiosfera.org.
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Intercanvi Menorca-Lanzarote
El 7 d’octubre de 1993 la UNESCO va declarar dues illes completes,
Menorca i Lanzarote, com a reserves de biosfera. Amb motiu dels
25 anys d’aquesta doble declaració, des de fa temps el Consell
de Menorca i el Cabildo de Lanzarote treballen per organitzar
conjuntament actes commemoratius de l’aniversari de caire formatiu
i de recerca, però també des del vessant d’intercanvi artístic i
cultural. Al llarg d’aquest darrer trimestre de l’any es duran a terme a
Menorca les següents activitats en el marc d’aquest intercanvi:

Visita d’artesans a la 30a Fira d’Artesania de Lanzarote
12-14/09

Lanzarote

Els artesans de Menorca visitaran la fira d’artesania de Lanzarote.
Més informació: www.artesaniadelanzarote.com

Representació a Lanzarote de Lucrecia
1/10

Lanzarote

Teatre en vers de l’il•lustrat menorquí Joan Ramis i Ramis (escrita en
català el 1769; no representada fins al 2011). L’obra ha estat traduïda al
castellà per a la seva estrena a Lanzarote, com a obsequi de Menorca
pel 25è aniversari compartit d’ambdues illes com a reserves de
biosfera. S’organitzen tres representacions; dues de matinals per a
escolars de Secundària i Batxillerat i una per al públic en general.

Representació a Menorca de La leyenda de Isla Quemada
5-9/11

Maó, Alaior, Ferreries i Ciutadella

L’obra, creada i produïda pel Cabildo de Lanzarote per traslladar
els valors i la importància de viure i conservar un territori declarat
reserva de biosfera, arriba a Menorca dirigida als alumnes de
primer curs de Secundària.

Representació a Menorca de Tortuga y el mar
16-18/11

Maó, Alaior i Ferreries

La companyia Taranbana dóna vida a les titelles Valentina, Carlitos, el
Pare, Tortuga i molts més en un espectacle per a tota la família que
donarà l’oportunitat de viatjar a les profunditats de l’oceà i obrir-nos
els ulls sobre la necessitat de defensar i preservar el fons marí.
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Promou i impulsa aquest programa d’activitats per commemorar
els 25 anys de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera:

Gràcies!

AENA - Aeroport de Menorca; Associació Hotelera de Menorca;
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears; Ajuntaments
de Menorca; Amics de la Mar de Menorca; Arxiu d’Imatge So de
Menorca; Associació Campi Qui Pugui (Brunch&Co); Associació Fra
Roger Gastronomia i Cultura; Associació Leader Menorca; Ateneu
de Maó; Aumon; Bisbat de Menorca; Cabildo de Lanzarote; Centre de
Geologia de Menorca; Club Marítim de Maó Club Nàutic Ciutadella;
Consorci de Residus i Energia de Menorca; Ecovidrio; Empatic; Escola
de Salut Pública de Menorca; Escoles d’educació Infantil i Primària de
Menorca; Estació d’Investigació Jaume Ferrer; Fundació Foment del
Turisme; Fundació per a la Preservació de Menorca; GOB Menorca;
Grup de pessebristes de Maó; IDE Menorca; IluminaM; Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont; Institut Maria Àngels Cardona;
Institut Menorquí d’Estudis; Island Mood; Mongofra Nou; Museu de
Menorca; OBSAM; Paleàrtica Films; Revista Sa Roqueta; Sa Xaranga
Serveis Educatius; Societat Científica Internacional per a l’Estudi
Pluridisciplinari de la Pedra en Sec; Societat Històrico-Arqueològica
Martí i Bella; Societat Ornitològica de Menorca; Talaia Cultura; Teatre
Principal de Maó; Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei;
Xarxa de Biblioteques de Menorca; 4 vents comunicació

DL: ME - 879/2018. Imprès en paper reciclat Cyclus Offset amb ecoetiqueta europea
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Entitats i institucions que fan possible aquest programa:

