PARLAMENT FESTA 40 ANYS DEL GOB A MENORCA
Jaume Obrador. President

Bon vespre
Me toca com a president actual dedicar unes paraules en un acte tan emblemàtic com la celebració
dels 40 anys del GOB a Menorca.
En 1977, un grup de joves que no estaven disposats a acceptar que es continuàs amb la destrossa
dels espais naturals que havia començat uns anys enrere, decidien constituir la Secció insular de
Menorca del GOB.
Eren anys on gairebé encara no hi havia lleis de protecció del medi ambient, ni d'espècies ni
d'espais. Per no haver-hi, no havia encara democràcia. Per açò, s'ha de reconèixer encara més el
coratge que va tenir aquella gent que va donar la primera passa, amb plena consciència que ho feien
per fer front a projectes que comptaven amb importants connexions amb els poders d'aquells
moments.
Prest es va demostrar que la societat menorquina estava disposada a mobilitzar-se per a defensar el
seu territori. I durant les dècades següents, serien moltes les campanyes que s'organitzarien, sempre
buscant el major suport social i el treball en xarxa amb altres entitats i col·lectius.
En aquests 40 anys que avui celebram, les nombroses persones que han anat passant pels òrgans
directius o que han respost a les crides de l'associació, han hagut d'afrontar molts de reptes.
Incomptables hores d'analitzar carpetes i carpetes de documents, de debatre les maneres més
intel·ligents de respondre, d'ajuntar gent amb criteri per a decidir alternatives. També s'han hagut de
fer moltes hores per a dissenyar una associació capacitada per a resistir els intents de suborn, les
pressions personals, les amenaces d'aquells que no entenen que la societat civil també es pot
organitzar per fer sentir la seva veu.
I per damunt de tot, una feina honesta, que suma gent molt diferent i que sap convertir els esforços
individuals en resultats que acaben sent de molts. Un esperit de servei, sense ànim de lucre, que per
alguns és com un món que no existeix. Però la gent que ha col·laborat amb associacions de diferents
estils, sabrà de què esteim parlant. D'aquestes ganes de bon fer, de compartir valors transversals i de
trobar-se bé amb un mateix, a partir de participar en una feina col·lectiva.
Cada vegada hi ha més gent que entén que, a Menorca, es territori s'estima. Que estimam s'arena
blanca de Trebalúger i s'arena vermella del Pilar. Que estimam sa llosella negre de Favàritx i es
macs rodons d'Alfurí. Que sentir-se menorquí -s'hagi o no nascut aquí- és sentir-se orgullós, o
orgullosa, de sebre que encara tenim àguiles peixeteres, que esteim recuperant ses poblacions de
milans, que en els illots costaners encara hi viuen les mateixes espècies de sargantanes que hi havia
abans que els humans arribéssim a aquest paradís.
Sentir-se menorquí és patir perquè encara no hem sabut gestionar bé els recursos d'aigua, esser
conscients que encara no hem sabut fer energia d'una manera més neta, o que ens queden molts de
problemes per a solucionar. Però que ho intentarem, sense defallir. Aquest és l'esperit del GOB.

I una altra característica dels menorquins és la capacitat que tenim per cantar junts. Per fer festa
amb qualsevol excusa, per celebrar que hi som i que ens trobam. Com aquesta celebració d'avui.
Amics i amigues, que tothom sepi que el GOB segueix en marxa. Els reptes ambientals encara són
enormes i necessitam el suport de molta gent. Necessitam més socis, més voluntaris, més assessors,
més recursos humans i materials. Per atendre la fauna silvestre accidentada, per ajudar els pagesos
responsables, per recuperar el medi marí, per dignificar les zones urbanes, per frenar el canvi
climàtic, per reduir les contaminacions...
I per a continuar mimant aquesta illa, que a molts mos dona vida i mos ofereix unes connexions
molt especials.
Moltes gràcies a totes les dones i a tots els homos que han aportat alguna cosa al llarg d'aquests 40
anys. Sense voltros no hauria estat possible arribar on som.
Seguirem treballant per una Menorca digna. Ara i en el futur. I volem continuar comptant amb
voltros.
Bona nit i que segueixi la festa!

