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 POLÍTICA  AMBIENTAL 
Carretera  general:  Vàries  reunions  amb la  Plataforma de  Ciutadans,  amb
tècnics i amb responsables institucionals. Elaboració de diversos comunicats i
atenció  a  la  premsa.  Procés  judicials  per  rebaixar  costos  i  campanya  de
recerca de donatius.

Caça:  Reunions amb tècnics i assessors del Consell Insular per millorar la
gestió  de la  caça.  Assistència  a  dues  convocatòries  del  Consell  Insular  de
Caça. Visita a una finca per comentar la problemàtica de proliferació conills.
Presentació projecte de recuperació d'aljubs ambientalitzats a la convocatòria
d'ajuts.

Medi Marí: Participació a les Jornades de Pesca organitzades pel Leader. Reserva marina: Acció a Fornells per a
reivindicar una major protecció, reunions amb pescadors i altres agents implicats, coordinació amb  Menorquins
pel Territori, reunions amb Direcció Insular de Menorca, Guàrdia Civil i amb tècnics i responsables del Consell
Insular per tractar el tema de la vigilància; revisió expedients de sanció sobre pesca, presentació de propostes i
assistència a dues trobades de la Comissió de Seguiment, reunió amb Serveis Generals del Cim sobre places de
vigilants de la reserva marina, presentació propostes a la Resolució de  pesca professional i recreativa reserva
marina costa nord. Reunió amb el Conseller de Territori del Govern Balear per tema de compensació posidònia. 3
reunions amb Fundació Marilles. Jornada reserves marines a Formentera. Reunió sobre el Pla Insular de Costa.
Reunions amb les confraries de pescadors de Ciutadella i de Fornells;  Reunió amb l'Associació de navegats de
Menorca per comentar temes d'usos dels port de Maó. Reunions amb Oceana. Assistència presentació campanya
residus plàstics al mar organitzat pel vaixell Alnitak. Assistència presentació futura reserva marina de l'illa de
l'Aire. Coordinació amb responsables de l'organització Per la mar viva. Presentació de propostes per regular la
zona marina del Parc Natural des Grau. Emissió de diferents comunicats i atenció a la premsa. 

Turisme: Participació taula rodona celebrada a Sant Lluís. Entrevista Pla Director de Turisme i enquesta;  Diàleg
públic per parlar del lloguer turístic; Assistència al  debat sobre lloguer turístic celebrat a Maó; Assistència a
l'Assemblea del Patronat de la Fundació Foment de Menorca Turisme. Participació a taula rodona de les Jornades
de turisme organitzades per l'IME. Entrevista amb periodista sobre el tema de turisme. 3 entrevistes amb alumnes
que fan treballs sobre aquest tema. 

Aigua: Entrevista  IB3  sobre  el  Pla  Hidrològic  de  les  IB.  Entrevista  a  4  vents  comunicació.  Seguiment  de
denúncies per regadius a ple sol. Coordinació amb Fons Menorquí de Cooperació. Nota de premsa sobre nova
depuradora urbanitzacions del nord. 

Territori:  Participació a les taules de medi natural i rural del PTI. Diverses reunions amb tècnics i altres agents
socials per valorar propostes en relació a la NTT i el PTI. Nota de premsa sobre desprotecció de Costes d'una
parcel·la aferrada a la urbanització de cala Galdana. Notes de premsa sobre els hotels de Son Bou. Nota de premsa
sobre problemàtiques turisme rural. Reunions amb grups parlamentaris i responsables institucionals sobre la Llei
d'Urbanisme i sobre la revisió de la Llei Agrària. Assistència a les reunions de la Comissió Tècnica Assessora
d'Urbanisme del Cime.

Energia: Reunió la Direcció d'Energia per tractar sobre energies renovables. Notes de premsa sobre el projecte de
gas natural a l'àmbit domèstic.  Nota de premsa sobre renovables i territori.  Notes de premsa sobre la central
tèrmica i entrevistes per televisió. Reunió amb Endesa.

57 escrits i/o al·legacions: Presentació al·legacions exp. canvi ús edifici agrícola a habitatge a St Lluís. Escrit a
tots els ajuntaments de Menorca proposant l'ús de gots reutilitzables a les festes en espais públics. Recurs de
reposició aprovació definitiva projecte urbanització Torre-Solí  Nou a l'Aj.  Alaior.  Escrit  a  l'Aj.  de Ciutadella
sol·licitant  consulta  expedient  de  disciplina  urbanística.  Escrit  al  departament  de  pesca  del  Consell  Insular
sol·licitant  poder  consultar  expedients  sancions  pesca  des  de  2011.  Diferents  escrits  al  Consorci  disciplina
urbanística informant de construccions en sòl rústic. Reiterades sol·licituds per consultar expedients regadius a
recursos  hídrics.  Escrits  a  Cim i  GB  per  demanar  permetre  deixar  animals  morts  per  alimentació  espècies
necròfagues.  Recurs  de  reposició  relatiu  ubicació  planta  gas  natural  Rafal  Amagat  davant  la  Direcció  Gral.
d'energia i l'Ajuntament de Ciutadella. Al·legacions projecte dipòsit fangs EDAR Ferreries. Escrit al Ministeri de
Medi Ambient demanant arxiu expedient petroli Spectrum. Informam a Recursos Hídrics de la presència de fangs
residuals a lloc d'Alaior. Presentació al·legacions a diferents projectes d'agroturisme. Presentació d'al·legacions a
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diferents projectes de canvi d'ús en edificacions agràries. Escrit a l'Aj. de Maó per abocaments de runa en parcel·la
urbana. Escrit a Costes en relació a cimentació de litoral a Sant Lluís. Informam a l'Aj des Mercadal de la possible
eliminació pins vorera de la mar a Macaret.  Sol·licitam al Consell informe que certifiqui la categoria dels sols
propers  tram  Colàrsega,  port  de  Maó;  Escrit  davant  Espais  Naturals  del  Govern  Balear  per  activitats  de
conservació de la tortuga d'aigua. Recurs de reposició davant Costes en relació al partió torrent d'Algendar, cala
Galdana. Escrit al PN Albufera des Grau demanat informació festa celebrada illa den Colom. Recurs extraordinari
de revisió, llicència restauració habitatge camí de Binicalaf a l'Aj de Maó. Sol·licitud a medi ambient del Cime
poder consulta resultats treball recerca animals trobats torres elèctriques. Escrit al Consorci de Residus sobre uns
lixiviats  de l'abocador al  camí  de Binillautí.  Escrit  al  Consorci  disciplina informant que hem observar molta
eliminació paret seca a lloc des Mercadal. Al·legacions Utilitat Pública Addenda Projecte Gas zona Llevant (zona
3), davant direcció general d'Energia. Al·legacions PRUG PN de l'Albufera des Grau, davant Espais Naturals del
GB. Escrit sobre potencials deficiències de la central tèrmica davant Govern Balear. 

66 altres reunions: 3 Reunions amb representants d'Autoritat Portuària sobre planificació estratègica del  port.
Assistència 2 reunions Consell Social de la Reserva de Biosfera. 3 reunions jornades i tallers Pla de turisme.
Participació  debat  a  Ferreries  sobre  lloguer  d'habitatges  turístics.  3  reunions  amb  responsables  d'empreses
d'activitats  pel  Camí  de  Cavalls  i  tècnics  del  Consell  per  tractar  temes  d'itineraris  i  conservació  del  Camí.
Assistència inauguració Parc BIT Alaior. Assistència acte d'obertura curs de l'IME. Assistència acte presentació
Pla de Sequera de Maó. Assistència jornades Ciutats Sostenibles a l'IME. 2 reunions de la Plataforma TTIP i
participació a 2 manifestacions celebrades a Maó. 1 trobada amb la Direcció General de Ports de les Balears.
Assistència a 2 taules de participació i seguiment revisió del PGOU de Ciutadella. Participació a la reunió de la
Junta Rectora del PN de s'Albufera des Grau. Participació presentació PDS de Mobilitat de les Illes Balears; 3
reunions amb els responsables del projecte Regot, gots reutilitzables per les festes. Assistència a les Jornades de
Paisatge celebrades a l'IME. Participació a les jornades d'Economia Social; Reunions i contactes amb Menorca
Preservation Found; 1 reunió amb revista Sa Roqueta;  1 reunió a Palma amb la Direcció General  d'Energia.
Assistència Assemblea Grup d'Acció Local Leader. 2 entrevistes amb un alumne que prepara la tesina de final de
curs sobre els inicis del moviment ecologista a Menorca. Assistència jornades de mobilitat a Ferreries. Assistència
xerrada Cooperativa Ciutadella. Assistència a la reunió de la Comissió de la Menorca Talaiòtica per tractar el Pla
de treball de la candidatura patrimoni mundial. Assistència a l'acte de presentació del PDS de mobilitat de les IB.
Reunió amb responsables polítics de l'Aj  de Sant Lluís per comentar futures col·laboracions de cara a 2018.
Participació taula rodona sobre Son Bou. Assistència a la taula de producció alimentària. Reunió al Cime sobre
paisatge (18/10). Assistim presentació Pla d'Acció de la RB. Reunió propietaris barranc cala en Porter. 2 reunions
per estudiar PRUG Albufera des Grau i elaboració propostes. Assistència a la reunió de la Junta Rectora del Parc.
Participant de les II Jornades culturals Natura i patrimoni a Eivissa. Reunió amb la regidora d'Urbanisme de l'Aj
Maó per tractat temes de PGOU.

 SOCIS
1.342 socis (a 19/12): Altes: 42. Baixes: 20 (10 per motius econòmics, 5 fora illa, 3 defunció, 1 morositat i 1
voluntat pròpia) . Remeses de rebuts per nous socis i morosos recuperats. Millores programa estadístiques socis.

40 anys del GOB Menorca:  edició d'una camiseta especial 40 anys amb
un  dibuix  de  Xavier  Salvador;  petició  a  més  de  40  persones  que
representa per a tu el GOB? I difusió a través de les xarxes social; edició
d'un nombre especial de la revista Socarrell; disseny nou logo en motiu
del 40 anys; celebració Festa dels 40 anys as Freginal dia 3 de juny; 4
actuacions  al  terrat  del  Molí:  clàssics  dalt  el  terrat  (05/07),  glossat
(20/07); poesia (02/08) i teatre (25/08).  Excursió per les platges verges
del sud de l'illa i passeig en barca (08/10). Gestions elaboració 2 vídeos
dels 40 anys del GOB Menorca.

Premi Pere Prats: reunió del Jurat i acte d'entrega del guardó a Àlvaro Cardona (18/11).

Comunicació web  :  75.108 (increment 10,6% respecte al mateix període de 2016). Manteniment web en anglès i
relacions amb 2 traductores (Chita i  Louise) i  publicació d’un sistema de captar  donatius i  d’un full  de soci
específic.
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Xarxes socials (dades a 18/12): Llista de correu: 1.889 destinataris (6.882 comptant campanya territori). Facebook
5.417 m'agrada. Twitter 3.948 seguidors.

Comptabilitat i informàtica: Visita dels nous auditors (Checking Balear), recompte de stocks, planificació i inici
auditoria comptes 2016. Tancament de la comptabilitat del 2016. Declaracions trimestrals i anuals a Hisenda.
Recepció dels comptes de les altres illes i consolidació de la comptabilitat interinsular 2016. Problemes diversos
amb banca electrònica de Colonya.  Recollida monedes vidrioles aeroport  i  recompte per part  de voluntàries.
Suport GOB Eivissa amb problemes Colonya banca electrònica, socis i temes diversos comptabilitat i informàtica.
Posada en marxa d’un nou programa de facturació del GOB Menorca. Recopilació interinsular de donants, fusió
en una sola base de dades,  verificació i  enviament  a  Hisenda per  desgravar.  Recollida de signatures per  als
comptes  oficials.  Assemblees  insular  i  interisnular:  preparació  i  presentació  dels  comptes.  Nou  sistema  de
valoració de stocks de llibres produïts  per  nosaltres,  d’acord amb auditors.  Atenció a  problemes diversos  de
justificants de donacions.   Actualització programari  als  servidors.  Instal·lació d’Internet  al  pis  dels voluntaris
(l’empresa anterior va deixar de funcionar). Programa de recerca automàtica als BOEs de coses que tenen a veure
amb Menorca. Suport informàtic trobada VSF al Molí. Formació informàtica Lila EVS. Inici programació nova
versió del  TPV virtual  per fer  cobraments per Internet.  Resolució de problemes amb servidor principal  web.
Enquesta  anual  per  la  web.  Millores  base  de  dades  agenda  EA.  Reconfiguració  2  ordinadors  portàtils  per
remodelació de llocs de feina (VSF-recepció-Sala Molí). 

60 Reunions internes: 1  Junta  Directiva Interinsular,  1  Assemblea Interinsular,  1  Assemblea Insular,  5  Junta
Directiva, 8 Comissió Permanent i 44 Comissió Executiva.

VOLUNTARIAT
446 voluntaris/voluntàries amb acord de voluntariat. 26 entrevistes a nous possibles voluntaris.

Seguiment voluntariat en general: s'ha gestionat aspectes de voluntariat amb altres àrees (seguiment voluntaris al
Viver, Custòdia Agrària, Botiga Claustre i en el GOB en general) i s'han actualitzat dades d'antics voluntaris sense
acord de voluntariat).

2 jornades de voluntariat dins el Programa de Servei d'Aprenentatge del Col·legi Salesians de Ciutadella amb la
participació d'onze alumnes (6 hores en total).

Tradicional Torrada al Viver amb la participació de treballadors i voluntaris del GOB amb la participació de 25
persones. 

Projecte voluntariat europeu 3 i 4:  2 nous voluntaris, Vittoria i Giuseppe, gestions: horaris de feina, coordinació
setmanals, casa, tasques amb els respectius responsables d'àrea... Formació d'arribada de Giuseppe di Cuzzo, a
Pamplona, i formació intermèdia dels dos a Màlaga (maig i juny 2017). Cloenda dels dos projectes de voluntariat
(Vittoria, 12 mesos, i Giuseppe, 8 mesos).  Presentació dels dos nous projectes, selecció nous voluntaris europeus
(Oct 2017- Set 18), després d'un procés de selecció amb 6 entrevistes Skype  a diferents candidats, i posada en
marxa:  acollida  nous  voluntaris  Lila  Navarrete  (França)  i  Luigi  Saleppichi  (Itàlia),  de  12  mesos  de  durada
cadascun, dinar de benvinguda,  preparació bicis, casa, assisteixen a la formació d'arribada de voluntaris europeus
(Palma, 20-25 novembre). 11 reunions del grup de treball de voluntariat / voluntariat europeu i amb els mateixos
voluntaris i alguns membres de l'equip executiu del GOB. Trobada dels voluntaris europeus actuals a Menorca (de
les entitats del GOB Menorca i Molí de Baix, Sant Lluís). Participam en les jornades ERASMUS + 30 anys a les
Illes Balears (12, 13 Desembre, Palma).

Banc  d'Oportunitats organitzat  pel  Consell  Escolar  de  Menorca,  participació
explicant  les  oportunitats  de  voluntariat  al  GOB Menorca  (Assistència  de  850
alumnes).

MOLÍ,  ATENCIÓ CIUTADANA  I  BOTIGUES
Molí del Rei: obert al públic durant l'horari d'oficines, matins de dilluns a divendres de 9 a 14:30 i capvespres de
dilluns a dijous de 17:30 a 20 h. S'ha pogut veure 2 exposicions Els bolets de Menorca i Camí de Cavalls, a més
de visitar la torre i la botiga. També és un punt de recollida d'animals silvestres ferits. Més de 925 persones l'han
visitats, a més de les persones assistents als diferents actes organitzats. Visita de dos grups de l'escola d'estiu de
patinatge (21/07), 12 grups de secundària del IES Pasqual Calvó (07/12) i visita 1 grup 8 alumnes del IES Joan
Ramis (21/12).
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Cessió sala i/o espai: Cada dijous al Banc del temps, al Fòrum Ets, Som Energia, a Veterinaris sense Fronteres,
exposició de fotos concurs Art Jove de Maó i  a un particular per a una xerrada sobre nutrició.

10 anys de col·laboració amb la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca.
Al llarg de tots aquests anys en Ferran és la persona encarregada d'atendre la recepció
del Moli del Rei. 

Presentació del llibre Custodiar la Terra a la sala d'actes del Molí a càrrec de l'autor
Eduard Furró i amb l'assistència de 50 persones.

Reedició del conte infantil Na Tris Tras, una tortugueta, en total 500 exemplars.

Sortides tenderol: festa del Llibre de Maó, els dies 22 i 23 d'abril. En total 22 hores gràcies a 10 voluntàries.
Mercat de Nit des Mercadal, els dijous de juliol i agost. En total 8 dies, 48 hores, gràcies a 2 voluntàries.

Claustre del Carme: atenció al públic de la botiga de dilluns
a dissabtes de 10 a 13:30 h i també de 17:30 a 20 h el durant
les festes de nadal.  En total 303 dies obert  i  1.251 hores
gràcies a les 10/12 persones voluntàries que s'han ocupat
d'obrir  la  botiga.  Feines  de  millora  i  manteniment  de  la
parada. Ampliació de productes. 

 EDUCACIÓ  AMBIENTAL  
Oferta Educativa 2016/2017: 156 activitats d'educació ambiental (Visitam un Lloc, Animalets, L'Hospital d'Animals,
Na Mordala, El repte de l'Aigua a Menorca, L'Aigua és vida, què en saps?, Per no perdre l'Energia, Anam a la Platja i
Coneguem el nostre Entorn) amb la participació de 3.900 alumnes i 22 centres educatius diferents. 

Oferta educativa 2017/2018: Disseny 2 activitats noves i creació d'una
cançó i una disfressa per tal de realitzar una de les noves activitats de
contacontes d'en Taques un calàpet. Aquesta cançó ha comptat amb la
participació voluntària de 7 professionals del món de la música.  Altres
tallers: L'aigua és vida, què en saps? (per alumnat de 3r de primària a 1r
ESO) i En Taques, un calàpet (per alumnes d'infantil d'1 a 5 anys). S'han
realitzat 29 activitats de l'oferta educativa a escolars (725 participants)
de 7 propostes educatives diferents (Na Mordala un cranc, L'Hospital
d'Animals, L'aigua és vida, què en saps?, El repte de l'aigua a Menorca,
Per no perdre l'Energia i Les plantes de Menorca).

Diagnosi de l'oferta educativa del SEA dins el grup de treball. S'han fet 7 entrevistes i enquestes a diferents docents
d'infantil, primària i secundària de 7 centres educatiu per avaluar la satisfacció general del Servei d'Educació Ambiental
del GOB Menorca i obtenir més informació de les seves inquietuds.

Exposició «L'Aigua és vida, què en saps?»: muntatge a la Sala de la Caixa on s'hi han desenvolupat 10 tallers amb
alumnat d'ESO i primària (250 alumnes).

Participació 3 jornades del procés participatiu del Pla Jove Menorca.

2 cursos de formació per a adults:  Les plantes de Menorca, amb la participació de 18 persones i La tardor a Menorca,
amb la participació de 15 alumnes.

1 Reunió amb la  Direcció General  d'educació ambiental  del  Govern  Balear  per  informar de l'oferta  educativa  de
Menorca i les dificultats amb les quals ens trobam a l'hora de treballar amb ells. 

Programa Capacitats: s'han realitzat 7 activitats (70 persones) del projecte «Estudi de la incidència de diferents estímuls
sensorials a la natura en persones amb discapacitat psíquica/física o amb malalties cròniques a les Illes Balears», que té
per objecte atracar a persones vulnerables al medi natural d'una manera sensorial. S'ha contactat 14 entitats diferents per
tal de participar en aquest projecte (associacions, ajuntaments, centres educatius, etc. que treballen amb el col·lectiu
objecte del projecte). I s'ha dissenyat una nova activitat pel projecte. Caixa de restes biològiques.

Colònies ambientals de 7 dies de durada a Santa Eularieta amb la participació de 18 fiets d'entre 8 i  12 anys i  4
monitors. També s'ha fet una reunió d'avaluació amb els organitzadors de les colònies.

Camí des Castell, 53    07702 Maó    Tel. 971350762             www.gobmenorca.com       info@gobmenorca.com         



Resum d'activitats, 2017

 CENTRE DE RECUPERACIÓ DE  FAUNA 
Assistència fauna: S'han atès (a 15/12) 917 animals, dels quals: 89 són rapinyaires, 61 són exòtics, 446 tortugues de
particulars que les tenien en captivitat. Destaquen 63 xòrics, 43 mussols, 5 òlibes, 18 eriçons, i 3 sibil·lins, 4 milans, 1
voltor negre, 1 àguila peixatera, 3 miloques i 4 soter. 

Manteniment/Voluntariat:  45 jornades de voluntariat, 850 hores, per a ajudar en el manteniment amb la participació de
fins a 20 voluntaris -segons l'època de l'any- (grup gran i grup júnior). Incorporació d'1 alumne de secundària del
programa ALTER (aprenentatge educatiu del GOIB). Reunió de coordinació entre el responsable del Centre i de l'àrea
de voluntariat. Visita al Centre de Recuperació per part del col·lectiu ALTER gestionat per l'Ajuntament de Maó i
assistim a l'entrega de diplomes ALTER organitzat per la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Maó.  Trobada,
excursió  per  veure  baldritges  i  amollar  3  mussols  amb  posterior  bereneta  del  grup  de  voluntaris  del  Centre  de
Recuperació de Fauna Silvestre (28/07/2017). Cala Morell. 

Elaboració i presentació de la Memòria anual de 2016.

Visita  del gerent del COFIB, ens fan entrega d'un vehicle per al Centre.

2+1 Jornades  de  formació: 2  sobre  «Maneig  i  Primers  Auxilis  de Fauna  Silvestre
Accidentada” als voluntaris del Centre de Recuperació (19 persones en total).  1 sobre
«Polls orfes” als voluntaris del Centre de Recuperació (22 persones en total) .

Obertura al públic: obert al públic de dilluns a dissabte, a partir de les 18 h, fins el 23
de setembre. S'ha contractat a una persona específicament. 8 tallers en família en el
marc de les visites (gestionat per un grup de 4 voluntaris). En total 1.271 persones han
visitat el Centre. Visita de la gerent de la fundació Menorca Preservation Found per
estudiar possibles col·laboracions en un futur.

Animals morts: denúncia milà mort per electrocució, a la zona des Mercadal. NTP
electrocució (08/08)

Alliberacions: amollada de polls de mussol al Toro amb la participació del grup de voluntaris de cria de polls orfes
(26/07/2017). Un total de 30 persones han participat com a voluntàries en la campanya d'adopció de cria de polls orfes
del 2017.

Finançament: Posada en marxa de la campanya d'apadrinament del centre per metres quadrats. S'han  apadrinat 560 m 2

dels 600 totals a apadrinar (467 m2 públics, 49 m2 privats i 43 m2 particulars).  Reunió amb el Dir Gral de Biodiversitat
per tractar el tema del finançament i estabilitat de treball del Centre de cara al futur. Gestions diverses amb el COFIB i
petició per entrar-hi a formar part. Assistim al sopar del Rotary Club Mahón-Mô per recollir un donatiu. Assistim al
partit i dinar entre polítics i periodistes celebrat as Castell, el beneficis del dinar i les rifes ha estat pel Centre.

Facebook del Centre de Recuperació, 1.164 seguidors i gestió per part del voluntariat.

Projecte Emys: 3 reunions amb Fundació Emys per a la posada en marxa del projecte i seguiment i cloenda, celebrades
a Catalunya, Menorca i València. Diverses reunions internes de feina amb de l'equip tècnic. Sol·licitam autoritzacions
per accions de restauració de bassa i marcatge de tortugues. Creació d'una bassa nova a Ferreries. Visita de les tres
zones per preparar la campanya de captures i  2 setmanes de controls d'exemplars (maig i octubre). Difusió de les
accions. Activitats d'educació ambiental amb joves i famílies. Elaboració de la memòria final de resultats. 

 ES VIVER 
Atenció al públic i venda de plantes. Obert els divendres i dissabtes matí, han passat 1.200 persones. 

Voluntariat.  Grup d'unes 4 a 6 persones, en total 1.010 hores dedicades.

Personal: dedicació de dues persones de l'oficina de Maó: la primera dedica 46 jornades per a realitzar tasques al
Viver i la segona dedica 49 jornades a tasques d'ajudant de jardineria. Baixa, 2 mesos, de la responsable del Viver. 

Coordinació: 20 reunions de coordinació i seguiment de les feines. 

Parc Rubió: Renovació de la contractació per a 2017. Execució de feines
de poda i  retirada de bosses de processionària.  Feines de manteniment
habituals. Coordinació amb el personal del Parc i l'Ajuntament. Sembrada
i reposició de planta. Revisió dels textos i suports de la cartelleria general
i dels noms de les plantes. 

Feines de manteniment i de jardineria: Manteniments habituals concertats
a  12  jardins  particulars,  inclòs  tractaments  de  palmeres.  Feines  de
jardineria extres a 6 jardins.
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10 Filtres verds:  Visita i reunió amb tècnics de Naturalea.  10 filtres: 9 de particulars, 7 dels quals en el marc de la
convocatòria  d'ajuts  de  l'Ajuntament  de  Maó i  1  de  públic.  Elaboració  informes  i  projectes  per  presentar  a
l'Ajuntament  de  Maó.  Tasques  de  manteniment  de  3  filtres  anteriors.  Elaboració  d'un  document  de  bones
pràctiques que s'ha enviat als 22 filtres en marxa.

Instal·lacions pròpies del viver: feines habituals de manteniment i millora de les instal·lació.

Facebook, compta amb 561 m'agrada. 

Assistència a l'Assemblea d'APAEM.

Participació Fira d'agricultura ecològica celebrada a Ferreries el 8 de juliol.

 CUSTÒDIA  AGRÀRIA 
24 acords signats, sumen 1.829,31 hectàrees, representen el 4,55% de la superfície agrària de Menorca. Reunió
del grup de treball de custòdia agrària (27/11/17). Visita de seguiment a 17 finques i revisió d’alguns acords
signats. Reunió amb la responsable d'agència de viatges per tractar el tema de visites a finques amb acord de
custòdia.

1 Trobada anual de finques amb acord de custòdia i voluntariat (22/02/17).

Xarxes:  reunió JD ICTIB (26/04/17), jornades Foro Estatal de custòdia a
Valsaín  (26-28/05/17).  Reunions  amb  administracions  amb  la  ICTIB
(12/01/17).  Reunió  JD  Foro  de  Redes  y  Entidades  de  Custòdia  del
Territorio  (27/07/17).   2  reunions  del  Foto  de  Custodia  a  Madrid
(10/02//17 i 24/02/017). Assemblea de la ICTIB (01/12/17).

Altres: assemblea  CBPAE  (25/01/2017),  reunió  per  a  trobar  sinergies  amb  l'empresa  Menorca  Experience
(27/01/17). Presentació del projecte “Custodiant el canvi” a la convocatòria
de Fundación Biodiversidad  (febrer 2017) i aprovat.

Formació:  seminari  a  la  UIB  (geografia)  sobre  custòdia  agrària  (09/05/17).   Xerrada  «Energia  i  viabilitat
econòmica  de  la  ramaderia  de  la  cooperativa  Crica»  (10/08/17),  celebrada  a  la  Cooperativa  del  Camp  de
Ciutadella. Reunió amb la responsable d'agència de viatges per tractar el tema de visites a finques amb acord de
custòdia. Elaboració i presentació de la memòria final en el marc de la convocatòria d’Educació Ambiental del
Govern Balear, ajut X Seminari d'Agricultura i Medi Ambient, celebrat gener/febrer, amb la participació de 50
persones. Jornades de Custòdia del Territori a Mallorca, organitzada per la ICTIB (1 i 2 de desembre). El GOB va
fer un taller de com dur a la pràctica la custòdia del territori.

Més de 15 actes de promoció productes: concert de Sa Xaranga des Xubec a l’AgroMaó (21/05/17), tastet de
productes de custòdia a l’entrega d’ajuts de Caixa Colonya (12/05/17), tastet de productes de custòdia a una
trobada de docents de VSF (29/06/17), tastet de productes al concert Clàssics al Terrat (07/07/17).  Promoció
d’albergínies a l’AgroMaó i concert de Sa Xaranga des Xubec a l’AgroMaó en col·laboració amb l’Ajuntament de
Maó (30/07/17), promoció de pebres a l’AgroMaó (20/08/17), Fira d’Artesania i Agroalimentació de Ferreries
(30/09/17) , tastet de productes al Glosat al Terrat (19/07/17), a Versos al Terrat (02/08/17) i al Teatre al Terrat
(19/08/17). Compra de 15.000 bosses de paper per a repartir a les finques amb acord de custòdia que fan venda
directa a la pròpia finca o per fires i mercats. Promoció dels productes de custòdia per les festes de Nadal as
Claustre i fent paneres.

7  Jornades  de  Voluntariat,  630  hores: Turmadèn  des  Capità
(26/03/17)  amb la  participació  de  7  persones  per  emblancar
l’era,  els  erons  i  l’aljub.  La  Marcona  (09/04/17)  amb  15
voluntaris/es  per  habilitar  una  bassa.  Santo  Domingo
(28/05/17)  amb  8  participants  per  a  recollir  patates.  La
Concepció (17/09/17) on es va desbrossar una zona forestal per
a  facilitar  una  actuació  dirigida  a  millorar  l'hàbitat  per  a  la
recuperació  de  la  població  de  la  tortuga  d'aigua  amb  la
participació  de  19  persones.  Talatí  de  Dalt  (15/10/17)
recuperació d’una tanca de pastura natural amb 25 voluntaris/es
Es Capell de Ferro (12/11/17) per crear una zona d'ombra per al bestiar amb 24 voluntaris. Biniguarda (17/12/17)
per a recuperar una tanca de pastura natural amb 16 voluntaris/es. 
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9 Actuacions: retirada de ferralla a La Marcona, Torralbet i Estància Rafal Rubí (maig 2017). A Binibèquer Nou:
recuperació aljub i instal·lació bombeig solar. A La Marcona: recuperació aljub i instal·lació canals de recollida
d’aigua a un bouer i a les cases, en el marc de la convocatòria d'ajuts cinegètics per a 2017 del Cime. Talatí de
Dalt: instal·lació canals de recollida d’aigua. Es Capell de Ferro: instal·lació canals de recollida d’aigua. Estància
Rafal Rubí: enviada una cuba de Triatges per a retirar ferralla.  Mongofra Nou: recuperació d’un aljub.

2 nous projectes: presentat i concedit un projecte en el marc de la convocatòria «Libera natura sense fems»,
previstes 6 actuacions de retirada de ferralles i d'altres restes a finques amb acord de custòdia. Atorgat el projecte
sobre resiliència i adaptació al canvi climàtic en agricultura, per part de Fundación Biodiversidad del MAPAMA.
Assistència a la reunió de coordinació a Madrid (05/10/17). 

Altres: s’han presentat al·legacions a la Llei Agrària per a incloure més contingut a l’article dedicat a la custòdia
del territori, entre d’altres aspectes de la llei. 

 CAMPANYES I PROJECTES

EXCURSIONS SOM TALAIÒTICS 
2 reunions amb responsables del Consell  Insular per definir el  nou programa, posada en marxa i  presentació
pública del programa d'excursions Som Talaiòtics 2017 i per estudiar la continuïtat del programa de cara a 2018
(16/11).

10 excursions: Diumenge 15/01, excursió al sepulcre de Son Olivaret
amb  més  de  90  persones.  Dimecres  01/03,  excursió  al  jaciment  de
Torelló  amb  més  d'un  centenar   de   participants.   Diumenge26/03,
excursió  al  Cap  costaner  de  Cala  Morell  amb  més  de  80  persones.
Diumenge  30/04,  excursió  al  jaciment  de  Torretrencada  amb  70
participants. Diumenge 14/05, excursió a les dues navetes funeràries de
Rafal  Rubí amb la participació de 50 persones.  Divendres 9 de juny
excursió  nocturna  al  jaciment  de  Torre  den  Galmés,  amb  120
participants.  Diumenge  30/09,  excursió  al  Castellàs  de  Caparrot  de
Forma,  a  Maó,  amb  80  participants.  Diumenge  22/10,  excursió  a
Trebalúger  amb  la  participació  de  40  persones.  Diumenge  19/11,
excursió a Calescoves amb la participació de 95 persones.  Diumenge
10/12, excursió a Torrellafuda amb la participació de 50 persones. 

CONSORCI MESTRAL - GOB
Setmana de residus i reciclatge, del 15 al 21 de maig. En total 6 cinefòrums
a diferents municipis de l'illa; Conferència sobre la situació dels residus a
Menorca; Jornades tècniques amb la participació de 2 ponents de fora de
l'illa que ens van explicar les seves experiències; Jornada de neteja de 4
camins públics.

Concurs de vídeos familiars «Superherois del planeta», que té per objecte
visibilitzar les bones pràctiques en la gestió dels residus domèstics a les llars
de  Menorca.  S'ha  fet  un  vídeo  promocional  pel  concurs  (més  de  5.000
visualitzacions a Facebook) i s'han entregat els premis als guanyadors.

GRUP DE BOTÀNICA

5 reunions del grup. 

3  excursions per  anar  a  veure  plantes  a
diferents indrets de l'illa, dies 29/01, 23/04
i 29/10.

FÒRUM ETS MENORCA 

Participació a 15 reunions de junta i 1 Assemblea del Fòrum.

Jornades  Innovació  i  Cooperativisme,  celebrades  el  14/10  al
Museu de Menorca amb l'assistència de 20 persones.

Participació  en  l'organització  i  impartició  del  curs  Bàsic
d'Organització Interna i Protecció de Dades, per a associacions a
Ciutadella.
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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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