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En un any atípic, on moltes de les accions i activitats previstes s’han vist afectades per la situació
de pandèmia i l’estat d’alarma decretat a mitjans març, o fins i tot aturades i suspeses. No hem
aturat la nostra feina. Hem cercat la manera de poder continuar i hem adaptat els projectes segons
la situació de cada moment, sempre seguint les indicacions marcades per les administracions. 

Gràcies a totes les persones associades per mantenir un any més la confiança amb l’entitat i a les
noves  74 associades;  a l’equip tècnic de  l’associació  pel  seu  esforç  i  dedicació  i  a totes  les
persones, entitats i empreses per les seves aportacions i donacions.

Camí des Castell, 53    07702 Maó    Tel. 971350762      - 2 -         www.gobmenorca.com       info@gobmenorca.com         



Resum d’activitats,  2020

 POLÍTICA AMBIENTAL  

Ordenació del territori: Participació reunions sobre PTI. Contactes institucionals diversos. Reunions
amb Ports de Balears. Reunió de la plataforma del port de Maó. Assistència taula rodona sobre el
port de Maó.

Escrits, al·legacions, propostes...:  diferents escrits i peticions a l’Ajuntament d’Alaior per poder veure
l’expedient del projecte de reforma i ampliació dels Hotels Milanos-Pingüínos i al departament de
Territori del Cime. Gestions per consulta expedient de Torre Vella, al Consell Insular de Menorca i al
Consorci de Disciplina Urbanística. Document de propostes d’inversions públiques davant la recessió
econòmica dirigit a les administracions públiques de l’illa. Al·legacions presentades a l’Ajuntament
sobre l’informe dels  camins  rurals  de Ciutadella.   Suggeriments sobre la  Llei  de la  Reserva de
Biosfera presentats a Medi Ambient del Cime. Escrit amb propostes sobre promoció turística dirigit a
la presidenta del Cime. Escrits a l’Ajuntament de Ciutadella i als administradors de Cala Morell sobre
els  garballons.  Escrit  a  Autoritat  Portuària  en relació a l’ampliació del  moll  sud de l’Illa  del  Rei.
Propostes sobre el transport públic de Menorca adreçades al departament de Mobilitat del Cime.
Escrit  a  Autoritat  Portuària  sobre  el  Pla  Estratègic  dels  cinc  ports.  Escrit  en  relació  als  nitrats
presents a l’aqüífer presentat a Cime. Escrits a l’Agència de Reserva i a la Conselleria de Medi
Ambient de la Caib manifestant la nostra preocupació per les vies d’escalada a la zona del far de
Cavalleria.  Escrit  al  departament  de  Mobilitat  del  Cime demanant  que deixin  alguns pòsters  de
telefonia en el tram de la carretera general entre Ferreries i Ciutadella per que serveixin de posadors
als rapinyaires. Al·legacions davant el departament de Territori del Cime als projectes d’hotel rural al
lloc de Son Marquet, al projecte de construcció d’una bodega a la finca d’Alparico, al projecte d’hotel
rural al lloc de Son Pere, al projecte d’hotel rural del lloc de sa Marjaleta, a l’hotel rural Torre del Ram
i al projecte de la bodega de Torralba. Al·legacions davant la conselleria de Transició Energètica
sobre el parc fotovoltaic de: Binibèquer Vell,  Morvedra Vell i Tornaltí. Escrit sobre l’aparició de peixos
morts a Biniancolla,  Cime/Territori.   Escrit  a l’Aj  de Maó sobre l’ús d’un pou sense comptador a
bugaderia. Escrit al l’Agència de la Reserva sobre la xarxa de deixalleries i la dificultat que troben els
ciutadans  a  l’hora  d’anar  a  dipositar  residus.  Peticions  de  consulta  dels  expedients,  als
departaments de Territori del Cime i/o al Consorci de Disciplina Urbanística: de Cugó Gran, Binicalaf,
i Talatí de Baix. Escrits al Consorci de Disciplina en relació a diferents obres. Escrit dirigit a Autoritat
Portuària demanat per un vessament a la zona del moll  de ponent del port  de Maó. Escrit  a la
Demarcació de Costes sobre la problemàtica amb la fauna a la Cova des Moro, prop de Cala en
Turqueta. Document de propostes de al CARB. Escrits a l’Aj. des Mercadal demanat i reiterant la
petició poder consultar l’expedient, presentació d’al·legacions i recurs de reposició al projecte de
renovació de l’hotel Castell Playa. Escrit a l’Aj des Mercadal sobre les obres a l’hotel Aguamarina.
Al·legacions davant la conselleria de Territori de la Caib al projecte agroturisme de Binisafúller Nou.
Escrits a les conselleries d'Administracions Públiques i Modernització i Medi Ambient i Territori en
relació a la situació de implementació del 5G a les illes. Al·legacions presentades a la conselleria de
Transició Energètica al projecte de parc solar fotovoltaic de Rafal Vell. Escrits a la Conselleria de
Medi Ambient sobre l'aparició de peixos morts a Biniancolla i sobre la neteja de torrents a Menorca.
Escrits a l’Aj de Sant Lluís sobre l’abocador de Binisafúller i demanat poder consultar l’expedient
d’obres a l’Insotel. Escrits als departament de Medi Ambient del Cime i Conselleria de Medi Ambient
de la Caib sobre les espècies invasores a la zona de Cala Barril.  

Energia: 14 reunions virtuals de la Plataforma pel Clima per analitzar
quines sortides convindria donar a la crisi derivada de la paralització
quasi  mundial  de  l'economia.  Coorganització  d’un  cicle  de  debats
presencials i online sobre la importància de la salut, l’aigua i l’energia i
la  cultura en el  model  econòmic,  celebrats as Mercadal,  Ferreries i
Sant Lluís, amb més de 300 participants en total.

Altres reunions i/o actes: Presentació de l’estudi de caracterització de
l’aigua i nitrats as Mercadal. Reunió amb l’equip de govern del Consell
Insular per comentar les afectacions per Covid, Carb...  Reunió amb
l’associació d’usuaris del port de sa Nitja.
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 SOCIS 2020 

1.419 socis (a 15/12): Altes: 74. Baixes: 39 (14 morositat, 11 motius econòmics, 10 voluntat pròpia, 1
major  d’edat  i  3  per  defunció).  Atenció  personalitzada  a  socis.  Sol·licitud  inscripció  del  GOB al
Registre Unificat de Serveis Socials de la CAIB, perquè els socis puguin desgravar més en la quota
(deducció autonòmica).

Comunicació  web: 89.777 visites  en  el  període  (+10,3 %  respecte  al  mateix  període  de  l'any
anterior).  Manteniment  web en anglès  i  relacions  amb traductores  (Chita).  Llista de correu web
anglès, 128 destinataris.

Xarxes  socials  (dades  a  16/08): Llista  de  correu:  2.240 destinataris  (6951 comptant  campanya
territori). Facebook 7.108 m'agrada. Twitter 4.736 seguidors. Instagram 2.776 seguidors.

Comptabilitat: Declaracions. Tancament comptable 2019 i  auditoria.  Suport comptables Mallorca i
Eivissa. Nou sistema de comptabilitat sense necessitat pràcticament de paper, permet treballar a
distància. Inici auditoria 2020.

Informàtica. Consolidació  del  sistema  teletreball  per  a  tota  l'oficina.  Sistemes  de  reunions  via
Internet, sense necessitat de presència física. Nou sistema de funcionament comptable sense paper
en  un  90%,  pensat  per  a  teletreball  i  millora  del  sistema  de  justificació  de  subvencions.  Nou
programa via  web  de seguiment  dels  pressupostos.  Sistema d'emmagatzematge  informàtic  dels
justificants comptables  al  núvol  (=accessible  des de diversos  ordinadors/ubicacions).  Posada en
marxa i consolidació del CiviCRM: una nova Intranet que també s'encarrega de socis, simpatitzants i
contactes i inclou llistes de correu, gestió de donacions i activitats. Instal·lar nou projector + cable a
la sala del Molí. Establiment política de gestió de comentaris inadequats a les nostres xarxes socials
i a la web. Millora del sistema per evitar que els nostres emails siguin filtrats com a spam. Enquesta
anual. 

72 Reunions internes: 1 Junta Interinsular. 1 Assemblea Interinsular, 2 Assemblees Insulars, 7 Junta
Directiva, 8 Comissió Permanent i 53 Comissió Executiva.

 VOLUNTARIAT 2020 

513 voluntaris/voluntàries amb acord de voluntariat.  Trobareu el  detall  dels  diferents voluntariats
específics a cada una de les àrees de feina.

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).  Reunió  Pla  de
Voluntariat amb la Direcció General de Participació del Govern de les Illes.

Torrada as Viver amb la participació de 25 persones voluntàries.

Voluntariat  europeu  (CES):  Gestió  del  programa de  voluntariat  europeu:  visita  de  supervisió  de
l’Agència Nacional Espanyola als dos projectes que té el GOB, acompanyament i supervisió dels
voluntaris en actiu,  gestió mecànica cotxe del GOB, reunió del grup de selecció per als pròxims
voluntaris (2020-2021) i  coordinació de les eines per al procés de selecció,  gestió amb entitats
d’enviament  i  agència  nacional  en  el  començament  de  la  crisi  del  COVID19,  planificació
extraordinària en el mateix sentit. Seguiment dia a dia a l’entitat amb els treballadors i els voluntaris
més  propers  a  les  seves  tasques.  Seguiment  del  seu  projecte  i  les  seves  tasques.  Valoració
propostes dels voluntaris.  Gestió voluntaris i  mesures COVID-19.  Col·laboració segell  de qualitat
amb GEN-GOB Eivissa. Memòria i  justificació del projecte de 2019-2020. Incorporació dels nous
voluntaris 2020-2021 Giulia Massaro i Florian Gagnor. Manteniment pis de voluntaris, gestió arribada
i incidències per Covid-19 en mobilitat transnacional. Adaptació al nou pressupost del conveni.

Altres:  Reunió  amb un responsable de Caixabank per  col·laborar  en accions de voluntariat  que
beneficiïn el programa de voluntariat  del personal d’aquesta entitat  i  els objectius ambientals del
GOB. Participam de la reunió informativa, per part del departament de Joventut del Consell Insular,
de cara a les activitats d’estiu  i requisits. Impuls a les xarxes socials del Centre de Recuperació de
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Fauna i  es Viver  per part  d’una voluntària  del  programa CES.  Reunió amb personal  de Caritas
Penitenciària per fer jornades de voluntariat amb un grup de presos de perfil proactiu. Assistim a
l’acte  d’entrega  del  premis  de  Voluntariat  de  les  Illes  Balears.  Assistim  a  l’acte  institucional  de
Ciutadella Ciutat educadora. Seguiment trobades de la plataforma del voluntariat. Formació Bones
pràctiques de voluntariat en el seminari de la Plataforma del voluntariat de les Illes Balears.

Estiu per Créixer: gestió 4 voluntaris al viver i 2 al
centre  de  recuperació  per  als  programes  d’un
Estiu per Créixer dels ajuntaments de Maó, Alaior
i Ferreries.

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. Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, les oficines
queden tancades al públic i s’ofereix atenció telefònica i per correu electrònic. Quan s’alça l’estat
d’alarma les oficines s’obren novament al públic, en horari de matí, aplicant les mesures establerts
per les autoritats.  

5 grups de 1r d’ESO de l’IES Joan Ramis i Ramis han visitat el Molí del Rei i conegut la nostra
associació. Diàlegs sobre conducció eficient.

Cessió sala i/o espai: al Fòrum Ets, Som Energia, a Veterinaris sense Fronteres i als Amics de la Mar
del Port de Maó per a una projecció de fotos del port de Maó.  A partir de la declaració d’alarma, no
es cedeix el local per temes d’aforament.

Claustre del Carme: atenció al públic de la botiga de dilluns a dissabtes de 10 a 13:30 h, en total
1.032 hores oberta gràcies a les 10 persones voluntàries que s'han ocupat d'obrir la botiga. També
en aquest cas, la Botiga es va tancar al públic durant el període marcat per les administracions.
També s’han fet feines de millora i manteniment de la parada. Reunió amb l'equip de voluntaris per
coordinar noves ofertes, avaluar el funcionament i fer balanç del darrer any.  Participació 2 tallers per
analitzar i  estudiar proostes per dinamitzar el Mercat i  a la presentació del Pla de Dinamització.
Incorporació i relleu d’una persona per ajudar a la Botiga gràcies als ajuts del Soib. 

Co-organització de la presentació del llibre «Arrelats a la terra» de F. Font a l’Ateneu de Maó i taula
rodona posterior, 66 persones assistents.  

Fires: participam del Mercat de Sant Antoni, a Maó, dies 17 i 18 de gener. També a la Festa del Llibre
d’estiu, durant tot el dia, 23 de juliol.

 EDUCACIÓ AMBIENTAL 2020 

Oferta Educativa: curs 2019/20: 41 activitats de l'oferta educativa a escolars (820 participants de 23
centres  educatius  diferents)  de  9  propostes  educatives  diferents  (l’aigua  és  vida,  què  en  saps;
l’Hospital d’animals; Per no perdre l’energia; Visitam un lloc; en Taques, un calàpet; na Mordala, un
cranc; na Bresca, una abella; el Repte de l’aigua a Menorca i la Posidònia, un submon de vida).
Aturada d’activitats del 16 de març al  30 de maig de 2020 per estat  d’alarma. Curs 2020/2021:
Gestió de patrocinadors i elaboració de l’oferta. 10 activitats amb centres escolars (Visitam un lloc,
l’Hospital d’animals, les Plantes de Menorca, na Mordala...)

Materials:  maquetació  i  impressió  d’un  quadern  sobre  alimentació  sana  i  sostenible  per
complementar  l’activitat  Visitam un lloc.  Coordinació i  producció de la  cançó i  d’un vídeo per al
Contacontes de Na Bresca, una abella.  Preparació dinàmiques per a les activitats «Residueix, és
hora d’arromangar-se» i «Coneguem la platja, protegim la mar» i disseny quadern didàctic. Disseny i
confecció nova disfressa en Taques. Renovació  Activitats en família del Centre de Recuperació.
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Colònies ambientals d’estiu: a Mongofra Nou, amb 40 participants de 7 a 12 anys durant 8 dies i 7
nits. Dos grups de 20 per mesures de seguretat sanitària. Ruta Itinerant des de Calescoves a Son
Saura del sud per camí de cavalls durant 6 dies i 5 nits amb 20 joves de 12 a 14 anys.

Curs  de  formació  ambiental per  a
excursiones,  tres  sessions  online  i  4
sortides al camp amb 22 persones.

17 Articles de divulgació sobre fauna
de Menorca a la secció Xoc del Diari
Menorca.  9  ressenyes sobre  plantes
de Menorca publicats a la revista Útil.

Projectes: Estiu 0, 4 jornades de debat participatiu al terrat del molí. Convocatòria al Fons Menorquí
de Cooperació, elaboració línia de contingut, execució i  difusió. Contacte amb artistes i ponents.
Disseny,  redacció  i  aprovació  del  projecte  Rutes  per  a  la  sostenibilitat, del  Fons  Menorquí  de
Cooperació  i  del  projecte  Microplastic  Watchers-Observadors  del  Mar, de  la  fundació  Bankia-Sa
Nostra, en coordinació amb GOB Mallorca i la Plataforma Observadors del Mar.

 CENTRE DE RECUPERACIÓ DE  FAUNA   2020 

Assistència de la fauna accidentada. Al llarg de l’any s’han recollit 1.143 animals, dels quals 638 eren
rèptils  (530  eren  tortugues  de  terra  provinents  de  captivitat),  dels  que  destaquen  12  tortugues
marines, 62 mamífers (la majoria eriçons), i 440 aus. Hem rebut 64 animals exòtics, dels quals 40
individus corresponen a tortugues de Florida (Trachemys scripta) que varen ser capturats de zones
naturals durant la campanya de captura efectuada pel CIMe. També s'han recollit 2 crancs blaus.

Manteniment/Voluntariat: Cada dimecres es realitza una jornada de voluntariat on persones d’arreu
de  l’illa  venen  al  centre  de  recuperació  a  ajudar-nos  amb  les  tasques  de  manteniment  de  les
instal·lacions i amb l’alimentació dels animals ingressats. Aquestes jornades es van veure aturades
unes setmanes per motiu de l’estat d’alarma. Més de 35 jornades de voluntariat per a ajudar en el
manteniment amb la participació de 8-10 voluntaris (grup gran i grup júnior). Un total de 1200 hores
de voluntariat.  A més, durant els mesos de juliol i agost s’ha col·laborat amb el programa social “Un
estiu per créixer” impulsat pel CIMe, dues joves de Ferreries han participant.

Elaboració i presentació de la Memòria anual de 2019. 

Educació ambiental: la situació de pandèmia va provocar moltes cancel·lacions, durant el mes de
febrer vàrem rebre 3 visites escolars (una de Pintor Torrent i dues de Mestre Duran) al Centre de
Recuperació i durant el mes de novembre 2 més, de Pere Casasnovas.  

5 Tallers en família: preparació, difusió i execució dels tallers en família, els dijous al d’estiu, amb 225
participants.

Portes obertes i visites: El dia 5 de juny jornada de portes obertes del Centre de Recuperació, dia
dedicat a donar a conèixer el CR i explicar les principals línies d’actuació que abastim. Com cada
any, durant els mesos d’estiu, s’han obert les portes del centre de recuperació al públic perquè la
gent pogués visitar les instal·lacions i, així, mitjançant una visita guiada, informar de les principals
causes i amenaces que pateix la fauna menorquina, observant de ben aprop els diferents animals
accidentats presents al  centre.   En  total  1040 persones han visitat  les instal·lacions seguint  les
mesures sanitàries.

Grup voluntaris cria de pollets: Una vintena de voluntaris ens han ajudat amb la cria de polls, alguns
criant-los des dels seus domicilis i altres assistint al CR i alimentant-los diversos dies.  El 29 de juliol
es realitza al Toro l’alliberament col·lectiu dels polls de mussol que han passat pel CR al llarg de la
temporada de cria. 
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Tortugues marines: primera posta de tortuga babaua (Caretta caretta) enregistrada a Menorca (19 de
juny) es participa activament en la translocació dels ous de la platja de Punta Prima a sa Mesquida i
es reparteixen uns quants en incubadores. Durant el període sencer d’incubació es pren cura de les
incubadores i es manté un registre setmanal de la temperatura de l’arena més propera al niu de sa
Mesquida.  Es  manté  vigilat  el  niu  de  la  platja  i,  en  néixer  els  primers  neonats  a  incubadores,
s’incrementen els torns de vigilància per part  de voluntaris de diverses entitats implicades en la
causa: OBSAM, Menorca Preservation Fund, Per la Mar Viva i GOB Menorca. Actuació de la segona
posta registrada a Menorca el dia 7 de setembre. El dia següent de les emergències de neonats d’un
niu del qual no es tenia coneixement a la platja del Pilar, es procedeix a fer l’exhumació del niu per
part del personal del COFIB i GOB Menorca. En total, es rescaten 26 exemplars vius i un ou que
eclosiona durant el trasllat  cap al LIMIA, Andratx. El dia 13 d’agost s’alliberen dos exemplars de
tortuga babaua (Besitos i Califa) a la badia de Ciutadella, a una milla de la costa. Maniobra realitzada
amb l’embarcació Besitos, d’Amics de la Mar de Menorca. Després de 4 mesos del naixement dels
neonats de tortuga babaua del niu a sa Mesquida, els representants de cada entitat implicats en la
vigilància del niu, juntament amb el personal del Centre de Recuperació, assistim a les instal·lacions
del LIMIA per visitar-les i conéixer més sobre el programa al que ingressaren de Head Starting.

Assistència i participació via ponència oral al  2  n   Congrés d’Ornitologia de Terres de Parla Catalana  
realitzat a Llatzaret els dies 10, 11 i 12 d’octubre, on es van donar a conèixer les tasques i activitats
d’educació ambiental realitzades al Centre de Recuperació. 

Apadrinaments: posada  en marxa nova web d'apadrinament
del  centre.  En  total  30  persones  han  apadrinat  un  animal.
Jornada  de  portes  obertes,  el  24  d’octubre,  per  a  tots  els
padrins/padrines.  A més, 35 m2 han estat apadrinats també
gràcies a les aportacions de 7 persones. 

Facebook del Centre de Recuperació, 1926 seguidors i gestió
per part del voluntariat.

Escrits de denúncia: escrits a diferents administracions sobre
espècies  protegides  tirotejades  (falcons),  afectacions  a  la
colònia de baldritges de Cala Morell, i control del cranc blau.

 ES VIVER   2020 

Personal: Una persona tècnica contractada responsable de coordinar i executar totes les línies del
projecte, amb col·laboració del coordinador general. Des de novembre s’ha contractat un ajudant de
jardineria. I a més, es compta amb una ajudant del programa de voluntariat europeu, una ajudant del
programa SOIB, que permet obrir al públic tots els matins. Una persona de l'oficina dedica també  un
matí a la setmana a jardins.

Voluntariat: Unes 5 persones voluntàries ajuden a feines al viver, amb dedicació variable. Permeten
mantenir un punt de venda a San Crispín.

Facebook, compte amb 854 seguidors.

Atenció al públic i venda de plantes. Obert de dilluns a dissabtes de 10 a 13:30. Hi han passat unes
1500 persones.

7 Tallers al Viver, amb l'assistència d'una mitjana de 30 persones a cadascun. 25/01 cultiu ecològic
de la vinya, 1/02 com empeltar, 7/03 el purí d'ortiga, 6 i 13/06 l'hort en ple rendiment, 10/10 l'hort de
tardor, 14/11 la lluna i les plantes.

Matí d'Art i Botànica, Es Viver, inspira'm: Jornada de creació artística al viver (26/06). Exposició de
les obres al Molí del Rei, i concurs per votació popular.

Assistència a la Fira de productes agraris ecològics  , organitzada per APAEM a Es Mercadal (1/08).

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



Resum d’activitats,  2020

Assistència a l'Assemblea del  CBPAE a sa Granja (25/01/19),  i  a la formació sobre el  Quadern
d'Explotació.

Feines de manteniment i  de jardineria: Manteniments habituals concertats a 8 jardins particulars,
més altres treballs puntuals.

Parc Rubió: Renovació de la contractació per a 2020. Execució de feines de poda i retirada de
bosses de processionària i feines de manteniment habituals. Coordinació amb el personal del Parc i
l'Ajuntament.  Col·locació  de trampes de feromones per  a  la  processionària.  Plantació  de noves
plantes. Inici de l’ampliació de la zona de plantes medicinals, aromàtiques i culinàries. Conclusió de
la renovació de la cartelleria de les diferents zones.

Filtres verds:  visites i elaboració de 7 pressupostos. No se n'ha construït cap de nou dins aquest
any.

COVID: S'ha fet un esforç per a que la pandèmia afectés el més poc possible l'activitat. Durant el
període de confinament es va organitzar la venda a domicili, amb l'assistència de personal d'altres
àrees,  amb  prou  èxit.  La  pandèmia  també  és  la  responsable  d'haver  realitzat  manco  tallers,  i
segurament en gran part d'una baixada en el manteniment de jardins.

Instal·lacions pròpies del viver: feines habituals de manteniment i millora de les instal·lació. A partir
del novembre es comença amb el projecte de replantejament.

Revisió del projecte Es Viver: A principis d'estiu s'acorda revisar tot el projecte des Viver. Es crea un
grup de treball, que després d'algunes reunions presenta un proposta de futur a la junta. Es marquen
unes prioritats, que bàsicament es centren en potenciar les instal·lacions des Viver,  fent-les més
visibles i agradables, amb la idea de que serveixin de base per augmentar vendes i clients, i així
assolir millor els objectius dels viver en quant a transformació cap a una jardineria sostenible, amb
baix consum d'aigua, sense contaminants ni invasores. S'acorda també la contractació d'un ajudant
professional de jardineria, per donar una millor resposta.

 CUSTÒDIA AGRARIA 

32 Acords de custòdia vigents: 6 nous enguany Sant Josep (82 ha), Morvedra Vell (40 ha), Ses
Salines de La Concepció (6,2 ha), Santa Cecília (100 ha), La Paloma (2 ha) i Hort de Matadones i
Hort nº3 (6,5 ha). Reunió per a prospectar un nou acord pròximament amb les finques de Binibó i
Sant  Joan  de  Binissaida.  Iniciat  el  procés  de  revisió  i  actualització  dels  acords  de  custòdia  ja
existents. Trobada anual de finques.

Formació: Seminari d’Agricultura i Medi Ambient, amb 56 participants, celebrat a Maó i Es Mercadal.

Promoció de productes: 12 tastets de productes. 7 sortejos d’una panera mensual de Custòdia. De
finals de març a juny, coincidint amb setmanes de confinament, publicació d’un llistat setmanal de
productors que fan repartiment a domicili i coordinació per possibilitar repartiment conjunt. Durant
maig  i  juny,  concurs  de  foto  #medfoodheroes  a  les  xarxes  per  visibilitzar  els  productes  i  els
productors de Custòdia Agrària. Promoció específica de paneres de productes per Nadal. Excursió i
visita guiada a les bodegues de Binitord. 
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70 Actuacions directes a finques: Compra de 242 arbres sol·licitats per 10 finques del programa per
a diversificar l’oferta de productes. Reconstrucció i manteniment del filtre verd de Sa Torrilla Nova. 3
retirades de deixalles a Turmadèn des Capità, Binissaida Vell i  Mongofra Nou. Instal·lació d’una
barrera d’ullastre a la finca de Santo Domingo. Compra de caixes niu per control biològic de plagues:
2 caixes per òliba i 7 per xòric. Instal·lació d’una caixa niu de xòric a la finca de Binitord.  Instal·lació
d’una caixa niu d’òliba i una de xòric a la finca de Sant Josep amb posterior alliberament de quatre
xòrics i una òliba a la mateixa. Alliberament d’una òliba a la finca de Talatí de Dalt. Revisió de les
caixes de biodiversitat a les finques de Biniguarda, Llumena den Sebastià, Algendaret Nou i Santo
Domingo. Recuperació d’un safareig i les abeurades adjuntes i instal·lació comptador d’aigua a la
finca de Torralbet.  31 analítiques de terra a les finques en el marc del projecte de recerca sobre
fertilitat  del sòl i  per ajustar adobament a necessitats reals.  1 analítica de purins. Compra d’una
barrina per a prendre mostres de terra. Maneig en redileo a Son Tarí de maig a agost i seguiment
fotogràfic amb dron. Compra de material per a pasturatge dirigit. Compra de llavors per a pastures
perennes com a complement a les actuacions d’agricultura regenerativa iniciades a la Marcona, Son
Tarí Nou i Binissaida Vell. Compra de 5 gàbies pel control de plagues de rates. Rotació de les rateres
entre finques cada 60 dies. Construcció d’un galliner mòbil i cessió a la finca des Tudons. Lliurament
del «Qüestionari d’evolució econòmica» a totes les finques amb acord de custòdia. 

6 Jornades de voluntariat i 90 participants: a Llumena
den Sebastià per habilitar un boscarró com a zona de
pastura; a Turmadèn des Capità per plantar 26 arbres
productius i instal·lar el reg en el marc d’una jornada
de voluntariat  de  la  Caixa;  a Talatí  de Dalt  per  a la
construcció  d’un  tancat  de  fusta  com  a  sistema  de
protecció  de  plaques  solars;  a  Morvedra  Vell  per
recollir olives; a Algendaret Nou per netejar una síquia i
creació d’una zona de boscarró i, as Capell de Ferro
per crear un boscarró accessible al bestiar. 

Coneixement científic: reunió amb el grup d’experts de bioindicadors per tal  de discutir  resultats
anterior seguiment i proposar millores. 3 formacions en línia dels voluntaris de bioindicadors a través
de la plataforma zoom. 3 seguiments de bioindicadors (plantes, papallones i excrements de vaca
11/05 a 24/05 i 17/10 a 30/10, i només papallones 10/09 a 20/09) a 22 de les finques amb acord
custòdia amb la col·laboració de 16 voluntaris. Inventari de valors naturals a les finques de Son Felip
i Alforinet. Inventari d’aus aquàtiques nidificants a la finca de Ses Salines de La Concepció.

Difusió del projecte: Programa Onda Cero sobre les diferents jornades del Seminari d’Agricultura i
Medi Ambient; sobre els voluntariats agraris; sobre la importància del seguiment de bioindicadors;
sobre sorteig #medfoodheroes i sobre la venda de paneres de Nadal. A més, durant el confinament,
entrevistes per explicar iniciativa de repartiment a domicili.  Nova imatge corporativa del projecte:
infografia per a xarxes socials; compra de 3 roll-up amb el nou logo del programa i fotos mosaic
agrari; 2 sessions de fotos per renovar estoc fotogràfic per web, materials publicitaris, etc.; edició de
bosses de paper per a productes i bosses amb ansa;  disseny i impressió nou tríptic informatiu;
renovació web Custòdia Agrària. Edició de 8 vídeos curts amb entrevistes a pagesos de Custòdia
Agrària i 3 vídeos temàtics sobre Aigua, Fertilitat del Sòl i Biodiversitat. Publicació petit vídeo a les
xarxes  socials  sobre  control  natural  de  plagues.  Edició  explainer  vídeo.  Campanya  a  Twitter
#8MRural #MujeresDanVidaRural. 

Xarxes: Assistència a l’assemblea de la ICTIB i a 2 reunions de Junta. Assistència a les trobades del
projecte de Paisatges Culturals a Grècia (febrer) i Portugal (març) i virtual (desembre). Participació
en iniciativa internacional Rooted Everyday. Reunió Balears Verd. Participació 3 reunions del Foro de
Custòdia. Reunió amb el conseller de Medi Ambient en representació de la ICTIB. Participació taula
rodona sobre «Agricultura ecològica i producte km.0: perspectives de futur del parc agrari" i al Taller
de custòdia i biodiversitat organitzat per Palma XXI. Participació en la reunió de la Plataforma de
Custòdia de Fundación Biodiversidad. Reunions per idees a Menorca dels fons Next Generation.
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Incidència política: s’han presentat propostes per al Contracte Agrari Reserva de Biosfera (CARB) al
Consell Insular de Menorca.

 MEDI MARÍ  2020 

Control i mitigació dels efectes de la pesca: Consulta d’expedients sancionadors de pesca del 2019 i
reunions amb responsables públics. Difusió pública dels resultats.

Sostenibilitat en l’activitat nàutica: Mesures en favor de les praderies marines: revisió dels textos en
català, castellà, anglès i alemany del conte educatiu «La platja és viva!» per a la seva edició (35.000
exemplars)  per  part  de  la  Conselleria  de  Medi  Ambient.  Presentació  d’al·legacions  al  projecte
d'ampliació del dic de Son Blanc amb 4 ducs d’Alba i reunió amb el Director General de Ports. Petició
d'estudis de valors naturals com a sistema de monitoratge dels ports. Reunió amb la Conselleria en
relació a l'estudi de capacitat nàutica de Menorca.

Problemàtica dels residus a la mar: 

→ Sensibilització de la població: Recerca de documentals que mostrin la problemàtica dels residus
al mar.   6 projeccions del documental «Out of plastic», xerrada i sorteig de 17 lots de productes
alternatius al plàstic d’un sol ús entre les persones assistents. A l’Hotel Artiem Carlos III des Castell,
a la terrassa del claustre del Carme, a la sala Multifuncional des Mercadal, al local de l’ACR des
Migjorn Gran, al local de Cas Vesins de Ferreries i a la sala Albert Camús de Sant Lluís. 

→ Reducció de bosses de plàstic a comerços: distribució d’un segon lot de 10.500 bosses a tots els
municipis  de  Menorca.  Resultats:  41  comerços  contactats,  27.000  bosses  repartides,  19
reconeixements entregats a comerços que no empren bosses de plàstic per la fruita i verdura.  

→  Seguiment dels abocaments a la mar de dues EDARs: anàlisi dels resultats de les aigües de
sortida de les EDARs de Ferreries i Alaior; seguiment durant els pròxims anys per veure si les aigües
abocades per les EDARS compleixen amb els límits permesos (sobretot nitrats i fosfats). A més, hem
demanat  als  ajuntaments  de  Ferreries  i  Alaior  els  resultats  de  les  analítiques  de  l'aigua  de
clavegueram  (estan  obligats  a  fer-les  per  detectar  possibles  vessaments  de  metalls  pesants  al
sistema públic). 

→ Reducció de vaixelles de plàstic d’un sol ús: signatura de 4 convenis amb centres educatius de
tota l’illa. En total 25 centres adherits al #compromís2020.

→ Programa d’adopció de trams de litoral: posada en marxa, el 15 de setembre, del programa i
rebuda  d’una  allau  de  correus  electrònics  i  telefonades  interessant-se  pel  programa.  Molt  bona
resposta social. Replanteig del funcionament i la logística. Coordinació dels 94 grups -unes 1600
participants- i 105 zones adoptades. Creació d’una secció específica al web. 

Elaboració  d’un  mapa
detallat  dels  trams
adoptats.  Coordinació
obtenció  de  materials
(sacs, guants, bàscules...)
per  abastir  als  grups.  6
sessions de formació (as
Mercadal,  a  Ciutadella,
dues  a  Maó  i  dues  en
línia)  amb  representants
dels grups per explicar els
objectius  del  programa  i
els  documents  que  es
brinden. 
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Àrees Marines Protegides: Àrea Marina Protegida del Parc Natural  de s’Albufera des Grau, s’ha
analitzat i presentat suggeriments a la nova proposta de Pla gestió natura 2000 de la costa est de
Menorca i Pla rector d’ús i gestió. Escrit a DG de Biodiversitat per posar de manifest l’estudi de
peixos vulnerables a la pesca a l’àrea marina del Parc natural i per emfatitzar les nostres propostes
al PRUG. Consulta i estudi dels darrers estudis de seguiments de les poblacions de peixos de la
reserva marina del nord i elaboració document de propostes per remetre a la Comissió de Seguiment
de les Reserves Marines. Presentació d’observacions a la proposta del Pla de Gestió de la Xarxa
Natura 2000 “Illa de l’Aire”. 

Educació ambiental en favor de la mar: S’ha realitzat una xerrada sobre la Posidònia al CEIP Pintor
Torrent de Ciutadella. El feedback de l’activitat per part de l’escola va ser molt positiu.

Aliança  Menorca  sense  Plàstics: constitució  de  l’Aliança  (setembre)  entre  5  entitats  (OBSAM,
Menorca Preservation Fund, LEADER Pesca, Per la Mar Viva i GOB Menorca); contractació -per part
de l’Aliança- d’una persona per fer un seguiment de les actuacions que s’estan fent a l’illa en aquesta
matèria i amb l’objectiu principal de fer un acompanyament a totes aquelles empreses de Menorca
que vulguin reduir la seva producció de residus plàstics. 

Medi Marí a la web del GOB: nova secció de medi marí al web del GOB on es pot consultar quines
són les línies de treball; llistats de comerços on es poden comprar vaixelles biodegradables d’un sol
ús o botigues que no empren bosses de plàstic  per  la  fruita  i  la  verdura i,  també, el  programa
d’adopció de trams de litoral. 

Tortugues marines: en col·laboració amb el Centre de Recuperació, assessorament i participació en
la relocalització i monitoratge de la posta d’ous de tortuga marina així com en l’organització dels
grups de voluntaris que han custodiat el tancat i la sortida de les tortugues fins a l’exhumació del niu i
visita al centre on tenen la majoria de les tortugues que van néixer a Sa Mesquida i les recuperades
al Pilar.

Medi Marí 20-21: recerca de noves idees d'actuacions de cara al proper curs. Confirmació de l’ajut
del  programa  Leader.  Presentació  projecte  ajuts  BeMed  conjuntament  amb  el  GOB  Mallorca.
Elaboració, juntament amb el Leader Pesca, d’un programa de mesures i actuacions que incentivi a
aquells pescadors que opten per una pesca més sostenible. 

 ALTRES INICIATIVES

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.  El  programa queda aturat  per  la
pandèmia durant tres mesos i després ha quedat condicionat en el nombre de participants. S'han fet
8 excursions amb la participació de 660 persones a diferents indrets (Cova des Coloms, Roques
Llises i na Comerma de sa Garita, Talatí, Torre den Galmés, Illa del Rei, Binicodrell i Santa Mònica,
Biniparratxet i Binixíquer).

 Grup de Botànica  

4 reunions del grup  

2     excursions públiques   per anar a veure plantes amb un total de 75 persones assistents.

Inventaris botànics de Son Felip i Alforinet, finques amb acord de custòdia. 6 Jornades de camp.

 Fòrum Ets Menorca 

Participació a 8 reunions de Junta i 1 Assemblea. 
Col·laboració en l’organització de les activitats del Fòrum, com a membres de junta (formacions, Fira
d’Entitats...)
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QUEDA MOLT PER FER QUEDA MOLT PER FER 
COMPTAM AMB TUCOMPTAM AMB TU

FES-TE SOCIFES-TE SOCI
www.gobmenorca.com

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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