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 POLÍTICA AMBIENTAL 

Campanya territori, Norma territorial i modificació PTI. 

14  Actes  informatius sobre  les  normes  urbanístiques:  a 
Ferreries,  Sant  Lluís,  Alaior,  Barcelona,  Es  Mercadal,  Es 
Castell, Llucmaçanes i Maó. 

10  Reunions: Assistència  a  les  reunions  convocades  pel 
Conseller de Territori, per parlar de la proposta de modificació. 
Trobades  per  parlar  de  les  modificacions  territorials  amb 
col·lectius socials i econòmics. 

Premsa: Atenció  als  mitjans  de  comunicació  (ràdios,  teles  i 
diaris)  i  elaboració  de  diverses  notes  de  premsa.  Roda  de 
premsa el 19/04 per explicar la petició que l'entitat fa a l'equip 
de  govern  del  Consell  Insular  en  relació  a les modificacions
territorials de Menorca. 3 entrevistes amb publicacions dirigides a la població britànica resident.

Grup de treball: Creació i reunions del Grup d'Ordenació del Territori. Posada en marxa campanya  i recollida de 
més de 4000 signatures via web. 

Volta per la Menorca que estimam: 2 reunions amb les entitats interessades i realització de la Volta en dos caps 
de setmana. Implicació de 25 entitats i unes 1000 persones. 

Petició i intervenció al Ple del Consell Insular el 16 de juliol. 

Festa per la Menorca que estimam al Claustre del Carme, diumenge dia 29/07/12.  

Participació en el Debat organitzat per l'Ateneu.

Carreteres. Reunió in situ per mesures de seguretat de la fauna a la variant de Ferreries amb el conseller i tècnics.  
Al·legacions al projecte Maó–Alaior i a la carretera de Torralba. Diàlegs 07/11 sobre carreteres al Molí.

Caça. Participació de la reunió del Consell de Caça de Menorca el 24/04. Adquisició i distribució de cartelleria a  
10 finques (refugis de fauna o prohibit caçar).

Aigua. Remesa  d'escrits  a tots  els  ajuntaments  i  al  Consell  amb propostes  de mesures  en temes  d'aigua.  3 
reunions  amb  l'Aj.  de  Ferreries  per  seguiment  contaminació  industrial  de  la  depuradora.  Denúncia  per 
abocaments reiterats d'aigües fecals sobre terreny permeable. Xerrada pública as Castell, sala multifuncional. 6  
Escrits  sol·licitant  depurin responsabilitats  per  les  actuacions realitzades  al  torrent  des  Mercadal  i  denúncia 
presentada davant la Fiscalia.

25 Altres al·legacions i escrits:  Al·legacions declaració d'interès general planta inerts en sòl rústic as Castell, 
Línia Baixa Tensió d'Alparico,  Varador Cós Nou port  de Maó, Pla Hidrològic, Avanç PGOU des Mercadal,  
Interès general  reciclatge en sòl  rústic de Son Salomó,  recuperació Salines.  Escrits  relatius a Contaminació  
industrial  a  Trebalúger,  Dragats  port  de  Maó, Planta triatges  en sòl  rústic  a  Biniaiet  Vell,  aparcament  Cala  
Galdana. 3 regadius a ple sol, ús d'herbicides a carretera Cala en Porter, control de banyistes sobre zona dunar de  
Macarelleta,  platja  artificial  del  Viver  de Fornells,  obres  sense llicència  en  Xarxa Natura  2000,  Explotació 
forestal a Sa Roca, Projecte sobre el prat de Son Bou, Pins del camí de cementiri des Migjorn..

10 Altres Reunions: 2 amb l'Ajuntament des Castell per parlar de la recuperació del camí de Ses Planes, en  
representació de la Coordinadora de Camins.  Amb l'Ajuntament des  Mercadal  per  analitzar  les  al·legacions 
presentades al PGOU. Amb el Director Insular de l'Estat per analitzar enfonsament de vaixell. amb representants 
del PSOE per temes d'aigua; amb Costes per un tema de custòdia en domini públic; amb el conseller de Mobilitat  
per massificació gent a les platges verges. 

Participacions en 3 òrgans externs:  Junta Rectora del PN Albufera des Grau, assistència a la reunió per part de 
dos membres de Junta. Constitució Comissió Assessora Menorca Patrimoni de la Humanitat, assistència a la 
reunió per part  d'un membre de Junta.  Assistència a la reunió mensual  de la Comissió Tècnica i  Assessora 
d'Urbanisme. 
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Programa A Peu per Menorca
11 excursions i  1.058 participants. 15/01 de La Vall  a  Cala  Morell,  140 participants.  12/02 
Fornells  històric,  16  participants.  04/03  El  naufragi  del  Chanzy,  80  participants.  01/04 
Binisafúller, 100 participants. 06/05 Coves i talaiots, 50 participants. 02/06, Cavalleria a Tirant,  
125 participants. 16/09 a les finques amb acord de custòdia Algendaret Nou i Biniai Nou, 65 
persones. 07/10 Testimoni de recuperació agrària, 150 persones. 04/11 Els talaiots, les coves, el 
recinte  de  taula  i  altres  elements  del  jaciment  de  Sa  Cudia  Cremada,  160  persones.  25/11 
Caminant per la costa de les pedres i el vent, 100 participants. 07/12 Els barrancs de Llucalari i  
Cala en Porter, 72 participants. A més de programes de ràdio, elaboració del cartell de difusió i  
notes de premsa. Participació de 4 persones voluntàries..

 SOCIS

Balanç: 42 Altes (3  presentats  per  un  altre  soci,  12  en 
persona, 1 per telèfon i 26 via web) i 36 Baixes (2 defunció, 2 
majoria  d'edat,  4  voluntat  pròpia  i  18  motius  econòmics). 
Total socis a 17/12/12: 1.234 

Socarrell: elaboració  i  tramesa  a  socis  i  simpatitzants,  via 
mail de 4 exemplars de la revista.

Comunicació  web    (a  13/12/12):   95.412  visites  al  web. 
Increment del 32,6% sobre el mateix període de 2011.

Xarxes socials   (a 13/12/12):    1.770 subscriptors/res a la llista 
de correu. 2.496 seguidors Facebook i 1.222 al Twitter. 
Es nota la influència positiva de la nova web i de les campanyes, sobretot de Territori.

2 Assemblees insulars i 7 Reunions de Junta Directiva

Assemblea i Reunió de Junta Directiva Interinsular a Palma. Assistència i participació de les reunions, 4 persones 
de Menorca.

Premi Pere Prats. Reunió del Jurat i acte d'entrega del premi a Pepe Tadeo, 17/11/12.

Grup de Treball WEB 

WEB. Posada en marxa públicament nova web (10 de gener). 
Afinació  i  resolució  de  problemes  via  tele  treball.  Reunió 
grup de treball  14/02.  Tractament  de propostes  rebudes de 
diferents  persones  des  de  la  posada  en  marxa.  Disseny  i 
funcionament  tècnic.  Valoració  de  l'audiència  i  presència 
social. Creació nous espais dedicats a campanyes: apadrina-
ments  CR i  Regala  un  apadrinament.  Recollida  signatures 
campanya territori. 

VOLUNTARIAT 
324 voluntaris/voluntàries amb acord de voluntariat.

Creació grup de voluntariat del CR:  3 trobades del grup, 3-5 jornades de feina amb 12 
participants.  2  jornades  de  Portes  Obertes  al  CR.  S'han  realitzat  una  reunió  amb  la 
regidoria de joventut de Ciutadella per establir un grup de voluntaris del Casal de Joves 
al CR.

Festa anual del GOB, reserva del lloc i data, 27 de maig a Biniparratx. “Racó del Voluntariat”. S'ha dissenyat un 
cartell, nota de premsa i programa de ràdio. S'ha realitzat una dinàmica de voluntariat dins la festa del GOB 
(l'arbre del voluntariat). 116 persones hi van assistir.
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Seguiment  voluntariat  en general. S'ha gestionat  aspectes  de voluntariat  amb altres àrees.  S'ha realitzat  una 
trobada diagnosi  del  voluntariat  al  GOB Menorca amb voluntaris  de  les diferents  seccions del  GOB. S'han 
actualitzat dades d'antics voluntaris sense acord de voluntariat. 

Grup de treball: S'ha reunit  amb la incorporació d'Aina Tejero.

Memòria final del Projecte de la Caixa, Ens Ajudes? , finalitzat el mes d'octubre. 

 BOTIGA,  SALA MOLÍ  I  ATENCIÓ CIUTADANA 

Participació 3 Fires i 4 Festes: 3 fires (St. Antoni, 1 de març i Fira de Nadal) i 2 
Festes del Llibre (a Maó 2 dies i Alaior un matí). Festa pel territori. Festa anual 
de Criquet. En total 78 persones va fer possible atendre les parades, 173 hores 
de presència al carrer.

Visites al Mo  lí:   693 persones a més de les persones assistents als diferents actes 
organitzats al llarg de l'any.

Cessió sala  i/o  espai: Acció Cultural  de  Menorca per  a  un glossat  sobre  la 
llengua  i  tast  de  productes  de  custòdia.  A Som  Energia,  cooperativa  de 
producció  i  consum  d'energia  renovable,  per  a  presentar-se  a  Menorca.  A 
Veterinaris  sense  Fronteres.  A  l'Associació  de  comerciants  del  Triangle 
Comercial. A més, de cada dijous al Banc del temps. 

Festa de carrer: el divendres 31 d'agost es va participar en la festa de carrer, amb la resta de comerços i entitats,  
prèvia a les festes de Gràcia.

Edició nou conte infantil. S'ha enllestit l'edició del “Na Mordala un cranc”. Presentació pública i distribució a  
punts de venda. En total s'han editat 1.500 exemplars en català i 500 en castellà. 

 EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Monitoratge  d'activitats. S'han  coordinat  i  s''ha  tancat  la  oferta  educativa  2011/2012  amb  107  activitats 
realitzades, un total d'uns 2.700 alumnes han participat en 13 tallers diferents. 

Campaments  Juvenils preparació  programa,  que  finalment  no  es  va 
executar, del 23 de juliol a l'1 d'agost, per encarreg d'INJOVE amb joves de 
12 a 16 anys. La temàtica: pagesia i xinès.

Participació jornada de formació, sobre el Programa Joventut en Acció as 
Mercadal promogut per Dir. Gral. de Cultura i Joventut del Govern de les 
Illes Balears.

Formació. S'ha assistit a un curs sobre “Facilitació de grups”.

S'ha llançat  la  nova oferta  2012/2013 a  les  escoles  (15 activitats).  Actualment  hem arribat  amb acords  per 
recolzar  l'oferta  educativa  amb  l'Ajuntament  de  Maó,  Alaior  i  Fundació  Sa  Nostra.  Tenim  106  activitats 
concertades per a tot el curs 2012/2012 (se'n faran 22 d'aquí a final d'any).

Curs de Formació Ambiental per a Guies del Camí de Cavalls: S'ha realitzat el de 22 hores, amb 26 participants, 
majoritàriament provinents del sector turístic, en el marc del projecte Leader Camí de Cavalls, Camí de Detalls. 

 CENTRE DE RECUPERACIÓ DE  FAUNA 

Assistència fauna: 273 animals atesos, 84 dels quals són rapinyaires. S'han atès animals de 50 espècies diferents. 

Voluntariat: S'ha treballat en la consolidació d'un grup de voluntaris per mantenir el funcionament del centre.  
S'ha millorat la comunicació i el control amb el voluntariat de cria de polls.

Xerrada: Les ratapinyades, xerrada a càrrec de Juan Quetglas
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Escrit  al  Seprona: Informam  falcó  tirotejat  i  sol·licitam 
investiguin.

Alliberació mussols: el fosquet del 8 d'agost es van alliberar 
13 mussols dalt el Toro, amb la participació dels voluntaris i 
de Tomàs Molina.

Gent en pràctiques: 2 persones.

Acord amb Líthica: S'ha consensuat i redactat un nou 
conveni, que està a punt de firmar-se.

Col·laboració amb l'ajuntament de Ciutadella: Hem la creació 
d'un grup de treball de voluntaris joves a través del Punt 
Jove. Es veu bé. Hi queda donar-li forma per posar-lo en 
pràctica. 

Reforma: Van avançant al ritme que es pot. S'espera poder obrir al públic a principis d'estiu de 2013. 

Finançament: S'ha posat en marxa l'apadrinament del centre per metres quadrats, a partir del 17 de juliol. A dia 
d'avui s'han apadrinat 416 m2 dels 600 totals a apadrinar (90 m2 públics, 166 privats i 124 particulars). Es va  
presentar el projecte al Club Bona compra de Binipreu i ens han donat 4000 € i s'ha signat el conveni amb l'Aj.  
des Mercadal (1.500 €). El COFIB ha resolt la convocatòria a favor del veterinari del Centre. Inici 1 d'agost  
(4.260 €).

Facebook del Centre de Recuperació, gestionat per voluntaris (181 seguidors a 13/12)

 ES VIVER 

Parc Rubió i  Tudurí. 7  activitats,  mitjana de 35 participants  per 
activitat, excepció d'una amb 60 persones. Tasques d'assessorament 
quinzenals  de  gestió  al  personal  del  parc.  Elaboració  informe. 
Assistència a la festa anual del Parc.

Atenció al públic. Obert els divendres i dissabtes matí. Passen de 6 
a 14 persones per dia. 

Voluntariat. Grup fix de 3-4 persones. 1  Dinar de reconeixement 
(entrega d'una samarreta) amb el voluntariat del Viver.

Feines de manteniment i filtres verds: s'han fet 2 filtres verds a particulars. S'han entregat 9.800 plantes a una  
empresa per a reforestar. Gestions pel projecte del filtre verd de Mestral. S'ha  treballat amb una comanda de 
plantes per a Santa Eularieta, per a l'Illa de Rei i per al Life+Reneix. Als manteniments habituals s'ha incorporat 
un nou jardí a Ciutadella. S'han executat de nou dos jardins. S'han fet feines de manteniment per part d'una 
empresa que ha apadrinat 2 rotondes a Maó.

Fires:  es va assistir -responsable i dos voluntaris- a la Fira Fòrum Verd de Girona.

Instal·lacions: petició  obra  menor  bassa  recollida  aigua  Viver.  Posada  en  marxa  del  projecte  Leader,  s'ha  
començat a fer el jardí mostra del viver, s'ha arreglat l'entrada i s'han millorat els tancaments evitant els robatoris.  
Modificació de les instal·lacions per a la recollida d'aigua pluvial. Les reformes del viver quedaran acabades a 
inici del 2013, ja que només falta instal·lar la bomba i la placa solar.

Varietats locals d'horta. Hem posat en marxa un hortal, a uns terrenys cedits per uns socis as Migjorn, com a  
camp de proves i recollida de llavors de varietats locals per a poder vendre planters d'horta i ajudar al banc de 
llavors en la   preservació de les varietats locals.
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 CUSTÒDIA AGRARIA  
23 acords signats, sumen 1.863,23 hectàrees, representen el 3,9% de la 
superfície agrària de Menorca. 

Seminaris d'Agricultura i Medi Ambient. Han participat 82 persones a 
les  tres  jornades,  Maó,  Es  Mercadal  i  Ciutadella.  Les  avaluacions 
realitzades han estat molt positives i animen a seguir organitzant actes 
com  aquest.  A més,  s'ha  participat  al  Seminari  Agricultura  i  Medi 
Ambient organitzat a l'Alt Empordà, juntament amb na Xisca Guàrdia 
d'Algendaret Nou i en Toni Moll de La Marcona. 

Jornada Dones Pageses. II Jornada de Dones Pageses el 20 d'octubre a 
Mongofra Nou, on hi van participar 30 dones, la majoria pageses. Es vol 
seguir fent trobades més seguides.

2  Fira  i  3  Mercats:  Mercat  de  Sant  Antoni  de  Maó  (4  dies  i  15 
voluntaris), Mercat de l'1 de març a Maó,   Mercat setmanal AgroMaó, on hi participen tres finques amb acord de 
custòdia, Fira d'Artesania, Alimentació i artística de Ferreries (2 dies, 6 voluntaris) i la Fira de Nadal a Maó (4 
dies i 25 voluntaris).  

9 actes de Promoció de productes de custòdia:  Sorteig mensual d'un lot de carn, per a promocionar venda directa 
de carn de les finques en custòdia, se n'han repartit 3. Postres a la festa del GOB del mes de maig. Tastet a Sa 
Parada del Claustre del Carme. Tastet al Centre de la Natura a la inauguració de l'exposició Camí de Cavall,  
Camí de detalls. Entrepans de custòdia per a la Festa pel territori. Promoció de productes de temporada (tomàtics 
i pebres) a l'AgroMaó, tastet d'oli a l'AgroMaó.  Tast de productes de custòdia a l'entrega del Premi Pere Prats.  
Tastet de productes de custòdia a la presentació de la pel·lícula “Despertar a la tierra”. 

Foment de creació de nous productes, embotit de be. Jornada amb alguns pagesos de custòdia per a provar de 
realitzar embotit de be, per tal de trobar alguna alternativa a la venda de carn que sovint té pics de producció que  
es malvenen.  S'han realitzat diferents tastets del nou embotit de be (a la Junta directiva, amb els voluntaris, els 
pagesos).  Està previst  que alguns pagesos amb acord de custòdia en facin de nou en una sala amb registre 
sanitari per a poder vendre'l. Des del GOB es farà una campanya de promoció.

3 Nous establiments amb productes de custòdia. A la cooperativa Sant Crispin d'Alaior i a Sa Parada del Claustre 
del  Carme es poden trobar els productes de custòdia, identificats com a tal.  S'han realitzat uns cartells  que  
expliquen la procedència de cada producte. Un restaurant de Barcelona ja ha fet tres encomanes de productes de 
custòdia. 

5 Jornades de voluntariat agrari: a l'Hort de Matadones, 19 persones van participar, es va desbrossar una zona  
que s'apropava massa als arbres fruiters. A Turmadèn des Capità on es va destapar un pou cobert de vegetació, es  
va obrir un antic camí i es va construir un captador de boira. Hi participaren 19 voluntaris/es. A Capell de Ferro 
on es va obrir un camí tapat de vegetació, que facilitarà la gestió de la finca. Hi participaren 13 voluntaris/es. Al 
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, una vintena de voluntaris/es participaren a la jornada de voluntariat 
per a millorar les seves instal·lacions. A Mongofra Nou, per a destapar un pou i uns abeuradors per a la fauna i el 
bestiar, 16 persones van participar.

Visitam un lloc. Activitat educativa a les finques d'Algendaret Nou i Turmadèn d'es Capità. 15 activitats, 370 
alumnes de 7 centres escolars de Maó i Alaior.

Xarxes. El GOB forma part de la ICTIB, la XCT i representa  la ICTIB en el Foro Estatal de Custòdia del 
Territori. També formem part del grup de treball de custòdia agrària de la XCT.  Reunion del Consell de XCT on 
hi participa Eduard Furró. Participació a la VII Reunió de la XCT celebrada a Gallecs. 1 Assemblea i 2 Reunions 
amb DG Medi Ambient del Govern i amb la comissió de MA del Parlament.

11 actes de difusió. El projecte es dóna a conèixer les diferents activitats que es realitzen: notes de premsa, ràdio,  
web... Participació a una jornada sobre desenvolupament rural a Pontevedra. Xerrada-Col·loqui “Dones Pageses i 
organitzades al Perú: experiències i reptes”. Participació un curs de màrqueting per a la venda de productes 
ecològics. Exposició de custòdia a Ferreries a la festa del dia de Medi Ambient i al Molí del Rei durant l'estiu.  

Camí des Castell, 53    07702 Maó    Tel. 971350762      - 7 -         www.gobmenorca.com       info@gobmenorca.com         



Resum d'activitats 2012
GOB Menorca

Participació a la taula redona de la Jornada per a la comercialització de productes ecològics celebrada al Consell  
Insular.  Participació al Congrés Nacional de Medi Ambient a finals de novembre a Madrid, amb la propietària  
d'Es Tudons, na Sandra. Participació a dues activitats organitzades per Pobles en Transició sobre la sobirania 
alimentària i a les Jornades Tècniques d'Agricultura Ecològica.  A Peu per Menorca 16/09 a les finques amb 
acord de custòdia Algendaret Nou i Biniai Nou amb la participació de 65 persones. A Peu per Menorca 07/10 a la 
finca amb acord de custòdia Capell de Ferro on hi participaren 160 persones.

2 Jornades de formació adreçada als pagesos de custòdia: Jornada de formació amb els pagesos/es de custòdia 
per ensenyar-los com funciona la capoladora de branques, màquina que podran sol·licitar quan la necessitin. 
Aquesta iniciativa surt de la demanda per part dels pagesos de poder compartir certa maquinària. Xerrada sobre 
l'apicultura amb els pagesos de finques amb acord de custòdia, i posterior visita a Turmadèn des Capità per veure  
la gestió a la pràctica. 

Participació jornades de formació per als tècnics del projecte: Sortida tècnica amb altres entitats de custòdia 
agrària a França, per a conèixer l'activitat que desenvolupa Terre de Liens. 

Trobada anual de propietaris, pagesos i voluntaris del projecte de custòdia agrària (21/11/12)

1 Cursos adreçats a la població:  Curs de custòdia agrària, organitzat pel GOB en el marc de la UIMIR.

10 actuacions de millores ambientals a finques: Instal·lació de 2 trampes de rosegadors a Hort de Matadones i Es 
Tudons, filtre verd a Turmadèn des Capità, instal·lació de caixes d'abelles a Es Canaló i Talatí de Dalt, retirada de 
trastos a Capell de Ferro, ambientalització d'un abeurador d'Es Tudons, instal·lació de dues barreres d'ullastre a  
Capell de Ferro i Hort de Matadones, analítiques d'aigua al filtre verd de Sa Torrilla Nova.

Inventari botànic i ornitològic a les nou finques amb acord de custòdia que encara no el tenen.  

Altres: Reunió amb Costes per conveni de custòdia zona pública finca de Santa Anna, Ciutadella. I reunions del 
grup de treball de custòdia agrària.

 CAMPANYES I PROJECTES

 ENERGIA 

Campanya ACS Solar: Reunions de l'equip de difusió de la campanya, que ha 
dissenyat i gravat un espot publicitari per al cinema i un vídeo divulgatiu de la 
campanya. Enllestiment del document de conveni i signatura entre les parts 
implicades (empresa fabricant LKN, Colonya Caixa Pollença i GOB).
Reunions amb l'empresa fabricant per a determinar les característiques i enllestir l'aparell.  

Presentació de la campanya als instal·ladors associats. S'han signat 7 acords amb instal·ladors que participaran en 
la campanya. Programa informàtic de gestió i seguiment telemàtic d'expedients del programa Posa't ses Plaques 
d'energia solar.

 CENTRE DE LA NATURA DE MENORCA 

2.782 visitants, uns 400 menys que la mitjana dels últims 5 anys 

Exposició de l'estiu, sobre els valors naturals del Camí de Cavalls, de producció pròpia.

Obertura al públic tot l'any, 136 dies en total. De juliol a finals de setembre s'ha obert 5 dies a 
la setmana, i la resta de l'any només els caps de setmana. El divendres d'estiu s'ha obert al  
vespre coincidint amb el mercat de nit que ha organitzat l'Ajuntament.

Ferreries Floreix. Enjardinat de l'entorn del Centre en el marc del programa organitzat per 
l'Ajuntament.

Xerrada a la fresca, sobre els invertebrats de Menorca el mes de juliol.
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Mostra de bolets, amb la col·laboració del Cercle Micològic de Menorca, amb gran afluència de gent.

Consell Municipal de Turisme de Ferreries, s'ha assistit a dues reunions.

Reunions amb l'Ajuntament de Ferreries: S'han fet diferents reunions per reclamar-los el deute d'anys anteriors, i 
la firma del nou conveni. Es parla també de coordinar el centre amb les activitats que l'Ajuntament promou de  
cara a dinamitzar Ferreries. S'ha firmat un nou conveni amb l'ajuntament per 2012. No està clar encara com es 
funcionarà en 2013. 

CONSORCI MESTRAL GOB 

Bon Profit! Projecte sobre menjadors escolars ecològics i sensibilització de consum 
d'aliments  sostenibles  dins  l'entorn  educatiu.  Contactes  amb  3  escoles  pilot  del 
projecte (CP Sant Lluís -primària-,  IES M.A. Cardona -secundària-  i  Es Fabiol-Sa 
Galera  -educació  infantil-).  Projecte  acabarà  desembre  de  2012.   Presentació  del 
projecte a Colonya Caixa Pollença, ens concedit un ajut. Es continua preparant les 
diferents  accions  del  projecte  d'aquí  a  final  d'any  amb  l'escola  de  Sant  Lluís. 
Presentació del projecte al CEIP St. Lluís amb la presència de mestres, pares i mares. 
S'ha  realitzat  un  curs  de  cuina  sostenible  i  de  proximitat  per  a  les  cuineres  dels  
menjadors escolars de Menorca (totes menys 2). S'ha realitzat una xerrada oberta amb 
la presència d'Ecomenja (Menjadors Escolars Ecològics a Catalunya). S'ha realitzat 
una fira agroecològica amb jocs per a fiets al CEIP Sant Lluís. S'ha aconseguit que el 
menjador escolar del CEIP St. Lluís serveixi ecològic un cop per setmana. 

Un Lip Dub pel planeta!  Presentació projecte dins el programa Joventut en Acció, realització d'activitats amb 
joves durant l'estiu,  del 20 al 23 d'agost as Pinaret, Ciutadella. Hi han participat 16 joves menorquins. S'han 
realitzat diferents activitats/tallers ambientals sobre el consum utilitzant metodologies d'educació no formal i s'ha  
gravat un Lip Dub íntegrament elaborat pels joves que s'ha presentat en públic aquest mes de setembre. 

GRUP DE BOTÀNICA

7 Reunions del grup: participació 4/6 persones. Es tracten temes referents a feines del 
grup i d'assessorament a altres àrees del GOB. 

Curs de botànica, 3 caps de setmana d'abril i maig, 28 participants, avaluacions molt 
satisfactòries.

Realització d'inventaris botànics de finques en custòdia: 10 finques inventariades, en 
16 sortides de camp.

3 Excursions públiques per veure plantes: 60 assistents en total. 3 Notes de premsa.

2 Excursions públiques per veure bolets: 40 assistents. 1 Nota de premsa.

Col·laboració en el Micoencuentro organitzat pel Cercle Micològic de Menorca.

Life Boscos. Assistència a reunions del Comitè Científic. 

FÒRUM D'ONG
7 reunions. Preparació jornades i participació “Estratègies de les associacions per
a un nou escenari”.
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 LA TRASCENDÈNCIA DE LES PERSONES 
 ASSOCIADES AL GOB

La sensibilitat ambiental  
destorba a aquells que 

aprofiten la crisi per  
desmuntar els avanços 

socials.

Ara més que mai és  
necessària la feina del  

GOB. 

Ajuda'ns associant-te i  
animant altra gent a que 

s'associï.
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