QUÈ ÉS L’OBSAM?
INFORMACIÓ TÈCNICA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
L’OBSAM és un programa o una oficina tècnica dins l’Institut Menorquí d’Estudis
(IME). L’IME a la vegada, és un organisme autònom local del Consell Insular de
Menorca (CIM), adscrit a la seva Presidència, amb personalitat jurídica pròpia,
creat pel CIM i destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la
cultura de l’illa de Menorca, així com per esdevenir centre de recepció i
intercanvi de pensament i ciència. A través del Consell Científic es supervisa des
de l’IME la feina de l’OBSAM.
Per altra banda, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera és una organització
especialitzada sens personalitat jurídica pròpia dependent del CIM i adscrita a
la Conselleria d’Economia i Medi Ambient. El Consell Científic de l’Agència és
l’òrgan de participació i assessorament de la comunitat científica en la
formulació i desenvolupament de les activitats de l’Agència, entre les quals hi
ha l’assessorament mutu amb l’OBSAM.

Consell Científc de l’Agència
Reserva de Biosfera

Consell Científc de l’IME

CONTEXT CIENTÍFIC
La finalitat principal de l’OBSAM és el seguiment o monitoratge de Menorca com
a Reserva de Biosfera. Aquest seguiment compleix una sèrie de criteris que en
fan en certa manera particular:

•

Recopilació o recollida de dades o informacions de forma periòdica amb
finalitats científiques o de gestió, utilitzant metodologies avalades
científicament. SEGUIMENT CIENTÍFIC

•

Es diferència de la pura observació o de la prospecció puntual en el seu
caràcter repetible en el temps i replicable en l’espai, permetent la
comparació al llarg del temps i l’avaluació respecte a un punt de partida
o a un objectiu (avaluació segons tendències). SEGUIMENT
PERMANENT

•

Es diferència del seguiment administratiu d’un projecte o d’un pla en què
no s’avalua l’acompliment d’objectius, ni l’execució d’unes tasques
determinades, sinó que es busca estimar el saldo net indiferentment de
les pressions rebudes o de les actuacions que s’han dut a terme.
SEGUIMENT DE FONS

L’aplicació d’aquests criteris deixa l’OBSAM en un terreny entre mig de 3 pols i a
la vegada participant parcialment de cada un d’ells: la investigació científica
duta a terme des de universitats i centres d’investigació de nivell nacional; la
gestió realitzada des de les administracions públiques, especialment pel que fa
a les temàtiques ambiental i territorial; i la societat en sentit ampli, a través de
la divulgació ambiental i científica.

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
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Necessitat de comunicació i què les
dades siguin realment públiques.

La feina de l’OBSAM intenta acostar les darreres troballes científiques a la gestió
administrativa, a la vegada que genera informació de base útil per a noves
investigacions. Per l’altre cantó, pretén fer partícips a la gent del carrer del
coneixement generat mitjançant la investigació científica i la gestió
administrativa, a través de la comunicació i divulgació ambientals.

Amb la recollida d’un ampli ventall d’informació de forma periòdica i al llarg dels
anys d’experiència, l’OBSAM ha anat consolidant una sèrie de línies de treball,
de les quals en l’actualitat n’és un referent dins l’àmbit menorquí:

SEGUIMENT DEL MEDI
NATURAL (biomonitoring)

VECTORS AMBIENTALS
(aigua, energia,
residus, població)

INDICADORS SOCIALS I
ECONÒMICS
(enquestes)

SISTEMES D’INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA (cartografia
digital)

LABORATORI DEL
PAISATGE

SEGUIMENT AGRARI

També, a poc a poc, s’intenten assentar dues línies noves: el laboratori del
paisatge i el seguiment del món agrari, totes dues amb uns objectius un poc
diferents.
I quin és l’origen de tota aquesta informació? Les vies són principalment
dues:
1 - Recopilació d’informació pública o generada per una XARXA d’entitats i
particulars que desinteressadament i periòdicament faciliten dades (a les que
anomenem fonts). Entre elles hi hauria:
•
Dades de les administracions públiques (ajuntaments, consell
insular, govern autonòmic, estatal, etc.)
•
Investigacions científiques puntuals (més complexa)
•
Informació recopilada per naturalistes i aficionats (més simple)
•
Dades de empreses privades.
•
Informacions de ONG naturalistes, ecologistes o humanitàries.
2 - Recollida directa de variables per part del personal de l’OBSAM, en els casos
en que es detecten aspectes d’interès amb una manca d’informació o una
manca de sèries de dades periòdiques. Existeix una voluntat manifesta de cobrir
buits d’informació i evitar, alhora, la duplicitat de treballs.

