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 POLÍTICA  AMBIENTAL 
Carreteres: 6 Xerrades públiques sobre la carretera general,  a
Maó,  Sant  Lluís,  es  Castell,  Ciutadella  i  Ferreries  (2).
Assistència a Plens del CIM sobre la carretera (15/02 i 17/10).
Escrit  al  Consell  amb consideracions sobre el  tram Ferreries-
Ciutadella. Reunió amb la Plataforma de Ciutadans i posterior
reunió amb el Consell Insular. Reunió amb la plataforma SOS i
posterior reunió amb el Consell Insular.  

Ordenació Territori: Reunions amb alguns experts per analitzar
propostes  a  la  NTT.  Reunió  amb  diversos  departaments  del
Consell per explicar propostes a la modificació de la la NTT.
Participació a les reunions de la Comissió Tècnica Assessora
d'Urbanisme.

Aigua: Reunió amb A. Fayas. Reunió Junta Insular d'Aigües. Reunió amb els ajuntaments de Maó (07/06/16), de
Ciutadella (30/06/16) i des Castell (07/11) i visita a la desnitrificadora (22/11). Presentam projecte convocatòria
ajuts exposició tema aigua a Medi Ambient del GB. Sol·licitam a recursos hídrics saber quines explotacions de
regadiu han enviat informació relativa extraccions aigua. Sol·licitam a Abaqua analítiques control clorurs i metalls
pesants depuradora sud Ciutadella. Reunió amb l'Ajuntament de Ferreries. Participació al Fòrum de Mongofra
sobre aigua. 4 escrits presentats a Recursos Hídrics del Govern Balear sol·licitant inspecció i control dels regadius,
i denúncia posterior de tres regadius. Escrits als ajuntaments de Maó i Ciutadella demanant realitzin inspecció a
bugaderies amb possibles pous no declarats. Recurs de reposició e expedient que no es va exposar a Menorca.
Assistència taula rodona a Ca n'Oliver (22/09). Diverses notes de premsa sobre regadius.

Energia: Participació 3 reunió SOM Energia. Participació taula rodona sobre mobilitat elèctrica a Maó. Reunió
amb  el  Director  General  d'Energia  del  Govern  Balear.  Participació  Jornades  organitzades  pel  Col·legi
d'Arquitectes. Reunió amb els promotors del parc eòlic de Son Angladó. Participació Jornades de Sostenibilitat
organitzades per l'AL21 de Sant Lluís, xerrada a càrrec d'Eduard Furró sobre Energia (14/04/16). Reunió amb el
conseller de territori del Cim sobre document de criteris energies alternatives en sòl rústec. Participació debat
organitzat pel Cercle Artístic de Ciutadella sobre el parc solar de Son Salomó (05/10) i Diàleg al Molí del Rei
sobre  el  parc  solar  (26/10).  Reunió  amb  tècnics  dels  Consell  sobre  el  tema  d'electrocució  d'aus  per  torres
elèctriques.  Diverses  notes  de  premsa  sobre  la  central  tèrmica.  Participació  al  taller  sobre  canvi  climàtic.
Assistència a la reunió celebrada a l'Obsam en el marc de la Directrius d'Energia de Menorca.

Caça: 2 reunions amb tècnics del Consell Insular. Participació Consell de Caça.

Residus: Reunió  i  contactes  amb  responsables  d'Ecoembes  per  estudiar  possible  projecte  de  col·laboració  a
Menorca.  Reunió i  contactes  amb una empresa que  vol  fomentar  l'ús  del  got  reutilitzables  durant  les  festes
patronals a l'illa.

41 escrits i/o al·legacions: Presentació propostes revisió del PTI. Al·legacions proposta delimitació espais i usos
portuaris.  Al·legacions Gas Natural,  a les tres zones (Ciutadella,  Es Mercadal  i  Maó). Escrits  al Consorci de
Residus i  al  Consorci  de  Disciplina Urbanística  sobre  possibles  abocaments  irregulars  a Ses  Arenes  i  zones
properes. Escrit informant de la tala d'un pi a la zona d'aparcament de la platja des Grau. Al·legacions al projecte i
EIA centre eqüestre Biniguarda. Escrits Ajt Ciutadella i Energia GB en relació a la parcel·la on es vol posar el
dipòsit de gas a Ciutadella. Escrit a l'Aj de Maó sobre la sembrada de Carpobrotus i Cortaderia. Escrit al Consorci
de  Disciplina  sobre  construcció  al  Camí  de  s'Alblagai.  Presentació  observacions  ampliació  agroturisme
Torralbenc. Carta als ajuntaments de Ferreries, Alaior i Maó i la conselleria de Medi Ambient del Govern Balear
sobre els nius de vinjolita. Escrit a Medi rural i marí del Cim amb proposta continguts i pressupost custòdia 2016.
Al·legacions al projecte de transformació antigues bateries Llucalari en hotel rural. Petició a l'Aj d'Alaior que
deixin d'emprar  herbicides.  Sol·licitam a Medi  ambient  del  Cim i  a  Pesca del  Govern Balear  informació de
mostres  de  marisc  contaminat.  Notificam a  Medi  Ambient  del  Govern  Balear,  a  Medi  Ambient  del  Cim,  a
l'Ajuntament de Maó i a Gesa-Endesa nou milà mort electrocutat. Sol·licitam a GB poder saber quants exemplars
d'aus i quines espècies han recollit  de torres elèctriques anys 2014-2015-2016. Al·legacions adequació camí i
bassa Morella Vell a l'Aj Maó. Al·legacions no s'ha pogut consultar expedient del projecte rehabilitació finca
Binillautí Nou a l'illa de Menorca. Denunciam gran abocament al port de Maó davant Autoritat Portuària. Escrit al
Consorci  de  disciplina  urbanística  que  s'ha  vist  maquinària  i  moviment  de  terres  a  la  Carretera  Binidalí.
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Sol·licitam a Autoritat Portuària de Balears poder consultar relació consums d'aigua i entrega residus de creuers
anys 2011 a 2015, port de Maó. Documents de consideracions al pla estratègic del port de Maó. Al·legacions
declaració Int. Turístic del projecte antigues bateries de Llucalari. Tramesa documentació tema Vial Cós Nous a la
Fiscalia demanant que estudiïn el cas. Escrit al Consorci de disciplina sobre una possible nova construcció a la
carretera de Torralba.  Carta  suport  candidatura  sector  marítim i  pesquer  de Menorca,  Leader.  Presentació de
candidatures  al  Comitè  de  Desenvolupament  Rural  i  al  Comitè  de  Desenvolupament  Marítimo-Pesquer,
Associació Leader. Escrit  a l'Aj.  de Maó en relació als residus dipositats al Camí den Tornaltí  procedents de
restaurant. Sol·licitam a l'Aj. de Ciutadella poder consultar l'expedient i poder demanar còpies, Morvedrea Vell.
Escrit al Consorci de Disciplina Urbanística sobre un nou habitatge Camí Verd de Maó. Sol·licitam a Recursos
Hídrics poder consultar expedients tres regadius.

60 Reunions i/o actes: 2 Reunions Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme del Cim. Participació a les Jornades
de  Pesca  organitzades  pel  Cim.  Reunió  amb  representants  del  moviment  Starlight.  Assistència  a  la  reunió
informativa sobre Menorca com a destí turístic i Reserva de Biosfera i Starligh al Cim. Assistència a la trobada
d'entitats ciutadanes amb la presidenta del Govern Balear, celebrada a Maó. Reunió amb representants d'Autoritat
Portuària sobre planificació estratègica del port (22/02). Participació taula rodona organitzada per l'Ateneu sobre
l'impost turístic. Assistència al debat sobre Gas Natural celebrat a Sant Lluís. Participació debat sobre el tema de
l'aigua en el  marc de l'AL21 de Sant  Lluís.  Assistència a 3 reunions del  Grup d'Acció Local  Leader Illa de
Menorca i participació enquestes sobre diagnosis en temes agraris i pesquers. Reunió amb la batlessa i el regidor
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ciutadella. Reunió amb la diputada Font per tractar el tema de la posidònia.
Reunió i signatura del conveni amb el batle des Mercadal. Reunió Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme del
CIM. Reunió Junta Rectora del PN de s'Albufera des Grau. Jornades d'arquitectura a La Mola, participació taula
rodona sobre el port de Maó. Reunió amb el conseller de territori del Cim per tractar el tema de la NTT. Reunió
amb Cultura  del  Cim,  continguts  conte  infantil  sobre  Menorca  Talaiòtica.  Participació  Jornades  sobre  pesca
organitzades pel Leader. Reunió amb representants d'Ashome per temes de clavegueram. Assistència a 8 reunions
de la plataforma contra el TTIP (lliure comerç) i participació manifestació. Assistència a reunió del Consell Social
de la  Reserva  de  Biosfera.  3  Reunions  Consell  Rector  del  Leader.  Reunió  Consell  Social  de  la  Reserva  de
Biosfera. Reunió sobre el Pla de gestió del Port de Maó i elaboració de propostes. Participació Assemblea de la
Fundació  Turisme  Menorca.  Reunió  amb  representants  de  Càrites  per  tractar  tema  residus  voluminosos.
Assistència a la tertúlia sobre turisme al Carlos III. Participació Trobada anual de l'Ime. Reunió amb la Direcció
general de Biodiversitat.  Reunió amb la Fundació Adesium per temes marins. Reunions amb la UEM i Trail
Menorca per valorar pressió difusa sobre el medi. Reunió amb la responsable del projecte Santuari de cavalls.
Participació II Jornades Camí de Cavalls. 2 entrevistes amb alumnes del IES Joan Ramis i Ramis sobre temes de
turisme i massificació. Participació Jornades Starlight. Reunió amb l'Ajuntament de Ferreries pel tema dels fangs
depuradora. Participació a l'acte de celebració dels 23 anys de la declaració de Menorca Reserva de Biosfera.
Assistència  a  l'acte  dels  10 anys  de  l'OBSAM. Reunió amb responsables  del  Consell  per  parlar  de  turisme.
Diverses reunions i contactes amb tècnics i particulars per atendre consultes sobre territori i planejaments.
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 SOCIS
1.317 socis (a 21/12): Altes: 22 (16 internet, 5 en persona, 1 presentada per altre soci). Baixes: 21 (4 major d'edat,
6 motius econòmics, 1 fora illa, 4 defunció i 6 voluntat pròpia).  Remesa i gestió de rebuts. Recerca de correus
electrònics i actualització dades. Campanya per augmentar quotes (531 mails enviats, 50 amb resposta positiva,
2.511 € d'augment total de quota). Campanya d'enviament per mail dels certificats de donacions de Menorca: 411
certificats enviats. Millores web pàgina aterratge de fer-se soci. Enquesta anual sobre el GOB via web.

Comptabilitat. Tancament de la comptabilitat, auditoria amb Gassó RSM (problemes d'endarreriments i seguiment
per part dels auditors, coordinació amb GOB Mallorca per tal de cercar-ne de nous i rescissió contracte actual) i
presentació a l'Assemblea (any 2015).  Obertura del nou any, tancaments trimestrals i declaracions corresponents,
planificació  i  inici  auditoria  2016  amb  Checking  Balear...  Consolidació  de  la  comptabilitat  interinsular.
Declaracions  anuals  i  trimestrals  Hisenda.  Expedient  Agència  Tributària  correcció  d'una  declaració  de  2014.
Finalment ens tornen els doblers. Posada en marxa sistema factura electrònica a l'Administració. Sistema de llista
de correu per enviar les notícies que es publiquin a la web en anglès als subscriptors. Baixa del compte corrent i
CDAs  Triodos  (poca  utilitat  i  molta  feina  de  manteniment).  Millores  configuració  programa  informàtic  per
ajustar-lo a nova legislació. Estudi millora confecció memòries i balanços nova legislació. Problemes diversos
amb banca electrònica de Colonya. 

Socarrell: elaboració  continguts,  edició  digital  i  enviament  per  mail  i  edició  i
enviament per correus d'alguns exemplars de la revista.

Comunicació web  :   20.439 visites en el període   (+18% respecte al mateix període de
l'any anterior).

Xarxes socials (dades a 12/12): Llista de correu: 1.823 destinataris (7.023 comptant
campanya territori). Facebook 4.989 m'agrada. Twitter 3.670 seguidors.

Informàtica:  Gestions  diverses  creuament  de  dades,  actualització...  base  de  dades.  Sistema  d'automatització
d'obtenció de certificats de donatius i d'enviament per mail als donants. Inici base de dades sembres del Viver.
Actualització, reparació, manteniment, reciclatge, formació nous voluntaris dels ordinadors en general. Sistema de
recollida  de  signatures  per  les  electrocucions  d'aus  a  Endesa.  Resolució  de  problemes  amb  formularis  de
voluntariat europeu. Gestions amb Telefònica per arreglar problemes de correus no enviats per considerar-los
spam.  Reparació  mòbil.  Recerca  i  proves  sistema  de  gestió  electrònica  de  documents  enviats  a/des
d'Administració pública. Suport informàtic a GOB Eivissa. Contactes amb voluntaris per al redisseny de la pàgina
web i adaptació a mòbils. Instal·lació d’https al servidor de la web, ens permet l’encriptació de comunicacions i
constitueix mesura de seguretat i privadesa de cara a socis i simpatitzants. Actualització del servidor de la web.
Manteniment  web  en  anglès  i  relacions  amb  traductores  (Chita  i  Louise).  Configuració  calendari-agenda
electrònica des Viver. Gestions amb Telefònica per arreglar telèfon oficina Ciutadella. Substitució del sistema de
publicació automàtica de notícies al Twitter i Facebook (ara és Dlivr.it). Publicació a la web en anglès d’una
secció dedicada a l’EVS i els voluntaris.

63  Reunions  internes:  6  Junta  Directiva,  8  Comissió
Permanent  i  44  Comissió  Executiva,   2  Assemblees
Insulars,  1  Assemblea  Interinsular  i  1  Junta  Directiva
Interinsular, 1 Junta Insular Extraordinària.

Festa anual del GOB, gestions per encomanar el lloc de
la festa.  celebració de la Festa, diumenge 15/05/16, al
Refugi de Biniati Vell.

Premi  Pere Prats:  reunió del  jurat  i  acte d'entrega del
guardó a Antoni Carreras Torrent.

VOLUNTARIAT
397 voluntaris/voluntàries amb acord de voluntariat. 23 entrevistes a nous voluntaris.

Seguiment voluntariat en general: s'ha gestionat aspectes de voluntariat amb altres àrees (seguiment voluntaris al
Viver, Custòdia Agrària, Botiga Claustre i en el GOB en general) i s'han actualitzat dades d'antics voluntaris sense
acord de voluntariat).S'han revisat els documents de voluntariat d'acord a la normativa vigent i a la participació de
menors en les activitats de voluntariat de l'entitat.
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Projecte voluntariat europeu -EVS1-:  Justificació del primer projecte de voluntariat europeu del passat 2015.    

Projecte voluntariat europeu -EVS2-: Acollida 2 nous voluntaris europeus (8 mesos): Romain Francin (França) i
Dóra  Sczefick  (Hongria).  Gestions  diverses  per  la  seva  estada  relacionades  amb  l'allotjament,  els  tràmits
administratius,  atenció  lingüística  i  personal,  formació,  etc.  Participació  per  part  dels  voluntaris  en  les  2
formacions d'arribada i intermitja (amb la resta de voluntaris europeus d'Espanya). Coordinadors principals de
l'obertura del Centre de Recuperació. Justificació tècnica i econòmica dels projectes.

Nou  projecte  -EVS3-: Procés  de  selecció  dels  nous  voluntaris  europeus  (selecció  Cvs  i  cartes  motivació  i
entrevistes Skype). Acollida d'una nova voluntària italiana (Vittoria Buono) per 12 mesos  integrada en les àrees
d'educació ambiental, voluntariat, centre de recuperació i Viver de l'entitat. 

Nou projecte -EVS4-:  preparació d'un nou projecte EVS (8 mesos),  procés de
selecció de voluntari i gestió tràmits d'arribada. Començarà el proper Febrer 2017.

Participació en una  formació de voluntariat europeu amb tècnics de la conselleria de joventut. 

Trobada amb els voluntaris europeus del Molí de Baix de Sant Lluís per donar a conèixer la nostra entitat.

Participació taula rodona de voluntariat a l'escola Calós de Ciutadella. 

Tradicional Torrada al Viver amb la participació de treballadors i voluntaris del GOB.

9 reunions del Grup de Treball de Voluntariat per a tractar temes de Voluntariat i Voluntariat Europeu.

MOLÍ,  ATENCIÓ CIUTADANA  I  BOTIGUES
Molí del Rei: obert al públic durant l'horari d'oficines, matins de dilluns a divendres de 9 a 14:30 i capvespres de
dilluns a dijous de 17:30 a 20 h, excepte el mes d'agost que ha estat tancat els capvespres. S'ha pogut veure
l'exposició  Els bolets de Menorca (hivern i tardor),  Camí de Cavalls, a més de visitar la torre i la botiga i, també,
és un punt de recollida d'animals silvestres ferits.

Visites al Molí:  més de 730 persones hi han passat, a més de les persones assistents als diferents actes organitzats.

Activitats: projecció  del  curt  Abelles  i  mel (19/05),  col·loqui  sobre  la  funció  de  les  abelles,  tast  de  mels  i
demostració de receptes amb posterior tast a càrrec de l'associació Fra Roger i el GOB, en el marc del programa
Maó+Flors.

Cessió sala i/o espai: al Fòrum Ets Menorca, Som Energia, Banc del Temps. al Mercat Social, a un grup d'alumnes
de la UOM. 

Manteniment Molí: 5 Jornades de manteniment de l'edifici: rascar i pintar interior i exterior.

Botiga Mercat des Claustre: atenció al públic de la botiga de dilluns a dissabtes de 10 a 13:30 h i el desembre
també capvespres de 17 a 20 h. En total més 1.300 hores oberta gràcies a un grup de 10 persones.  Ampliació de
nous productes. Participació Maó+Flors amb flors elaborades per Domenico Marcorini és fetes totes elles a partir
de  materials  reciclats.  Adornament  de  la  botiga  en  motiu  de  les  festes  de  Gràcia  i  de  les  festes  de  Nadal.
Assistència a 2 reunions del Consell d'Administració del Claustre del Carme i contactes mensual amb la gerència
del Mercat.

12 Sortides tenderol:  Participació a: la Festa del Llibre a Maó, dies 22 i 23 d'abril, amb la participació de 8
voluntaris i més de 25 hores de presència al carrer; al Mercat Ecoartesanal de Sant Lluís durant el matí de dia
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28/05; al Mercat de Nit de Maó, durant el mesos de juliol i agost,  de 19 a 23:30 h, 5 dels 9 dies gràcies al
voluntariat. Fira de Medi Ambient de Maó, 30 de setembre i 1 d'octubre tot el dia.

Publicació 3 nous llibres: edició i presentació a Ca n'Oliver del nou llibre
Camí de Cavalls. 15 itineraris circulars. Més de 80 persones van assistir
a l'acte. Elaboració de continguts i recerca de fotografies, finançament i
empresa de disseny i maquetació i tasques de correcció lingüística d'un
nou llibre sobre  Plantes silvestres comestibles de Menorca. Més de 50
persones van assistir a la presentació el 2 de novembre i unes 17 a l'acte
de  presentació  celebrat  a  Alaior.   En  Taques,  un  calàpet, nou  conte
infantil presentat el 2 de desembre. Elaboració de l'Story board, reunions
il·lustradora  i  recerca  de  finançament  i  pressupostos,  participació  de
l'Acte d'entrega de subvencions de Colonya Caixa Pollença.  Tasques de
distribució a llibreries i venda a les botigues del GOB. 

Nova camiseta 2016 La Menorca que estimam. Posada a la venda de la nova camiseta en defensa del territori amb
un dibuix de Jeroni Marquès.

 EDUCACIÓ  AMBIENTAL  
Curs  2015/16  (gener  a  juny  2016),  Oferta  Educativa:  140  activitats d'Educació
Ambiental, amb la participació de 3.500 alumnes i 14 tallers diferents:  Coneguem el
nostre  Entorn,  Bolets  i  Boletets,  Anam  d'Excursió,  Animalets,  Visitam  un  lloc
primària i secundària, Anam a la Platja, L'hospital d'Animals infantil i primària, Parc
Rubió i Tudurí, Les plantes endèmiques de Menorca, El repte de l'Aigua a Menorca,
Per no perdre l'Energia i Plantes Endèmiques.

Curs 2016/2017, Presentació de la nova oferta educativa amb 15 tallers diferents. Una
novetat, el taller «L'Aigua és vida, què en saps?». En el primer trimestre 46 activitats
realitzades  i  1.150  alumnes  participants,  de  10  tallers  diferents:  Na  Mordala,
Animalets, Parc Rubió i Tudurí, Plantes Endèmiques, l'Hospital d'Animals, Visitam un
lloc, Bolets, Boletets, Energia.

1 guiatge a turistes anglesos per a conèixer el medi natural i la feina del GOB Menorca i 1 xerrada  sobre el GOB,
a través de l'entitat Honeyguide.

5  acords amb patrocinadors  que  col·laboren  amb l'oferta  educativa:  Sa  Nostra;  Direcció  General  d'Educació
Ambiental, Residus i Qualitat Ambiental, del Govern Balear; ajuntaments de Maó, d'Alaior i de Sant Lluís.

2 reunió del Grup de Treball d'EA.

1 reunió del programa educatiu Amb Bona Lletra de l'Ajuntament de Maó.

1 jornada de formació d'eines TIC amb una voluntària del Grup de Treball d'EA, per innovar amb les activitats de
secundària.

Tutorització  i integració de les pràctiques d'educació ambiental de 2 joves que ha realitzat el curs d'Educador
Ambiental amb el Cim (160 hores).

3 Cursos de formació: 20 hores de formació dins el Curs de formació de Monitors de Temps lliure; 2 cursos sobre
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formació ambiental per excursionistes, març i novembre, amb la participació de 25 i 15  persones.

Participació en la ludoteca des Castell durant Pasqua amb una activitat sobre Na Mordala, un cranc.

Participació 3 taules rodones sobre Canvi Climàtic, organitzades pel Fons Menorquí de Cooperació adreçades al
alumnes de la Universitat oberta per a Majors (UOM).

Exposició «L'Aigua és vida,  què en saps?» al  Molí  del  Rei:
elaboració continguts i materials expositius atenció als visitants
durant els mesos de setembre i octubre.

Presentació  conjuntament  un  projecte  amb  l'Ajuntament  de
Maó  i  VSF  Justícia  Global  Alimentaris,  sobre  Menjadors
Escolars Ecològics.

1 taller de menjadores amb material reciclat durant la Fira de
Medi Ambient a Maó (setembre).

Presentació 2 propostes i altres: proposta curs de formació al
professorat (30 hores) a la Direcció Gral d'Educació Ambiental

del Govern Balear i proposta educativa entorn a la campanya de residus de l'Ajuntament de Maó, Cada cosa al seu
lloc. Elaboració d'un article sobre la visió ambiental de les ciutats educadores al Diari Menorca. Participació en la
tercera trobada internacional del projecte WE-NET: Working for environmentally educated towns» a Brussel.les
(Bèlgica) del 14 al 16 de novembre de 2016 s'ha participat.

 CENTRE DE RECUPERACIÓ DE  FAUNA 
Assistència fauna: S'han atès 1.066 animals (a 14/12), dels quals: 95 són rapinyaires, 54 són exòtics, 606 tortugues
de particular que les tenien en captivitat. Destacar 45 vinjoles, 44 mussols, 31 eriçons, 22 xòrics, 19 sibil·lís, 12
òlibes i 3 tortugues marines.  S'han alliberat amb èxit 155 animals, destacant 2 flamencs i 5 Baldritja grossa. 356
romanen al centre.  Tortugues de terra: s'han fet 3 enviaments a fora de l'illa a través de projectes de recuperació.
250 exemplars van anar al centre de Catalunya, al CRARC, i 87 exemplars al centre el Saler de València.

Manteniment/Voluntariat: Cada dimecres un grup de voluntaris hi va des de Maó, acompanyats pels voluntaris
europeus. Cada divendres capvespre un grupet de voluntaris més joves també hi va. Les feines realitzades han
estat manteniment de les instal·lacions i reformar les gàbies de vol. A més, s'ha gestionat més de 100 polls durant
la campanya d'adopció de polls orfes, gràcies a 25 voluntaris en actiu. També han fet 2 vídeos sobre l'activitat del
Centre de Recuperació i se'ls ha regalat una samarreta amb el logo del Centre. El mes d'abril es va fer un dinar
amb la participació de 9 voluntaris (03/04/2016).  En total els voluntaris hi han destinat més de 1.000 hores de
feina. 530 h directament al Centre i la resta a cria de polls. 

Jornada d'alliberament de mussols dalt el Toro, el fosquet de dia 3 d'agost amb la participació 20 voluntaris que
han adoptat polls orfes.

4 jornades d'alliberament d'animals recuperats al centre
amb voluntaris:  un eriçó, un sibil·lí,  una rata sarda i
una miloca amb el  grup de voluntaris  del  Centre de
Recuperació i Chita Laurie com apadrinadora.

Premi Onda Cero: el mes de novembre el responsable
del Centre acompanyat per un grup de voluntaris van
assistir  a  la  gala  d'entrega  de  premis  d'Onda  Cero
Menorca i van per recollir el premi de Medi Ambient. 

Projecte «Capacitats per a descobrir la Natura»: dirigit a persones amb discapacitat o dependència. S'han realitzat
diverses gestions i reunions organitzatives i de coordinació amb els responsables del projecte del COFIB.. A més,
de reunions per tal d'explicar el projecte als col·lectius interessats. En total, 13 activitats  amb la participació de
189 persones amb diversitat funcional o dependents. Les activitats van consistir en visites al Molí del Rei, al Viver
de Plantes  Autòctones  o  al  centre  de  Recuperació  de  Fauna Silvestre  Accidentada,  tallers  als  propis  centres
escolars o als geriàtrics municipals per donar a conèixer l'Hospital d'Animals; tallers de plantes aromàtiques amb
infants provinents de les aules d'Educació Especial.  Participació a l'acte públic de presentació del projecte (11/05)
juntament amb responsables del COFIB. Com a suport audiovisual de les activitats s'ha elaborat un vídeo que
explica la feina del Centre de Recuperació.
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1  entrevista pel  que  fa  a  l'activitat  educativa  del  Centre  de
Recuperació, ha sortit una notícia al blog de l'hotel Royal Son
Bou, Alaior.

Obertura al públic: tots els dimarts a dissabtes a partir de les
17:30 h i fins a posta de sol, gràcies al voluntariat europeu i el
responsable  del  Centre.  El  08/07  es  festa  d'obertura  amb
activitats. Programa setmanal de tallers amb família, els dijous,
en total 8 jornades. En total unes 1.250 persones han visitat les
instal·lacions. 

1 Jornada de portes obertes en el  marc del  Dia del  Medi
Ambient  (05/06),  més   de  130  persones  van  visitar  les
instal·lacions. 

2 Jornades de formació sobre «Adopció de Polls Orfes” i «Maneig de fauna silvestre» als voluntaris del Centre de
Recuperació, amb la participació de 28 persones. Gestió de la campanya d'adopció de polls orfes, amb la gestió de
25 voluntaris en actiu.

3 escrit de denúncia i difusió pública sobre: 1 milà trobat electrocutat, 1 sibil·lí tirotejat i 1 xòric ferit per tir. 

1 Reunió amb una nova Associació de tortugues marines, ens presenten el projecte.

Personal: canvi de personal i ampliació de jornada a la nova persona, de 10 passam a 20 h/set, durant mig any i la
resta a jornada complerta.  Canvi  també en la dedicació de la  persona de l'oficina.  A partir  de  mes de març
dedicació de 2 dies fixes per setmana d'un voluntari europeu per a realitzar la seva jornada laboral al Centre de
Recuperació.

Finançament: campanya d'apadrinament del centre per metres quadrats. S'han apadrinat 633 m2 -estem moltíssim
per davall que els dos anteriors en quan a apadrinaments de particulars- (593 m2 públics, 0 m2  privats i 40 m2

particulars -9 m2 manco respecte a l'any anterior  i 28 manco respecte al 2014). 

Facebook del Centre de Recuperació, 1.026 seguidors.

Projecte Emys: reunions amb els responsables del projecte i amb els responsable del Centre per concretar detalls
de les accions a realitzar. 

 ES VIVER 
Atenció al públic i venda de plantes. Obert els divendres i dissabtes matí, han passat més de 1.222 persones.

3 Tallers sobre: esqueixos amb la participació de 25 persones; empelts amb 14 assistents i planters de varietats
d'horta amb la participació de 20 persones.  

Personal: dedicació de dues persones de l'oficina de
Maó:  la  primera  dedica  51  jornades  per  a  realitzar
tasques d'ajudant al Viver i  la  segona 35 jornades a
tasques d'ajudant de jardineria. A més, de la dedicació
d'un  voluntari  europeu  durant  1-2  dies  fixos  a  la
setmana i contractació d'un ajudant durant els mesos
de  juliol  i  agost,  3  dies  per  setmana.  Selecció  dels
currículums presentats i entrevista de feina. Dia 1 de
setembre  comença  la  nova  persona  responsable  del
Viver.

31 reunions de coordinació i seguiment de les feines.

Voluntariat.  Grup fix 2/3 persones, més el voluntariat europeu.

Parc  Rubió: Execució  de  feines  de  poda,  retirada  d'arbres  morts, buidat  i  neteja  de  la  bassa i  feines  de
manteniment habituals. Coordinació amb el personal del Parc i l'Ajuntament. Revisió de tots els espais dels parc i
elaboració de propostes i/o millores a cadascun. 3 Reunions de coordinació amb els tècnics municipals. 1 Reunió
amb els representants de l'Associació d'Amics del PRIT i elaboració proposta d'accions a fer per als Amics del
PRIT (renovació cartelleria).

Feines de manteniment i de jardineria: Manteniments habituals concertats a 16 jardins particulars. Feines puntuals
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a 15 jardins. Assessorament a 5 particulars. També, manteniment de Sa Creueta des Migjorn. 

Instal·lacions pròpies del viver: feines habituals de manteniment i millorar de les instal·lació.

Filtres verds:  execució 1 filtre de 366 m2 per a un
agroturisme  i  1  filtre  verd  particular.  17  visites  i
elaboració de pressupostos.

Facebook, compta amb 514 m'agrada. 

Assistència a l'Assemblea d'APAEM.

Presentació del projecte des Viver a les VIII Jornades
d'Etnobotànica en Llengua Catalana

2  Fires: participació  a  les  Fires  Agroecològica,  a
Ciutadella i a Alaior, amb un estand amb plantes, un
dissabte de 17:30 a 23:00 h.

 CUSTÒDIA  AGRÀRIA 
27 acords signats, sumen 2.020,78 hectàrees, representen el 5,12% de la superfície agrària de Menorca. Visita a 2
noves finques per a signar acord de custòdia. 

2 Jornades de Formació: IX Seminari Agricultura i Medi Ambient (30 de gener, 13 i 20 de febrer 2016) amb la
participació de 72 persones i VI Jornada de Dones Pageses (15/10/16) amb 24 participants. 

4 Jornades de Voluntariat: as Capell de Ferro amb 20 persones voluntàries (13/03/16); a Talatí de Dalt amb 8
persones voluntàries (29/05/16); a Torralbet amb 15 voluntaris/es (09/10/16) i a Llumena d'en Sebastià amb 9
voluntaris/es (20/11/16).

1 Reunió del grup de treball de custòdia agrària (30/11/16).

1  Trobada  anual de  finques  amb  acord  de  custòdia  i
voluntariat (21/01/16).

4  visites  seguiment  acords:  a  Llumena  d'en  Sebastià
(05/05/16); a Biniguarda (10/05/16); a Torralbet (20/05/16)
i a La Concepció (24/05/16).  

2 Actuacions: retirada de ferralla a s'Hort de Binidalinet
Nou (setembre 2016) i recuperació i ambientalització d'un
aljub  a  Torralbet  (novembre  2016)  en  el  marc  de  la
convocatòria d'ajuts cinegètics.

Promoció productes: berenar de productes de custòdia al curs de formació de docents
de VSF (19/03/16).  9 tastets i promoció al llarg de tot l'any de productes de custòdia a
la botiga del Mercat des Claustre.  AgroMaó: Preparació d'accions per a dinamitzar
l'AgroMaó i reunions amb Ajuntament.  Concert de La Xaranga des Xubec (12/06/16)
i  concert  de  Swing  (24/04/16).  Promoció  producte  de  temporada-carabassons
(03/07/16). Sorteig de senalles, 8 diumenges de juny, juliol i agost. Concert de Swing
(31/07/16). Promoció producte de temporada-tomàtics (14/08/16). Concert Cala Joia
(28/08/16). Tastet de productes al Premi Pere Prats (19/11/16).

Actes diversos: Visita a Talatí de Dalt (Agricultura en temps dels talaiòtics i actual)
amb  la  Reserva  de  la  Biosfera  (24/01/16).  Participació  a  un  taller  del  Leader
(10/02/16). Participació a la taula redona de Dones Pageses a l'Ajuntament de Maó
(04/03/16). Presentació d'un projecte Life a la convocatòria 2016 amb la XCT. Article
sobre custòdia agrària a la revista l'Altra Mirada. Participació al taller “L'alimentació
com a eix de sostenibilitat”.

Xarxes:  participació en la reunió del Foro Estatal de Custodia a Madrid, (09/02); a les Jornades de Custòdia del
Territori  a Andalusia (02/11/16); a les Jornades Estatals de Custòdia del  Territori  a Sevilla (3-5/11/16) i  a  la
Jornada de Custòdia del Territori organitzada per l'ICTIB a Mallorca (17/12/16).
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 CAMPANYES I PROJECTES

CONSORCI MESTRAL - GOB
Bon Profit!: 1 Taller de Cuina en Família amb la participació de 7 famílies al CEIP Mare de Déu del Carme,
realitzat  conjuntament  amb  Càritas.  Justificació  del  projecte  conjuntament  amb  Càritas  davant  la  DG  de
Cooperació del CAIB.

La Maleta viatgera: justificació del projecte de la Maleta Viatgera. La Cuina de les 3 S, davant la Fundació Jaume
Casademont. 

GRUP DE BOTÀNICA
4 reunions del grup.

Realització de les VII Jornades d'Etnobotànica en Llengua Catalana, a Ciutadella.

4 reunions  del cercle Micològic de Menorca.

FÒRUM ETS MENORCA 
Participació a 15 reunions del grup d'organització, Junta directiva i  Assemblea. 

MERCAT SOCIAL
8 reunions de coordinació, 1 a nivell interinsular i 2 insulars amb la resta d'associats del mercat i 1 Assemblea.

EXCURSIONS SOM TALAIÒTICS 
Som talaiòtics? Viure a Menorca abans i ara. Itineraris elaborats en col·laboració amb el departament de Cultura
del  Consell  Insular.  Elaboració  del  sistema  d'inscripció  al  web.  10  excursions  i  més  de  1.125  participants:
Diumenge 10/01, excursió a ses Roques Llises i na Comerma de sa Garita. Dimarts 01/03, excursió a Sant Agustí.
Dia 13/03, excursió a peu a Torrellissar i So na Caçana. El 10/04, excursió a peu a Son Catlar. El 22/05 visita al
poblat talaiòtic de Cornia Nou. Dia 03/06 sortida nocturna a peu al recinte talaiòtic de Torralba. El 25/09 al poblat
pretalaiòtic de Son Mercer de Baix. Diumenge 23/10 visita a la Necròpolis prehistòrica de Cala Morell. Dia 27/11
al poblat talaiòtic de Trepucó i dia 11/12 visites al poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada i a la Bodega de Son
Cremat.
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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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