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Durant el proper mes de novembre, cada dijous a les 20 h 
a la Sala Victory de l’Ateneu de Maó hi tindran lloc diverses 
taules rodones per analitzar què és i què ha implicat per a 
Menorca la declaració de Reserva de Biosfera.

Els demògrafs diuen que cada cinc anys hi ha un canvi 
generacional i n’han passat vint-i-cinc des de la declaració. 
En aquesta Menorca Reserva de Biosfera hi han nascut  
els nostres fills i els nets: el nostre futur. El qüestionament 
dels seus perjudicis o de les seves bondats han perdut 
vigència però els seus resultats han modificat els nostres  
hàbits, passant de la convivència demprimer a l’actual 
coexistència activa i conscient amb el medi. La indústria,  
el turisme, l’agricultura, la construcció i el nostre patrimoni 
mai no han deixat d’estar presents en el nostre dia a dia  
i en les nostres converses. Som Reserva i el fet de viure en 
aquest territori fa que vint-i-cinc anys després ens haguem 
de seguir qüestionant el futur de la nostra existència en 
aquesta illa.
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Dijous 8 de novembre de 2018

Que implica la declaració de reserva i què s’ha 
aconseguit

Joan Rita, professor de la Universitat de les Illes Balears
Lluïsa Dubón, geògrafa
Cipriano Marín, coredactor de la candidatura Reserva de 

Biosfera.
Rafel Suñol Trepat, economista
Modera: Carlos Coll, president del GOB Menorca  

Dijous 15 de novembre de 2018

Agricultura, paisatge i medi ambient

Tolo Mercadal, gerent de la Cooperativa del Camp de Menorca
Toni Moll, La Marcona, finca amb acord de custòdia agrària
Rafael Mata, catedràtic de Geografia de la Universitat 

Complutense de Madrid
Lluis Anglès, Bodegues Binifadet
Enric Picanyol i Roig, Morvedra Oli de Menorca
Francesc Font, enginyer tècnic agrícola i director tècnic de Son 

Felip-Algaiarens
Modera: Deborah Hellyer, empresaria i excònsul britànica

Dijous 22 de novembre de 2018

El futur del nostre passat. Patrimoni

Margarita Orfila Pons, catedràtica d’Arqueologia de la 
Universitat de Granada

Toni Ferrer, director insular de Cultura i Patrimoni
Joan-Enric Vilardell, arquitecte
Modera: Roser Roman, arquitecta

Dijous 29 de novembre de 2018

Economia i sostenibilitat

Jorge Fabra, membre Consejo de Seguridad Nuclear i economista
Carmen Crespo, directora del CentreBit Menorca
Marcos Martín Larrañaga, Menorca Millenials
Manel Riera, Endèmic Projectes
Maria García Melsión, Secretaria General PIME
Modera: Carlos Sintes, empresari


