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Política Ambiental: qui estima Menorca, no la destrueix

L’ordenació del territori es troba a la base de gran part de la problemàtica ambiental de Menorca. Per
això,  la  política  ambiental  és  una  línea  de  treball  fonamental  dins  el  GOB,  es  dedica  a  fer  un
seguirment de tota la planificació que es porta a terme i que condiciona tant el futur del territori com el
consum  de  recursos.  Es  tracta  de  preveure  els  impactes  de  les  activitats  humanes  i  promoure
alternatives orientades cap a la sostenibilitat.

Ordenació del territori: 

Pla Territorial Insular: Estudi de la documentació i 6 reunions amb el grup de treball. 3 Xerrades
públiques online. Participam com a ponents a dues taules rodones. Presentació d’al·legacions a
l’Aprovació Inicial PTI i elaboració d’un model d’al·legacions per a la ciutadania. Recollida de més
de 200 d’al·legacions particulars i presentació telemàtica. Reunions amb el conseller de Territori;
amb tècnics i representants de l’equip de govern.

Llei de la Reserva de Biosfera: Aportació de propostes, reunions amb l’equip redactor, reunió amb
el Conseller de Medi Ambient i els directors insulars.

Agroturisme Torre  Vella  i  Hotels  Son Bou:  Recursos de reposició,  campanya de recaptació  de
donacions i interposició de denúncia per via penal davant la negativa de l’Ajuntament d’Alaior de
deixar consultar els expedients dels dos casos.

Campanya Carreteres: Reunió amb el Consell, consulta i seguiment del projecte. 

Massificació turística: 5 xerrades presencials sobre el  tema a diferents municipis  de l’illa (Maó,
Ferreries,  Ciutadella,  Es  Castell  i  Sant  Lluís).  Atenció  als  mitjans  de  comunicació.  5  notes  de
premsa i gravació de 5 vídeos sobre les temàtiques concretes presentades als diàlegs. Participació
al programa Els matins de TV3 sobre massificació. Reunió amb la presidenta del Cime, el Conseller
de Territori i les directores insulars de turisme per tractar el tema.

Cala Llonga: Presentam recursos als diferents expedients de concessió de llicències urbanístiques
per part de l’Ajuntament de Maó, atès que no hi ha sanejament connectat a depuradora. Reunió
amb el batle, la regidora d’urbanisme i tècnics municipals.

Escrits i/o al·legacions: S’han presentat un bon nombre d’escrits a les diferents administracions
públiques en relació a temes d’ordenació del territori, recursos naturals, residus, energia, aigua...
Recurs  de  reposició  del  Projecte  Fornells-Fase2  davant  Port  de  les  Illes.  Escrit  conjunt
SEO/SOM/GOB al Consell Insular demanat la modificació del traçat del C.Cavalls tram de Salines
Addaia.  Al·legacions  projecte  fotovoltaic  Agrisol  as  Mercadal.  Ajuntament  Ciutadella  per  poda
sivines a la zona de Cala Blanca. Escrit a Ports de les Illes pel projecte de Fornells. Al·legacions Pla
Parcial Repòs del Rei. Sol·licitam al Consell Insular poder consultar expedients de pesca 2020. Al
Consorci  de Disciplina per  obres  en sòl  rústic.  Consultam expedient  sobre  Sa Sivina de Baix.
Al·legacions al projecte d’urbanització de Binisafúller.

Recursos naturals

Caça: Assistim a la reunió del  Consell de caça de Menorca

Energia:  Reunions amb promotors solars. Informe Gesa contaminació de l’aire i nota de premsa.
Reunió amb el Cercle d’Economia. Reunió al Cime sobre el segon cable de connexió amb Mallorca.
Ponents  al  debat  sobre  Europa  i  energia  organitzat  per  l’Aj  des  Castell.  8  reunions  amb  la
Plataforma pel  Clima, Cantada popular pel  Clima (24/09).  Reunió del Consell  Balear pel Clima.
Reunió sobre les assemblees climàtiques.

Aigua: Reunió amb tècnics de recursos hídrics.  Assistència  a  actes sobre gestió dels  torrents,
reunions amb Conselleria de Medi Ambient, Visites i reunions per la problemàtica del torrent de
Cala Galdana. Reunió de la Junta insular d’Aigües. 
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Altres reunions i/o actes

Inauguració del curs de l’IME. Autoritat Portuària. Cicle de 4 taules rodones dedicat a projectes
innovadors a Menorca co-organitzat amb l’Ateneu de Maó. Reunió del Comitè desenvolupament
rural del Leader. Reunió port de Maó. Reunió amb empreses per temes de mobilitat. Reunions amb
diferents col·lectius de l‘illa sobre el dret a manifestar-se, elaboració d’un manifest i difusió pública.
Xerrada pública online sobre els plàstics i la Llei de Residus amb la participació del Dir. Gral de
Residus del GB. Reunió al Cime sobre l’Agenda Urbana. Assistim a l’Assemblea del Leader, a la
reunió  de  Junta  i  a  la  del  Comitè.  Reunions  amb  l’Ateneu  per  definir  propostes  de  noves
col·laboracions cicle  de  xerrades.  Participació  del  debat  agrari  a  l’Ateneu.  Assistim a  l’acte  de
presentació  del  Pla  Estratègic  Agrari  de  Menorca  i  a  l’acte  d’inauguració  Esfera  Armil·lar,  a
Llatzaret. Reunions amb el Leader temes agraris, al Cime sobre el CARB, amb el nou president de
Menorca Preservation  i  sobre  fons  europeus amb la  consellera  de serveis  generals  del  Cime.
Xerrada sobre  el  programa de  Custòdia  Agrària  al  Cercle  d’Economia.  Assistència  a  l’acte  de
presentació del Pla d’Inversions a càrrec de la presidenta del Govern Balear a Maó. 

Dedicació de personal contractat

La dedicació a aquesta àrea és 0,70 d’una persona.

Socis: sumant esforços en la protecció de Menorca  

El moment actual presenta noves amenaces i reptes per al medi ambient a Menorca. La problemàtica
de  l'aigua  potable,  la  protecció  de  la  costa,  les  alternatives  ecològiques  agrícoles  i  ramaderes,
l'educació ambiental, la protecció de la biodiversitat... són temes que no es poden deixar de banda.
Tots fem falta per seguir endavant. Ara és quan menys podem aturar-nos; al contrari, cal fer més, més
força per  poder  dur  a  terme nous projectes.  Gràcies als  socis  podem participar  activament en la
defensa  de  la  naturalesa  i  la  sostenibilitat  de  Menorca.  Donen  independència  i  credibilitat  a
l'associació.

1.449 persones associades

durant aquest anys hem tingut 66 altes, 1,2 cada setmana! (63 pel formulari web i 3 en persona) i
també 44 baixes (6 motius econòmics, 4 voluntat pròpia, 3 fora illa, 10 per defunció i 21 morosos).
Remeses quotes. Atenció personalitzada a socis. 

Xarxes socials i difusió

Facebook: 7.876 seguidors. Twitter: 4.941 seguidors. Instagram 3.339 seguidors.
Pàgines web:  91.480  visites a www.gobmenorca.com i manteniment i  relacions amb traductores
(Chita) del web en anglès https://english.gobmenorca.com, 
Llistes de correu:  2.344 destinataris  (6.866 comptant  campanya territori)  i  166 destinataris  web
anglès. 

Premsa, ràdio i altres: atenció a tots els mitjans de comunicació. Programes de ràdio: setmanal a
Onda Cero, quinzenal a la SER i mensual a ràdio Es Castell. Tertúlia a l’Ateneu de Maó a càrrec del
president sobre Què hi ha darrera el GOB?

Gestió interna i coordinació

70  Reunions  internes:  1  Assemblea  Interinsular,  1  Junta  Directiva  Interinsular,  2  Assemblees
Insulars, 7 Junta Directiva, 7 Comissió Permanent i 52 Comissió Executiva.

Comptabilitat: Declaracions anuals i  trimestrals Hisenda. Tancament comptable 2020 i  auditoria,
visita de l’auditor 3 dies. Suport a comptable Mallorca i Eivissa traspàs a Mallorca. Recollida de
diners de vidrioles aeroport. Contractació i inici auditoria 2021.
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Informàtica: Augment de la velocitat de la xarxa al Molí. Suport informàtic a GOB Mallorca. Llista de
difusió  WhatsApp de notícies  del  GOB.  Accés a  GOB Mallorca a  la  nostra  intranet  per  temes
comptables, administratius i interinsulars. Implementació de gestió de voluntaris amb el CiviCRM.
Formulari a la web per concertar entrevistes. Implementació de la versió del CiviCRM per al mòbil.
Aturada el  servidor antic  de la Intranet.  Adequació de les webs a nous requeriments legals  de
protecció de dades. Inici nou comptable i informàtic. Canvi del servidor. Ampliació i adaptació de les
dotacions informàtiques segons les necessitats de l’equip tècnic.

Dedicació de personal contractat

La dedicació és de 0,3 d’una persona.

Fòrum Ets Menorca:  treballar en xarxa 

Una Xarxa d’Entitats sense ànim de lucre i no governamentals que fa feina per
enfortir  el  teixit  associatiu,  difondre  els  seus  valors,  aconseguir  el  ple
reconeixement públic i institucional a la seva tasca i incidir en el dia a dia de la
societat menorquina.

Coordinació i difusió

9 reunions de Junta i 1 Assemblea.

Participació a la Mostra d’Entitats celebrada el 02/10 a Ciutadella. 

Voluntariat: dedicar temps, aprendre i passar-ho bé!

El voluntariat és un pilar fonamental de la nostra entitat. Gràcies a la tasca dels voluntaris/àries podem
dur a terme accions que no serien possibles sense ells. El treball voluntari és una bona oportunitat per
a conèixer la realitat d’alguns temes d’actualitat i també ajuda a desenvolupar-se com a persona a
partir del treball en equip.

145 persones

amb acord  de  voluntariat  actiu.  Entrevistes  a  nous  voluntaris.
Seguiment voluntariat en general: s'han revisat i valorat aspectes de
voluntariat totes les àrees, en aquests mesos en espacial al Centre
de  Recuperació.  S’ha  realitzat  una  avaluació  del  funcionament
general del voluntariat amb la voluntària europea, per tal de cercar
millores de cara al nou any i s’ha treballat, redactat i presentat el
nou Pla de Voluntariat. 

Nou pla de voluntariat: redacció del guió i nou pla de voluntariat. Redacció en procés d’un fulletó de
voluntariat. Redacció en procés del nou apartat web de voluntariat. Gestió nova base de dades de
voluntariat  i  creació  d’un  formulari  de  voluntariat  per  a  l’entrada  de  nous  voluntaris  «Fes-te
voluntari».

Voluntariat europeu: 

CES 2021: Arribada voluntari al Viver, formació i gestió burocràcia. Seguiment dia a dia amb l’entitat
dels  treballadors i  els  voluntaris  segons les  seves tasques.  Valoració  propostes  dels  voluntaris.
Començar tancament, memòries i justificació. 

Segell de qualitat: Nou programa Erasmus+ i obtenció del segell de qualitat coordinat amb GEN-
GOB Eivissa. 
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CES 2022: Aprovació de la sol·licitud d’ampliació de 2 a 4 voluntaris/es, gestió d’aquesta ampliació
en termes logístics i burocràtics i recerca i entrevistes de nous voluntàries/es. Redacció del projecte
en anglès per a poder fer difusió més detallada dels rols que cercam. Data inici prevista pel febrer
2022.

Dedicació de personal contractat

La dedicació és de 0,70 d’una persona.

Molí, Atenció Ciutadana i botigues: contacte amb la ciutadania 
El Molí del Rei és la seu principal del GOB a Menorca. Allotja les oficines de l'associació, un punt
d'informació sobre temes ambientals i territorials i una botiga. S'hi realitzen exposicions, reunions i
actes diversos i la torre de l'antic molí fariner es pot visitar. A més, comptam amb un espai al Mercat
del Claustre on es poden trobar els materials editats que, a la vegada que donen una informació de
qualitat sobre el medi ambient, contribueixen al sosteniment de les activitats que realitzam.

Locals i fires

Molí del Rei: obert al públic durant l'horari d'oficines, aplicant
les mesures sanitàries, matins de dilluns a divendres de 8:30
a 14:30. Des de l’inici  de la pandèmia, capvespres tancats
excepte  els  dilluns  de  17:30  a  19:30  h.  3  Jornades  de
manteniment de l’edifici: pintar exterior i interior del Molí.

Claustre del Carme: atenció al públic de la botiga de dilluns a
dissabtes de 10 a 13:30 h, en total 1250 hores oberta gràcies
a les 10 persones voluntàries que s'han ocupat d'atendre la
botiga. Participació acte de reinauguració del Mercat i nova
imatge corporativa Sa Plaça.

Fires i Mercats: Mercat de Sant Antoni, a Maó, del 13 al 14 de març, 23 hores de presència al carrer
gràcies a 9 persones. Festa del  Llibres, a Maó 23 i  24 d’abril,  20 hores de presència al  carrer
gràcies a 9 voluntàries.

Dedicació de personal contractat

A partir de novembre incorporació d’una persona gràcies al SOIB. La dedicació és d’1,4 persones. 

 Educació Ambiental: conèixer el nostre entorn, estimar-lo, protegir-lo 

L’educació ambiental i, en general, la divulgació de la naturalesa, ha estat un dels objectius principa ls
del GOB des de la seva fundació ara fa més de quaranta anys. Des dels seus inicis fins a dia d’avui, el
més  important  ha  estat  sumar  veus  cap  al  paradigma de  la  sostenibilitat.  L’experiència  vivencial
sempre ha estat la millor arma per remoure consciències. 

Oferta Educativa 

Curs  20/21: 92 activitats  amb centres  escolars:  6  Visitam un lloc,  4 l’Hospital  d’animals,  12 na
Mordala, 12 na Bresca, 5 Coneguem la Platja, 3 L’aigua és vida, 2 Residu-eix, 6 en Taques, 2 La
Posidònia, un submón de vida, 11 Coneguem el Nostre Entorn, 9 Anam d’Excursió, 2 el Repte de
l’Aigua a Menorca, 14 Per no perdre l’energia, 2 Desplastificam el nostre entorn i 2 Plantes Parc
Rubió. 1.448 alumnes aproximadament de 35 centres.
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Curs  21/22:  Difusió  de  l’Oferta  Educativa.  31  Activitats  realitzades  en  centres  escolars.  5  Na
Mordala, 5 en Taques, 8 L’aigua és vida, 2 Repte de l’aigua a Menorca, 3 Per no perdre l’energia, 2
Coneguem el  nostre entorn, 3 L’Hospital d’animals, 2 Xerrades sobre Posidònia, 1 Conèixer les
plantes del  nostre entorn. En total 585 alumnes de 12 centres.

Activitats de lleure 

Colònies d’estiu: disseny, difusió, inscripcions i execució de 3 activitats del 25 de juny al 17 de juliol
amb la participació de 88 joves participants. Contacte amb l’equip educatiu i amb la propietat. Gestió
finançament. Reunions informatives amb les famílies. 

6 Sortides per a la Sostenibilitat: difusió i inscripcions, disseny dels itineraris. En total 85 joves han
participat.  Contactes  amb l’equip  educatiu,  les  famílies  i  amb els  serveis  socials  dels  municipis
d’Alaior, Maó i Ferreries.

Formació i sortides

Excursions Talaiòtiques: difusió i inscripcions de 9 activitats programades del 17 de gener al 12 de
desembre.  Visites als  poblats  i  jaciments de Torralba d’en Salort,  Son Catlar,  Torrellafuda,  Sant
Agustí  Vell,  Trepucó -nocturna-,  Torre d’en Galmés,  Son Marcer,  Talatí,  Torelló i  Curnia i  So na
Caçana.  En total  620  participants.  Coordinació  amb el  Consell  Insular  i  amb les  empreses  de
transport.

Curs de formació La Tardor a Menorca: 25 participants a les 28 hores de curset orientat a donar una
visó general dels valors naturals de Menorca, el paisatge, la geologia, les plantes, els bolets i la
fauna. 

Altres

XOC: Col·laboració amb el suplement educatiu del Diari Menorca fins a juny i ho reprenem l’octubre.

Altres: xerrada sobre el GOB i la seva tasca a un grup d’Escoltes de Menorca acampats Son Saura
del nord. Xerrada en el marc de l’excursió organitzada per l’entitat Memòria Històrica, a Son Saura
del sud. 

Dedicació de personal contractat

La dedicació és de 2 persones. A partir de setembre, canvi de responsable d’educació ambiental. 

Centre de Recuperació de Fauna: manteniment de la biodiversitat zoològica de l’illa 

El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre té la finalitat de contribuir al manteniment de la biodiversitat
zoològica de Menorca mitjançant l'assistència a la fauna silvestre accidentada o en perill i, paral·lelament,
la tasca educativa i de conscienciació.
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Les instal·lacions disposen d'un espai  de vol,  que facilita  la rehabilitació d'exemplars d'ocells  que
necessiten recuperar la plena capacitat de volar, i també d'un espai on viuen els animals que, per
causa de les seves disminucions, no poden ser alliberats de nou a la natura. Al mateix temps, en una
bassa artificial  es mantenen les tortugues al·lòctones,  que no es poden alliberar  al  medi  natural.
Finalment,  en unes  tanques es  mantenen temporalment  les  tortugues de  terra  que han estat  en
captivitat i ens són entregades per tornar-les a la llibertat.

Assistència fauna

S'han  atès  2555  animals,  dels  quals:  103  són  rapinyaires,  20  són  exòtics,  1355  tortugues  de
particulars que les tenien en captivitat. Destaquen 1 àguila peixatera, 8 soters, 13 milans, 6 òlibes,
28 xòrics, 34 mussols,  58 eriçons, 25 ratapinyades, 3 orvals.   Es realitzen totes les necròpsies
pendents del 2020 i 2021. Es desplaça la veterinària Nieves per ajudar a en Jaume Pons a fer-les.
Actuació piscines Insotel de Punta Prima per capturar i reubicar a un indret apropiat cabots i juvenils
de calàpet. Acció realitzada per personal del CR i voluntaris.

Voluntariat i formacions

20 jornades de voluntariat per a ajudar en el manteniment

3 Formacions en línia  sobre polls  i  cries  (06/05).  Formació  a  l’Oceanogràfic  de València  sobre
tortugues marines, com marcar-les, manipular-les, extreure dades i mostres biològiques i mesures
biomètriques,  com  actuar  en  cas  de  nidificació,  etc  (10-11/05).  Formació  pràctica  sobre  com
manipular i alimentar pollets i cries de mamífer (11/05).

14 Alliberacions

Na  Filomena  (flamenc)  a  Mongofra  Nou  (22/01).  46  tortugues
marines a Sa Mesquida (01/07) les que varen néixer l’estiu de
2020 a la mateixa platja, després d’haver superat el primer any de
vida a les instal·lacions del LIMIA (Andratx), seguint el programa
de Head Starting. Un xòric, tortugues i 1 sibil·lí a les colònies del
GOB,  casa  de  colònies  de  Montgofre.  Amb el  grup  de  música
Amaral visita les instal·lacions del CR i n’Eva Amaral allibera un
milà (15/07). Un soter a s’Hort d’en Matadones, barranc de Cala
en  Porter  (23/07).  Un  mostel  per  la  zona  del  Pilar  (29/07).
Amollada  de  mussols  dalt  el  Toro  amb  els  voluntaris  (04/08).
Tortugues marines a Algaiarens (29/09) que varen néixer l’estiu de
2020 a Cala Pilar, després d’haver superat el primer any de vida a
les  instal·lacions  del  LIMIA (Andratx),  seguint  el  programa  de
Head Starting.  Una miloca a  l’Enclusa amb la participació d’en
Cris Juanico (14/10). Un milà alliberat al Viver del GOB (19/11). 

Apadrinaments

315 m2 apadrinats (300m2 públics i 15m2 particulars) i 21 animals apadrinats per particulars.

Xarxes social i difusió

El Centre de Recuperació té 2167 seguidors a Facebook, que es gestiona per part del voluntariat.

Elaboració de la memòria de 2020 i difusió pública. Agència EFE treu notícia sobre la situació de les
tortugues de terra a Menorca (06/05).

Educació ambiental

Jornada de portes obertes (05/06) amb la participació de més de 90 persones. 11 activitats Visitam
l'hospital d’animals. Aules UECO de Pere Casasnovas i Pasqual Calbó. Visita ràpida de 5 grups de 1 r

d’ESO de IES M. Àngels Cardona. Ens donen pòsters que han fet sobre els animals irrecuperables
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del CR tot redactat en anglès. Molt bonics i super ben decoradets. IES Sant Josep. 4rt ESO. Escola
de Sant Lluís. CEIP Mestre Duran. P5 infantil. Escola d’Alaior.

Obert al públic: durant els mesos d’estiu, s’han obert les portes del centre de recuperació al públic
perquè la gent pogués visitar les instal·lacions i, així, mitjançant una visita guiada, informar de les
principals causes i amenaces que pateix la fauna menorquina, observant de ben aprop els diferents
animals accidentats presents al centre. En total 2080 persones han visitat les instal·lacions seguint
les mesures sanitàries.

Tortugues marines

Formació a l’Oceanogràfic de València sobre tortugues marines,
com  marcar-les,  manipular-les,  extreure  dades  i  mostres
biològiques  i  mesures  biomètriques,  com  actuar  en  cas  de
nidificació, etc. (10 i 11 de maig) i 2 jornades d’alliberament de
tortugues, a sa Mesquida i a La Vall.

Dedicació de personal contractat

La dedicació és d’1,5 persones. A més de les 2 persones i 1 veterinari contractats directament pel
COFIB. 

Es Viver de plantes: jardineria sense problemes pel medi ambient i fàcil de mantenir

Les plantes  autòctones permeten crear espais molt  agradables, amb un baix manteniment,  sense
necessitat de tractaments químics i reduït consum d'aigua. Per contra, la jardineria basada en plantes
exòtiques  crea  problemes  importants:  perill  d'introduir  plantes  invasores,  perill  d'escampar  noves
plagues i malalties, elevat consum d'aigua o més costos de manteniment.

Es Viver Plantes de Menorca posa a la vostra disposició una àmplia varietat de plantes de l'illa o
adaptades al nostre clima, produïdes amb certificat ecològic, per a totes les vostres necessitats. Tenim
plantes silvestres, o bé d'ús tradicional, per jardineria, horta o altres usos, com la depuració d'aigües
de manera natural.

Atenció al públic i venda de plantes

Obert al públic: de dilluns a dissabte de 10 a 13:30 h. Esperam
acabar l’any amb un 45% més de vendes respecte a l’any passat.

Instal·lacions pròpies:  feines habituals de manteniment i  millora
de les instal·lació: cartell visible des de l’exterior, connexió aigua
corrent i tramitació llicència per posar 2 casetes-magatzem.

Voluntariat 

El  Viver  compta  amb  un  grup  de  6  persones  voluntàries  que
dediquen algun temps a treballar al viver totes les setmanes.

Jardins

Parc Rubió:  Execució feines de manteniment  habituals.  Coordinació amb el  personal  del  Parc i
l'Ajuntament. Millores a la zona d'aromàtiques i medicinals. Visita i sembrada pública (13/06)

Es Freginal: proposta de sembrada d’arbres i activitat pública per sembrar-los (06/06).

Servei a particulars: En aquest àmbit la facturació ha baixat un 20% respecte al mateix període de
l’any passat, tot i tenir més personal contractat.
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Filtres verds

Redacció de projectes, elaboració dels pressupostos i disseny de 4 filtres verds programats, que
compten amb ajuts de l’Ajuntament de Maó i del Leader. Estan actualment en execució.

Difusió, sensibilització i xarxes social

6 Tallers  de formació  amb una mitjana d’assistència  de 30 persones:  27/03 L’hort  d’estiu,  22/05
Tractaments naturals a l’hort, 12/06 Cultiu ecològic del tomàtic, 18/09 L’hort de tardor, 16/10 Com fer
compost.  A  més,  el  29/05  es  va  fer  una  formació  als  horts  socials  d’Alaior,  organitzada  per
l’Ajuntament.  Participació  a  la  Fira  de  productors  ecològics  de  Menorca  (29/08)  organitzada per
APAEM as Castell.

1056 seguidors a Facebook i 776 seguidors a Instagram. 

Dedicació de personal contractat

La dedicació de personal és de 6,4 persones. A partir  del mes de novembre hi  ha canvi  de la
persona responsable del projecte. I, a finals d’octubre, s’han contractat dues ajudants gràcies al
finançament del SOIB.

Grup de Botànica 

El  grup  de  botànica  és  un  equip  mixt  entre  el  GOB i  l’IME,  que  realitza  tasques  d’investigació,
divulgació i assessorament de la flora de l’illa. El formen 6 persones.

Inventaris florístics a finques de custòdia

S’han realitzat aquests inventaris a les finques de Santa Cecília i Morvedre Vell.

Sensibilització

1 excursió per conèixer les plantes de Binidonaire (31/10) amb la participació de 40 persones.

 Custòdia Agrària:  agricultura i conservació ambiental es donen la mà 

Conscients de l’impacte que té l’agricultura i la ramaderia sobre el territori, el qual pot variar des de
perjudicial i contaminant fins a positiu en múltiples aspectes, al GOB Menorca vam decidir impulsar un
programa per donar suport a aquells pagesos i pageses que aposten per un model sostenible.

Aquest programa es basa en la filosofia de la Custòdia del Territori, la qual cerca implicar els diferents
agents socials en la conservació dels valors naturals, paisatgístics i  culturals.  La Custòdia Agrària
adapta aquesta metodologia a l’àmbit agrari a través de la signatura d’un Acord de Pràctiques Agràries
Sostenibles  entre  els  gestors  del  finca i  l’entitat  ecologista.  A través d’aquest  acord,  el  pagès es
compromet a aplicar una sèrie de mesures en la seva gestió que en redueixen l’impacte ambiental
negatiu, alhora que en maximitzen les repercussions positives i millora la rendibilitat econòmica.

34 Acords de custòdia

4 nous firmats enguany amb les finques de Sant Joan de Binissaida (11,28 ha),  Binibò (10 ha),
Torralba den Salord (68 ha) i Es  Molí de Baix (11ha). Trobada anual de finques i repartiment del
qüestionari de necessitats i de la memòria anual d’actuacions (17/11).

Promoció de productes i productors

10 Sortejos d’una panera mensual de Custòdia Agrària (pausa juliol-agost). Promoció carn de be
(juny). Excursió a Hort de Matadones (03/07) amb 66 participants. Tastets a excursió, voluntariats i
curs  de  formació.  Càlcul  petjada  ecològica  carn  de  vedella  de  Custòdia  Agrària  amb  GFN.
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Publicació  dels  resultats  a  la  campanya  «100  days  of  possibilities»  (29/10).  Publicació  d’una
infografia sobre la petjada ecològica de la carn de vedella. Excursió a Morvedre Vell (28/11) amb 40
participants (a causa de la pluja). Promoció de paneres de Nadal. Compra de bosses de ràfia amb
logo de Custòdia Agrària per a repartiment a domicili. 

Formació

Seminari  d’Agricultura  i  Medi  Ambient  en  versió
virtual  (30/01  i  06/02)  amb  la  participació  de  47
assistents. Curs de formació sobre «Control biològic
de  plagues»  (20/03)  amb  la  participació  de  25
assistents.  Curs  sobre  Fertilitat  del  Sòl  (05/06)  a
Binissaida des Barrancons amb Josep Ramon Sainz
de  la  Maza  amb  30  assistents.  Primer
assessorament  individualitzat  amb  Àxel  Torrejon  a
les  finques  de  Binibèquer  Nou,  Algendaret  Nou,
Santo  Domingo  i  Es  Tudons  (7-11/06).  Segon
assessorament  individualitzat  amb  Àxel  Torrejón  a
les mateixes finques citades anteriorment i  amb la
incorporació de l’Hort de Matadones (26-30/09). Curs
sobre  Pasturatge  dirigit  (13/11)  a  Algaiarens  amb
Francesc Font amb 24 assistents.

Inventaris de valors naturals

Entrega dels inventaris de valors botànics i ornitològics de les finques de Santa Cecília i Morvedre
Vell. Inventari d’aus nidificants de les salines de La Concepció. 

Actuacions directes a finques

Entrega de comptadors d’aigua a les finques de Santa Cecília, Son Tarí Nou i Biniai Nou. Entrega de
casetes d’abelles i alces a Biniguarda, Binibèquer Nou, La Paloma i Binibò. Compra de 4 rateres i
rotació  de  rateres  cada  60  dies  entre  Binissaida  des  Barrancons,  Biniai  Nou,  Sant  Joan  de
Binissaida, Binibò, Sa Torrilla Nova, Llumena den Sebastià, Turmadèn des Capità i Binibèquer Nou.
Servei d’una biotrituradora a Capell  de Ferro i  La Marcona.  Instal·lació de 3 caixes niu d’òliba a
Binitord,  Sa  Torrilla  Nova  i Binissaida  Vell.  Alliberament  d’un  aligot  a  Santa  Cecília.  Disseny  i
execució de les corbes a nivell a La Paloma. Una àguila calçada alliberada a l’Hort de Matadones.
Un milà alliberat a la finca de La Marcona.  Firma d’un acord d’Hort del temps a tres parts entre el
GOB,  Binibò  i  una  voluntària  de  custòdia  agrària.  Disseny  i  construcció  d’un  galliner  mòbil  per
Binissaida des Barrancons. Entrega de material per realitzar pastura dirigida amb pastor elèctric a
Santa Cecília, Algendaret Nou i  Capell  de Ferro. Entrega de menjadores de bens per rotació de
pastures a Sant Josep, Llumena den Sebastià, Torralbet i Talatí de Dalt. 2 retirades de deixalles a les
finques  de  Biniai  Nou  i  Llumena  den  Sebastià.  3  barreres  d’ullastre  instal·lades  a  les  finques
d’Algendaret Nou, Binitord i Santo Domingo. Una moixera cedida temporalment a la finca de Sant
Joan de Binissaida. Peritatge de danys causats per les fortes pluges de la DANA a les finques de La
Marcona,  Santa  Cecília  i  Es  Canaló  i  s’Aranjassa.  Instal·lació  d’una  placa  solar  a  Biniguarda.
Recuperació i ambientalització d’unes abeurades amb instal·lació d’una placa solar i rehabilitació de
la paret seca del  bouer a la finca d’Algendaret Nou. Instal·lació d’unes rampes als safareigs de
Binissaida des Barrancons i Torralba den Salord. 13 caixes de biodiversitat revisades a les finques
d’Algendaret Nou, Llumena den Sebastià, Biniguarda i Santo Domingo. Realització de 27 analítiques
de terra i 6 analítiques foliars a 21 finques. Recomanació de maneig per cada finca en base als
resultats.  Lliurament  del  «Qüestionari  d’evolució  econòmica»  a  totes  les  finques  amb acord  de
custòdia. Compra de 160 arbres productius per a 13 finques.
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9 Jornades de voluntariat 

25/02 Neteja de caramuixes a zona amb redileo a Son Tarí amb la participació de 9 persones. 21/03
Recuperació d’una síquia a La Marcona amb la participació de 13 persones. 25/04 Recuperació de
dues basses a Binibèquer Nou amb la participació de 28 persones organitzades en diversos grups.
26/09 Despedregar una tanca a Sa Torrilla Nova i recuperar corrals de figueres a Binibèquer Nou
amb la participació de 14 persones. 01/10 Despedregar tres zones de la finca de Santa Cecília amb
la participació de 5 persones. 07/10 Netejar de fang i fullaraca els arbres de la finca des Canaló i
s’Aranjassa amb la participació de 6 persones. 24/10 Recuperar una vela de pruneres i eixermar
altres zones a la finca des Molí de Baix amb la participació de 17 persones. 25/10 Despedregar i
omplir xaragalls de pedres i terra a la finca de La Marcona amb la participació de 4 persones. 19/12
Desbrossar un boscarró a Morvedre Vell amb la participació de 12 persones.

Bioindicadors

3 formacions: teòrica presencial (28/04), teòrica en línia a
través de la plataforma zoom (29/04) i pràctica al camp
amb  experts  del  tema  (04/05).  Dos  seguiments  de
bioindicadors  durant  la  primavera  del  2021:  primer
seguiment del 10 al 22 de maig amb la col·laboració de
21 voluntaris. Segon seguiment del 7 al 20 juny amb la
col·laboració de 21 voluntaris.

Difusió del projecte

Edició de 3 vídeos temàtics sobre Comercialització, Experiència a la Custòdia Agrària i  Situació del
Camp a Menorca. Traducció de 5 vídeos temàtics a l’anglès (Fertilitat del Sòl, Biodiversitat, Aigua,
Comercialització i Experiència a la Custòdia Agrària). 10 sessions de fotos a finques sobre diferents
temàtiques (curs de plagues, bioindicadors, enclova, pasturatge dirigit, feines del camp,curs sobre
pasturatge  dirigit...).  Esdeveniment  virtual  per  presentar  el  projecte  Foodnected  a  Terra  Madre
Salone del Gusto (10/03). Entrevistes a Onda Cero per difondre el Seminari d’Agricultura i Medi
Ambient (02/02), la jornada de voluntariat de La Marcona (16/03), la jornada de recuperació de dues
basses a Binibèquer (20/04), el seguiment de bioindicadors del mes de maig (20/04), per anunciar el
curs de fertilitat (26/05), la promoció de carn de be (01/06), per difondre les jornada de voluntariat
des Canaló i s’Aranjassa (05/10) i la des Molí de Baix (19/10) i  per anunciar paneres de Nadal i
promoció de carn (02/12).  Entrevistes a Radio Menorca Cadena Ser sobre el projecte Foodnected
(29/03) i per explicar càlcul petjada ecològica carn de vedella (02/11). Organització d’un diàleg públic
i projecció del vídeo sobre la Situació del Camp a Menorca a l’Ateneu de Maó (17/06).  Ponència
sobre el projecte de bioindicadors dins el curs generat per la UIMIR «C4. Bioindicadors i mètodes de
seguiment d’espècies en ecosistemes terrestres» (07/05). Ponència al Congrés Nacional de Medi
Ambient  sobre custòdia agrària (03/06).  Ponència sobre el  programa de Custòdia Agrària a les
Jornades «Canviar el món sí és possible» a Maó (16/10). Ponència «Producir con la naturaleza» a
les  Jornades  Estatals  de  Custòdia  del  Territori  (27/10). Ponència  a  les  jornades  «El  camp  a
Menorca.  Passat  i  present  del  sector  primari»  (05/11).  Publicació  d’un  informe  d’activitat  del
programa de Custòdia Agrària. Sopar benèfic a l’hotel Cristine Bedford (25/11).

Treball en xarxa 

Fundació MAVA: reunions del comitè de comunicació MAVA M6 (09/02, 20/05, 16/11) i mensuals del
comitè directiu del projecte Foodnected. Formalització de l'Aliança del Mediterrani per a la Natura i la
Cultura (AMNC). I amb el projecte OBA (16/06). Taller amb diferents actors sector agrari i pesquer
per Foodnected (31/05). Reunions per anar definint projecte FocusAgri2030 i establiment indicadors.
Formació sobre Canvi Climàtic i «Steering committee meeting» a La Camarga (França) amb AMNC
(22-25/11). 
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Xarxa de Custòdia de les Illes Balears (ICTIB): reunió amb l’equip tècnic (01/02), amb el Consell
Insular de Mallorca (03/02), 2 Assemblees (03/02 i 13/12) ireunions de junta directiva (12/08 i 27/09). 

Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT): Reunions per tractar les Jornades
Estatals i les oportunitats dels fons Next Generation (08/03), per analitzar les condicions de la part de
NG  que  anirà  a  través  de  la  Fundación  Biodiversidad  (18/03),  per  acordar  grups  de  treball  i
funcionament  de  cara  a  les  Jornades  Estatals  de  Custòdia  a  celebrar  a  l’octubre  (on  el  GOB
Menorca coordina el grup dedicat al món rural), de la junta directiva Foro de Redes y Entidades de
Custodia del Territorio (14/09 i 20/10) i del grup de treball sobre custòdia agrària per a les Jornades
Estatals  de Custòdia del  Territori  (30/06,  14/09 i  18/10).  Participació a les Jornades Estatals  de
Custòdia del Territori (27-28/10).

Projecte Next Generation 

Reunions amb grup impulsor d'iniciativa comuna al voltant de la Reserva de Biosfera. Definició de
projecte  de  Custòdia  Agrària  i  avaluació  de  potencials  sinergies  amb altres  agents  interessats.
Preparació de presentació explicativa. Formalització alta dins l’Agrupació d'Interès Econòmic (AIE).

Dedicació de personal contractat

La dedicació de personal és de 5,8 persones. S’ha reforçat l’equip a partir del mes de setembre.

Medi Marí: treballant per una mar més saludable  

Menorca es considera una de les zones millor conservades del Mediterrani. A les seves aigües habiten
centenars d'espècies i és també un lloc estratègic per alguns animals migradors. Desafortunadament,
diverses actituds irresponsables han provocat que en les últimes dècades els ecosistemes marins es
trobin cada cop més amenaçats per l'efecte de les activitats humanes.

És l’hora de reaccionar i fer reaccionar, de protegir la posidònia, conscienciar sobre l’erosió de les
platges,  conèixer les  espècies  que viuen sota el  mar i  gestionar  els  recursos d'una manera més
intel·ligent. És fonamental idò que coneguem més i millor la mar que ens envolta, per seguir gaudint-la
tal i com ella mateixa demana esser.

El fons marí és un immens tresor que tenim i que moltes vegades oblidam pel fet de trobar-se davall
l’aigua. D’allò que els ulls no veuen, el cor no se’n dol. La vida al fons del mar, dins el port de Maó, a la
costa nord o a la sortida del port de Ciutadella és essencial per entendre la natura de la nostra illa.

Al GOB pensem que el medi marí requereix atenció amb urgència. Trobar un equilibri amb el seu ús
és un dels deures que cal afrontar amb decisió.

Control i mitigació dels efectes de la pesca

Impulsar la vigilància efectiva en la pesca: consulta expedients sancionadors de 2020. Reunió amb
el conseller  de Territori i amb la Directora Insular/GC i amb la Guàrdia Civil. Difusió de les dades
denunciant els pocs expedients que s’estan tramitant en matèria de pesca.

2 Tallers  de formació  per  mostrar  les  millors  pràctiques per  alliberar,  i  fins i  tot  reanimar,  aus i
tortugues marines enredades en arts de pesca o residus plàstics. Ciutadella (29/09) i Maó (30/09)
amb 33 assistents. Disseny i elaboració d’un cartell amb pautes per evitar la mort de tortugues i aus
pescades accidentalment. 

Pesca il·legal a Balears: participació reunions amb diferents entitats per abordar la problemàtica de
la pesca il·legal a les Balears. 
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Seguiment dels instruments de planificació

Port de Fornells: Recurs a la licitació del projecte constructiu de reforma integral del port de Fornells
per incompliment de les condicions imposades per la Comissió de Medi Ambient. 

Llei  de Menorca Reserva de la Biosfera: estudi  avantprojecte de proposició de Llei de Menorca
Reserva de Biosfera i elaboració de propostes i aportacions. 

Pla  General  de  Ports  IB:  estudi  esborrany  del  Pla  General,  presentació  d'al·legacions  i  reunió
posterior amb representants de Ports de les Illes Balears per parlar-ne. 

Projecte d’ampliació Port d’Addaia: Gestions per frenar la duplicació de làmina d’aigua afectada. 

Problemàtica dels residus a la mar

Sensibilització de la població: 2 projeccions del documental
Out  of  plastics  i  posterior  debat  a  Can Saura,  Ciutadella
(20/05) i a la Casa de les Aigües, Maó (19/10). Presentació
pública del conte infantil La platja és Viva!

Programa  d’adopció  de  trams  de  litoral: Seguim  amb  la
coordinació  dels  grups,  suport  tècnic,  actualització  dels
materials i de la secció del programa a la pàgina web del
GOB. Realització de 6 sessions de formació (tres en línia i
tres presencials) i un tutorial en línia. Hi ha 103 grups que
han adoptat 114 platges, cales o trams de litoral i un total de
1.720 participants. 

Penjolls de microplàstics: col·laboració, amb artista local, en
la  comercialització  de  penjolls  amb  microplàstics  per
conscienciar a la població. 

Observadors del Mar: Participació al projecte de ciència ciutadana “Microplastic Watchers” amb dues
escoles de Menorca. Jornada de formació a mestres de 2n cicle de primària de Ciutadella i Alaior. 23
jornades de mostreig i d’anàlisi de mostres. Elaboració informe final amb les dades recollides per les
escoles de gener a juny, amb algunes hipòtesis interessants. El projecte continuarà el pròxim curs.

Plàstic Busters: participam en un “Trainning”, dirigit a gestors d’Àrees Marines Protegides i entitats
locals, on es mostraven mesures i actuacions per reduir els residus marins (novembre 2021). 

Àrees Marines Protegides

Presentació document de propostes i explicació de cada una d’elles en la reunió de la comissió de
seguiment de les Reserves Marines de Menorca. Participam a un Webinar sobre l’ús públic de les
Àrees Marines Protegides.

Tortugues Marines

Ponència sobre l'experiència de la custòdia del  niu de sa Mesquida amb col·laboració ciutadana
organitzada  pel  Departament  de  Reserva  de  Biosfera  del  Consell  Insular  de  Menorca  (10/06).
Coordinació alliberament dels 69 exemplars de tortugues nascudes a Menorca el 2020: 47 exemplars
a Sa Mesquida (01/07) i 22 a la platja d’Algaiarens (29/09).

Altres

Aliança Menorca sense Plàstics: Seguim col·laborant directament en diversos projectes que l’Aliança
porta a terme. Elaboració conjuntament amb la IUCN d’un Pla d’Acció per reduir les fuites de residus
plàstics a la mar a Menorca i  d’un decàleg de bones pràctiques per reduir els residus plàstics a
diferents sectors. 

Posidònia:  escrit  a la Conselleria de Medi Ambient denunciant l’incompliment dels fondejos sobre
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posidònia i difusió pública.

Custòdia del  litoral: participam en les reunions organitzades per la ICTIB amb diverses entitats i
associacions de les Illes Balears per parlar de projectes de custòdia del litoral. 

Dedicació de personal contractat

La dedicació de personal és d’1,2 persones.

Totes  aquestes  activitats,  i  algunes  més  que  de  ben  segur  ens  hem
deixat, s’han realitzat al llarg del 2021.  Tot i que hem continuat dins un
any  atípic,  on  algunes  de  les  accions  i  activitats  previstes  s’han  vist
afectades per  la situació de pandèmia,  no hem aturat  la  nostra feina.
Hem cercat la manera de poder continuar i  hem adaptat els projectes
segons la situació de cada moment, sempre seguint les pautes marcades
per les administracions. 

Gràcies 
a totes les persones associades per mantenir

un any més la confiança amb l’entitat i 
a les noves 66 associades; 

a l’equip tècnic de l’associació pel seu esforç i
dedicació i 

a totes les persones, entitats i empreses per les
seves aportacions i donacions.
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QUEDA MOLT PER FER QUEDA MOLT PER FER 
COMPTAM AMB TUCOMPTAM AMB TU

FES-TE SOCIFES-TE SOCI
www.gobmenorca.com

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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