OBSAM
El web de l'OBSAM guanya el premi BalearWeb 2008
en la categoria Medi Ambient

El web de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) dissenyat per Quadratí, ha obtingut el premi
BalearWeb 2008 al millor web en la categoria Medi Ambient.
Aquesta vuitena edició del premi, en la que participaren 162 webs, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General de Política
Lingüística del Govern de les Illes Balears, la Regidoria de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma i la Fundació
Pilar i Joan Miró, lloc on es va celebrar l'acte de cloenda el dissabte 7 de juny.
Podeu consultar la llista de participants, la dels guanyadors, el reportatge de l'acte de lliurament i el video de l'acte a Youtube.
OBSAM, juny 2008

Convocatòria de participació en el projecte
Valoració socioeconòmica del sistema de platges naturals
de Menorca
L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ofereix la
possibilitat de participar en aquest projecte d’investigació.
Tipus de feina a desenvolupar:
Enquestes. Recollida informació a peu de platja, sobre diverses característiques de la platja i de l’entorn. Enquestes als usuaris per traçar-ne
un perfil i mesurar la valoració personal envers diferents atributs de la platja. Entrada de les dades en base de dades ACCES. Formació
inicial sobre objectius del projecte, determinació de la mostra i mètode d’entrevista.
Més informació
OBSAM, juny 2008

Actualitat ambiental gener 2008
L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

Les Jornades han estat inagurades per Guillem
X. Pons (Secretari de la Societat d'Història Natural
de Balears), Josep Miquel Vidal (Coordinador
Científic de l'IME) iPedro Sintes (Representant
de la Fundació Sa Nostra).
Durant els dies 23, 24 i 25 de gener s’han celebrat a la seu de l’IME les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, coorganitzades
per la Societat d’Història Natural de les Balears i l’Institut Menorquí d’Estudis.
En el transcurs de les Jornades s’han tractat diferents àmbits del medi ambient, com ara les zones humides, la flora, la fauna, la conservació
de les col·leccions científiques, la gestió del medi, etc. + informació

Què és l'OBSAM?

Video de l'OBSAM
És un projecte de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) al servei de la Reserva de Biosfera de Menorca. L'Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM) és un instrument de recollida i d'anàlisi d'informació d'àmbit local. + informació
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