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POLÍTICA AMBIENTAL
Campanya Carreteres: Reunions periòdiques del grup de treball. Acte davant el Consell Insular el febrer per posar
diversos aspectes de la carretera general sobre la taula i escenificar el pagament de les costes judicials, amb notes
de premsa. Visita tram obres Ferreries – Ciutadella amb els responsables del projecte per mirar el tema dels passos
de fauna. Participam en el debat sobre la carretera organitzat per Cas Vesins de Ferreries. Convocatòria pública
per assistir al Ple del Consell Insular. Reunions amb responsables i experts. Nota de premsa demanant resolució en
el tram Maó-Alaior. Reunions amb l'equip de govern del Consell.
Ordenació Territorial: Reunions amb el col·legi d’arquitectes per apropar postures en rehabilitació d'edificis en
rústic. Reunions amb l'equip redactor del PTI. Notes de premsa sobre creixement urbanístic. Consulta
documentació hotels Son Bou. Escrits per obres a edificis agraris. Assistència a reunions de la Comissió Tècnica
Assessora d'OT. Participació taula rodona sobre els hotels a Son Bou, organitzat pel Fòrum 3r Mil·lenni. Reunió
amb representants de l'empresa Sol Melià per comentar el projecte dels hotels. Notes de premsa explicant
documents dels anys setanta. Reunions amb assessors per comentar propostes de cara a la revisió del PTI. Reunió
amb tècnics del Cim. Taula rodona a l'Ateneu de Maó. Participació a 3 taules sectorials sobre el PTI. Presentació
d'escrit de propostes a l'Avanç del PTI. Roda de premsa conjunta amb el Col·legi d’Arquitectes, presentació
propostes de criteris comuns per al sòl rústic.
Energia: Reunió amb el Director General d'Energia. Seguiment i darreres gestions per enllestir unitat didàctica
sobre Energia. Reunió amb el conseller d'Energia del Govern Balear sobre la Llei de canvi climàtic, a Palma.
Reunió amb responsables del Cercle d'Economia sobre central elèctrica. Presentació Car Sharing Vehicle Elèctric
a Menorca a la sala del Molí del Rei. 3 Reunions amb responsables d'Endesa. Participació a Jornades canvi
climàtic a l'IME. Atenció premsa. Reunió amb responsables de Gas Natural. Diàleg al Molí del Rei per comentar
la situació de la central tèrmica i plantejar propostes. Participació en la roda de premsa conjunta amb d'altres
entitats pel nou projecte de sondejos acústics. Assistència a la presentació de la Llei de Canvi Climàtic. Reunió
amb Som Energia. Entrega d'informe sobre la central tèrmica a la nova Directora Insular de l'Administració de
l'Estat. Reunió amb la ministra de Transició Ecològica per tractar el tema energètic a l’illa. Nota de premsa sobre
el tema del gas natural a Menorca. Enviament d'informe sobre la central tèrmica a la Sociedad Esp. de Salud
Pública. Al·legacions al projecte i EIA de gas natural a la zona Llevant. Al·legacions al Reglament de Protecció
medi nocturn de Menorca. Assistència a la presentació de les DEM. Assistència a la presentació de la diagnosi
energètica del municipi de Maó. Escrits i consulta dels expedients sobre gas natural als municipis de Maó, Es
Mercadal, Es Castell i Es Migjorn. Assistència al debat sobre la central elèctrica a l’Ateneu.
Caça: Reunions amb tècnics del Consell Insular. Reunió Consell de Caça. Presentació projecte de recuperació
d’aljubs i creació de basses permanent per a fauna silvestre. Visita guiada amb caçadors a un abeurador recuperat.
Aigua: Consulta expedients sobre els regadius a la Conselleria de Palma. Nous escrits advertint de deficiències i
notes de premsa. Escrits sobre nous regadius a ple sol.

Escrit, reunions i/o actes: Al·legacions al CIM al projecte d'agroturisme a Cugó Gran. Al·legacions a xarxa aigua
Urb Tirant. Sol·licitam a l'Ajuntament poder consultar l'expedient projecte Urb Torre-Solí Nou. Sol·licitam a
recursos hídrics dia i hora per consultar expedients i que ens contestin dins termini legal. Sol·licitam al CDU
poder consultar exp. Morvedra Vell. Al·legacions PRUG PN Albufera des Grau presentades a Espais Naturals del
GB. Al·legacions davant el Cim per la declaració Int. Gral. agroturisme Son Temet. Assistència presentació Llei
Agrària. Participació debat sobre el Lloguer turístic celebrat a l'Ateneu. Assistència presentació Avanç PTI a la seu
del Cim. Participació Taller Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera. Reunió amb tècnics d'Esports i de territori per
tractar el tema de recollida d'aigua i aljubs als camps municipals. Assistència acte obertura curs de l'IME.
Participació taula sobre residus. Reunió amb el conseller de Medi Ambient del Cime per comentar temes
relacionats amb la reserva de Biosfera. Assistim a la trobada amb entitats de Menorca i la presidenta de la CAIB.
Reunió Associació Leader Illa de Menorca. Presentació un projecte sobre passos de fauna als projectes
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participatius del Cime. Assistim a les II Jornades de neteja de platges al Cim. Assistim a l'acte de presentació del
PTI celebrat a l'Aj. de Maó. Reunió amb representants de Canutells, presentació projecte. Assistència al
descobriment de la placa Premi Hispània Nostra a Líthica. Reunió amb un promotor sobre la salsa maonesa.
Participació a la taula rodona de la Fira ProTurisme d'Alaior. Reunió amb el responsable de la revista sa Roqueta.
Assistència a l'acte d'entrega de les subvencions de Colonya Caixa Pollença. Reunió amb Autoritat Portuària per
comentar el dragatge pendent del port de Maó. Assistència a la reunió del Consell Social de la Reserva de
Biosfera. Assistència a la presentació del Pla de Desenvolupament Turístic al Cime. Reunió-entrevista Pla
d'Investigació de la reserva de biosfera de Menorca. Reunió amb els responsables del santuari de cavalls. Reunió
amb els responsables de Milennials. Assistència a reunió de la Junta Insular d'Aigua. Assistència a jornades
Greening the Islands organitzat per l’Agència de la Reserva de Biosfera. Congrés Xarxa Mundial d’Illes Reserva
de Biosfera, celebrat al Consell Insular. Reunions amb els responsables de l’Ateneu i organització del cicle de 4
taules rodones sobre «Què és la Reserva de Biosfera?», amb molt bona acollida i assistència de públic. Reunió
amb Autoritat Portuària per colàrsega port de Maó. Participació cine-fòrum sobre les Abelles celebrat a l’hotel Ses
Sucreres de Ferreries. Reunió amb l’A.VV de Binissafúller Roters per comentar temes urbanístics de la zona.
Assistim a la WinWind sobre energia eòlica. Assistim a la conferència sobre economia circular organitzada per
l’Ateneu. Participam com a ponents al Question time organitzat per Jardí de Ses Bruixes, a Maó. Assistim a
l’Assemblea i 2 reunions del Consell Rector del Grup d’Acció Local Leader Illa de Menorca. Assistim a l’acte
benèfic organitzat per la Fundació per a la preservació de Menorca a les bodegues Bidifadet (07/08/18).
Participam de la tertúlia sobre economia organitzada per l’IME. Assistim al Foro Illa del Rei (09/08/18). Signatura
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament des Mercadal. Assistim a la Trobada Anual de l’IME. Assistim a l’acte
del 25è aniversari del projecte Mestral de Càritas. Reunions del Consell Social i Científic de la Reserva de
Biosfera. Assistim a la presentació del Pla d’Acció de la RB. Participam en el programa de ràdio a Onda Cero
sobre els 25 anys de la RB. Assistim a la Junta rectora del PN. Assistim a la cerimònia dels 25 anys de la RB al
Teatre Principal de Maó 2 reunions amb representants de l’AVV de la cala Sant Esteve pel projecte d’obres de
millores que es volen fer a la cala i 1 reunió amb el batle des Castell per veure el projecte. Participam en algunes
taules Jornades de 25è aniversari RB, Assistim a la Jornada sobre diversificació econòmica a Menorca celebrada
al Parc Bit. Assistim a l’acte dels 40 anys del Col·legi d’Arquitectes. Assistim a l’acte d’Inauguració de la nova
Botiga de Mestral al polígon de Maó. Reunió amb el nou regidor de medi ambient de l’Aj. de Maó. Reunió amb
els tècnics de medi ambient i reserva de biosfera pel projecte passos de bestiar guanyador als pressupostos
participatius del Consell.

SOCIS
1.366 socis (a 18/12): Altes: 52. Baixes: 25 (5 motius econòmics, 4 defunció, 3 fora illa, 6 voluntat pròpia, 6
morosos sense dades de contacte, 1 major d'edat). Atenció personalitzada a socis.
Comunicació web: 33.174 visites en el període (+6,6% respecte al mateix període de l'any anterior).
Manteniment web en anglès i relacions amb traductores (Chita). Llista de correu web anglès 85 destinataris. Llista
de correu general: 2.068 destinataris (7.268 comptant campanyes territori).
Xarxes socials (dades a 14/05): Llista de correu: 1.972 destinataris (7.280 comptant campanya territori). Facebook
5.776 m'agrada. Twitter 4.177 seguidors. Instagram: 1.111 seguidors. Llista de correu: 2.068 destinataris.
Programes de radio: cada dimarts a Onda Cero Menorca; els
dilluns -quinzenal- a Cadena Ser Menorca i els dijous quinzenal- Cope Menorca.
40 anys del GOB Menorca: traducció del vídeo a l'anglès i
gravació. Gestions per organitzar una conferència sobre
economia circular.
Premi Pere Prats de Medi Ambient, reunió del jurat i acte
d’entrega del guardó a Damià Gomis.
Comptabilitat: Visita dels auditors, recompte de stocks, revisió comptes, recepció dels comptes de les altres illes i
consolidació de la comptabilitat interinsular, tancament de la comptabilitat del 2017 i presentació a les
assemblees i al registre del Govern Balear. Declaracions trimestrals i anuals a Hisenda. Emissió i lliurament de
certificats de retencions IRPF de treballadors, proveïdors i prestataris de diners. Programa de seguiment intern
dels comptes a la Intranet. Canvi gestió comptes bancaris. Adaptació comptabilitat a nou TPV físic (botiga del
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Claustre). Assessorament a altres entitats sobre declaració d’Utilitat Pública i implicacions comptables. Recollir
vidrioles aeroport. Inici auditoria de comptes 2018, a partir dels 3 primers trimestres. Preparació tancament
provisional 2018 per preparar pressupostos
Informàtica. Presència de la parada del Claustre al GoogleMyBusiness (pàgina i mapa). Adequació web a Llei
Transparència. Alta a Facebook com a ONG + botó per a aconseguir donacions. Adaptació al nou Reglament de
Protecció de Dades de la UE i assistència a les altres seccions insulars sobre aquest tema. Suport sobre
videoconferència Aliança Mar Blava. Instal·lació de 2 nous ordinadors i actualització de bona part dels altres.
Sistema de signatura electrònica de documents per a representants del GOB. Actualització del programari al
servidor d’internet. Sistema d’enviament automàtic d'e-mails de recordatori d’activitats d’Educació Ambiental a
les escoles. Remodelació de tot el sistema d’internet i telefonia al Molí. Millores diverses a bases de dades Socis,
CR i EA. Inici d’elaboració d’una nova web dedicada a apadrinament d’animals del CR. Enquesta anual per la
web sobre percepció del GOB.
69 Reunions internes: 1 Junta Directiva Interinsular, 1 Assemblea Interinsular, 2 Assemblees Insulars, 6 Junta
Directiva, 8 Comissió Permanent i 52 Comissió Executiva.
28 reunions de presentació nou president amb les 8 alcaldies; presidència del CIM; Direcció Insular del Govern;
responsables Col·legi d’Arquitectes, Ateneu de Maó, IME, OBSAM, Càritas Diocesana de Menorca, CentreBIT
Menorca, Cercle d'Economia, Fundació per a la Preservació de Menorca, Fundació MAVA i Líthica; delegat IB3
ràdio i TV, Onda Cero, Menorca cadena SER, COPE Menorca, Revista sa Roqueta i Canal 4; amb el president de
l'Estalvi ètic de Colonya, Caixa Pollença. I amb un grup de turistes britànics de l'empresa Honeyguide de turisme
de natura, per tal de donar a conèixer el GOB i la seva feina.

VOLUNTARIAT
475 voluntaris/voluntàries amb acord de voluntariat. 38 entrevistes més a nous possibles voluntaris.
Seguiment voluntariat en general: s'ha gestionat aspectes de voluntariat amb altres àrees (seguiment voluntaris al
Viver, Custòdia Agrària, Botiga Claustre i al GOB en general).
Torrada as Viver amb la participació de 22 voluntaris.
Participació taula rodona sobre voluntariat al Col·legi
Salesians de Ciutadella amb l'assistència de 55 alumnes
de 3r d'ESO.
Realització d'un vídeo sobre el voluntariat al GOB per
part de la voluntària Elise Brouwer.
1 Sessió formativa a càrrec de 2 voluntaris en tema de
xarxes socials i comunicació.
Fira Sortim al Carrer: participació reunió i fira per a donar a conèixer les entitats al poble de Ciutadella.
Conveni per tal d'acollir a una estudiant en pràctiques: Ambre Luczynski de la Universitat de Caen, França, durant
6 setmanes d’estiu, juliol i agost. Tutorització de les pràctiques, ha participat en les àrees d’Educació Ambiental,
Centre de Recuperació i Viver.
Voluntariat europeu (EVS): curs 2017/2018: gestió aspectes de voluntariat europeu amb els dos voluntaris (Lila i
Luigi): horaris de feina, reunions de coordinació setmanals, gestió vivenda, gestió tasques amb els respectius
responsables d'àrea en les que treballen, gestió de conflictes, etc. Participació 2 programes de ràdio (SER i Onda
Cero) per part dels nostres voluntaris per tal de donar a conèixer els projectes de voluntariat europeu que
desenvolupen. 7 reunions del grup de treball de voluntariat/voluntariat europeu. Visita de la tècnica responsable
dels projectes de voluntariat europeu a les Illes Balears per tal de conèixer la nostra organització i com integrem
els voluntaris. Assistència a una formació «Oportunitats ERASMUS+» sobre les possibilitats d'aquest programa
europeu (7/02/18). Assistència a una formació intermèdia per part de la voluntària europea Lila Navarrete
(Màlaga). Participació en el seminari Hacia el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Funcionamiento del sistema
PASS. 2 formacions intermitges d’una setmana de durada dels voluntaris europeus Lila Navarrete i Luigi
Saleppichi, a Màlaga (abril i maig 2018). Curs 2018/2019: Presentació dos projectes nous e inici procés de
selecció voluntaris europeus, Valeria Guardo i Andrea Vigliotti, d'Itàlia. Gestions, recerca i canvi nova vivenda per
als voluntaris. Gestió sobre horaris de feina, reunions de coordinació setmanals, gestió allotjament, gestió tasques
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amb els respectius responsables d'àrea en les que treballen, gestió de conflictes, etc. Dinar de benvinguda als dos
nous voluntaris. Trobada de voluntaris europeus de Menorca a la seu del GOB Menorca amb la participació dels 6
voluntaris europeus actuals de Menorca i els seus supervisors. Formació webinar sobre el nou programa de
voluntariat «Cos Europeu de la Solidaritat». Curs 2019/2021: presentació projecte de 3 anys al nou programa de
voluntariat «Cos Europeu de la Solidaritat» per tal de tenir a dos voluntaris anuals durant 3 anys.

MOLÍ, ATENCIÓ CIUTADANA I BOTIGUES
Molí del Rei: obert al públic durant l'horari d'oficina, matins de dilluns a divendres de 9 a 14:30 i capvespres de
dilluns a dijous de 17:30 a 20 h. S'ha pogut visitar la torre i la botiga i, també, és un punt de recollida d'animals
silvestres ferits. Més de 650 persones l'han visitat, a més de les persones assistents als diferents actes organitzats.
2 Jornades formatives: sobre el Pla d’emergència del Molí del Rei i simulacre de foc. Sobre comunicació a càrrec
de 2 voluntaris.
Cessió sala i/o espai: cada dijous al Banc del temps, al Fòrum ETS, Som Energia, a Veterinaris sense Fronteres i al
Fons Menorquí de Cooperació.
Claustre del Carme: atenció al públic de la botiga de dilluns a
dissabtes de 10 a 13:30 h, en total 1.430 hores oberta gràcies a
les 10 persones voluntàries que s'han ocupat d'obrir la botiga.
Participació Assemblea General del Mercat des Claustre i a una
reunió de la Junta Directiva. 1 Reunió amb l'equip de voluntaris
per coordinar noves ofertes, avaluar el funcionament i fer balanç
del darrer any.
Presentació i aprovació projecte, convocatòria d’ajuts específics
del SOIB, per a contractar una persona de cara a 2019.
Exposició de les publicacions del GOB durant tot el mes de novembre a la Biblioteca Pública de Maó, dins el
programa EDITANDA.
Sortida del tenderol 2 dies en el marc de la Festa del Llibre, a Maó. En total 9 persones i 22 hores de presència al
carrer. 2 dies en el marc de la Fira del Medi Ambient, a Maó. En total 8 persones i 22 hores de presència al carrer.
Programa IB3 Televisió sobre el dia del Medi Ambient. 6 sortides al Mercat de Nit des Mercadal gràcies a 2
voluntaris que han cobert 40 hores de presència al carrer.
Reedició i distribució conte infantil En Punxes, un eriçó.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Oferta Educativa 2017/2018: balanç final de 133 activitats d’EA (3.400 alumnes aprox.).
Oferta educativa 2018/2019: preparació i presentació de la nova
oferta amb un total de 13 tallers. Disseny i distribució de 300
llibrets amb l’oferta educativa a tots els centres escolars de
Menorca (escoletes, escoles infantils i de primària i centres de
secundària). Millores dels materials educatius complementaris
de les activitats (disfressa nova, màscares, bosses pels contacontes i audiovisual del conte infantil) Na Mordala, Animalets i
Coneixem el nostre entorn. S'han realitzat 44 activitats de
l'oferta educativa a escolars amb 1.100 participants de 17 centres
educatius diferents i de 10 tallers diferents (Na Mordala un
cranc, L'Hospital d'Animals, Anam d'Excursió, L’Aigua és vida
què en saps?, El Repte de l’Aigua a Menorca, Per no perdre
l’Energia, Les plantes endèmiques de Menorca, Les plantes de
Menorca, En Taques un calàpet i Animalets).
Altres: participació en una entrevista del projecte de TFM sobre l’educació ambiental a Menorca. 1 reunió sobre
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Educació Ambiental a Menorca en el marc de les jornades de Reserva de Biosfera al CIME amb participació de
persones d’altres reserves de biosfera del món.
Colònies ambientals d'estiu: 26 joves d’entre 6 i 12 anys han participat de les colònies celebrades as Pinaret,
Ciutadella del 26 de juny al 2 de juliol. 2 reunions de coordinació per idear tallers, menús i 1 reunió informativa
prèvia amb els pares i mares.
8 articles de divulgació al suplement XOC del Diari Menorca, amb aparició quinzenal des del mes de setembre,
sobre animals de Menorca.
2 cursos de formació. Participam com a ponents al curs per a guies organitzat pel Consell Insular a la UIB.
Organitzam el curs La tardor a Menorca amb la participació de 15 assistents, al llarg de 8 dies.
3 Actes: Participació conferència del projecte de Ciutat Educadora de Maó; a les jornades del Banc
d'Oportunitats 2018 (amb l'assistència de 800 alumnes de 4rt d'ESO) amb un taller sobre el «voluntariat al GOB»;
i, en un curs sobre metodologies de treball en grup (GO DEEP) facilitat per Alteiko.

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA
Assistència fauna: 1347 animals, dels quals 773 eren
tortugues de terra provinents de captivitat i 81 animals
exòtics de 7 espècies invasores. La resta (493) són
animals d'espècies autòctones. Destaquen 31 individus
de 7 espècies declarades d'especial protecció i 78
rapinyaires de 9 espècies. Alguns exemples concrets: 36
mussols, 8 milans, 7 soters, 18 xòrics, 2 falcons, 18
baldrtiges.
2 escrits de denúncia davant el Seprona, els agents de
medi ambient i Consell Insular per un soter i un milà
tirotejats. 1 vídeo explicant el cas del soter i la seva
recuperació i alliberació al medi natural.
Elaboració i presentació de la Memòria anual de 2017.
39 jornades de manteniment / voluntariat: 1 jornada de 3 hores al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre amb
6 alumnes del Col·legi Salesians de Ciutadella dins del seu programa de Servei d'Aprenentatge. 38 jornades per a
ajudar en el manteniment amb la participació de 37 voluntaris (grup gran i grup júnior). Un total de 365 hores de
voluntariat. una jornada de voluntariat al Centre de Recuperació dins el projecte d’Aprenentatge en Servei amb el
Col·legi Salesians de Ciutadella (11 alumnes de 3r ESO, 3 hores). Campanya 2018 de voluntaris d’adopció de
cries de polls orfes, amb un total de 100 polls adoptats per part de 30 voluntaris participants. Tradicional amollada
de cries de poll d’orfe de mussol, amb la participació de 16 voluntaris. Nota de premsa per donar a conèixer la
col·laboració del Geriàtric de Maó en la cria de poll volanders. Reunió amb experts sobre la tortuga de terra per
comentar la situació de l’espècie a Menorca. Jornada informativa i de treball sobre el tema dels verins a Menorca.
3 Jornades de formació sobre «Maneig i Primers Auxilis de Fauna Silvestre Accidentada” als voluntaris del
Centre, 2 al Molí del Rei, 14 persones i 1 al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, 13 persones.
9 «Tallers en família» els dijous de juliol i agost fosquet sobre diferents espècies del Centre, amb una molt bona
acollida de participants.
Obertura al públic de les instal·lacions durant els mesos de juliol a setembre, de dilluns a dissabte entre les 18 i 21
h. En total han passat 1.535 persones.
1 Jornada de portes obertes en col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella en el marc del Dia del Medi
Ambient.
Capacitats per a descobrir la natura: 9 activitats amb 101 participants procedents de 9 grups diferents i de 2
associacions de Menorca dins el marc del projecte «Estudi de la incidència de diferents estímuls sensorials a la
natura en persones amb discapacitat psíquica/física o amb malalties cròniques a les Illes Balears», que té per
objecte atracar a persones vulnerables al medi natural d'una manera sensorial. 4 reunions de coordinació amb
CEIP Maria Lluïsa Serra i el Centre Carlos Mir per a planificar les activitats del projecte “Capacitats per
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Descobrir la Natura”, per tal d’atracar la natura a persones amb discapacitat o dependència. 5 activitats amb un
total de 63 participants del Centre Carlos Mir (les activitats van ser: 2 Els nostres amics els insectes, 2 Construïm
un hotel d’insectes i 1 Visita a l’Hospital d’Animals). S’han visitat les instal·lacions del Centre de Recuperació,
del Viver i s’han realitzat dues excursions al medi natural.
2 Reunions de coordinació amb el gerent del COFIB.
Finançament públic. Conveni de col·laboració entre el GOB i el COFIB per a la gestió del Centre per un mínim de
4 anys. El COFIB assumeix la despesa d’atenció a la fauna i el GOB aporta les instal·lacions i la realització
d’activitats d’educació ambiental. Convenis de col·laboració també amb el Consell Insular i les ajuntaments de
Maó, Ciutadella, Es Mercadal, Sant Lluís i Ferreries.
Campanya d’apadrinaments. Una trentena de persones apadrinen el Centre. Posada a punt d’un nou sistema per a
apadrinar animals residents al centre.
Facebook del Centre de Recuperació, 1324 seguidors i gestió per part del voluntariat.

ES VIVER
Atenció al públic i venda de plantes. Obert els divendres i dissabtes matí, han passat 1.300 persones. 4.900 plantes
venudes.
Voluntariat. Grup fix 4-6 persones.
Personal. Dedicació de dues persones de l'oficina de Maó: la primera dedica 45 jornades per a realitzar tasques
d'ajudant al Viver i la segona dedica 38 jornades a tasques d'ajudant de jardineria.
9 reunions de coordinació i seguiment de les feines.

6 Tallers amb una assistència mitjana de 15-25 persones. Com plantar tomàtics ecològics; Tractaments naturals a
l’hort i el jardí; Menorca en una essència, la destil·lació de plantes silvestres, a càrrec de Joan A. Cánavas; Taller
sobre les feines a l’hort ecològic durant la tardor; La bona salut de la terra de l’hort; Maneig ecològic de la vinya,
a càrrec de Xavier Solano. 1 jornada de formació adreçada al personal de la brigada municipal d’Alaior sobre
gestió d’espais verds urbans sostenibles.
Difusió. Article mensual a la revista Útil sobre una planta autòctona. Visita a les instal·lacions i entrevista amb els
responsables de la revista Sa Roqueta. Participació a la 14 a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca,
celebrada a Sant Lluís, gràcies a 3 voluntaris amb 6 hores de presència al carrer.
Parc Rubió. Renovació de la contractació per a 2018. Coordinació amb el personal del Parc i l'Ajuntament. Execució de
feines especialitzades: poda, retirada de bosses de processionària, sembra de noves plantes, i altres feines de
manteniment.
Feines de manteniment i de jardineria habituals concertats a 10 jardins particulars.
Filtres verds. Seguiments filtres executats, realització de 10 analítiques. Continuam amb el projecte, visites i estudis de
nous filtres.
Instal·lacions pròpies del viver. Feines habituals de manteniment i millora de les instal·lacions
Facebook, compta amb 634 m'agrada.
Assistència a l'Assemblea d'APAEM.
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CUSTÒDIA AGRARIA
24 acords de custòdia signats, que sumen un total de 1.829,31 hectàrees, representen el 4,55% de la superfície
agrària de Menorca.
Visites a finques: Biniai Nou, Hort de Matadones, Parelleta, Binitord, Algendaret Nou, Santo Domingo, Capell de
Ferro, Torralbet, es Tudons, Binibèquer Nou, La Marcona, Mongofra Nou, Talatí de Dalt, Sa Torrilla, Son Tarí
Nou, Llumena den Sebastià, Biniguarda i Turmadèn des Capità. I visites inicials i reunions per a incorporar dues
noves finques al programa de Custòdia Agrària.
14 actes de promoció de productes: Showcooking de pizzes amb farina de xeixa i productes de custòdia al Mercat
des Claustre. Exposició de custòdia a la Fira del pa i l’embotit de Ferreries. Servim un tast de productes a l'acte
d'entrega dels ajuts de Colonya Caixa Pollença. Cartell de productes de custòdia agrària pel restaurant El Romero,
de Maó. Concert de Cala Joia a l'AgroMaó. Sorteig mensual d’una cistella de productes de custòdia entre els
clients de la botiga des Claustre i del Molí del Rei (gener a juny). 2 tastets de productes de Custòdia Agrària de
temporada a l’AgroMaó. Tastet de productes, en col·laboració amb la Cafeteria s’Alcázar, en el marc de la fira de
Medi Ambient de Maó. Tastet de productes de custòdia a l’acte d’entrega del Premi Pere Prats. Tastet de de
productes a l’Assemblea Anual de socis de l’entitat. Reunió amb els responsables d’Artiem per estudiar la seva
implicació en l’adquisició de productes per a les seves cuines.
58 Actuacions directes a les fi nques. Retirades de residus
a La Marcona, Es Tudons, Talatí de Dalt i es Capell de
Ferro. Retirada de residus a Mongofra Nou, Turmadèn
des Capità i Parelleta. Ampliació zona de buscarró
desbrossada a Algendaret Nou en 1.555 m 2. Compra de
material per a les activitats de voluntariat (motoserres,
serres de mà, casc de protecció, guants antitall).
Realització de 32 analítiques de terres a les finques del
programa. Rehabilitació d’un aljub a Biniguarda i
instal·lació de bombeig solar. Creació d’una bassa
permanent per a fauna silvestre a Biniguarda i Son
Salomó. Instal·lació de 14 caixes de biodiversitat a
Algendaret Nou, Llumena den Sebastià, Biniguarda i Santo Domingo. Retirada d’una cuba amb deixalles a
Biniguarda. Desenvolupament de bioindicadors per a avaluar l’impacte de les mesures de l’Acord de Pràctiques
Agràries Sostenibles en els nivells de biodiversitat de les finques. Inici seguiment de bioindicadors a 19 finques.
5 Accions de formació. Seminari d’Agricultura i Medi Ambient a Maó, 69 i 65 participants a cada jornada. A l’Alt
Empordà, 20 participants. Assistència al curs «Agricultura i ramaderia regenerativa: pasturatge per regenerar
economia, ecologia i societat» organitzat pel GOIB a Mallorca, 2 eren pagesos de finques de custòdia.
Organització del «Curs de Paisatge i Medi Rural», amb la participació dels professors convidats Régis Ambroise i
Lionella Scazzos i 26 participants. Formació de 12 voluntaris per a realitzar el seguiment de bioindicadors a les
finques de Custòdia Agrària.
8 Jornades de voluntariat: Llumena den Sebastià, recuperació prat de pastura, 21 voluntaris, 2.542 m 2 recuperats.
Algendaret Nou, adequació buscarró, 19 voluntaris, 1.688 m 2 desbrossats. Neteja salines la Concepció, 75
participants. Es Tudons, adequació buscarró, 12 voluntaris, jornada cancel·lada al poc de començar degut a la
pluja, acabament de la feina en una segona jornada amb 18 voluntaris, 1.502 m 2 desbrossats. Jornada de
voluntariat per a plantar figueres i crear dispositius de protecció per a aquestes. 22 participants. Jornada de
voluntariat per a crear un refugi d’ombra per a bestiar i ampliar un camí per al pas del pagès, 13 participants.
Jornada de voluntariat per a crear un tancat per a cabres a una zona de marina i fer control d’incendis, 16
participants.
Difusió del projecte. Participació en Seminari sobre Permacultura a Mongofra Nou, presentant projecte de
Custòdia Agrària. Explicació general del projecte de custòdia agrària i dels projectes de Custòdia Agrària
relacionats amb la gestió de l’aigua a la Cadena SER i la COPE. Participació d’un taller sobre custòdia agrària a la
Trobada de Reserves de la Biosfera a Menorca. Visita a La Marcona amb la gent de la Fundació per a la
preservació de Menorca. Publicació de la guia Resiliència climàtica en la gestió agrària. Guia pràctica de mesures
per a l’adaptació al canvi climàtic. Edició d’un nou fullet sobre les mesures del Acord de Pràctiques Agràries
Sostenibles. Visita amb caçadors i personal de l’administració a un aljub recuperat i una bassa per a fauna
silvestre a Binibèquer Nou. Assessorament per a un projecte naixent de custòdia agrària d’Osca. Programa a
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Ràdio IB3 per a presentar la Guia de Resiliència Climàtica. Difusió del projecte a la I Jornada de Custòdia del
Territori al Baix Ebre i Montsià. Organització de la «Jornada tècnica d'enfortiment dels agents de custòdia del
territori» a Palma. Presentació del projecte de Custòdia Agrària i dels acords de custòdia. Reunió de la Comissió
Assessora Ambiental per a l’establiment de bioindicadors, amb la participació de representants de la UICN,
OBSAM i UIB. Visita de coordinació de representants de les ONGs Trashumancia y Naturaleza i WWF per al
treball conjunt en recuperació de la fertilitat dels sòls a través del pasturatge i altres tècniques. Ponència «Cap a
un sistema agroalimentari responsable» a les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca.
Participació en les Jornades Estatals de Custòdia del Territori a València. Presentació de l’experiència en
seguiment de bioindicadors al «Webinar monitoring biodiversity» organitzat per la IUCN per a coordinar les
entitats participants en el projecte de la Fundació MAVA. Organització de la «Jornada de difusió d'iniciatives de
custòdia del territori de les Illes Balears» a Palma. Presentació del projecte de seguiment de bioindicadors.
Reunió anual amb totes les finques del programa per a fer repàs del projecte tancat, presentar el nou projecte i
identificar necessitats de cada finca.
Xarxes. Coordinació amb IAEDEN i XCT a Catalunya. 2 Reunions Foro de Custòdia. Reunió de Junta i
Assemblea de la ICTIB. Troba de MAVA a Córdoba. Reunió Plataforma de Custodia. Assemblea de la ICTIB.
Finançament. Signatura conveni Menorca Preservation Fund. Visita per a fundació interessada en el projecte de
Custòdia Agrària. 3 sol·licituds per a realitzar un projecte de recerca sobre tècniques regeneratives per a millorar
la fertilitat del sòl; per a dur a terme un projecte d’assessorament per als pagesos de Custòdia Agrària en matèria
de seguiment de bioindicadors que relacionin les pràctiques agràries amb la biodiversitat; i, per a instal·lar caixes
de biodiversitat a algunes finques del programa. Oferta de plaça de pràctiques en empresa per a estudiants de la
UdG per a participar en el seguiment de bioindicadors a finques. Aprovació i realització del projecte
d’assessorament per als pagesos de Custòdia Agrària en matèria de seguiment de bioindicadors que relacionin les
pràctiques agràries amb la biodiversitat finançat pel Consell Insular de Menorca. Aprovació de l’ajut del Proyecto
Apadrinamientos Libera per a instal·lar caixes de biodiversitat a 4 finques del programa i instal·lació d’aquestes.
Aprovació de l’ajut per a la «conservacó del patrimoni cultural i natural a les explotacions agràries» destinat a la
rehabilitació d’un aljub a Biniguarda, finançat pel FOGAIBA. Sol·licitud per a realitzar un projecte de «Promoció
del valor afegit dels productes de Custòdia Agrària» amb l’ajut del Programa Leader illa de Menorca.

MEDI MARÍ
Posada en marxa del projecte «Mar Nostra» l’1 d’agost amb la contractació d’un tècnic ambiental, després de fer
una oferta de feina i selecció dels més de 70 currículums presentats.
Impulsar la vigilància efectiva en la pesca. Control dels expedients sancionadors oberts cada any.
Impulsar l’ordenació racional de les instal·lacions nàutiques. Anàlisis de la informació recollida en el Pla Insular
de Costa de 2011 i propostes per incorporar idees a la nova redacció del Pla Territorial Insular.
Millora la conservació de les praderies marines. Acord amb el Govern Balear per a recuperar la partida de 200.000
euros de compensació per la posidònia en la construcció del dic de Son Blanc. Recerca de possibles
actuacions/mesures que es podrien fer amb el fons de compensació. Reunions amb experts per recollir propostes i
contactes amb agents d'interès per a definir metodologies i pressupostos aproximats. Entrega d'un menú detallat
d'idees que es podrien finançar amb la partida de compensació.
Educació Marina. S’ha participat en 2 tallers del Marine
Education Lab sobre educació ambiental en temes marins a
Menorca, organitzat per la Fundació Marilles. Reunió amb
professors de l’institut Joan Ramis i Ramis per a pròximes
activitats educatives.
Abordar la problemàtica dels residus a la mar: Plàstik Brunch:
Participació en el Festival durant dos dies (28-30/09) amb una
paradeta a Cala Figuera i en la roda de premsa; Organització d'un
Improxoc sobre els plàstics a la mar amb el vaixell Alnitak de
fons. Recerca d’empreses i pressupostos per les bosses de paper. 2
reunions amb els comerciants del Claustre del Carme i amb l’Aj.
de Maó per incorporar-los al projecte de les bosses de paper.
Reunió amb l’Aj. de Ciutadella i amb els comerciants del mercat
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agrari. 3 reunions amb l’equip de comunicació (grup de voluntaris), per a la campanya de bosses. Entrega de
30.000 bosses amb el lema "La bossa i la vida. Per un mar sense plàstics" al mercat de Maó, amb el compromís de
50.000 més l'any 2019 per part de l'Ajuntament. Entrega de 25.000 al mercat de Ciutadella i firma d'un conveni
amb l'Ajuntament per obligar a materials biodegradables a partir de 2019 sempre que els productes ho permetin.
S’han realitzat diverses comprovacions als dos mercats per verificar que els comerços proporcionen les bosses de
paper als clients.
Canviar les vaixelles de festes per materials biodegradables. Recerca de materials biodegradables coherents.
Contactes amb 33 entitats, reunions amb 26 d’elles i 14 convenis signats (Amics de la Mar de Menorca, AVV des
Castell, Escoltes de Menorca, Club Vidalba, Orfeó Maonès, AVV Cas Vesins, AVV Sant Gaietà, AVV Sant
Climent, AVV Camí den Barrotes, Amics del Camí den Kane, Fòrum Ets Menorca, AVV des Mercadal, Fundació
per Discapacitats de Menorca i AMPA CP Francesc d’Albranca-EI Es Xibit). Entrega de lots de vaixelles,
signatura de conveni amb el compromís d'abandonar el consum de plàstic d'un sol ús i entrega de certificat.
Contactes amb alguns comerços per si volen incorporar la vaixella biodegradable a la seva oferta de productes.
Altres. Reunions de coordinació amb la resta d’illes i Aliança Mar Blava i recollida de signatures contra projectes
sísmics. Presentació al·legacions a nous projectes sísmics. Assistència a la jornada de presentació del Decret de
Posidònia. Assistència al Fòrum Mongofra sobre la gestió dels recursos pesquers. Nota de premsa sobre el nou
decret de posidònia. Reunions amb la Fundació Marilles a Palma. Participació de la Jornada marina sobre la RB
celebrada al Museu de Menorca.

CAMPANYES I PROJECTES
Excursions Som Talaiòtics
Reunió amb responsables del Consell Insular per definir el nou programa, posada en marxa i presentació pública
del programa d'excursions Som Talaiòtics.
9 excursions i 770 participants: a la Torre d'en Galmés amb més de 100 persones; al poblat de Sant Vicenç
d'Alcaidús i Biniaiet, Maó amb més d'un centenar de participants; al poblat de Sant Agustí, as Migjorn Gran amb
més de 110 persones; al poblat de Torralba d'en Salort, Alaior amb més d'un centenar de participants; a Talatí de
Dalt, a Maó amb més de 80 persones; al jaciment de Binisafullet, Sant Lluís amb uns 40 participants; a Trepucó,
Maó, amb més d’un centenar de participants; a So na Caçana i Torrellissar, Ciutadella, amb 55 participants; i, a
Montefí i es Tudons, Ciutadella, amb 85 participants.

Residus
2 Xerrades públiques, de José Luis Gallego per tractar el tema dels residus i el reciclatge, una manera fàcil
d'ajudar al planeta i sobre economia circular a càrrec de Jordi Oliver a l’Hotel Carlos III des Castell. Edició d'un
cartell sobre vaixella de festes. Jornada de voluntariat a Cala Roja, Cala Torta i Cala Viola amb la participació de
50 persones amb la col·laboració d’Ecoembes. Nota de premsa sobre l’ús de gots de plàstics per a les festes
patronals. Participació a la roda de premsa de presentació de la campanya de retorn d’envasos durant les festes de
sant Joan.
Reunió amb la Directora Insular de l’Agència de la Reserva per tractar el tema de la nova Llei de Residus i de la
nova gestió de les deixalleries. Reunió amb el director general de residus del Govern Balear per tractar també la
nova Llei de Residus.

GRUP DE BOTÀNICA
7 reunions del grup
3 excursions públiques per anar a veure plantes per la zona del barranc des Rellotge amb la participació de 60
persones; per la zona d'Algaiarens, 7 persones; i, pel Camí Vell des Migjorn amb la participació de 20 persones.
Assessoraments a altres projectes.
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Consorci Mestral GOB
Finalització el projecte del concurs de fotografia amateur sobre gestió domèstica de residus “Superherois del
Planeta”, amb l’atorgament del premis i diplomes als guanyadors (3 famílies de Sant Lluís, Maó i Ciutadella).

Programa «Playas y voluntariado»
2 Jornades de voluntariat: Jornada de voluntariat de neteja de plàstics a Mongofra (s’Estany) amb 100
participants i a Fornells per a eliminació de planta invasora amb la participació de 20 voluntaris i més 400 Kg de
planta retirats.

1 activitat de sensibilització als escolars del CEIP Fornells sobre plantes invasores amb un total de 60 alumnes
participants.

FÒRUM ETS MENORCA
Participació a 16 reunions de junta i 1 Assemblea.
Alguns fets destacats de l’any: augment d’entitats associades (32 actualment). Inauguració del local cedit per
l’ajuntament de Ciutadella. Organització de cursets de formació per entitats. Celebració de la III Mostra d’Entitats
de Menorca.

El GOB promou la defensa dels valors ambientals i l'equilibri entre
les activitats humanes i la conservació de la naturalesa.

