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POLÍTICA AMBIENTAL 
Norma  territorial  (NTT)  i  modificació  PTI: Anàlisi  de 
continguts.  Assistència  a  actes  oficials  i  a  la  ponència 
tècnica  del  Consell.  Reunions amb grup de treball  i  amb 
altres  col·lectius.  Acte  informatiu  a  la  sala  del  Molí. 
Elaboració de propostes i suggeriments a l'esborrany inicial. 
Elaboració d'al·legacions a l'aprovació inicial.  Comunicats 
públics i atenció a la premsa. 

Carreteres:  

18 Actes informatius i  accions: 1 concert  per la Menorca 
que  estimam.  Gravació  pública  d'un  vídeo  clip  musical. 
Teatre  improvisat  sobre  rotondes a Maó i as Migjorn Gran. 
Acte públic de presentació del vídeo clip musical i conferència pública, as Mercadal. 1 roda de premsa pública de 
la Plataforma de ciutadans per a un diàleg sobre la carretera general. Concentració plaça del Carme. Organització 
de 5 assemblees informatives a diferents municipis de l'illa. Edició camisetes i banderoles SOS Menorca i venda 
als actes. Festa per la carretera al Claustre del Carme amb la participació de més de 1000 persones. Atenció als 
mitjans de comunicació i elaboració de diverses notes de premsa. Acte de presència a 3 plens del Consell Insular.  
Assessorament per passos de fauna a primera part de la carretera de Torralba. Ponència sobre infraestructures de  
transport al cicle de Mobilitat i Territori de la UAB-UIB.

30 Reunions: 3  amb el  president  del  Consell  i  el  conseller  de  mobilitat  amb la  plataforma de ciutadans.  5  
reunions internes amb la plataforma de ciutadans. 22 reunions del grup de treball per fer un seguiment del procés  
i anar definit noves accions. 

7 Escrits: Al Cim, recurs especial en matèria de contractació. Al Cim, consulta del projecte adjudicació carretera  
Maó Alaior.  A la Direcció Insular comunicant actes públics campanya SOS Menorca. A grups parlamentaris  
europeus, dossier informatiu de presumpte incompliment de directives europees. A la Comissió Balear de Medi  
Ambient  petició còpia dels informes tècnic i  jurídic tram Ferreries-Ciutadella.  A Inspecció de Treball  i  a la  
Conselleria de Treball  per deficiències de seguretat detectades en el tram Maó-Alaior. Al CIM Mobilitat  per 
compliment passos de fauna a carreteres. Al  Cim, Mobilitat i Territori, petició per consulta expedient vial Cós 
Nou.

Campanya Dragat port de Maó:  5 Reunions: amb Autoritat Portuària, sectors empresarials del port de Maó i  
Consorci  de  Residus,  per  arribar  a  un  acord  sobre  el  dragatge.  Diverses  reunions  amb  Oceana.  1  xerrada 
informativa  per  explicar  la  proposta  d'acord  amb  Autoritat  Portuària.  Reportatge  fotogràfic,  seguiment  per 
càmeres i filmació. Atenció als mitjans de comunicació i elaboració de diverses notes de premsa. Escrits per  
vessament oli draga port Maó i vessament de greix vora llenegall de varada. Elaboració d'un vídeo de tota la  
campanya.

Prospeccions  petrolieres:  Xerrada-reunió  amb  grup  col·lectiu  de  gent  preocupada  pel  tema.  Entrevista  amb 
alumnes  de  secundària.  Excursió  pública.  Participació  explicativa  en  la  concentració  ciutadana.  Redacció 
interinsular suggeriments projecte Spectrum. Participació en al·legacions projecte Capricorn. Participació a la  
trobada estatal anti petroli. Diàleg públic en col·laboració amb la plataforma Aliança Mar Blava. Reunió amb el  
Consell  Insular.  Escrit  al  Ministeri  d'indústria  perquè  es  tramiti  de  nou l'EIA sobre  les  prospeccions  de  la 
promotora Seabird.

Iniciativa Legislativa Popular (ILP): Elaboració conjunta d'una ILP en defensa del territori a nivell interinsular. 
Participació  en  la  comissió  promotora  i  com  a  fedataris.  Recollida  de  signatures.  5  Xerrades  públiques  
informatives, a Maó, a Ferreries, as Castell i a Sant Lluís i a Barcelona.

Caça: Execució  projecte  ambientalització  abeurador,  compra  de  gàbies  parany i  justificació  del  projecte.  2 
Reunions  amb els  tècnics  de  caça.  Distribució  de  cartells  “Prohibit  caçar”  a  diverses  finques.  Assessoria  a 
propietaris de refugis de fauna. Consulta dels expedients dels plans cinegètics en terrenys lliures. Participació en 
el Consell de Caça. 

Aigua: 5  reunions  amb representants  dels  ajuntaments  per  parlar  de  la  qualitat  de  l'aigua  al  clavegueram i  
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enviament d'escrits recordant-los que ens facilitin les analítiques fetes. 8 Reunions amb responsables del Consell  
per parlar del tema de l'aigua i per plantejar solucions a la problemàtica dels aqüífers. Reunió amb l'Ajuntament  
de Maó per coordinar promoció de filtres verds. Reunions amb tècnics del grup Leader i amb l'Ajuntament des 
Castell per impulsar la restauració d'aljubs i promoció de filtres verds. Reunió Ajuntament de Maó per control  
d'abocaments industrials  al  clavegueram i  per  analitzar  entrades d'aigua salada al  col·lector unitari  del  port.  
Reunió amb Unió de Pagesos sobre la problemàtica dels nitrats. 

PN Albufera des Grau:  Al·legacions  declaració  Interès  General  Xarxa  BT Shangri-la.  Escrits  al  consorci  de 
disciplina  urbanística  per  creixement  en  7  edificis  catalogats  fora  ordenació.  Petició  al  Parc  Natural  per 
incorporar senyalètica sobre munts de pedres a la zona del far.  Al·legacions avantprojecte modificació plans 
gestió Lic Albufera. Petició consorci disciplina per consulta de varis expedients. 2 reunions Junta Rectora del PN 
Albufera des Grau.

Altres al·legacions i escrits:  Escrits extracció biomassa i conservació del Camí de Cavalls al departament de 
Mobilitat del Cim i a Medi Ambient del Govern Balear perquè augmentin vigilància i control subcontractacions.  
Petició consulta expedient biomassa a Alaior.  Presentació de suggeriments a l'avantprojecte Decret regulació 
espècies protegides. Escrit a l'Ajuntament d'Alaior i a la Demarcació de Costes, demanant que investiguin poda 
tamarells  aparcament.  Al·legacions  a  declaració  interès  general  aparcament  cala  en  Turqueta.  Sol·licitam a 
l'Ajuntament  de  Ciutadella  imposició  de  sancions,  restitució  zona  i  depuració  responsabilitats  en  relació  a 
l'aparcament Cala en Turqueta.  Adhesió a la petició de declaració BIC zona tramuntana Ciutadella. Informam 
presència abocaments sòl rústic Maó. Escrit al Consorci de Residus per fuita de lixiviats antic abocador cap al  
camí  Binillautí.  Sol·licitam  recuperació  material  de  delimitació  del  sistema  dunar  de  Tirant.  Informam 
acumulació residus a litoral des Mercadal. Sol·licitam eliminació  pennisetum Plaça Esplanada de Maó. Obres 
cablejat  Camí de cavalls  a Pregonda.  A l'Ajuntament  de Ciutadella  petició legalitat  nova casa en rústic.  Al  
departament de  Cooperació del Cim informant de bidons d'oli a la platja de Binigaus. Recurs d'alçada al Cim 
projecte  Parc  aquàtic  de  Biniancolla.  Al·legacions  al  Pla  de  Desenvolupament  Rural  i  a  l'Informe  de 
Sostenibilitat  Ambiental.  Departament  de Territori  del  Cim,  consideracions  al  Pla  d'acollida  possibles  obres 
Disposició Transitòria Desena Llei  del Sòl.  Al·legacions Int.  Gral.  equitació Alaior.  Al Consell-Mobilitat  i  a 
Costes demanant senyalètica per munts de pedres. Consorci de disciplina de noves construccions en rústic a Maó. 
Recurs de reposició planta de triatges Biniaiet Vell davant CBMA del GB. Recurs declaració interès general parc  
aquàtic Sant Lluís.

34 Reunions diverses: 4 reunions amb el Director Insular de l'Estat.  2 reunions amb el CIM per aparcament 
Punta Nati. 3 Assemblees de l'Associació Leader Illa de Menorca, 5 de Consell Rector de l'Associació Leader Illa 
de Menorca. 1 Parc aquàtic de Sant Lluís. 4 Biomassa. 5 Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Participació  
Diàlegs a Mongofra i a les Jornades d'arquitectura celebrades a La Mola. Assistència a jornada Cartografia CIM i 
Jornades  sobre  Geologia.  Participació  reunió  sobre  el  Transport  aeri,  adhesió al  manifest  i  roda  de premsa 
conjunta  amb d'altres  col·lectius.  Participació  taula  rodona  sobre  Camps  de  golf  a  l'Ateneu.   Assistència  a  
propostes  sobre  el  port  de  Maó organitzat  per  Port  Sostenible.  Assistència  programa  sobre  Pesca  del  Cim. 
Participació Jornades d'Economia a Mongofra. Programa de TV3 Thalassa sobre Menorca reserva de biosfera.

 SOCIS
Balanç  (a  15/12/14):  Total  socis:  1.294,   39  Altes  (26 
formulari web, 12 en persona, 1 presentat per un altre soci) i 
13 Baixa (7 motius econòmics, 4 voluntat pròpia, 1 fora illa 
i 1 per defunció). 

Socarrell: elaboració i  tramesa a socis i  simpatitzants,  via 
mail  dos  exemplars  de  la  revista  i  via  correus  a  llocs 
d'interès.  Reunions  per  definir  el  format  de  la  Memòria 
anual,  recerca  d'informacions  i  fotografies,  elaboració 
continguts, maquetació i enviament de la Memòria anual de 
2013.
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Comunicació web i xarxes socials (a 15/12/14):  96.666 visites. 1.793 subscriptors/res a la llista de correu (4884 
comptant campanya territori). 3.892 m'agrada al Facebook. 2.683 seguidors al Twitter. 

Comptabilitat: Tancament  dels  comptes  2013,  consolidació  dels  interinsulars,  auditoria  i  aprovació  a  les 
Assemblees.  Declaracions  trimestrals  i  anuals  d'Hisenda.  Canviat  sistema de  remeses  de  rebuts  a  Colonya.  
Programa de generació de rebuts amb la nova versió de codis IBAN. Remesa de rebuts de socis 2014. Altes 
d'IAE i posada al dia. Control periòdic de caixa.

Informàtica: 4 Trobades tècniques amb grup voluntaris informàtics. Programa gestió socis Eivissa a la nostra  
Intranet  i  conversió  de  dades  antigues  a  les  noves.  Nou  servidor  d'Internet  a  Alemanya:  acabament  de  la  
configuració i funcionament a ple rendiment. Muntatge de 2 càmeres de vigilància dels dragats del port de Maó,  
amb accés  remot  des  d'Internet.  Nova  pàgina de Facebook per  al  Viver.  Resolució  de  problemes  de  filtres 
antispam de correus electrònics de la llista de correu. Cartografia prospeccions petrolieres. Elaboració de vídeos  
diversos per a campanyes: concert Així No, PSP.  Desenvolupament i publicació de l'App per a Android (mòbils i  
tablets) del conte En Punxes, amb Raimon Rodríguez, que es ven a 1 euro. Sistema timelapse de generació de  
vídeos de càmera ràpida. Assistència a jornada Betabeers de trobada d'informàtics. Suport a Fòrum ETS pàgina 
web, Facebook i Twitter. Estudi de Teaming, sistema de microdonacions. Manteniment i seguiment del Twitter 
del  GOB. Nova presentació portada.  Preparació i  difusió melodia Així  No per  a telèfons mòbils.  Muntatge 
estructura de botiga virtual professional per Internet. Adaptació de la web i nova botiga a normativa UE sobre les  
cookies. Reparació ordinadors. Pla de seguretat informàtica servidors i dades del GOB.  Petites millores amb la  
traducció automàtica i  en el control de spam a la web. Reparació SAI servidor principal i ordinador de taula.  
Domini sosmenorca.org. Actualització 3 ordinadors. Millores en la seguretat front a hackers a la web i formularis  
donatius. 

66 reunions internes de l'entitat: 2 Assemblees insular. 1 Junta Directiva Interinsular. 1 Assemblea Interinsular. 7 
Junta Directiva Insular. 9 Comissió Permanent. 7 grup de treball d'Organització Interna. 1 Pressupostos 2015. 36 
Comissió Executiva. 2 comissió assessora per al seguiment de la candidatura dels béns arqueològics de l’època  
talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat.

Participació Taula rodona en el marc de la trobada dels escoltes de Menorca sobre el finançament de les entitats.

Festa anual del GOB: el 25 de maig a Biniparratx es va celebrar la festa amb la participació de més d'un centenar  
de persones. Es van fer 4 reunions organitzatives. 

PROGRAMA A PEU PER MENORCA

2 excursions públiques: dia 16/02 de Binimel·là fins a Cavalleria, 150 participants. Es va aprofitar per construir  
amb persones la frase Menorca diu no. Dia 12/10 pel litoral des Mercadal, amb la col·laboració de l'Ajuntament, 
98 assistents.

VOLUNTARIAT

361 voluntaris amb acord de voluntariat. 8 Entrevistes a nous voluntaris.

Projecte voluntariat europeu: presentat el projecte de Voluntariat Europeu a l'Agència Nacional Espanyola per  
acollir a una voluntària d'Estònia l'any vinent que participarà durant 10 mesos (de febrer a novembre).

Seguiment  voluntariat  en  general: s'han  gestionat  aspectes  de  voluntariat  amb altres  àrees  (Viver,  Custòdia 
Agrària, GOB en general) i s'han actualitzat dades d'antics voluntaris.

Article mensual a la revista Sa Roqueta, per part d'una voluntària.

Torrada al Viver amb la participació de treballadors i voluntaris del Viver i del Centre de Recuperació.

2 reunions del Grup de Treball de Voluntariat.
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 BOTIGA,  SALA MOLÍ  I  ATENCIÓ 

CIUTADANA 
Visites al Molí: 1.258 persones, més les persones assistents 
als diferents actes organitzats, han visitat el Molí.

Cessió sala i/o espai: Cada dijous al Banc del temps. SOM 
Energia. Fòrum Ets. Moviment Moneda Social. Ateneu Pere 
Mascaró. Curs de fotografia Ana Capó. Alianza Mar Blava. 
Amnistia  Internacional  per  a  la  presentació  del  llibre  Les 
muntanyes són la teva ment, amb la participació de més de 50 
persones.  Grup  de  Canvi  Climàtic.  Projecte  educatiu 
d'Entrepobles. Cercle Micològic de Menorca. EcoXarxa.

20 Sortides tenderol: participació a la Festa del Llibre a Maó, gràcies a la col·laboració de 16 persones, dos dies. 
Participació Sortim al carrer, a Ciutadella durant tot un dia. Participació a la Fira del Medi Ambient de Maó, amb 
col·laboració de 5 voluntaris, un dia i mig. Cada dijous fosquet, al Mercadal de nit des Mercadal, des de finals de  
juny fins a finals d'agost, amb la col·laboració de 6 voluntàries. Fira britànica, a Maó (19-20/09). Festa Criquet 
Club (27/07). Fira de Nadal a Maó (5 a 8/12).  

Exposició sala d'actes sobre el Camí de Cavalls.

Claustre del Carme:  a partir de l'1 de juliol obertura de la paradeta del Claustre, els matins de 9:30 a 13:30, de  
dilluns a dissabtes gràcies al voluntariat. En total 9 persones han assumit un dia de la setmana per atendre al  
públic. A més, de les gestions administratives per poder obrir la parada, feines de neteja, trasllat de materials i  
muntatge. Per Nadal, la parada està oberta també els capvespres de 17 a 20 h de dilluns a dissabtes, gràcies a la  
col·laboració de 5 voluntaris més.

Premi  Pere  Prats de  medi  ambient:  reunió  del  jurat  i  acte  d'entrega  del  guardó  a  Begoña  Oquiñena,  amb 
l'assistència de més de 60 persones.

2 Exposicions a la sala d'actes sobre el Camí de Cavalls i sobre Els Bolets de Menorca.

 EDUCACIÓ AMBIENTAL 
Curs 2013/2014: 102 activitats, uns 2.650 participants. 

Curs 2014/2015: Presentació nova oferta educativa amb 13 activitats diferents 
(inclou com a novetat l'activitat de Na Mordala a educació infantil  de 3 a 5  
anys) i 3 contractacions de serveis amb els ajuntaments de Maó, Alaior i amb 
l'Obra Social Sa Nostra.

S'ha  realitzat  un  curs a  Bologna  sobre  “Disseny de  projectes  i  finançament 
europeu en l'àmbit de la formació i joventut”, mitjançant una beca Grundtvig 
(del 23 al 29 de març).

4  activitats  no  escolars: 1  visita  guiada  al  Centre  de  Recuperació  amb 
l'associació  REIR  (al·lots  amb  risc  d'exclusió  social).  1  excursió  més  visita 
guiada amb un institut de Catalunya pel Camí de Cavalls i a la finca de custòdia 
de les Salines de la Concepció, on hi han participat 70 persones. Exposició de la 
feina del GOB i de Menorca al grup excursionista de l'Empordà, 30 persones. 1 
Activitat explicativa, classe de fiets d'infantil que han apadrinat 1m2 del CR.

Guiatge excursions: durant 1 setmana amb un grup de 18 anglesos, 4 excursions i observació d'ocells i una reunió 
informativa. 

2 visites  guiades a  les  zones humides de Cala  en Porter  i  Son Bou per  a  turistes  i  residents de l'illa,  amb 
col·laboració de l'Ajuntament d'Alaior, en el marc de la campanya de Banderes Blaves.
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2 cursos dirigits a persones adultes: 1 sobre botànica, de 28 hores de durada, març-abril,  amb 9 alumnes. 1 
d'Excursions naturalístiques, de 16 hores de durada, durant quatre jornades, amb un total de 23 alumnes. 

 CENTRE DE RECUPERACIÓ DE  FAUNA 
Assistència fauna (a 15/12/14): S'han atès 318 animals, dels quals 112 són 
rapinyaires (63 mussols, 25 xòrics, 9 òlibes, 4 soters, 2 falconets, 2 arpelles, 
2 mussols reials, 1 milà, 1 falcó, 1 miloca, 1 aligot). Destaquen  també 20 
eriçons, 4 tortugues marines, 3 flamencs i 7 baldritges. S'han recollit 730 
tortugues de terra provinents de captivitat. També 20 exemplars d'espècies 
invasores,  sobretot  tortugues  de  Florida.   En  total,  han  arribat  1.048 
animals.

Manteniment/Voluntariat: 21 jornades de matí de feina amb voluntaris al 
CR.  1  jornada  formació  als  voluntaris  sobre  cria  de  polls  orfes.  S'ha 
gestionat l'entrada de 91 polls de diferents espècies d'aus amb voluntaris de 
cria de polls. 1 dinar amb l'equip de voluntaris. Marcatge de tortugues de 
terra per enviar a Catalunya. 2 jornades específiques condicionament de la 
gàbia de vol.

Personal: dedicació d'un dia setmanal d'una persona de l'oficina per a realitzar la seva jornada laboral al Centre.

6 jornades d'alliberació: 2 tortugues marines a Sa Mesquida amb el COFIB i responsables del Govern Balear. 20 
mussols al Toro amb la participació de més de 20 voluntaris. 1 mussol reial, 1 flamenc, 1 òliba i 2 xòrics amb  
col·laboradors i/o artistes. 

Finançament (a 15/12/14): campanya d'apadrinament del centre per metres quadrats. 508 m2 apadrinats dels 600 
totals (196 m2 públics, 245 m2 privats i 67 m2 particulars). 

Facebook del Centre de Recuperació, 535 seguidors.

1 Camp de Treball amb 7 joves dels Escoltes de Ferreries. S'han realitzat tasques de manteniment (recuperació 
gàbia vol i d'ocells irrecuperables, adequació tancats tortugues...) i també sobre biodiversitat (visita calàpets i 
baldritges  Cala  Morell,  taller  egagròpiles...).  Del  20  al  23  d'abril.  Amb  la  col·laboració  de  Colonya  Caixa 
Pollença.

Obert al públic: Edició material publicitari i distribució. Obert al públic de l'1 de juny al 30 de setembre, de 
dilluns a dissabtes, de 18 a 21 h. En total han visitat el centre 1.101 persones. 

1 reunió amb la Fundació Líthica, seguiment acords, avaluació funcionament actual i repassar temes pendents. 

Participació Jornades sobre cadàvers i cetacis organitzades pel COFIB i celebrades a Menorca.

1  recurs  reposició davant  l'Ajuntament  d'Alaior,  informant  de  l'errada  identificació  d'una  tortuga  tortuga 
mossegadora confiscada.

Presentam programa d'activitats a la convocatòria d'ajuts del CIM/Joventut per a 2014. Ens concedeix un ajut.

 ES VIVER 
Atenció al públic i venda de plantes: Obert divendres i dissabtes matí i, 
de març a juny, obert també els divendres capvespres. Han passat 1.019 
persones. A més, cada dissabte matí al Mercat de Ferreries i cada darrer 
diumenge de mes al Mercat des Migjorn, fins a finals de juny. També 
presència a la Fira del Camp d'Alaior. S'han fet vendes als ajuntaments 
de Maó i Sant Lluís i al CIM/Calàbria. A partir del juliol tenim planta a 
la paradeta del GOB al Claustre del Carme.

Voluntariat: Grup fix 2/3 persones. 
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Difusió: edició nou tríptic del Viver, en tres idiomes, amb la col·laboració de dues voluntàries, una ha realitzat el  
disseny i l'altra la traducció a l'anglès.

Personal: dedicació d'una persona de l'oficina de Maó per a realitzar tasques d'ajudant al Viver, durant 8 jornades. 

Activitats al Viver: 20 persones del Molí de Baix de St. Lluís i 60 fiets i fietes de l'escola de Sant Climent han  
visitat les instal·lacions des Viver. Preparació programa de tallers mensuals i realització 1 activitat. 

Amics del Parc Rubió: Presentació 3 propostes de feines de millora a fer per a la seva presentació a l'Ajuntament  
de Maó. Els han concedit una part. 3 activitats al Parc Rubió amb una mitjana de 20 participants per activitat.

3 Fires i mercats: presència al Mercat del Claustre, a la Fira Britànica i a la Fira d'Agricultura Ecològica.

Feines de manteniment i de jardineria:  a uns 11-12 jardins particulars i 2 privats, Centre de Medi Ambient de 
Son Bou i  1 empresa privada.  Tasques d'assessorament a 2 jardins nous.  També,  manteniment de les zones 
enjardinades del Molí del Rei, Centre de Recuperació, Es Paner i Sa Creueta des Migjorn. Presentació de quatre  
nous pressupostos de cara a 2015.

Filtres verds:  s'han fet 6 filtres verds particulars i s'han presentat dos pressupostos de nous filtres. A més, s'ha  
passat informació a l'Ajuntament d'Alaior, estan interessats de cara a 2015. 

Binimel·là: entrega i facturació de tota la planta (24000 plançons). 

Varietats locals d'horta: seguim elaborant i posant a la venda planters de varietats locals d'horta, amb molt bona  
acollida, com a nova línia de productes. 

1 Curset gestió ecològica d'un hort familiar:  amb 16 participants.

Instal·lacions pròpies del viver: feines habituals de manteniment i  millorar de les instal·lació, sistema de reg 
automàtic, canvis de malles per a ombreig...  

Facebook,  compta amb 218 m'agrada. 

 CUSTÒDIA AGRARIA  
27  acords  signats,  sumen  2.102,68  hectàrees,  representen  el  5,33% de  la 
superfície agrària de Menorca. Signatura de l'acord de custòdia amb Son Tarí 
Nou (24/10/14).

4 Reunions del grup de treball.

Horts de Temps: 1 Jornada formativa sobre la iniciativa “Horts de Temps” 
(22/01/14). S'han deixat 2 trossos de 40m2 d'Algendaret Nou a dos voluntaris 
a canvi de 2 matins de feina al mes i 1 tros de 40m2 de Santa Creu a un 
voluntari a canvi de 2 matins de feina al mes. Farà horta a la seca. Presentació 
pública a Sa Granja (21/10/14).
Assistència 8 jornades d'interès: jornada sobre “Oportunitats de finançament 
per a empreses agroalimentàries” a Catalunya (19/02/14).  Workshop sobre 
finançament europeu a Lisboa (27/02/14).  Jornades Estatals de Custòdia del 
Territori a Barcelona (5-6/11/14). Congrés Europeu  de  Custòdia del Territori
a Barcelona  (6 al 8/11/14).  Reunió  de coordinació  del  Life XCT.  Jornades  Tècniques de la Xarxa de  
Custòdia del Territori (26/05/14). Jornada a Gernika (24/05/14). Jornada a La Gomera (17-18/06/14).

Educació Ambiental: activitats de Visitam un lloc a Algendaret Nou i Turmadèn d'es Capità (gener-març). Visita 
a Algendaret Nou amb 20 alumnes del màster “Arquitectura, energia i medi ambient”. Excursió a Ses Salines de 
La Concepció amb un grup de 60 alumnes de 4rt d'ESO de Catalunya. 

Seminari Agricultura i Medi Ambient: han participat un total de 78 persones, dies 1, 8 i 15 de febrer 2014. 

18  Actes  de    Promoció  de  productes  de  custòdia:   2  concerts  de  jazz  per  dinamitzar  l'AgroMaó (03/08/14  i 
24/08/14). Fira d'Agricultura Ecològica a Ciutadella (13/09/14). Fira d'Artesania i Agroalimentació a Ferreries 
(20-21/09/14). Espectacle de les Chachas sense Fronteres a l'AgroMaó (13/04/14). Sorteig de 2 lots de carn, un a 
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l'excursió d'A Peu a Biniguarda (18/05/14) i l'altre a la festa del GOB (25/05/14). Participació a la Festa de Medi  
Ambient  de  Maó,  amb la  paradeta  i  amb els  mossets  de custòdia  (6-7/06/14).  Introducció de  productes  de 
custòdia a la cafeteria de s'Alcázar. Productes de custòdia a la botiga del GOB al Claustre del Carme. Creps de 
custòdia a l'AgroMaó (26/10/14). Tastet de productes de custòdia al Premi Pere Prats (22/11/14). Fira de Nadal 
de Maó. Tastet a l'Assemblea.

4  jornades  de  voluntariat: a  Binitord  (31/08/14),  amb la  participació  de  13  voluntaris/es.  A La  Concepció 
(11/05/14),  amb  la  participació  de  15  voluntaris/es.  A La  Marcona  (29/06/14),  amb  la  participació  de  15  
voluntaris/es.  A Mongofra  Nou (02/11/14)  per  a  sembrar  tamarells  als  vorals  del  vial  que travessa  la  zona 
humida, amb la participació de 72 voluntaris/es.

Jornada de Dones Pageses a La Concepció, amb 28 participants (27/09/14).

14 Actuacions a finques: s'han repartit 3 rateres a Sa Torrilla Nova, Llumena d'en Sebastià i Biniguarda Nou.  1 
cuba de triatges a Es Capell de Ferro. 2 caixes d'abelles a Algendaret Nou i 2 caixes d'abelles a Turmadèn des  
Capità. 1 barrera d'ullastre a Sa Torrilla Nova. 2 caixes d'apicultura a Parelleta (17/07/14). 1 caixa niu d'òliba i 1 
trampa de rosegadors a Torralbet (31/07/14). 1 ambientalització d'un pou i abeurades annexes a Biniguarda Vell  
(09/10/14).

Realització d'enquestes presencials de valoració i seguiment a totes les finques amb acord de custòdia (juliol, 
agost  i  setembre).  La  informació  recollida  ens  permet  saber  quines  activitats  i  línies  de  feina  del  projecte 
prioritzen les finques.

6  Actes  de  difusió  del  projecte  a  l'illa: entrevista  al  Menorca  (02/02/14).  Exposició  del  projecte  Cultivant 
Sinergies  al  Molí  del  Rei  (març  2014).  Explicació  del  projecte  de  custòdia  agrària  a  la  reunió  del  grup  
d'economia social del Fòrum ETS (06/03/14). Excursió d'A Peu a la finca Biniguarda Nou i Vell (18/05/14) amb 
65 participants. Gravació de custòdia agrària per al vídeo de Menorca en Transició (22/05/14). Curs de formació 
per a treballadors de l'hotel Faustino (3-4/06/14).

5 reunions de coordinació amb altres xarxes: reunió del grup de treball de custòdia agrària de la XCT (07/04/14). 
3 reunions del Foro Estatal de Custòdia, presencials i/o via Skype i 1 Assemblea Estatal de custòdia.

Inventari ambiental finques: inventari botànic i ornitològic a 9 finques amb acord de custòdia.

1 Trobada anual de finques amb acord de custòdia i voluntariat (29/10/14).

Curs UIMIR: aprovat el curs presentat a la UIMIR pel maig de 2015.

Al·legacions: presentació d'al·legacions a nivell interinsular a la Llei Agrària. Presentació d'al·legacions al Pla de 
Desenvolupament Rural de les Illes Balears.

Projectes: presentació de dos projectes, a la convocatòria de “Playas, voluntariado y custodia” i a la Convocatòria 
de 2014 de Fundación Biodiversidad. 

 CAMPANYES I PROJECTES

CONSORCI MESTRAL-GOB

Bon profit!: Curs de formació al professorat  organitzat conjuntament amb el CEP de Menorca:  L'Hort, entorn 
d'aprenentatge amb la participació de 23 participants de 10 centres educatius de Menorca (23 hores).  Elaboració  
Memòria i justificació econòmica del Projecte (d'un any i mig de durada). Reunió amb les cuineres del CEIP Sant 
Lluís i equip docent per a l'organització de jornades formatives. Presentació segona fase del projecte mitjançant  
Càritas de continuació del projecte a la Direcció General de Cooperació i Immigració i ens l'han adjudicat. Tindrà 
un  any de  durada.  Presentació  a  Colonya  Caixa  Pollença  per  formació  de  cuineres  de  Menjadors  Escolars 
Ecològics.

Projecte “Cuineres de menjadors escolars ecològics on-line”, línia d'ajudes de Bonacompra (Binipreu).

Gots de cartró: sol·licitam als ajuntaments l'ús gots de cartró durant les festes patronals. Dos ajuntaments ja ho  
han inclòs com a requisits, Maó i Ciutadella.
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GEOLOGIA

Acord amb l'Ajuntament de Ferreries per a la cessió de la col·lecció de fòssil i pedres i llibres i per a la venda de  
les vitrines expositores. 

 ENERGIA 

Campanya ACS Solar: Seguiment campanya Posa't ses Plaques. 2 noves instal·lacions realitzades. Participació  
vídeo de Menorca en Transició sobre campanya Posa't ses Plaques. 

Presentació  de  suggeriments al  document  Energies  renovables  i  eficiència  energètica  a  les  Illes  Balears:  
estratègies i línies d’actuació.

Canvi climàtic: 1 reunió de coordinació, nota de premsa de suport i participació concentració convocada per 
diferents xarxes socials, que es suma a la campanya mundial per a demanar als governs de tot el món que adoptin 
mesures reals en el sí de les Nacions Unides per a aturar aquest gran problema, que és el canvi climàtic.

2 Escrits: a la conselleria de Turisme demanant que Menorca es pugui convertir en Destinació  Starlight i queixa 
per  il·luminació de monuments  i  una queixa a  la  conselleria  de Cultura  i  Educació,  per  la  il·luminació  de  
monuments i petició de considerar el cel nocturn com a patrimoni a protegir.

GRUP DE BOTÀNICA

5 reunions del grup. 

2 excursions públiques: dia 09/02 per la zona de Cala Morell amb la participació de 30 persones. Dia 11/05 per la  
zona de Binillautí amb la participació de 30 persones. 

19 sortides de feina: per a realitzar inventaris botànics en finques de custòdia i redacció de la memòria final.

Participació Jornades Life Reneix celebrades a Ciutadella al llarg de dos dies i mig.

Processionària: assistència  reunió  informativa  celebra  al  Consell  Insular  sobre  la  processionària  i  accions 
previstes. 2 escrits sol·licitant que reconsiderin les fumigacions processionària, un a Medi natural del Govern  
Balear i l'altre a Medi Ambient del Cim.

Participació Jornades Micològiques:  dies 21-22/11/14, conjuntament amb el Cercle de Micologia de Menorca.

FÒRUM ETS MENORCA 

Participació a 14 reunions en diferents grups de treballs: Grup d'Educació No Formal del Fòrum ETS. Grup de  
coordinació interna. Grup d'economia i mercat social. Coordinació general. Reunions internes diverses del grup 
de governança. Amb l'Ajuntament de Maó i el Consell Insular.

Cicle de Tallers de Participació Ciutadana: Preparació i realització del cicle Participar per Transformar. Com fer-
ho? el 29 de maig, 5, 12 i 19 de juny, amb la participació de 80 persones. Reunió d'avaluació del curs amb el  
grup d'Educació no formal.

Mostra Entitats: celebrada as Mercadal durant tot un dissabte, organització, coordinació i participació.

Jornades sobre Mercat Social: dies 13 i 14 de juny. Participació en la creació de l'associació Mercat Social Illes 
Balears.

1 Trobada anual a Son Putxet.

El GOB promou la defensa dels valors ambientals i l'equilibri entre
les activitats humanes i la conservació de la naturalesa.
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