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 POLÍTICA AMBIENTAL 

Norma territorial i modificació PTI: Vàries reunions amb el 
conseller de territori i amb la nova consellera; assistència a 
reunions Comissió Assessora del CIM, atenció als mitjans 
de comunicació i elaboració de diverses notes de premsa. 

Campanya Carreteres:
Actes informatius i de difusió de la campanya: 5 xerrades 
públiques a Ferreries, Es Castell, Es Mercadal, Llucmaçanes 
i Sant Lluís; participació taula redona a l'Ateneu de Maó; 1 
entrevista  amb  alumnes  de  l'IES  Cap  de  Llevant.   Web
SaveMenorca amb sistema signatures  online i  cobrament  de 
donatius. Atenció als mitjans de comunicació i  elaboració de diverses notes de premsa. Edició d'un tríptic i  
distribució. Publicació d'anuncis en premsa. Elaboració de vídeo explicatiu carreteres i de vídeo sobre manca de  
transparència.  Campanya  recollida  diners  per  finançar  contenciós.  Assistència  jornada  Cercle  d'Economia.  
Intervenció en el Ple del Cim. Recollida de firmes amb enviament d'escrits a Presidència del CIM i a través de 
Change. Teatre d'improvisació sobre les macrorotondes.

Reunions amb el conseller de mobilitat i els tècnics redactors dels projectes. Reunió amb la Presidència del CIM 
i el conseller de Mobilitat, juntament amb altres entitats. 

Grup de treball:  diverses  reunions per  organitzar  les  caminades reivindicatives  per  relleus  per  la  carretera,  
participació al carnaval de Maó i preparació d'actes de campanya.

Al·legacions,  denúncies  i  contenciós:  presentació  d'al·legacions  als  projectes  de  Maó-Alaior  i  Ferreries-
Ciutadella i als dos Estudis d'Impacte Ambiental. Sol·licitam de manera reiterada poder consultar tot l'expedient 
projecte  millora  Ctra  Me-1 i  poder-ne demanar  còpies.  Visita  al  Cim acompanyats  d'advocat  i  notari  per  a 
consultar expedient i sol·licitar còpia documentació. Reunions i contacte permanent amb el gabinet d'advocats. 
Recerca d'informes tècnics i  jurídics de la tramitació. Preparació dossier denúncia a Unesco. Interposició de  
contenciós. 

Campanya Dragat port de Maó
Actes informatius i premsa: 1 xerrada pública a Punta Prima, 1 xerrada pública al Molí del Rei, amb més de 50 
persones assistents i atenció als mitjans de comunicació i elaboració de diverses notes de premsa. 

Reunions: diverses reunions amb Oceana, amb representants sector submarinisme de s'Algar, amb el Seprona, 
amb la Fiscalia i 2 amb els nous responsables d'Autoritat Portuària.

Al·legacions i escrits: Presentació de recursos a Capitania Marítima, oficina de Costes i al Govern Balear. Escrit 
al president del CIM sobre abocament lliure fangs port Maó. Denúncia formal davant el Seprona. Remissió de 
documentació complementària a Fiscalia. Escrit a A. Portuària personant-nos en el nou expedient Dragatge port 
de Maó.

37 Altres al·legacions i escrits: Seguiment projecte passarel·les Son Bou. Denúncia a l'Ajuntament de Ciutadella i 
al  CIM abocaments  Binigarba.  Ocupació  de  dunes  de  Macarelleta  i  problemàtica  ampliació  aparcaments  a  
Mobilitat del CIM. Sol·licitam a Costes que es puguin consultar els expedients a Menorca i carta a la Direcció  
Insular de Menorca en relació a la consulta d'expedients de Demarcació de Costes a Menorca. Sol·licitam a 
l'Ajuntament poder consultar expedient abocaments Binigarba. Sol·licitam al servei de neteja de platges del CIM 
actuï al fons del port de Fornells (Ses Salines) i carta d'agraïment. Escrit al Consorci Disciplina Urbanística, a  
mobilitat del CIM i a l'Ajuntament d'Alaior en relació a la fumigació dels vorals de les carreteres amb herbicides.  
Ajuntament  d'Alaior  sol·licitant  poder  consultar  expedients  adquisició  herbicides  i  demés  fumigacions.  
Ordenació del Territori del Cim Al·legacions projecte planta residus Biniaiet Vell. Ajuntament de Sant Lluís carta 
demanant obligui a la connexió clavegueram R te Pedrera des Pujol. Medi Natural del GB, demanant augment de 
vigilància en l'extracció biomassa forestal. Mobilitat del CIM escrit informant d'un portell no operatiu camí de 
cavalls  a  Sa  Mesquida.  Autoritat  Portuària  abocaments  de  gasoil  al  port.  Anàlisi  expedient  de  Torralbenc. 
Denúncia aparcament cala en Turqueta. Consulta ampliació xalet cala Galdana. Denúncia tortuga en habitacle 
petit  a  restaurant  de  Cala  en  Porter.  Al·legacions  interès  general  càmping  Son  Aparets.  Petició  verificació  
legalitat  obres  Talatí. Petició  analítiques  efluent  depuradora  municipal  Ferreries.  Al·legacions  projecte  parc 
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aquàtic Ht Sur Menorca. Sol·licitam poder consultar expedient obres Sínia des Cuc. Petició consulta expedient 
nou aparcament cala en Turqueta. Al·legacions Int. Gral. projecte estacionament temporal camí far Punta Natí.  
Al·legacions Int. Gral. projecte camp aprenentatge Far Cavalleria. Al·legacions al projecte i EIA Vial Cos Nou.  
Al·legacions a l'Informe Sostenibilitat Ambiental PHIB. Escrit queixes actuacions maquinària pesada platges de 
Bellavista.  Comunicació  a  Seprona  per  comerç  d'exportació  de  fonoll  marí  a  Mallorca.  Reiteració  petició  
consulta  totalitat  expedient  herbicides  a  l'Aj.  d'Alaior.  Reiteració petició consulta  analítiques  metalls  pesant 
sortida  depuradora  a  l'Aj.  de  Ferreries.  Escrit  CIM  i  Govern  Balear  proposta  filtres  verds  a  cases  sense  
clavegueram.

Caça: Anàlisi ordre de vedes i propostes al Consell de Caça. Reunió amb el Cim i participació de la reunió del  
Consell de Caça de Menorca. Presentació de projecte als ajuts de caça del CIM.

Reserva de la Biosfera: Assistència a l'acte de celebració dels 20 anys i a les jornades dels 20 anys de la RB amb  
la participació de 4 ponències per part del GOB.

Aigua: 4 reunions amb responsables del Consell. Inici inventari de regadius 2013.

20 Reunions i actes: Assistència acte de presentació avantprojecte Llei del Sòl. 2 reunions amb els propietaris de 
Llucalari i visita a la finca. Reunió amb els escoltes de Ciutadella per parlar d'una possible reserva marina al port  
de Ciutadella. Reunió a Palma, projecte Life sobre pesca. Reunió as Mercadal amb diferents col·lectius sobre el  
tema de l'aigua al municipi. Reunió amb PSOE per diverses iniciatives institucionals. Reunió amb el batle des  
Mercadal i visita a Coves Noves pel tema d'extracció de biomassa. TV Thalassa. Reunió amb periodistes de la  
cadena de televisió francesa i jornada de gravació per al programa sobre Menorca. Reportatge fotogràfic aeri.  
Participació en pregó alternatiu. Assistència a les Jornades de Medi Ambient organitzades per la SHNB i a les  
reunions del Consell Rector de l'Associació Leader Illa de Menorca. Reunions per coves de Cala Blanca, Parc  
Aquàtic de Sant Lluís, nous projectes urbanístics.

Programa A Peu per Menorca
2 excursions i 190 participants. 13/01 al Poblat de Son Catlar, 125 participants i 03/02 S'Enclusa i La Marcona, 
65 participants. 

 SOCIS
Balanç a 16/12: 1.269 persones associades, 44 Altes 
(30 formulari  web,  9 en persona,  5 presentada per 
altre soci) i 10 Baixes (5 motius econòmics, 2 fora 
illa, 2 fitxa repetida, 1 voluntat pròpia i 1 defunció).

Socarrell: elaboració  i  tramesa  a  socis  i 
simpatitzants, via mail, de 3 exemplar de la revista. 
Impressió  de  250  exemplars  per  a  entitats  i  llocs 
d'interès.

Web:  S'hi  han  publicat  184  notes  de  premsa.  Ha 
rebut 89.556 visites. Nova pàgina de voluntaris amb 
fotos i enllaços a entrevistes fetes al Socarrell. Nou 
sistema antispam al  web,  per evitar  altes d'usuaris 
ficticis  i  comentaris  brossa,  muntatge  sistema  de 
control (ReCaptcha).

Xarxes socials: Facebook 3.143 m'agrada. Twitter 2.004 seguidors. Llista de correu: 1.775 destinataris (4.803 
comptant campanya territori). 

Comptabilitat: Tancament de comptes 2012 i posterior Auditoria. Seguiment trimestral comptes 2013. Certificats 
IRPF treballadors, prestataris i proveïdors. Assistència al GOB Eivissa en temes informàtics i comptables. Nou 
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programa de comptabilitat interinsular. Estudi de la problemàtica de la nova implantació de les normes SEPA:  
IBAN... i implicacions interinsulars. Nova declaració 583 a Hisenda sobre producció d'energia solar. Tancament 
parcial de la comptabilitat per a preparar pressupostos. 

Informàtica: 8 trobades tècniques amb el grup de voluntaris informàtics. Adquisició i posada en marxa de 2 discs  
durs externs de gran capacitat per emmagatzemar fotos i vídeos. Manteniment general d'avaries dels ordinadors,  
xarxa i web, actualitzacions, còpies...  Nou sistema de gestió de màquines virtuals (Virtualbox). Gestions amb 
yahoo per  evitar  que ens  filtrin els  correus que enviam (de moment sense èxit).  Muntatge d'un sistema de 
videoconferència  a  2  ordinadors  del  GOB.  Inici  d'ús  de  SocialVane,  una  eina  per  seguir  què  es  diu  sobre 
nosaltres a xarxes socials i webs i analitzar públics, temes d'interès i reacció a les nostres campanyes. Millores  
del  TPV virtual  per  integrar donatius,  patrocinis,  vendes,  campanyes i  facilitar-ne l'ús.  Atac Ddos al  nostre 
servidor  d'Internet.  Problemes  accessibilitat  web des  de  segons  quins  telèfons.  Planificació informàtica  nou 
sistema SEPA de pagaments i  cobraments per Internet.  Programa de verificació de quotes de soci.  Enquesta 
indicadors a la web. Encriptació de la connexió a la Intranet per protegir millor les dades internes, de socis i  
contactes.  Seguim treballant  amb  l'app  (programa  per  mòbil)  sobre  els  contes  infantils  del  GOB  amb  R.  
Rodríguez. Contractació d'un servidor d'Internet més potent i segur a Alemanya i trasllat de la web i la intranet.

76 reunions d'òrgans interns de l'entitat: 7 de Junta Directiva, 8 de la Comissió Permanent, 1 de Junta Directiva 
Interinsular i 1 Interinsular per videoconferència, 4 Assemblees, 48 de la Comissió executiva i 8 de la Comissió  
d'Organització Interna. A més, de totes les reunions dels diferents grups de treball

Festa anual del GOB, 26 de maig a Biniparratx amb la participació de 87 persones. 

Acte d'entrega Premi Pere Prats, a Guiem Orfila, el 23/11/13, amb gran assistència de gent. Reunió del Jurat uns 
dies abans.

VOLUNTARIAT 
346 voluntaris/voluntàries amb acord de voluntariat en total. 22 són nous de 2013.

Seguiment voluntariat. S'han gestionat aspectes de voluntariat amb altres àrees (seguiment voluntaris al Viver,  
Custòdia Agrària i en el GOB en general); s'han actualitzat dades d'antics voluntaris sense acord de voluntariat;  
s'ha atès als grups d'escoltes que venen a l'estiu a Menorca i s'ha reunit el Grup de Treball.

Voluntariat europeu. Reunió amb els tècnics de joventut del Molí de Baix (Sant Lluís) per informar-nos sobre la 
possibilitat de tenir voluntaris europeus. Presentació del Manifest d'Interès per tal d'acreditar-nos en el directori 
d'entitats que en poden rebre. Assistència al curs sobre el Servei de Voluntariat Europeu a Palma els dies 5, 6 i 7 
d'abril (INJUVE).

2 Jornades  de voluntariat: 1  jornada  d'eradicació de planta  invasora  a  Binibèquer  amb la  participació de 8 
voluntaris dins el projecte de voluntariat de la Fundació Biodiversitat. 1 jornada de voluntariat amb escoltes de la  
Seu d'Urgell al Centre de Recuperació.

Articles mensuals a la revista Sa Roqueta, per part d'una voluntària.

BOTIGA,  SALA MOLÍ  I  ATENCIÓ 
CIUTADANA 
Visites  al Molí: més de 1.250 persones, a més de les 
persones assistents als diferents actes organitzats.

Cessió  sala  i/o  espai  a:  APAEM; Moviment  15-M; 
Centre Micològic  de  Menorca;  Som  Energia;  Acció 
Cultura  de Menorca; Menorca en transició; Fòrum Ets
Menorca; Plataforma Així No! i Fòrum Ateneu Pere Mascaró. A més, de cada dijous al Banc del temps

15 Sortides tenderol a: Festa del Llibre, a Maó, 11 persones van col·laborar en la sortida del tenderol durant els 2 
dies de la festa;  Festa de la Cultura, organitzada per Acció Cultural de Menorca, al Claustre del Carme de Maó;  
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Festa del GOB; Fira del Medi Ambient, a Maó, 7 persones van col·laborar en la sortida del tenderol durant un dia  
i mig; Fira d'Agricultura Ecològica, organitzada per APAEM, Es Mercadal durant un dia i mig; Concert de Ja t'ho 
Diré;  Festa  del  Criquet  Club;  4  sortides  al  Mercat  de  Nit  des  Mercadal  per  part  de  dues  voluntàries;  Fira  
d'Artesania a Ferreries, dies 22-23 de setembre, Mostra d'entitats del Fòrum ETS a Ferreries i Fira de Nadal de  
Maó, durant 3 dies i mig i amb la participació de 19 persones. 

Remodelació botiga web. 

Manteniment Molí:  al  llarg de tot  l'any,  amb la col·laboració de persones que fan Treballs  en Benefici a la  
Comunitat, s'han duit a terme reparacions i manteniment general de tot l'edifici. 

 EDUCACIÓ AMBIENTAL 
Monitoratge d'activitats. S'han coordinat i realitzat, curs  escolar 2012/13, un 
total  de  105  activitats,  2625  alumnes  participants,  12  tallers  diferents 
executats, amb la participació dels centres educatius de 5 municipis de la illa.  
Nou curs  2013/2014: elaboració nova proposta i realització de  27 activitats, 
675 alumnes participants.  

4 Cursos de Formació:  1 d'Introducció a la botànica: les plantes de Menorca, 
amb 9 participants i 3 de Formació Ambiental per a Guies turístics del Camí 
de Cavalls, amb la participació de 75 persones i 77 hores de curs en total.

Projecte plantes invasores: 2 xerrades divulgatives a l'Associació de Vesins de 
Punta  Prima  i  des  Castell  dins  el  projecte  de  voluntariat  de  la  Fundació 
Biodiversitat; edició d'un díptic informatiu i repartició en el litoral de llevant 
(Es Castell i urbanitzacions annexes i Punta Prima). 

Nova activitat   Na Mordala  : creació d'una cançó amb la participació de diferents músics de l'illa i gravació d'un 
vídeo amb coreografia amb fiets de l'escola infantil des Busquerets.

Altres: 2 visites interpretatives guiades a les platges de Son Bou i Cala en Porter amb col·laboració amb l'Aj.  
d'Alaior; participació en la Fira de Medi Ambient de Maó amb el conta-contes de na Mordala. assistència a les 
jornades organitzades per Menorca Edu21 as Mercadal; 2 activitats explicatives del GOB a un grup de jubilats al 
Molí del GOB i a una classe de fiets de primària que han apadrinat un metre quadrat del Centre de Recuperació.

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE 
FAUNA 
Assistència  fauna: S'ha  atès  262  animals  silvestres, 
dels  quals  el  38% s'ha  pogut  alliberar.  També  s'han 
recollit 509 tortugues de terra procedents de captivitat 
i 28 animals exòtics.

Col·laboracions  amb  altres  centres: S'ha  enviat  una 
tortuga marina a Marineland i 194 tortugues de terra al 
CRARC, per a projectes de reintroducció.

Denúncia  al  Seprona d'un  gavina  corsa  ferida  per 
projectil de plom i 1 soter ferit amb escopeta de caça.

Signat el nou conveni de col·laboració amb Líthica, el 3 de juny.

Instal·lacions: s'han realitzat reformes amb 2 jornades de feina amb personal de l'oficina i la trobada setmanal de 
feina, tots els dimecres. 
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8 jornades Voluntariat: 2 en el marc del conveni amb l'Ajuntament de Ciutadella,  per a realitzar accions de 
voluntariat amb joves del Casal de Joves de Ciutadella; 2 jornades amb voluntariat del centre; 1 sortida de camp  
per veure calàpets i baldritges; 1 jornada d'alliberament de tortuga d'aigua autòctones (al torrent de la Vall) i 1 
jornada de maneig de fauna del centre amb la participació de 3 voluntàries. A més de la gestió de la campanya 
d'adopció de polls per part dels voluntaris i acte d'alliberament de polls de mussols dalt del Toro amb voluntaris  
del Centre de Recuperació.

Formació. S'ha realitzat un "Curs de Cria i Maneig de Fauna Silvestre" per a futurs voluntaris del CR. S'ha 
realitzat el segon "Curs de Cria i Maneig de Fauna Silvestre" per a futurs voluntaris del CR, amb l'assistència 
d'unes 30 persones.

Programa d'Activitats en Família al Centre de Recuperació: 2 jornades, una sobre tortugues i l'altre sobre ocells 
amb la participació de 30 persones.

Obertura al públic: a partir de l'1 de juliol i fins 30 de setembre, de dilluns a dissabtes de 18 h a 21 h. S'ha  
contractat una persona per atendre les visites. En total 1.065 persones han visitat les instal·lacions.

Finançament: posada en marxa la campanya d'apadrinament del centre per metres quadrats. S'han apadrinat 449 
m2 dels 600 totals a apadrinar (51 m2 públics, 250 m2  privats i 148 m2  particulars). 243 m2 dels privats són del 
veterinari Jaume Pons, el qual ha renovat la contractació del servei amb el COFIB. També s'ha comptat amb ajuts 
de l'Ajuntament des Mercadal i de l'Ajuntament de Maó.

Facebook del Centre de Recuperació, gestionat per voluntaris i personal de l'entitat, amb 379 m'agrada.

Personal: per potenciar i donar més estabilitat a la participació del voluntariat, a partir del mes d'octubre i un dia 
fixe per setmana, una persona de l'oficina de Maó realitza la seva jornada laboral al Centre de Recuperació.

 ES VIVER 
Atenció al públic i venda de plantes. Obert els divendres i dissabtes matí. 
A la primavera també es va obrir els divendres capvespre. Han passat 
d'un milenar les persones que han passat pel viver.  Durant maig i juny 
vam ser al mercat setmanal de Ferreries que es celebra els dissabtes matí. 
A més, nou punt de venda de planta a la botiga Eco-Natur de Sant Lluís.

Voluntariat.  Es manté un grup fix de 3/4 persones. 

Feines  de  manteniment,  nous  jardins  i  filtres  verds: Manteniments 
habituals a 5 jardins; execució de 3 jardins nous; encomana de 3 projectes 
de  filtres  verds;  seguiment  del  projecte  elaborat  conjuntament  amb el 
CEIP Margalida  Florit  pel  jardí  de  l'escola  i  entrega  de  planta  per  a 
sembrar amb els fiets.

Fires: presència a la Fira del Camp d'Alaior, 16/17 de març, a l'estand 
d'APAEM. 

Instal·lacions: s'han  enllestit  les  reformes  del  Viver  per  a  recollir  i  
aprofitar aigua de pluja i poder produir en millors condicions planta per a
filtres  verds.  Seguiment  del  jardí  de  mostra  del  viver  i  manteniment  habitual.  Reforma  i  manteniment 
d'ombracles.

Varietats locals d'horta: s'han produït  planters d'horta de varietats local, com a nova línia de producte, amb prou 
èxit. S'ha posat en marxa un hortal, a la tanca cedida per uns socis a Sa Creueta des Migjorn. Serveix de camp de 
proves i recollida de llavors de les varietats locals per a poder fer els planters, i ajudar al banc de llavors en la  
preservació de les varietats locals. 

4 Xerrades i 2 Cursos:  Cursets de gestió ecològica d'un hort familiar amb 38 participants. 1 xerrada al PN de 
s'Albufera des Grau sobre disseny de jardins mediterranis.  2 xerrades sobre plantes invasores i enjardinament 
amb planta autòctona impulsat des d'educació ambiental i 1 xerrada en el curs de custòdia de la UIMIR.
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7 activitats al Parc Rubió i Tudurí amb una mitjana de 20/25 participants. A més de tasques d'assessorament 
puntuals, de gestió al personal del parc i feines de poda durant 1 setmana. Sembrada de planta (socarrells).

Projecte de restitució de Binimel·là: recollida de llavors i esqueixos, sembrada i manteniment de tota la planta 
prevista i preparada en el projecte de restitució de la zona de Binimel·là que promou el projecte Life Reneix, a 
través d'Antonio Gomila, i entrega per a la seva plantació final. En total unes 24.000 plantes. La producció s'ha  
treballat conjuntament amb Arbres d'Algendar.

Material de difusió: S'ha editat un fullet sobre els filtres verds. S'està treballant en un fullet sobre el viver i en la 
creació d'un facebook propi.

 CUSTÒDIA AGRARIA  
25 acords  signats:  sumen  2.066,23  hectàrees,  representen  el 
4,3% de la superfície agrària de Menorca. Signat l'acord amb 
Biniguarda  Nou  i  Vell  i  La  Concepció  (53  ha.).  Iniciats 
contactes amb dues finques interessades en signar l'acord.

1 Seminari Agricultura i Medi Ambient. El 26 de gener, 2 i 9 
de febrer de 2013. Han participat un total de 80 persones. 

Assistència  a  11 jornades  d'interès: a  la  trobada  europea  de 
custòdia  organitzada  per  la  Xarxa  de  Custòdia  del  Territori 
(XCT)  en  el  marc  del  Landlife  a  Tavertet;  a  la  sortida 
d'intercanvi  d'experiències  de  custòdia  agrària  a  Bristol, 
organitzada  per  la XCT  en  el  marc  del  projecte   Grundtvig
LandAcces; a la jornada tècnica d'Agricultura Ecològica organitzada per APAEM (05/06/13); a la trobada sobre 
el camp de Menorca organitzada per APAEM. (20/03/13);  a Innovem 2013 a tres xerrades sobre màrqueting 
(18/04/13);  a la Taula redona: “El producte agroalimentari com a dinamitzador econòmic”, organitzada per al 
projecte Gustum (6/05/13); al Taller: “Introducció a la incorporació de la perspectiva de gènere en el treball” a  
càrrec de Mª Carmen Campos Peregrina (4 i 5 de gener 2013); a la xerrada “Curtcircuit: compra d'aliments de 
proximitat de VsF (18/10/13); a la Jornada “All Brand” sobre màrqueting (15/11/13); a les Jornades “Acords de 
custòdia amb seguretat jurídica” i “Custòdia del territori i PAC” a Madrid (12-13/12/13).

22 actes de Promoció productes de custòdia, tastets, fires, mercats...: Tastet de productes cada divendres dels 
mesos d'abril,  maig i  juny,  al catamarà de les 10.30h que fa la volta al port de Maó. A canvi,  es reparteix  
informació sobre el Molí del Rei, on es poden adquirir els productes; postres de la festa del GOB (26/05/13); fira  
de Medi Ambient (1-8/06/13); fira d'Agricultura Ecològica (6-7/06/13); a la xerrada sobre plantes invasores a 
Punta Prima (18/07/13); a la xerrada de Ramon Sistac organitzada per Acció Cultural de Menorca (23/07/13); a  
la festa del Cricket Club (28/07/13); tast de sucs de meló i síndria a l'AgroMaó (11/08/13); Fira d'Artesania,  
Agroalimentària i Artística de Ferreries (21-22/09/13); al Premi Pere Prats (23/11/13); Fira de Nadal de Maó (5-
8/12/13) i tastet de productes de custòdia per a l'Escola d'Adults (19/12/13).  A més de reunions i gestions per a 
mantenir el mercat AgroMaó, canvi d'ubicació de l'AgroMaó, a mitjans juliol passa a ser els diumenges matí dins 
el Claustre del Carme i al setembre retorna al carrer Nou i acte de dinamització amb la Xaranga de la banda de 
música de Maó per a promocionar-lo (6/10/13).

1 Jornada de Dones Pageses (19/10/13), amb la participació de 20 persones.

Nous  productes  al  mercat:  elaboració  de  l'embotit  de  be  amb  registre  sanitari,  està  a  punt  per  a  fer-ne  la 
promoció.  acte de promoció de l'embotit  de be a l'AgroMaó (24/03/13).  Elaboració d'embotit  amb la finca  
Capell  de Ferro i  Parelleta a Ecocarn (8/04/13).  Prova de sembra de llavor de fonoll  marí  a Binibeca Nou 
(27/03/13). prova de sembra planter de fonoll marí a La Concepció (12/06/13)

7 Jornades de voluntariat a Sant Jaume de Dalt (24/02/13), amb la participació de 13 persones; a Bellver Vell 
(14/04/13); a La Concepció amb grup d'escoltes (19/07/13); dues a Binibeca Nou també amb escoltes (25/07/13 i 
10/09/13); a Sa Creueta (20/10/13) i una jornada a Sa Tafona Nova (15/12/13).
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22 accions d'Educació ambiental visita a Algendaret Nou (25/04/13) amb un grup d'alumnes del taller d'horta 
organitzat per Càrites i 18 activitats  Visitam un lloc (450 alumnes participants).  Excursió A Peu del mes de 
febrer a la finca amb acord de custòdia La Marcona (03/02/13) i  a la finca La Concepció (20/10/13) amb la 
participació de 225 persones i  visita a Algendaret  Nou amb el  programa Visites amb família de Sant  Lluís  
(10/11/13) amb més de 50 persones.

11 Actuacions a finques: ambientalització d'un abeurador a Mongofra Nou; presentació del filtre verd de Sa 
Torrilla als pagesos/es de finques amb acord de custòdia; retirada de ferralla a Biniguarda Nou i Vell; ratera a  
l'Estància Rafal  Rubí;  instal·lació de dues caixes d'abelles a Biniai  Nou; instal·lació de caixes niu d'òliba a  
Llumena  d'en  Sebastià  i  Es  Tudons;  visita  al  filtre  verd  de  Sa  Torrilla  Nova  amb  arquitectes  i  enginyers  
(20/06/13); ambientalització abeurador a Capell de Ferro i repartides dues rateres a Santa Creu.

1 Trobada anual amb finques amb acord de custòdia i voluntaris/es del projecte (20/11/13).

Difusió del  projecte  a  Menorca: programa de  Ràdio  Es Castell  (28/05/13);  reportatge  del  projecte  al  Diari  
Menorca (31/05/13); diversos programes de ràdio a Onda Cero; articles a la revista Socarrell... 

Difusió del projecte fora de l'illa: jornada a Lugo “Producció i Conservació” (25/05/13); Jornada sobre custòdia 
agrària a Madrid (19/06/13); participació a la jornada AgroPaisajes Insulares a La Palma (21/10/13).

Curs UIMIR 2013: Millores en la gestió de l'aigua en la custòdia agrària (3-5/10/13), amb la participació de 21 
persones inscrites i 12 ponents.

 CAMPANYES I PROJECTES

 CENTRE DE LA NATURA DE MENORCA 

Obert al públic fins el dia 3 de febrer.  Rescindit el contracte a la persona encarregada de la consergeria.  Enllestit 
el trasllat de pertinences del GOB. El Centre roman tancat.   

 ENERGIA 

Campanya  ACS Solar:   Posada  en  marxa  campanya  Posa't  ses  
Plaques.  Reunions amb instal·ladors, gestió d'expedients. Posada 
en  marxa  i  depuració  del  programa  informàtic  de  gestió  i 
seguiment telemàtic d'expedients (38). S'han acabat les 5 primeres 
instal·lacions. 

Participació en el I Congrés d'energia celebrat a Menorca, amb una 
ponència;  a  més  de  participar  amb  2  xerrades  en  les  activitats 
complementàries al Congrés i presència, amb un estand, a la Fira, 
celebrat tot, els dies 12 a 14 d'abril.

2 Reunions de grup de treball, amb gent experta, per avaluar el Congrés de Renovables i poder dissenyar quin 
tipus d'actuacions podrien ser més factibles i efectives per tal d'anar avançant en un nou model energètic.

1 Reunió amb l'empresa DobGir, d'energies alternatives, principalment aerogeneradors.

Participació reunió de Som Energia per tractar el nou Pla d'Energies Renovables impulsat pel Govern Balear.

GRUP DE BOTÀNICA

3 excursions públiques: per conèixer les plantes de Sa Roca el 10/03 amb una cinquantena de participants; per  
conèixer les plantes de Torre-solí fins Atalis el 19/05/13 amb la participació de 40 persones i pel barranc de Cala 
en Porter el 10/11 amb la participació de més 50 persones.
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11 reunions del grup de treball.

Escrit a  tots  als  ajuntaments  de  l'illa  i  al  Consell  Insular  i  al  Govern  Balear  sol·licitant  l'eliminació  de  la  
cortadèria.

CONSORCI MESTRAL GOB 

Projecte Bon Profit! 

2 tallers: impactes de consum amb els alumnes del Cicle Formatiu de Cuina i 
Gastronomia de l'IES MA Cardona i taller familiar de planter a l'escoleta Sa 
Galera-Es Fabiol amb la participació de 20 famílies.

Difusió. Edició un  material  educatiu,  un calendari  d'hortalisses  i  fruites  de 
temporada i s'ha fet arribar a tots els centres educatius de l'illa. Presentació del 
projecte  a les Jornades Tècniques d'Agricultura Ecològica de Menorca, 5 de 
juliol as Mercadal. Col·laboració en la setmana de la sobirania alimentària de 
la xarxa d'escoles cooperants 

Realització Showcooking amb Joan Maria Ribas (ECOMENJA) sobre producte ecològic i de temporada versus 
producte convencional als alumnes del Cicle Formatiu de Cuina i Gastronomia de l'IES MA Cardona.

8 Visites a: la finca de Sa Torrilla Nova i Binibeca nous amb 6 cursos del CEIP Sant Lluís (150 alumnes).  
Aquestes finques proveeixen el menjador escolar del CEIP Sant Lluís; a la finca des Tudons (Ciutadella) amb els 
alumnes de 1r del cicle formatiu de Cuina i Gastronomia del IES MA Cardona; a la finca de Parella i presentació 
del projecte a i amb famílies de l'escola infantil Es Fabiol-Sa Galera

2 Reunions: amb l'equip de cuineres i mestra del CEIP Sant Lluís per dinamitzar el seu menjador escolar amb 
productes ecològics i amb FMC, VSF, APAEM i Ciutats en Transició per a buscar possibles sinergies a l'hora de 
treballar temes de sobirania alimentària.

Realització d'una exposició sobre el consum responsable d'aliments vinculat amb el projecte, itinerància per les 
escoles  Es Fabiol-Sa Galera i CEIP Sant Lluís.

Assessorament als 3 menjadors escolars de les escoles pilot en la incorporació de producte ecològic

1  Curs  de  formació  al  professorat organitzat  conjuntament  amb  el  CEP  de  Menorca:  L'Hort,  entorn 
d'aprenentatge (5 jornades realitzades, 17 hores).

Redacció del projecte Leader 2014 de formació a cuineres, finalment no aprovat.

Presentació projecte “Cuineres de menjadors escolars ecològics on-line” a la línia d'ajudes del Club Bonacompra 
de Binipreu.

FÒRUM ETS MENORCA

19 reunions: 13 trobades ordinàries de les entitats, 4 per tractar el tema d'alternatives econòmiques, 1 reunió amb 
la presidència del Cim per presentar el Fòrum i 1 reunió sobre mercat social, a petició de l'Ateneu Pere Mascaró.

Participació en 3 Actes: 1 taula redona organitzada per la Universitat Oberta per a Majors, a la Mostra d'Entitats, 
Ferreries, 5 d'octubre i a la Trobada d'Entitats, a Son Putxet, el 30 de novembre. 

2 reunions del Fòrum amb el Consell Insular, per tal d'estudiar l'aplicabilitat del pla d'associacions.

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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