www.gobmenorca.com
El GOB promou la defensa dels valors ambientals i
l'equilibri
entre les activitats humanes i la conservació de la
naturalesa
Camí des Castell, 53 - 07702 Maó – Illes Balears

Tel. 971 350762

Fax. 971 351865

info@gobmenorca.com

Què és el GOB a Menorca?

•

•

El GOB és una entitat no lucrativa que treballa a les Illes Balears.
La secció insular de Menorca va néixer el 1977 i ha aconseguit una
important implantació social (més de 1200 socis a l'illa). El seu
objectiu bàsic és promoure la defensa dels valors ambientals i
l'equilibri entre les activitats humanes i la conservació de la
naturalesa.

És una institució independent des del punt de vista polític i econòmic.
La seva aposta és participar des de l'àmbit de la societat civil per tal
de reforçar la democràcia i exercir el dret de les persones a opinar i a
prendre part en aquells aspectes relacionats amb la temàtica
ambiental. En aquest sentit, es realitzen tasques de seguiment de les
problemàtiques i s'incentiva la construcció d'alternatives viables.

•

•

•

L'associació procura mantenir un finançament molt diversificat, a fi que
mai es puguin condicionar els seus posicionaments. Les fonts habituals
d'ingressos són l'aportació de quotes d'associats, els donatius, la
comercialització de productes divulgatius i la prestació de serveis
dedicats al medi ambient.
El GOB és una entitat declarada d'Utilitat Pública. Ha rebut diversos
reconeixements com el Premi Internacional DRV de 1990, el Premi
Internacional TUI de 1997, el Premi Nacional de Medi Ambient 1997, la
Medalla d'or de les Illes Balears de 2002, el Premi Ones Mediterrània
2006.
L'acrònim GOB sorgeix del nom original de Grup Ornitològic de Balears.
L'actual nom oficial és Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa, tot i que es mantenen les sigles originals de GOB.

Quins són els nostres valors?
●

●

●

●

●

●

●

●

Organització emprenedora: El GOB vol ser una organització
que està en permanent observació de la realitat social per a
intentar impulsar solucions innovadores i detectar problemàtiques
ambientals.
Treball enfocat a aconseguir resultats: El treball està enfocat a
aconseguir resultats avaluables a favor de la conservació dels
valors ambientals.
Independència: Es mantenen uns criteris d’actuació basats en
una total independència de formacions polítiques, d’empreses o
d’institucions.
Posicionaments crítics acompanyats d’alternatives: Els
posicionaments crítics que es poden adoptar en determinats
casos, s’intenten acompanyar de la promoció d’alternatives
viables a fi de facilitar un canvi en favor del medi ambient.
Eficàcia: Les activitats s’orienten a aconseguir avanços reals que
permetin una millor convivència entre l’espècie humana i els
valors ambientals.
Eficiència: S’intenten aplicar sempre sistemes que permetin
aconseguir resultats sota el principi d’ajustar els recursos a les
necessitats.
Austeritat: L’ús raonable de mitjans, siguin econòmics o
materials, és una premissa en la feina. Sempre que sigui
possible s’empraran materials ja utilitzats i es tindrà present
l’estalvi de recursos innecessaris. Açò no obstant, s’intenta evitar
qualsevol imatge de deixadesa, que pugui transmetre la idea d’un
treball poc seriós.
Promoció de la capacitat social de reflexió: Els
posicionaments de l’associació es troben impregnats de l’objectiu
de promocionar una societat que reflexioni sobre els reptes
ambientals.
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Voluntat de transformació social: El treball que es duu a terme és
sobretot una tasca dirigida a la resta de la societat, amb la clara
voluntat de transcendir de l’interior de l’associació i d’incidir sobre
els posicionaments socials respecte als temes ambientals.
Voluntat de promoure canvis d’actituds personals: Es vol
promoure un canvi en les persones per tal d’aconseguir actituds
més favorables a la compatibilitat ambiental de les activitats
humanes.
Coherència ambiental en les actuacions: Els objectius de millora
del medi ambient s’intenten aplicar també a les pròpies
actuacions de l’entitat.
Esperit de servei: El GOB és una associació nascuda per donar un
servei a la societat, que intenta oferir aportacions positives dins
els seus camps d’actuació. L’entitat té una clara vocació de
servei cap als interessos generals i la consecució de la
sostenibilitat.
Rigor en la informació: Es tindrà especial cura i rigor en la veracitat
de les informacions emprades, tot aplicant-la en les actuacions
de l’entitat.
Voluntat d’augmentar les capacitats: El GOB vol ser una associació
amb capacitat per treballar en l’avanç cap a la sostenibilitat, per
la qual cosa s’intenten aconseguir els mitjans necessaris.
Promoure la participació: Es promourà la transparència i la
comunicació amb els socis i simpatitzants, així com la seva
participació, estimulant la seva integració al grup com a activitats,
assessors, col·laboradors, directius, etc.
Aconseguir una organització que aprengui: posar en marxa els
mecanismes i la cultura que permeti consolidar el coneixement
de manera que, a més de en les persones, resideixi en
l’organització.

Quines són les temàtiques
que treballam?
•

POLÍTICA AMBIENTAL: incideix en l'ús que es fa del
territori i els recursos naturals, analitza les conseqüències de
les activitats humanes i promou alternatives orientades a la
sostenibilitat.

•

BIODIVERSITAT: s'orienta cap al coneixement i la
conservació de la fauna i flora silvestres, prioritza les
actuacions de preservació i intenta cobrir espais desatesos
per altres agents públics o privats.

•

EDUCACIÓ AMBIENTAL: dissenya i ofereix iniciatives de
formació per a públics diversos en una aposta per la
conscienciació social a favor del medi ambient.

•

CUSTÒDIA DEL TERRITORI: la filosofia de la custòdia
del territori intenta implicar la iniciativa privada voluntària en la
conservació del medi ambient.

POLÍTICA AMBIENTAL
•

Ordenació del Territori: es fa un
seguiment de tota la planificació que
es duu a terme i que condiciona el
futur del territori amb més valor
ambiental. S'analitzen els diferents
expedients i es promouen objeccions
i suggeriments.
L'ordenació del territori està a la base de gran part de
la problemàtica ambiental de Menorca.

•

Programa agrari i pesquer: cerca la
implicació dels agents socials i
econòmics relacionats amb aquesta
matèria, a fi de fomentar el màxim
equilibri entre la viabilitat econòmica
de l'activitat i la preservació dels
valors ambientals.
L'activitat ramadera extensiva tradicional ha estat un
dels grans aliats de la conservació de valors a
Menorca.

POLÍTICA AMBIENTAL
•

Instal.lació de plaques solars a la seu del GOB a Maó.
•

Taller d'anellament amb joves turistes a Son Bou.

Recursos naturals: es duu a
terme una observació de la
situació dels recursos hídrics,
s'incentiva
la
promoció
d'energies netes, la reducció i
el reaprofitament dels residus i
es vigilen els processos de
contaminació.
Turisme: es valoren els impactes
i les potencialitats de la gran
activitat turística que es realitza
a l'illa. Es promou la sensibilitat
ambiental dels visitants i es
procura una orientació cap als
recursos propis i característics
de Menorca.

BIODIVERSITAT
Campanya de
conscienciació i
d'alliberament
de tortugues
mediterrànies
captives.

Cartell
identificador
d'una zona
lliure de
caça.

Atenció
veterinària a
un eriçó ferit.

•

•

•

Conservació d'espècies: disseny i
execució
de
projectes
de
conservació a partir d'estudis de
seguiment
de
dinàmica
de
poblacions de fauna i flora
silvestres que pateixen situacions
de regressió o amenaça.
Caça: promoció de la creació de
refugis de caça a partir d'acords
amb propietaris i participació al
Consell de Caça amb l'aportació
de criteris de sostenibilitat.
Centre de Recuperació de Fauna
Silvestre:
recollida,
atenció
veterinària i seguiment de la
recuperació d'animals silvestres
ferits, educació ambiental i
conscienciació ciutadana.

BIODIVERSITAT
•

•

Viver de plantes autòctones:
iniciativa
fonamentada
en
criteris socials i ambientals
consistent en la producció i
venda de plantes autòctones i
l'oferiment del servei de
jardineria i repoblacions. Oferta
de
cursos
de
jardineria
sostenible per a
col.lectius
diversos.
Herbari General de Menorca:
inventari i recollida de llavors i
mostres de les plantes de l'illa i
elaboració
minuciosa
de
l'Herbari General de Menorca.
Tasca feta per especialistes
botànics voluntaris.

Es Viver, nascut el 1999, situat a les instal.lacions de
la Fundació Mestral-Càritas.

L'Herbari General de menorca és una iniciativa
estalonada per l'Institut Menorquí d'Estudis.

EDUCACIÓ AMBIENTAL

•

•

Servei d'Educació Ambiental:
disseny i oferta d'activitats
d'educació ambiental, guiades i
dirigides als centres educatius de
l'illa i a altres col.lectius que
sol.liciten el servei.

Alumnes participant del taller “les cadenes
alimentàries a partir d'una egagròpila”.

Edició de materials: tradició de
l'entitat en l'edició de publicacions
divulgatives sobre la fauna i la
flora de l'illa (llibres, contes, CD
Rom, guies).
Acte públic de presentació del conte “Na Tris
Tras, una tortugueta”, el novembre de 2003.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
•

El GOB ha participat en l'ambientalització de l'Escoleta
des Busquerets.

Centre de la Natura de Menorca, inaugurat el 1998.
Rep entre sis i set mil visitants cada any,
especialment turistes i escolars.

•

Ambientalització de centres: el
GOB dóna assessorament a
escoles
per
ser
més
ambientalment sostenibles, tenint
en compte tant les instal·lacions
com aspectes educacionals.
Centre de la Natura de
Menorca:
instal.lacions
a
Ferreries
orientades
a
la
divulgació dels valors naturals i
culturals de l'illa mitjançant
l'oferta d'exposicions temporals i
altres activitats adaptades tant
per a residents com per a
turistes.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Molí del GOB: molí del segle
XVIII, patrimoni històrico-artístic de
Maó, adquirit pel GOB i rehabilitat.
Actual seu social de l'entitat i espai
cultural que ofereix iniciatives
relacionades amb les temàtiques
ambientals.

El Molí del Rei, rehabilitat l'any 2004.

A Peu: programa d'excursions
públiques: El GOB vol donar
l'oportunitat a la gent de conèixer
millor l'illa de Menorca, i aprendre
a estimar-la. Per açò organitza
excursions gratuïtes i obertes a tot
el públic que hi vulgui participar.
Excursió pública pel Camí de Cavalls.

CUSTÒDIA DEL TERRITORI
•

•

.

Contracte de Bones Pràctiques
Agràries: És un contracte entre
dues parts: l'agricultor i el GOB.
Tots dos es comprometen a
treballar junts per portar a terme
una sèrie de mesures que s'han
identificat com a beneficioses tant
per a la viabilitat econòmica com
la conservació dels valors
ambientals de la finca.
Custòdia Pesquera: o aquesta
és una nova estratègia de
conservació, basada en acords
voluntaris,
dels
recursos
pesquers, i els ecosistemes
marins.

Quina és l'estructura
de l'organització?
➔

Assemblea de Socis:

➔

Junta Directiva:

➔

Comissió Permanent: formada per uns determinats membres de

aprova el nomenament de les presidències
insular i interinsular, la modificació d'Estatuts i d'altres qüestions de prou
importància. Es celebra una reunió ordinària a l'any i hi assisteixen les
persones associades a l'entitat que ho desitgin.
analitza les línies estratègiques i avalua la marxa
general de l'entitat. Composada per més d'una vintena de membres i a
les reunions hi assisteixen també els treballadors amb veu però sense
vot.

Junta Directiva que es reuneixen un cop al mes a fi i efecte de poder
donar suport més immediat a les decisions i la feina diària de l'entitat.

➔

Comissió executiva:

➔

Presidència:

➔

Coordinació General:

➔

Responsables d'àrea:

reunió setmanal. Programa les activitats
setmanals, executa el seguiment del dia a dia de l'entitat i dels temes
d'actualitat. S'entén constituït amb la presència de Presidència i de la
Coordinació General. Obert a persones associades i generalment hi
assisteixen tots els treballadors.
càrrec voluntari bianual atorgat al candidat elegit a
l'Assemblea de socis. Se li atorga la potestat legal de representació de
l'entitat i presideix les assemblees i reunions de Junta Directiva i de
Comissió Permanent entre d'altres.
càrrec que recau en la persona
assalariada de l'entitat que ha de vetllar i treballar per la bona gestió del
conjunt dels treballadors i àrees de feina.
persones assalariades de l'entitat que
tenen el càrrec de respondre de la bona marxa i bons resultats de l'àrea
de la que són nomenats responsables.

