Participació en el I Fòrum de Joves de la Xarxa
Espanyola de Reserves de Biosfera
Durant els dies 23,24 i 25 d’octubre d’aquest 2019, tindrà lloc a la Reserva de Biosfera de
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (Galícia) el I Fòrum de Joves de la Xarxa Espanyola de
Reserves de Biosfera. Aquesta iniciativa sorgeix després de l’èxit del “Primer MAB Youth
Forum” (Fòrum de Joves a nivell mundial) realitzat el 2017 a Itàlia i del I Fòrum de Joves de la
Xarxa de Reserves de Biosfera d’Iberoamèrica i el Carib, realitzat el 2018 al Perú i Equador.
Les Reserves de Biosfera espanyoles van estar representades en aquests fòrums, i d’aquí va
sorgir el compromís de realitzar aquest primer fòrum a nivell nacional, com a oportunitat de
conèixer, debatre i compartir visions i compromisos relacionats amb el desenvolupament
sostenible amb altres joves d’Espanya.
L’objectiu és que la gent jove relacionada amb les reserves de biosfera, pugui tenir un paper
actiu dins del programa MAB i contribuir en el desenvolupament sostenible de la seva
comunitat.
Cada Reserva de Biosfera ha de seleccionar una persona jove que la representi i n’actuï de
portaveu. Durant la realització del Fòrum, les despeses d’allotjament i manutenció seran
cobertes pels organitzadores i patrocinadors. En el cas de Menorca, les despeses de transport
per a la persona seleccionada també seran cobertes, en aquest cas per part de l’Agència
Menorca Reserva de Biosfera.
La informació detallada sobre el Programa, amb els objectius de treball i el calendari es pot
consultar en el document “Programa del I Foro de Jóvenes Red Española RB “ més avall.

Participa-hi

Aquest fòrum de treball està dirigit a joves d’entre 18 i 35 anys que viuen a les reserves de
biosfera, on hi treballen, estudien o realitzen investigacions.
Les persones interessades en representar la Reserva de Biosfera de Menorca hauran de
presentar una sol·licitud en forma d’ instància al CIME, fins al 17 de juliol de 2019 (aquest
inclòs), en que consti com a assumpte/motiu la “Participació en el I Fòrum de Joves de la Xarxa
Espanyola de RB”.
La presentació d'aquestes sol·licituds es podrà fer de forma telemàtica o presencial atenent als
criteris establerts a la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Aquesta instància s’ha d’acompanyar de la següent documentació:


Currículum vitae on s’indiqui:








Formació i experiència
Dades de contacte (telèfon i correu electrònic), data de naixement i
fotografia
Quina relació es té amb la Reserva de Biosfera de Menorca
(hi vius, treballes, ets voluntari, estudies quelcom relacionat, pertanys
a algun òrgan de gestió o Comitè Científic, etc.)
Participes en alguna associació? Si es respon sí:
 Quina?
 Quina és el teu nivell de responsabilitat en l’associació?
 Quin és l’àmbit d’interès o objectius de l’associació?

Carta de motivació on s’exposin els motius/interès vers l’assistència a aquest fòrum i el
que es considera que s’hi podria aportar.

Valoració de sol·licituds
Complert el termini de presentació, una comissió avaluadora, constituïda per dos tècnics i el
cap de servei del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, examinarà les
sol·licituds presentades. S’emetrà un informe que permeti seleccionar la persona que actuarà
en representació de la Reserva de Biosfera de Menorca al Fòrum i que gaudirà de la beca de
transport, allotjament i manutenció per assistir-hi.
Es considera com a requisit indispensable viure a la Reserva de Biosfera de Menorca.
Com a criteris de valoració es tindrà en compte:





L’experiència general, entesa tant com a la formació acadèmica i experiència
professional, i la relació d’aquesta amb els valors i el context de les reserves de
biosfera.
La implicació en ONGs, entitats cíviques o altres entitats i moviments socials que
evidenciïn una inquietud vers la transformació de la societat.
Les motivacions exposades per assistir al Fòrum.

Un cop s’hagin realitzat les valoracions, es comunicarà a tots els sol·licitants si han estat o no
seleccionats. Si es considera que cap sol·licitud presenta les característiques necessàries, la
selecció podria quedar deserta. L’objectiu d’aquest Fòrum es compartir informació i
experiències amb altres joves de les reserves de biosfera espanyoles. En aquest sentit, es
considera important que la persona seleccionada es comprometi a mantenir una estreta
comunicació amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, tant abans com després de la
realització del Fòrum, per poder compartir i transmetre allò tractat, i que això pugui arribar a la
societat menorquina.

