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Editorial
És obligat, en aquest primer editorial de l’any, parlar de la crisi en 
què estem immersos, i és obligat perquè, emparats sota el paraigües 
de la paraula crisi, s’amaguen moltes de les iniciatives i intencions a 
què haurem de fer front les entitats de defensa del medi ambient. 
Aquesta no és només una crisi econòmica, ho és també de valors, de 
recursos i en definitiva de model de societat, de futur.

I és que tot el que té relació amb el medi ambient té un lligam 
directe amb els temes econòmics. El medi terrestre i aquàtic és el 
que ens sustenta en tots els sentits... tot el que necessitam per viure: 
aliment, abric, medecines, aixopluc... benestar, en definitiva, ho extraiem 
directament del medi en que vivim: la terra, la mar, l’aire que respi-
ram, l’aigua que bevem, els materials amb què fabricam els objectes 
que empram, tot és objectiu de la nostra necessitat, però també de 
la cobdícia d’alguns.

Els recents moviments ciutadans que demanen una major equitat en 
la distribució dels béns materials tenen raó quan giren els ulls cap al 
medi ambient --on hi ha el bessó de l’ametlla-- ja que les desigualtats 
entre el nord i el sud, entre pobres i rics, tenen el seu origen en com 
s’empren els recursos mundials i en com es reparteixen.

I, no ens equivoquem, les veus que demanen seguir fent el mateix 
per sortir de la crisi són les mateixes que han causat el problema 
enriquint-se a partir de l’abús dels recursos públics, privatitzant-los  i 
emprant-los en benefici propi.

Per açò, quan des del GOB es defensa el territori, un espai o una 
determinada espècie, està defensant el dret a viure millor, però el 
dret de tots no només d’uns pocs. Quan el GOB opina sobre turisme, 
economia, energia, transport,  el sector agrari, està opinant també 
sobre les desigualtats socials, que solen ser fruit del negoci que fan 
alguns sobre els recursos de tots, i de la necessitat de garantir un fu-
tur digne per als nostres fills, per als nostres néts.

No val cercar la sortida a la crisi amb més del mateix, no val pensar 
que hem de consumir més per salvar les empreses, hem de comen-
çar a crear noves fonts de riquesa a partir dels recursos renovables, 
del consum de béns intangibles com la cultura o la natura. Hem 
d’activar l’economia a partir d’iniciatives que moguin la roda de 
l’activitat econòmica, però que no impliquin la destrucció dels recur-
sos no renovables.

En aquests moments de reflexió personal i col·lectiva entorn de la 
recuperació de valors, del creixement desmesurat, del consum, és 
quan cal actuar de manera prioritària.

Contra la crisi, compromís social i, si és necessari, mobilització social.
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L'any de modificació del PTI

El PTI de Menorca ha estat un element clau per 
preservar l'illa d'importants destrosses territorials. Sense 
anar més enfora, la legislatura de Jaume Matas, que 
va fer carreteres desproporcionades a Eivissa, noves 
urbanitzacions a Mallorca i una trama de corrupció que 
encara s'està jutjant, no va poder arribar amb la mateixa 
força a Menorca gràcies al Pla Territorial Insular.

Les repetides declaracions del nou equip de govern del 
Consell Insular fan témer que ens enfrontem de nou a 
una ofensiva d'importants transformacions territorials, 
que es veu facilitada pel context de crisi econòmica on 
moltes coses troben justificació aparent.

Fa mesos (des la campanya electoral) que es va repetint 
un discurs que pretén relacionar la crisi econòmica amb 
l'excessiva protecció territorial de Menorca. Com si no 
hi hagués crisi a altres bandes. Però és que els fetes 
desmenteixen amb rotunditat aquesta teoria. 

El PTI de Menorca va tenir la gran virtut de frenar 
importants creixements urbanístics a la costa (devers 
60.000 places turístiques que venien de la planificació 
desmesurada dels anys setanta i vuitanta) i de conservar 
el paisatge en el sòl rústic en impedir l'expansió 
residencial en el camp. Però no va frenar ni el creixement 
als nuclis urbans ni a les zones industrials.

I, de fet, Menorca va registrar -com en altres indrets 
propers- una activitat urbanística intensa en els anys 
anteriors a la crisi. Encara avui podem veure nombrosos 
blocs de pisos sense acabar o en intent permanent de 
venda, com passa a molts altres llocs de l'Estat. I és difícil 

argumentar que hi hagi hagut cap tipus de limitació 
al desenvolupament industrial, almanco pel que fa a 
la disposició de territori. Perquè és amb la vigència 
del PTI quan s'han fet unes ampliacions enormes a 
polígons industrials com el de Maó, Ciutadella o Alaior 
(ampliacions, a judici de molts, del tot desmesurades, 
però és el que té no voler regular les coses).

Repetir que Menorca està en crisi per culpa de la 
protecció territorial no té cap lògica sòlida. Es pot 
entendre com a estratègia electoral, on a vegades s'usen 
arguments molt més puerils. Però el que preocupa 
és que el nou equip de govern s'hagi cregut aquest 
missatge. Perquè a més de posar en perill un recurs 
no renovable, com és el territori, també poden perdre 
un temps molt important per dedicar els esforços a 
dinamitzar noves estratègies econòmiques que sí que 
podrien tenir sentit en l'actual context.

Caldrà seguir amb detall les propostes de modificació 
del PTI que se suposa que es plantejaran aquest any. 
La previsió és que el sòl rústic corri un greu perill, ja 
que és una manera d'anar urbanitzant sense estar tan 
sotmesos als escàndols mediàtics, però no es poden 
descartar operacions més vistoses. Hi ha gabinets 
especialitzats que estan esperant a conèixer els nous 
forats de la norma territorial per apuntar cap al negoci 
més rendible de tots: l'especulació.

Veurem quines són les novetats. D'entrada, s'ha notat 
un relaxament important en l'activitat del Consorci 
insular de disciplina urbanística. Mala notícia, perquè 
amb les il·legalitats hi acaba perdent tothom. ■

On alguns hi veim paisatge per a usos agraris i acolliment de la vida silvestre, altres hi veuen solars per edificar.
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La nova web del GOB

2012 inicia una nova etapa de la presència del GOB 
a internet. Hem creat una nova pàgina web, amb 
l'objectiu de facilitar l'accés tant a la consulta d'informa-
ció com a la participació de tothom qui vulgui. El nou 
disseny, tant de l'estructura de continguts com de 
l'impacte visual, la possibilitat de penjar-hi informació 
i l'accés a cercadors de diferents tipus estan enfocats 
a servir a la comunitat de socis, voluntaris, simpatit-
zants del GOB i de qualsevol persona interessada en la 
natura i Menorca.

Us convidam a visitar-la, i també a donar-vos-hi d'alta 
i penjar les vostres col·laboracions o els temes que 
trobeu interessants. 

El portal web ha estat creat a partir de zero, amb la 
participació i l'assessorament de voluntaris especia-
litzats en disseny, periodisme, informàtica i internet. 
Vegeu qui són a www.gobmenorca.com/gnu.
Moltes gràcies! ■
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La botiga del GOB

Una bona manera de col·laborar en la conservació 
dels valors naturals de l'illa de Menorca és adquirint 
productes de la Botiga del GOB.

Una col·lecció de gravats sobre els cinc fars de l'illa, contes 
infantils sobre animalons coneguts per als més petits, 
llibres de Menorca per a adults, itineraris d'excursió, 
puzzles artesanals d'animals menorquins, peluixos que 
reprodueixen ocells vinculats al camp, camisetes per 
a fillets i filletes... són alguns dels productes que pots 
trobar als nostres locals i que provenen de donacions, 
de col·laboracions o d'elaboracions pròpies, i els fons 
que es recapten van destinats als projectes de protecció 
que el GOB duu a terme a Menorca.

A més, podeu trobar productes agraris: formatge, 
sobrassada, carn-i-xulla, oli, vi, pa, melmelades, etc. 

procedents de finques que han adquirit un compromís 
ambiental signant un acord de Custòdia del Territori 
amb el GOB, i que promouen la sostenibilitat al camp i 
la qualitat dels aliments.

I, si us agraden les plantes, també tenim plantes 
autòctones de l'illa de Menorca, arbres, arbusts, 
aquàtiques, aromàtiques... més de 150 espècies 
diferents.

En aquests moment de dificultats econòmiques 
per mantenir alguns dels projectes emblemàtics de 
l'associació, com ara el Centre de Recuperació de Fauna 
Silvestre que dóna assistència a tota la fauna silvestre 
accidentada de Menorca, us oferim l'oportunitat 
d'ajudar a la conservació de la biodiversitat de la nostra 
illa. ■

Recorda, si tens regals per fer, passa't primer per

Maó 
Camí des Castell, 53

Obert de dilluns a 
divendres, de 9:00 a 
15:00 h, i de dilluns 
a dijous, de 17:30 a 

20:00 h.

Maó 
Carretera 

Maó-Aeroport 
(davant Mestral)
Obert divendres i 

dissabtes, de 10:00 
a 13:30 h.

Ferreries
c/Mallorca s/n. 

Obert els dissabtes, 
de 10:30 a 13:30 i de 
17:30 a 20:30, i els 

diumenges, de 10:30 
a 13:30. h

Ciutadella
Camí de Maó, 38

Obert els dimecres, 
de 18:00 a 20:00 h
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Es Viver aquest últim any ha experimentat molts de 
canvis. Per un costat, ja està gaire bé a punt la refor-
ma important de les instal·lacions que ens vam pro-
posar fa mesos. S'ha millorat l'hivernacle, les zones 
d'ombreig i tota la zona on es manté la planta. S'està 
reconstruint la tanca perimetral i s'ha creat un espai 
adequat on mantenir la terra ecològica, la trituradora i 
el remolc de la furgoneta. Hem construït dues basses 
per a la producció de planta aquàtica, destinada als 
filtres verds. Per altra banda, s'han estat consolidant 
diferents productes per millorar la qualitat de la planta 
que estem reproduint: un nou substrat ecològic, dife-
rents productes fitosanitaris naturals i un nou adob 
orgànic. Un altre aspecte interessant és que hem sig-
nat dos convenis de col·laboració importants a nivell 
tècnic: un amb l'empresa Naturalea, que ens ajudarà 
en la implantació dels filtres verds, i l'altre amb Ibanat, 
per a produir planta de qualitat destinada a la millora 
de zones degradades de Menorca.

Pel que fa a la feina efectiva, s'han construït ja dos 
filtres verds, amb molt bon resultat, que ens han 
servit per adquirir experiència en aquesta tecnologia 
de depuració d'aigües. Els filtres verds són una bona 
solució al problema de la contaminació dels aqüífers 
per a cases aïllades. Hem seguit també en la línia de 

donar resposta a la demanda de jardins amb planta 
autòctona, que són més fàcils de gestionar, tenen poc 
consum d'aigua i no contribueixen a la introducció de 
plantes exòtiques que poden posar en perill la nostra 
flora. Hem seguit fent manteniments als jardins dels 
nostres clients, i fins i tot n'hem realitzat un de nou.

Es Viver també contribueix a l'educació ambiental. 
Els tallers que feim al Parc Rubió, en col·laboració amb 
el Amics del Parc, s'han consolidat i han tingut una 
assistència cada vegada més nombrosa. S'ha 
finalitzat enguany el projecte Es Paner, un espai prop 
des Migjorn on s'han sembrat vint varietats de figuera 
amb panells explicatius per servir de recurs educatiu. 
També s'ha reformat el Centre Mediambiental de Son 
Bou, el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre i 
el jardí del Molí del Rei.

Tota aquesta feina ha estat possible gràcies a la 
col·laboració d'un bon grup de voluntaris que hi han 
dedicat moltes hores de feina.

En resum, hem començat aquest 2012 amb moltes 
ganes de tirar endavant les idees i els projectes des Vi-
ver per contribuir a la millora ambiental de Menorca. ■

Es Viver

Treballant en la remodelació del Centre Mediambiental de Son Bou.Planta al Viver en un dels nous umbracles.
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L'any 2011 ha estat complicat per al Centre de 
Recuperació. Hem tingut canvis de personal i molts 
de problemes de finançament, dificultats que 
encara tenim. Tot i així, els resultats es mantenen al bon 
nivell d'altres anys. La participació important de per-
sones voluntàries en aquest hospital d'animals és una 
garantia de bon funcionament, fins i tot en èpoques 
difícils.

Els objectius del centre no són només intentar recu-
perar animals ferits, sinó també implicar la societat 
en aquesta problemàtica. La nostra manera de viure, 
les carreteres, esteses elèctriques, animals domèstics 
incontrolats, obres, verins, caça irresponsable, intro-
ducció d'espècies exòtiques, etc. són causa d'agres-
sions a la fauna autòctona de la nostra illa. A l'hos-
pital d'animals s'intenta pal·liar el problema, ja sigui 
atenent directament les víctimes com a través de 
campanyes de difusió.

Enguany el centre ha atès 260 animals accidentats, 
un 37% dels quals s’han pogut  tornar a alliberar al 
medi natural. Pensant en les condicions penoses en 
què arriben bastants d'aquests animals al centre, és 
un resultat que ens fa sentir contents. Les espècies 
més nombroses han estat els mussols (Otus scops), 
amb 43 individus. La principal causa d'entrada és la 
caiguda del niu quan encara no saben volar. Després 
trobem les tortugues de terra (Testudo hermanni), 
amb 35 exemplars, la majoria per fractura de la clos-
ca per atropellaments o atac d'altres animals, prin-
cipalment cans, i les vinjoles (Apus apus) amb 29 
exemplars, en gran part polls caiguts del niu. Un 28% 
dels animals atesos han estat rapinyaires (74 exem-
plars), dels quals s'ha recuperat un 45%, és a dir, 33 
animals. Resultat que trobam satisfactori donada la 

importància d'aquest grup d'espècies.

El centre també recull tortugues de terra provinents 
de captivitat, que enguany han estat 614. Com que 
la població de Menorca està en molt bon estat, el 
centre del GOB col·labora en projectes de recupera-
ció d'aquesta tortuga en altres indrets. Així, l'estiu de 
2011 vam destinar 400 tortugues nostres al projecte 
que el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de 
Catalunya desenvolupa al Montseny.

Una línia important de feina és l'educació ambiental. 
Al llarg de 2011 un total de 525 alumnes d’educa-
ció infantil, primària i secundària, procedents de deu 
centres escolars diferents, han visitat l'hospital 
d'animals. També hem realitzat jornades de portes 
obertes, on visitants de totes les edats han pogut veu-
re la feina que s'està realitzant.

El nostre hospital és l’única instal·lació a Menorca 
que atén la fauna silvestre. Està reconegut pel Govern 
Balear i és una peça clau en el protocol d'assistència a 
la fauna consensuat amb totes les autoritats. Així i tot, 
l'any 2011 no hem rebut cap finançament per part del 
Govern Balear, el que ha estat la causa principal del 
dèficit econòmic d'uns vint mil euros amb què hem 
acabat l'any. En el moment de redactar aquestes línies 
esteim exigint al Govern que assumesqui la seva res-
ponsabilitat, ja que és ell qui que té la competència 
legal i, per tant, l'obligació de portar a terme el que el 
GOB està fent de manera eficient, austera i compro-
mesa des de fa més de vint anys. No s'entén que no 
complesqui els seus compromisos.

La memòria completa de 2011 la podeu consultar al 
web del GOB Menorca. ■

ANIMALONSCentre de Recuperació 
de Fauna Silvestre

7GOB

Nadó d'eriçó. Tortuga de terra.Pep Cumplido i l'escultor Leonardo 
Lucarini alliberant un falcó recuperat.
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El passat mes de desembre, l'assemblea de socis i 
sòcies del GOB Menorca va aprovar el pressupost per 
al 2012. Representa una disminució de devers el 20% 
respecte de la previsió de tancament de 2011. La cau-
sa d’açò és la baixada de finançament que es preveu 
en diferents projectes, el que ens ha obligat a ajus-
tar també la despesa. Tot i així, tenim el compromís 
de no abandonar cap línia de treball i esforçar-nos a 
trobar noves vies de finançament per a la feina que 
fa el GOB.

Entre els reptes que tenim per 2012 hi ha la conso-
lidació del Centre de Recuperació de Fauna. Durant 
2011 no hem rebut finançament de la Conselleria de 
Medi Ambient del Govern Balear, cosa que ha oca-
sionat la major part del dèficit de devers 20.000 eu-
ros en el balanç del pressupost passat. Estem treba-
llant per aconseguir el corresponent finançament de 
l'Administració i també per aconseguir més ajuts 
privats.

El Viver també té grans reptes. Hem d'anar desenvo-

lupant noves línies de feina, com la dels filtres verds 
que ja hem iniciat, sense deixar d'esforçar-nos en la 
difusió de la jardineria sostenible amb planta autòc-
tona. 

Una altra línia que encetarem aquest any serà la 
de fer campanya per difondre la tecnologia solar 
per a aigua calenta, en col·laboració amb l'empresa 
privada.

L'organització del voluntariat continuarà sent una 
feina estratègica. Els projectes del GOB necessiten 
l'ajuda de persones que voluntàriament hi poden de-
dicar temps i sense les quals no poden funcionar. 

En definitiva, la crisi de recursos econòmics no ha 
de ser una causa de baixada de l'activitat del GOB, 
sinó que, al contrari, ens ha d'ajudar a trobar altres 
maneres més eficients de dur a terme el que ens 
proposam, i d'aportar solucions a problemes medi-
ambientals i econòmics com l'aigua, residus, energia, 
mobilitat, paisatge, biodiversitat, etc. ■

Pressupost 2012

Resum del pressupost de 2012 aprovat per l'assemblea, comparat amb la previsió de tancament de 2011.
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Molí del Rei, seu del GOB a Menorca.

Molts de fillets i filletes han participat en 
les activitats d'educació ambiental.

El jurat del Premi Pere Prats de Medi 
Ambient va distingir a l'associació Lithica.

Les persones del grup de voluntariat agrari han 
dedicat el seu temps a diferents finques amb
acord de custòdia.

El nombre de visitants al Centre de la Natura 
creix d'any en any.

El 2011 hem començant a construir els 
primers filtres verds, amb l'ajut de voluntaris.

Cada primer diumenge de mes es pot anar 
d'excursió amb el GOB. nostre entorn.

La pastoreta del GOB ha animat els matins 
dels diumenges a Maó, en el marc del 
mercat agrari AgroMaó.

Les Xerrades a la Fresca del Centre de la 
Natura a Ferreries han interessant a molta gent.

El Molí del Rei ha acollit un bon nombre d'activitats.

Els tallers del Parc Rubió han tingut un seguiment 
molt alt.

El Centre de Recuperació ha fet molt bona feina 
tot i les dificultats econòmiques.

Les excursions per conèixer plantes han tingut 
molta participació.

Gràcies al voluntariat, el GOB s'ha fet present al 
carrer durant el 2011.
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L'educació ambiental 
durant el  2011

Tot i que en els 
darrers anys la 
societat rep mol-
ta més informació 
sobre els proble-
mes ambientals 
a què ens enfron-
tam, aquests no 
han deixat de ser 
més patents ens 
les darreres dè-

cades fins al punt de tenir una influència planetària i 
posar en greu perill la sostenibilitat del món on vivim. 
El Servei d'Educació Ambiental del GOB Menorca (SEA) 
dedica els seus esforços, des de l'any 1993, a intentar 
implicar la societat civil en l'assoliment d'un horitzó de 
sostenibilitat ambiental.

L'any passat es van organitzar un seguit d'activitats 
per tal d'atracar la ciutadania (grans i petits) a aquest 
objectiu. Creiem que l'educació ambiental és un 
pilar fonamental en la formació de les persones, per 
això, infants i joves de Menorca participen en l'ofer-
ta educativa que el SEA proposa als centres educatius. 
Durant el curs 2010/2011, al voltant de 3750 alumnes han 
participat en un total de 150 activitats. Una de les 
funcions més importants d'aquestes activitats és la 
d'atracar els escolars a la natura mitjançant les excur-
sions a diferents indrets de l'illa, com poden ser Punta 
Prima, Rafalet o Binimel·là. Massa vegades es perd el 
vincle amb la naturalesa, i fins i tot en societats tant 
avesades al camp com la menorquina, és important 
realçar la importància de les àrees naturals, tant per la 
seva funció ecosistèmica com pel benestar emocional 
que ens comporta. També s'han organitzat tallers sobre 
aigua i energia, reptes ambientals globals però també 
evidents a Menorca. 

Des de fa temps 
creiem en la gran 
contribució de la 
pagesia ambien-
talment respon-
sable a la conser-
vació del territori 
menorquí. Així, 
gràcies a l'ama-
bilitat dels page-
sos de finques 

amb acord de custòdia, podem visitar diferents llocs, 
veure com es fa formatge artesanal, conèixer les races 
autòctones, els béns etnològics associats al camp, etc. 
També és de destacar la funció de sensibilització que 
fa el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, un dels 
objectius principals d'aquest projecte. Així, l’alumnat 
coneix de primera mà la problemàtica de la nostra 
fauna silvestre quan topa amb algunes de les activitats 
quotidianes de l'ésser humà.

A part de l'oferta educativa, el SEA ha continuat el seu 
programa de cursos formatius. Durant el 2011 s'han re-
alitzat tres cursos: un de biodiversitat adreçat a profes-
sorat, un altre sobre turisme i sostenibilitat (organitzat 
conjuntament amb la UIB), i un darrer sobre botànica. 

El SEA també dedica bona part de la seva feina a 
l'organització de projectes i campanyes enfocats a 
l’àmbit del consum. Així ho va fer amb la segona Fira 
d'Intercanvi de Menorca, realitzada a Ciutadella, i 
també amb els darrers actes artístics vinculats a la 
campanya Els Sentits de l'Aigua.

De manera anecdòtica, volem destacar la visita 
d'un vaixell escola suec al GOB, que va tenir lloc el 
passat mes d'octubre i que ens dóna fe que l'educació 
ambiental no té fronteres. ■
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Un fet remarcable d'aquest any ha estat l'amplia-
ció de la mostra permanent amb la col·lecció que la 
paleontòloga Carme Llompart i el geòleg Joan Rosell 
van cedir al GOB. Aquest patrimoni ha permès vestir 
l'exposició Pedres, minerals i fòssils. Un passeig de 
400 milions d'anys per la història de Menorca. En un 
recorregut de pocs metres es reviu la història geolò-
gica de l'illa a través dels testimonis que trobam a 
les nostres roques. Coralls i lliris de mar del paleo-
zoic, falgueres de fa 250 milions d'anys, organismes 
marins del temps dels dinosaures, imponents dents de 
taurons que habitaven les aigües de Menorca fa deu 
milions d'anys, o una reproducció fotogràfica a mida 
real del conill gegant de Menorca són algunes de les 
aturades d'aquest passeig. També hi veurem mostres 

dels diferents tipus de roca de Menorca, com la llose-
lla, la pedra de cot, la pedra foguera, la pedra del Toro, 
la penya viva, el marès o roques volcàniques com el 
basalt. Els minerals de l'illa també hi estan molt ben 
representats: la malaquita, l'atzurita, la baritina, la cal-
copirita, la blenda... Dues de les Xerrades a la fresca 
de l'estiu van ser sobre aquesta temàtica. Una del ma-
teix Joan Rosell, i l'altra de Josep Quintana Cardona, 
estudiós de la fauna prehistòrica de Menorca, entre 

la qual hi ha el conill gegant que ell va descobrir. La 
tercera de les xerrades a la fresca la va donar el soci-
òleg Antoni Petrus, sobre una tema actual important: 
Crisi, ciutadania i educació. L'assistència total a les tres 
xerrades va ser de 350 persones.

Durant la primavera s'hi va poder veure l'exposició 
Casetes de vorera, de Sa Nostra, que mostra l'impor-
tant llegat, escampat per tota la costa menorquina, 
que ha deixat una manera simple de viure i gaudir la 
mar que tenim.

Un any més les activitats lligades als bolets han 
estat seguides per molts participants. El mes de 
novembre es van organitzar excursions en les quals 

es van recollir 120 espècies de bolets, que es van 
exposar al centre i van servir per fer xerrades divulgatives.

El Centre de la Natura de Menorca funciona gràci-
es a la col·laboració de l'ajuntament de Ferreries, la 
Conselleria de Medi Ambient del Consell Insular i el 
GOB. La memòria completa de l'any 2011 es pot tro-
bar a la pàgina web del GOB Menorca. ■

L'any 2011 el Centre de la Natura ha continuat la seva 
oferta d'exposicions i altres activitats relacionades amb 
els valors ambientals i l'economia sostenible. L'agro-
botiga, amb productes de les finques amb acord de 
custòdia amb el GOB, hi té un paper destacat. Els 
visitants han estat 4050, seguint amb la tendència a 
l'alça dels últims anys. 

Centre de la Natura de 
Menorca



El bon enteniment entre l'activitat agrària i la conservació 
dels valors naturals és fonamental per mantenir i preservar 
el paisatge que ens envolta i ens identifica. Un paisatge 
agrari que durant mil·lennis s'ha anat configurant, cercant 
l'equilibri entre els valors econòmics, socials i ambientals. 
La custòdia agrària pretén implicar els agents del territori, 
propietaris, pagesia i usuaris en el desenvolupament de 
sistemes de gestió agrària que compatibilitzin la viabilitat 
econòmica del lloc amb la conservació dels elements na-
turals més destacats.
Vint finques de Menorca tenen signat l'acord de custò-
dia amb el GOB, adquirint un compromís ambiental en 
la seva gestió, i, per la seva banda, l'entitat intenta ajudar 
aquestes finques en diferents aspectes com ara la gestió 
agrària, la comercialització dels seus productes o creant 
espais de formació. 

Gestió agrària
Durant 2011 s'han dut a terme diferents actuacions a les 
finques en custòdia per ajudar o millorar la tasca dià-
ria dels pagesos i pageses i, a la vegada, afavorir aspec-
tes ambientals. S'han realitzat tres ambientalitzacions 
d'abeuradors, amb la instal·lació d’una placa solar per a 
pouar l'aigua automàticament i habilitant rampes perquè 
no s'ofeguin els ocells a l'estiu. Per afavorir la presència 
de conills, espècie presa del milà i alhora  important per 
a la caça, s'ha construït un cau de conills a l’estància de 
Rafal Rubí que, durant cinc anys, s'ha compromès a no 
caçar aquest animal. També s'han construït quatre cai-
xes niu per a xòrics, que es penjaran a la finca vitiviní-

cola Binitord per afavorir la presència d'aquest rapinyaire 
que espanta els pardals, sobretot durant la verema. Tam-
bé s'han duit a terme actuacions d'integració paisatgística 
retirant estris vells de cinc finques. Les jornades de 
voluntariat agrari també són molt importants per a la pa-
gesia, ja que és una ajuda durant un matí en què un grup 
de 12-15 persones col·labora en una tasca concreta. S'han 
realitzat sis jornades de voluntariat durant aquest any. 
La construcció d'un filtre verd a Sa Torrilla Nova per de-
purar de manera natural l'aigua residual de la casa és un 
exemple per a futurs interessats en aquest mètode de de-
puració. 

Formació
A principis d'any es va desenvolupar el IV Seminari 
d'Agricultura i Medi Ambient, que va reunir un cente-
nar de persones interessades en els diferents temes que 
es tractaren sobre el sector agrari i les seves perspectives 
de futur. També s'organitzà a l'octubre la I Jornada de 
Dones Pageses, que reuní una trentena de dones rela-
cionades amb el camp, i que ha posat el fil a l'agulla per 
començar a treballar per al reconeixement i dignificació 
de la dona al camp. Una altra activitat realitzada ha estat 
el viatge amb tres ramaders de l'illa per  visitar l'experi-
ència de la Fundación para la Conservación del Quebran-
tahuesos amb els ramaders de Picos de Europa.

Promoció dels productes de custòdia
Aquest any s'ha iniciat la campanya “Un paisatge que 
alimenta”, per donar a conèixer i fomentar el consum 
dels productes procedents de finques amb acord de cus-

tòdia. Es vol posar de manifest que el sector agrari res-
ponsable produeix molt més que un producte, produeix 
serveis ambientals que repercuteixen sobre la societat. 
Un seguit d'activitats han permès durant aquest any pro-
mocionar els productes, com pot ser l'assistència a tres 
fires i els actes a l'AgroMaó, la realització de sis actes 
de promoció, entre ells la cata de vins de Binitord, o les 
quatre visites a finques en custòdia amb les excursions 
d'A Peu.

La consolidació de la custòdia agrària és gràcies a patro-
cinadors, propietaris i pagesos, voluntariat i tothom que 
d'alguna manera participa en les activitats. ■
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Consolidant la 
custòdia agrària

Abeurador ambientalitzat.

Voluntariat agrari als Arbres d’Algendar.

Filtre verd de Sa Torrilla Nova.
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Voluntariat en acció

Aquest 2011 ha estat l'any europeu del voluntariat. 
El GOB s'ha volgut sumar a la festa i també hem 
dedicat el 2011 a l'any del voluntariat. Afortunada-
ment comptam amb un nombrós grup de voluntaris i 
voluntàries que participen en el dia a dia de l'entitat. 
Ja són més de 300 persones que brinden part del seu 
temps a l'entitat. 

Tenim voluntaris que col·laboren en les tasques de jar-
dineria autòctona que es duen a terme al Viver, en la 
producció de plantes, recollida de llavors, etc., d'altres 
que participen en les jornades de custòdia agrària i 
van a les finques amb acord de custòdia a realitzar 
alguna feina del camp. Així, l'any passat, al llarg de 
quatre jornades van participar-hi una setantena de vo-
luntaris, que entre d'altres coses van construir caixes 
niu per afavorir l'ornitofauna als llocs o van recollir 
olives per a extreure'n oli després. 

Els voluntaris vinculats al Centre de Recuperació de 
Fauna Silvestre de Menorca, ubicat a Ciutadella, s'han 
encarregat d'ajudar en les activitats que el centre 
executa quotidianament. Tasques tant diverses com 
alimentar els animals irrecuperables del centre, anar 
a cercar animals ferits a diferents punt de l'illa, ajudar 
amb el manteniment de les instal·lacions o criar polls 
orfes que arriben a les nostres mans. 

També hi ha un gran gruix de voluntaris que no 
tenen tasques tan visibles, però que sense la seva 
inestimable ajuda el GOB no seria el que és. Es tracta de 
totes aquelles persones que col·laboren donant la seva 
opinió o coneixement als diferents grups de treball 
i àrees de feina de l'entitat. Persones que brinden el 
seu temps participant en els òrgans directius, ajudant 
en la confecció de materials expositius, en l’organitza-
ció d’activitats, excursions, en la detecció de proble-
mes ambientals, en la difusió dels objectius i la feina 
del GOB a la societat…En definitiva, persones que fan 
del GOB una entitat de tots i per a tots. 

Per agrair i realçar aquesta ajuda, vam instaurar la 
festa del voluntariat, que es va fer el passat mes 
d'octubre as Pinaret, a Ciutadella. 

Aquest 2012 no volem deixar endarrere el voluntariat. 
El voluntariat ens ajuda a tots a ser més persones, 
que aprofita la vida per satisfer també les necessitats 
col·lectives. 

Gràcies al projecte “Ens ajudes?”, que compta amb 
l’estalonament de La Caixa, enguany dedicarem enca-
ra més esforços a dinamitzar el voluntariat de l'entitat 
i a organitzar activitats al seu entorn Esperem que t'hi 
sumis! ■
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Noticiari breu
ASSEMBLEA INSULAR

El 19 de desembre va tenir lloc l'as-
semblea insular del GOB Menorca. S'hi van 

repassar les nombroses activitats realitzades du-
rant 2011 i es va donar compte de l'estat de socis, 

que sumen 1216, 11 manco que un any enrere. També 
es va aprovar el pressupost per 2012, que es pot veure a 

les pàgines centrals d'aquest Socarrell, i es va renovar la junta 
que està formada per Victòria Coll Hellyer, Dan Coll Marquès, 
Carlos Coll Pons, Bosco Febrer Pons, Joan Florit Pujol, Eduard 
Furró Estany, Conxa Juanola Pons, Lluís Llorca Carreras, Antoni 
López Pons, Lluís Mangado Briones, Sergi Marí Pons, Jaume 

Mascaró Pons, Rafel Oliver Puig, Francesca Orfila Sintes, Josepa 
Orfila Sintes, Begoña Piqué Bernadó, Jacint Prieto Carreras, 
Magda Seoane Barber, Amador Rodríguez Luz, Manolo Lora 
Buzón i Josep Foguet Coll, que va finalitzar el seu mandat 

com a president insular. De moment, està pendent de 
nomenar la nova persona que ocupi el càrrec, en 
l'assemblea que es farà abans de juny de 2012. 

Mentrestant Conxa Junaola, presidenta 
interinsular, serà l'encarregada de 

presidir les Juntes.

ACTIVITATS DEL 
PARC RUBIÓ

Durant el 2011 Es Viver del 
GOB ha organitzat deu activitats en 

coordinació amb els Amics i Amigues 
del Parc Rubió. Un dissabte al matí cada 
mes, responsables del GOB expliquen 

com manejar la planta 
autòctona per al seu ús en jardineria: 
com fer planters, esqueixos, empelts, 

podes, etc. Aquests tallers tenen 
cada vegada més èxit de

públic, amb una mitjana de 
trenta persones.

“UN PAISATGE 
QUE ALIMENTA”

El passat 8 de desembre es 
va presentar la campanya 

“Un paisatge que alimenta”, 
dirigida a donar a conèixer els pro-

ductes de custòdia agrària i fomentar 
el seu consum. Adquirint aquests 
productes contribuïm a preservar 
el paisatge que ens envolta i ens 
identifica. Pots veure el vídeo a:

 www.custodiaagraria.org.QUOTES DE SOCI 
2012 

Com cada any, a principis de març 
passarem els rebuts de les quotes al 

banc. Si has canviat de compte o vols canviar 
la domiciliació, avisa'ns abans enviant un mail a 

info@gobmenorca.com o bé telefonant al 
971 35 07 62. Així estalviarem despeses bancàries i 

administratives. 
Els imports mínims, un cop apujat l'IPC, 

han quedat així: 
Menors de 16 anys: 16,88€

De 16 a 25 anys: 25,31€
De 26 a 64 anys: 56,95€
Més de 64 anys: 42,19€

Moltes gràcies pel teu
suport. Fas falta!

ABRAÇADA 
A LA MAR

S'han reprès les actuacions 
públiques per reclamar una ordena-

ció nàutica coordinada per a Menorca.
El nou govern del Consell Insular ha 

deixat veure que no prosseguirà tota la 
feina ja feta per aconseguir aquesta 

ordenació a través del Pla Insular de Costa. 
El desembre passat, la platja de Macarella 
va rebre una “Abraçada” per reivindicar el 

PIC i per protestar contra el 
projecte de construcció d'un dic a 

Cala en Bosc, que destruiria 
una praderia de 

posidònia.

DIFON EL 
SOCARRELL 
ENTRE ELS 

TEUS AMICS. 
REENVIA'L!
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Per apuntar a l’agenda
■	 Dins els programa d’excursions A peu, aquest és el 
 calendari de les properes cites: diumenge 4 de març, 

diumenge 1 d’abril i diumenge 6 de maig. Els horaris 
sempre són els mateixos: l’hora de trobada és a les 9.30 
i les excursions acaben a les 13.30. De moment, podem 
avançar que el mes de març farem un itinerari a peu pel 
terme de Ciutadella, amb sortida des del camí de Ses 

 Retxilleres. L’excursió inclourà una xerrada sobre la histò-
ria del naufragi del General Chanzy.

 Si esteu interessats a participar-hi, podeu consultar les lo-
calitzacions exactes a través del web del GOB i als mitjans 
de comunicació.

■	 Diumenge 18 de març, el Centre de Recuperació 
 celebra una jornada de portes obertes. És una bona 

oportunitat per visitar l’hospital d’animals que gestiona el 
GOB. Qui hi estigui interessat ha de ser a les 10 del matí a 
les pedreres de s’Hostal (Ciutadella, Camí Vell). Un cop al 
Centre, s’oferirà una visita guiada, s’explicarà la feina que 
s’hi fa i es podran veure les instal·lacions i els animals que 
s’hi estan recuperant. 

■	 El divendres 20 d’abril, començam un curs d’intro-
ducció a les plantes de Menorca. Combinant sessions 

 teòriques i excursions (divendres capvespre les primeres i 
dissabte matí les segones) fins a un total de 15 hores, els 
participants adquiriran coneixements sobre la diversitat 
de plantes i paisatges de l’illa. El preu del curs és de 30 
euros per als socis/sòcies del GOB i de 45 per als/les que 
no ho són. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. 
Contacteu amb nosaltres per a més informació.

■	 Diumenge 22 d’abril, excursió per veure plantes: la flora 
urbana i dels voltants de Maó. A més de les plantes de 
jardí, a les poblacions hi viuen plantes de manera natural. 
Les trobem als pocs espais que les persones els deixam: 
empedrats, voreres, murs, teulades... Cal dir que l’activi-
tat humana també condiciona la vegetació de l’entorn 
de les ciutats. L’excursió començarà al Pont de Sant Roc i 

 arribarà fins als Vergers de Sant Joan. Trobada a les 9.00 a 
la plaça Bastió de Maó. S’espera acabar cap a les 13.30.

■	 Recordeu que cada dijous, de 19 a 20 h, el local del 
GOB a Maó (Camí des Castell, 53) acull les trobades 
dels usuaris del Banc del Temps. Més informació a 

 http://bancdeltempsmenorca.wordpress.com.

■	 Per altra banda, els diumenges al matí, entre les 10 i les 
14 h, la plaça Reial de de Maó acull l’AgroMaó, mercat 
agrari on es poden adquirir productes de Menorca de 
finques que tenen un compromís per desenvolupar una 
gestió agrària responsable. Entre aquestes finques també 
hi ha les que tenen acords de custòdia del territori amb el 
GOB. 

I no oblideu que…
■		 Cada primer de mes es sorteja un lot de carn entre els con-

sumidors de productes de custòdia, iniciativa per promocionar 
la venda directa de carn. Es reparteix un nombre per cada 5 
euros de compra a les parades de custòdia de l’AgroMaó i a 
l’Agrobotioga del GOB.

■		 L’Agrobotiga al Centre de la Natura de Menorca, a 
 Ferreries, està en funcionament amb el mateix horari que el 

centre. Si voleu més informació podeu visitar el web a:
 www.gobmenorca.com/agrobotiga.
 
■		 Us recordam també que tenim un Viver de plantes 
 autòctones, obert els divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. 

Podeu comprar-hi plantes autòctones, consultar dubtes en 
 relació amb la jardineria sostenible... Us animam a passar-hi! 
 El trobareu entre la carretera de l’aeroport i la carretera 
 general, al mateix camí on hi ha la nau de Mestral.

 Per consultar la informació actualitzada, visiteu 
 el nostre web o telefonau a les oficines del GOB.

El trimestre anterior...
LITHICA, PREMI PERE PRATS
L'associació Lithica va rebre el Premi Pere Prats de Medi 
Ambient de 2011. El GOB atorga cada any aquesta distinció a 
una persona o entitat amb una reconeguda trajectòria en favor 
del medi ambient i la sostenibilitat. Els membres del jurat, Josep 
Foguet, president insular del GOB; Joan Mercadal, soci elegit per 
sorteig; Santiago Barro, de Binary Menorca, Magda Marroquín, 
estudiosa i defensora del patrimoni de Menorca, Maria Camps, 
cantant, i Luis Miguel Domínguez, periodista, van escollir Lithica  
per l'exemple de recuperació de patrimoni cultural i mediam-
biental, de posada en valor d'aquests espais magnífics que són 
les pedreres de marès, amb un projecte exemplar dins i fora de 
Menorca. D'aquest projecte, ple d'autenticitat vivencial, se n'ha 
destacat l'originalitat, la innovació empresarial i  la promoció 
que fa de Menorca com a destinació turística de qualitat, en un 
temps on es veu clara la necessitat d'impulsar un producte turís-
tic diferenciat, respectuós amb el medi ambient i la cultura. ■



Quotes mínimes: menors de 16 anys: 16,88  / de 16 a 25 anys: 25,31  / de 26 a 64 anys: 56,95  / de més de 64 anys: 42,19  
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