
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació i inscripció: 

www.uimir.cime.es  

uimir@cime.es 

tel. 971351500, fax 971351642 

tel. 971350762 

 

Preu d’inscripció: 100 euros 

(inclou matrícula, menjars i transport del curs) 

 

Idioma: castellà 

 

 

Segueix-nos a Facebook i a Twitter!  

    

 

 

 

 

 

 

Complements econòmics per a la 

viabilitat rural. Experiències I 

oportunitats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

28, 29 i 30 de maig de 2015 

 Lloc: Molí del Rei. Camí des Castell, 53. Maó. GOB Menorca 
 
 

 

Coordinadora: 

Núria Llabrés Prat, GOB Menorca 
 

 

Professors: 

Adam Dutton, economista de la Royal Society for 

Protection of the Birds (RSPB) 

Eduardo de Miguel, director gerent  de Fundación 

Global Nature 
 

Jaume Mateu Lladó, geògraf, especialista en ordenació 

del territori i paisatge 
 

Miquel Rafa, director de la Fundació Catalunya La 

Pedrera 
 

M. Antònia Taltavull, gestora d’una finca agrària amb 

acord de custòdia 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

 

http://www.uimir.cime.es/
mailto:uimir@cime.es


 

 

Objectius 

General: Conèixer experiències positives en la 

diversificació i la millora de l'economia del món rural. 

Específics: 

 Oferir una panoràmica general de les oportunitats 
de diversificació econòmica basada en principis de 
sostenibilitat. 
 Analitzar sistemes d'estalvi i adaptació a la incertesa 

econòmica. 
 Conèixer experiències locals, estatals i 

internacionals. 
 Descobrir l'illa i el seu entorn natural i 

socioeconòmic. 
 
Persones a qui s’adreça el curs 

 Estudiants o docents de matèries relacionades amb 
el territori, el turisme, el món agrari i el medi ambient: 
geografia, biologia, geologia, turisme, economia, 
enginyeria agrícola, etc. 

 Tècnics i dirigents d'entitats públiques o privades 
relacionades amb la gestió del territori i la conservació 
dels seus valors ambientals, patrimonials o culturals. 

Un públic especialment potencial està configurat per 
les persones relacionades amb entitats de custòdia, 
que busquen models de desenvolupament basats en la 
sostenibilitat. 

 

 

 

Descripció del curs 

La incertesa en els escenaris econòmics futurs, juntament 

amb els probables efectes desestabilitzadors dels cicles 

agraris habituals, que s'entreveuen per causa del canvi 

climàtic, fan convenient el plantejament de maneres de 

diversificar l'economia rural a partir de diferents opcions a 

l'abast. 

La península ibèrica i també l'arxipèlag balear són un dels 

principals reductes europeus en valors naturals. Malgrat la 

presència de diferents potencials, les enormes 

possibilitats d'aprofitar els estius assolellats i les 

nombroses platges existents han configurat una oferta 

turística majoritàriament pivotada sobre aquests 

elements. Però amb una certa diversificació, és possible 

fixar rendes i col·laborar en el manteniment de l'entorn 

rural, actualment en declivi. 

La recerca de l'autofinançament de les finques agràries i 

les possibilitats de millorar la seva viabilitat també s'estan 

experimentant arreu, i s'entén com a una bona 

oportunitat posar en comú algunes iniciatives avançades 

en aquest sentit. 

 

Programa 

Dijous, 28 de maig de 2015 

9.30 h. Recepció de participants i acte de benvinguda 

El potencial del turisme ornitològic a Europa. Adam 

Dutton, economista de la Royal Society for Protection of 

the Birds (RSPB)  

Recuperació i funcionament de la xarxa de camins i 

refugis de la Serra de Tramuntana. Jaume Mateu Lladó, 

geògraf i especialista en ordenació del territori i paisatge. 

14 h. Dinar a Maó 

 

17 h. L'autofinançament de finques d'alt valor 

ambiental. La xarxa de Fundació Catalunya – La 

Pedrera. Miquel Rafa, Director de Territori i Medi 

Ambient de la Fundació. 

18.30 h. Visita guiada a Algendaret Nou, finca amb 

acord de custòdia. 

Excursió nocturna per una zona verge del litoral. 

 

Divendres, 29 de maig de 2015 

10 h. L'estalvi energètic front al canvi climàtic. El 

programa Life Agroclimate Change. Eduardo de Miquel, 

director gerent de Fundación Global Nature. 

12 h. Visita a les Salines de la Concepció. Excursió pel 

Camí de Cavalls. Dinar a la finca. 

17 h. Visita a la finca de Talatí de Dalt. Explotació 

agrària. Jaciment megalític. 

20.30 h. Vespre lliure 

 

Dissabte, 30 de maig de 2015 

10 h. La comercialització directa com a eina de 

rendibilitat agrària. Mª Antònia Taltavull, pagesa de la 

finca Torralbet. 

Taula rodona: El repte de la diversificació rural.  

14 h. Dinar de clausura. 

 

 

  


