Conxa Juanola nova presidenta interinsular del GOB

Una imatge de la trobada celebrada ahir al Molí del Rei.
Amb l'assemblea insular del GOB Menorca, celebrada ahir, va acabar el procés de ratificació de Conxa Juanola com a presidenta interinsular,
després de les assemblees de Formentera, Eivissa i Mallorca. Conxa Juanola té una llarga trajectòria de feina dins el GOB, havent estat molts
d'anys membre de junta i també presidenta insular del GOB Menorca.
A l'assemblea es va repassar l'activitat del GOB Menorca durant 2010, en les seves diferents àrees. Es va recordar la feina del Servei d'Educació
Ambiental, la participació a les excursions públiques, el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre o la reestructuració d'Es Viver. També el treball
realitzat en qüestions com les carreteres, l'aigua, el document de propostes sobre energia o el Pla Insular de Costa. O les al·legacions i denúncies de
diversos temes, com la destrucció de posidònia, els dragats del port de Maó o el vial del Cós Nou. El GOB s'ha seguit esforçant en els projectes de
custòdia, com ho demostren els 22 acords firmats, o el document de bones pràctiques pesqueres.
Es va aprovar el pressupost per l'any 2011, lleugerament deficitari amb uns ingressos de 437.809 € i unes despeses de 441.047 €. És un pressupost
de contenció i realista amb la situació econòmica actual, que suposa una reducció d'un 12% respecte de l'aprovat per 2010. Es va manifestar la
voluntat de cercar noves formes de funcionament i de finançament dels projectes, amb la finalitat de remuntar el dèficit i fins i tot augmentar el
nivell d'activitat.
L'Assemblea va renovar la junta insular, que comptarà amb 23 membres i segueix presidida per Josep M. Foguet.
El GOB Menorca durant 2010 ha seguit pujant en nombre de socis, arribant al dia de l'assemblea amb 1.227.
Es va obrir també un termini de 15 dies per a que els associats puguin enviar suggeriments sobre quin ha de ser el tema de l'any 2011.

presidenta interinsular
Moltes feliçitats Conxa!
Estic segura que açò ho duràs endavant!
Estic molt contenta!

Presidència
M'agrada que tengui mes pes a l'organigrama

Càrrecs voluntaris
Des del GOB volem recordar que tots els càrrecs directius de l'entitat no són remunerats. Tant membres de junta com presidents insulars i
interinsular no cobren cap sou, sinó que exerceixen la seva funció de manera voluntària.

sòcies
Quantes persones sòcies hi ha al GOB? 1400? Em semblen molt poquetes.

Nombre de socies
De fet, a dia d'avui, només som 1227.
Animam als socis a regalar una suscripció al GOB per un any, només són 15 cèntims al dia. Als que encara no ho sou, ara és el moment!

Felicitacions
Conxa, estas primeta per tens una vida que es lo mes coretjosa que se pot imajinar,ests valena... anims

Presidenta
Molt bona, Conxita
Ses dones amb empenta, com tu, sempre es guanyen càrrecs d'importància i responsabilitat.
Tothom t'estima i jo... també

presidencia interinsular
Felicidades Contxa, da gusto ver como una mujer inteligente, trabajadora y altruista obtiene el reconocimiento que se merece. Las mujeres como tu
dejan huella en la sociedad, felicidades.

