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POLÍTICA AMBIENTAL
Ordenació territorial: Recollida de signatures ILP fins 15 de gener i presentació de les més de 16000
signatures a nivell d'illes davant el Parlament. 3 xerrades informatives a Ciutadella, Ferreries i Maó.
Avaluació de la Norma Territorial Transitòria. Assistència a les reunions de la Comissió tècnica
assessora d'urbanisme del Consell Insular. Replec, sistematització i treball en xarxa de propostes
urgents de modificació legislació territorial a nivell de Balears. Reunions amb els grups
parlamentaris de Menorca i representants del Govern, per presentació propostes modificació.
Carreteres: 11 Reunions del grup de treball per fer un seguiment del procés i anar definit noves
accions en la campanya SOS Menorca. Participació 4 programes de televisió, 3 programes de ràdio
a nivell estatal i 1 roda de premsa a Barcelona. Assistència a 2 Plens del Consell Insular.
Participació en la Rua de Carnaval de Maó i d'Alaior amb comparses. Participació Caminada per la
Carretera. 3 reunions i 1 acte públic amb la Plataforma de Ciutadans. Manifest per a una
reconversió de la carretera general de Menorca més recollida de signatures via internet. Diversos
contactes amb representants del Consell Insular. 2 tallers sobre la carretera general a Alaior. Reunió
amb el nou equip de govern del Cim sobre els diferents trams. Reunions amb tècnics i experts per
plantejar alternatives als punts conflictius de cara al nou projecte de la carretera. Seguiment dels
passos de fauna a la carretera de Torralba.
Prospeccions petrolieres: 1 reunió amb grup col·lectiu de
gent preocupada pel tema i vàries gestions amb Aliança
Mar Blava. Assistència al Ple de l'Ajuntament de Maó, 1
reunió amb entitats i responsables del Cim.
Aigua: 2 Reunions amb responsables del Consell per
parlar de la problemàtica de l'aigua. Execució projecte
Leader de 3 filtres verds i 3 aljubs amb visites públiques.
2 reunions amb tècnics del Consell Insular per a un
projecte Life d'Aigua.
Energia: Presentació d'al·legacions a la modificació del PDS d'Energia. Participació en l'Assemblea
SOM Energia via skype. Reunió amb el nou Director General d'Energia del Govern Balear. 3
reunions preparació accions pel clima, davant la cimera de Paris. Xerrades sobre el Canvi climàtic a
Sant Lluís i Maó, organitzades conjuntament amb d'altres entitats. Marxa pel clima, amb la
participació de més de 500 persones amb visita al parc solar de Son Salomó. Participació a la taula
rodona sobre energies alternatives a Ciutadella. Elaboració de document de criteris per renovables
en rústic a Menorca.
Caça: 1 reunió amb els tècnics i assistència al Consell de Caça.
Abocador de Milà: Consulta de l'expedient d'ampliació de l'abocador de Milà i nota de premsa.
43 escrits i/o al·legacions: Al·legacions Projecte i Estudi d'Impacte Ambiental per a la construcció
d'un bouer per a bestiar boví i equí a Ciutadella. Sol·licitam al Consorci de Disciplina Urbanística
poder veure els criteris d'inspecció establerts i aprovats per la Junta del Consorci i demanar-ne
còpies. Sol·licitam al departament de Territori del Cim poder consultar expedient NTT i demanar-ne
còpies. Feim arribar consideracions per proves de trial al Consell i a l'Ajuntament de Ferreries.
Sol·licitam a l'Ajuntament de Ciutadella poder consultar expedients urbanístics. Avisam al Consorci
de Disciplina de moviment de maquinària a Alaior. Sol·licitam als departaments de Territori i de
mobilitat del Cim còpia de documents de l'expedient del Vial Cós Nou. Escrit al Consorci de
disciplina urbanística per a verificar la legalitat del vial del Cós Nou. Suggeriments davant el
Ministeri per l'expedient de prospeccions petrolíferes de Seabird. Al·legacions davant Autoritat
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Portuària proposta delimitació espais i usos portuaris. Al·legacions davant la Comissió Balear de
medi Ambient al projecte i EIA Parc eòlic s'Era Vella de Ciutadella. Recurs Reposició ampliació
abocament aigües de refrigeració central tèrmica. Sol·licitam al Departament de Territori del Consell
poder consultar l'expedient del parc solar a Son Salomó. Escrit a l'Ajuntament de Ciutadella
informant sobre problemes de qualitat de l'aigua a Cala Blanca. Escrits al Parc Natural de l'Albufera
des Grau informant d'activitats a l'Illa den Colom. Escrit a Capitania Marítima i a Autoritat Portuària
informant de presència de combustible a la zona de Cala Figuera, al port de Maó. Escrit a Autoritat
Portuària per gestió dels residus del tacó desmuntat a l'estació marítima de Maó. Escrit al Govern
Balear per projecte ampliació amarraments Addaia. Escrit al departament de Costes sobre la
intervenció damunt les dunes de Son Saura nord. Escrit a l'Ajuntament de Ciutadella sol·licitam de
revisió acte certificació, denegació llicència a obra il·legal. Al·legacions projecte i EIA
acondicionament finca Binigarba davant la Comissió Balear de Medi Ambient del Govern Balear.
Denúncia davant els Agents de Medi Ambient del Govern Balear i el departament de medi ambient
del Consell per un falcó ferit d'escopeta. Escrit a Recursos Hídrics del GB amb reflexions requisits
nous habitatges zones sense clavegueram. Al·legacions al Consell Insular, Territori, per la declaració
Interès General planta tractament Biniaiet. Carta a l'Ajuntament de Maó informant repunt
abocaments restes obra Forma Nou. Carta als Agents Medi Ambient del Govern Balear que hem
observat creació magatzem de barques, zona sa Colàrsega port Maó. Presentació propostes
continguts revisió PTI al Consell Insular. Al·legacions al projecte i EIA parc eòlic Son Salomó
davant la Comissió Balear de Medi Ambient del GB. Informam al Consorci de Disciplina
Urbanística del Cime de l'aparició nou volum a Sant Climent.
Reunions diverses i altres: Consell Rector de l'Associació Leader Illa de Menorca. Associació de
Veïns des Murtar (pista esportiva i moll). Ajuntament de Maó, presentació Mô Ciutat. Cim sobre
temes d'ordenació del territori. PGOU de Ciutadella. Guàrdia Civil del Seprona. Fons de Menorquí
de Cooperació. 2 reunions amb formacions polítiques propostes programa electoral. Assistència a
les Jornades d'Arquitectura i Paisatge celebrades a La Mola. Participació en taula rodona jornades
sobre Reserva de Biosfera organitzades per la AL21 de Ferreries. Ponència a les jornades
organitzades per la Reserva de la Billetera. Ponència a les jornades sobre petroli organitzades per la
plataforma Menorca diu No. 5 reunions amb diferents persones que les han sol·licitat per comentar
temes relacionats amb el territori i possibles actuacions a realitzar. Assistència a l'acte de clausura
del projecte Life Boscos. Entrevista amb alumnes de Sa Graduada. Assemblea de l'Associació
Leader Illa de Menorca. Col·lectiu de joves Menorquins pel Territori. Ajuntaments de Ferreries, Sant
lluís i Ciutadella. Presidència del Govern Balear. Medi Ambient del Consell Insular. Residents de
Shangri-la. Xarxa Natura 2000, Fundació Girbau. Assistència a la tertúlia organitzada per l'IME
sobre plans estratègics de Menorca. Assistència al Fòrum Paisatge i Art de Menorca. Participació a
jornada sobre Pla Estratègic Port Maó. Reunió amb vesins de s'Altra Banda des port de Maó.
Representants Agenda Local 21 de Sant Lluís per jornades medi ambient. Associació Leader per
custòdia marina. Director General de Pesca. Promotors del Santuari de cavalls. Reunió amb societat
Martí Bella. Nous responsables d'Autoritat Portuària. Consorci de Residus. Assistència a la reunió
del Consell Social de la Reserva de Biosfera. Conselleria de medi ambient del Govern Balear.
Conseller de Cultura del Cime. Participació com a ponents a les Jornades sobre Camí de Cavalls.
Assistència a la trobada celebrada al Cime amb Arcadi Oliveres.
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SOCIS
Balanç: Altes: 35 (28 per la web, 6 en persona, 1 per telèfon). Baixes: 15 (7 per voluntat pròpia, 5
per motius econòmics, 2 majoria d'edat, 1 fora illa). Total socis a 18/12: 1.314. Tramesa i gestions
cobrament quota 2015. Actualitzacions quotes per edat i declaració de donatius. Canvis fiscals a
deduccions per donatius i quotes socis. Remeses de rebuts per nous socis i morosos recuperats.
Comunicació web: 97.810 visites.
Xarxes socials (dades a 16/12/15): 1.793 subscriptors/res a la llista de correu (7.200 comptant
campanya territori). 4.613 m'agrada al Facebook i 4.613 seguidors al Twitter.
Socarrell: edició i distribució de 2 revistes.
Comptabilitat. Tancament dels comptes 2014 i obertura de 2015. Declaracions anuals Hisenda.
Consolidació dels comptes interinsulars. Auditoria interinsular. Assessorament a GOB Eivissa.
Canvis a IVA i retencions IRPF. Tancament comptes interinsulars. Assemblea insular i interinsular
presentació de comptes. Reunió a Mallorca amb auditors per redefinir procés auditoria i millorar-ne
el funcionament. Càlculs d'escandalls, costos i marges Viver. Expedient Agència Tributària
declaracions venda energia solar. Pre-auditoria comptes 2015 i gestions amb Gassó per preparar
auditoria comptes. Model 583 impost energia produïda. Tancament provisional per a preparació de
pressupostos.
Informàtica: Canvi impressora/copiadora centralitzada. Reparació 2 ordinadors i SAI servidor.
Sistemes petició donatius via Facebook. Sistema recollida signatures + llista de correu + donatius
web carretera. Manteniment i seguiment del Twitter del GOB. Nova web en anglès. Sistema wifi
ocasional al Molí. Instal·lació de fibra òptica a la xarxa del Molí. Modificació compte YoutubeGoogle+ perquè més d'una persona hi pugui publicar. Millores sistema enviament emailings.
Configuració ordinador per funcionament amb VSF, segons conveni signat. Nou apartat a la web
“Recomanats”. Nou sistema de control d'estocs del Viver per Internet. Sistema de control de
voluntaris que tenen polls a la base de dades del CRFS. Sistema de compartició d'informació des
Viver entre els treballadors implicats (estocs, documentació...). Inici preparació nova base de dades
de donacions per adaptar-nos a canvis legislatius. Recerca sistemes crowdfunding. Botó a la web per
fer donatiu instantani a cada notícia. Dropbox i compartició d'informació Viver. Publicació notícies
traduïdes per una voluntària a la web en anglès. Anàlisi evolució visites web i audiència internet.
Presentació a JD sobre la comunicació electrònica al GOB i possibles millores. Sistema de
seguiment de visites a la web. Suport a Fòrum ETS pàgina web. Enquesta anual per la web. Llista
de correu en anglès: posada en marxa en fase de proves.
Programa setmanal de ràdio a Onda Cero, els dimarts, excepte l'agost que descansam.
71 Reunions internes: 8 Junta
Directiva, 46 Comissió
Executiva, 6 Organització
Interna, 7 Comissió Permanent.
2 Assemblees insulars.
1 Assemblea Interinsular.
1 Junta Directiva Interinsular.
Festa anual del GOB:
celebració de la Festa el 17
de maig a Biniparratx amb la
participació d'unes 100
persones.
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Eleccions maig 2015: Elaboració d'un document de Propostes de cara a les eleccions de maig de
2015 i tramesa a les formacions polítiques de l'illa i difusió a través de les xarxes socials del
document. 4 reunions amb formacions polítiques.
Llei Mordassa signatura del Manifest conjunt amb d'altres entitats de l'illa i convocatòria
concentració celebrada a Maó.
VOLUNTARIAT
388 voluntaris/voluntàries amb acord de voluntariat. En total unes 4.700 hores de feina fetes pel
voluntariat.
Projecte voluntariat europeu: Incorporació el 2 de febrer de la
voluntària europea al GOB, realitzant tasques al Viver, Centre de
Recuperació, dinamització del facebook i la pàgina web del
GOB, entre d'altres. En total ha destinat unes 900 hores de feina.
24 reunions de coordinació amb la voluntària europea. 1 jornada
lúdica de coneixement de la nova voluntària europea i del seu
país amb voluntaris i personal delGOB, voluntaris europeus
d'altres entitats de Menorca. 1 trobada amb els voluntaris
europeus del Molí de Baix de Sant Lluís (19/02/2015).
Participació seminari d'avaluació intermitja de Voluntariat
Europeu (a Mollina, Màlaga). Hi ha participat la voluntària
europea i el coordinador de voluntariat. Participació en el curs
internacional de Tutors de Voluntariat Europeu realitzat a
Menorca amb la participació de més de 15 entitats de tot Europa.
1 reunió amb tècnics de la Direcció General de Joventut del
CAIB en referència als projectes de Voluntariat Europeu.
Participació en la Mostra d'Entitats de Voluntariat Europeu
(Sant Lluís, 17 Setembre). Presentació 2 nous projectes de
voluntariat europeu per a acollir a 2 voluntaris més el proper
febrer 2016. Procés de selecció dels voluntaris europeus 2016/2017 (2 voluntaris escollits per
integrar-se durant un any a l'entitat).
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).
Article mensual a la revista Sa Roqueta, per part d'una voluntària.
Participació 2 actes: Taula rodona organitzada per l'Ateneu de Maó sobre voluntariat (13/03/2015) i
a les Segones jornades de voluntariat de la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears
(14/03/2015), en el dos coses hi assisteix el Coordinador de Voluntariat.
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. S'han pogut veure les exposicions Camí de Cavalls i
Bolets, a més de visitar la torre i la botiga i, també, és un punt de recollida d'animals silvestres ferits.
Visites: més de 900 persones han visitat el Molí del Rei, a més de les persones assistents als diferents
actes organitzats.
Camí des Castell, 53 07702 Maó Tel. 971350762
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Claustre del Carme: atenció al públic de la botiga de dilluns
a dissabtes de 10:00 a 13:00 h gràcies al voluntariat. En total,
9/10 persones s'han ocupat d'obrir la botiga, destinant un
total de 1.050 hores voluntàries. Ampliació nous productes i
noves publicacions, nova camiseta La Menorca que estimam
amb un dibuix de Bartomeu Sánchez i nous títols relacionats
amb l'horta. Coordinació i seguiment d'estocs. Feines de
manteniment de la parada. Assistència a l'Assemblea anual
de l'Associació del Claustre.
5 Fires i Mercats, 17 dies: Participació a la Fira de Medi
Ambient a Maó, al llarg de dos dies vam ser presentats al
carrer. Participació a la Fira del Llibre a Maó, al llarg de dos
dies i mig vam ser presentats al carrer. Participació del
Mercat de Nit des Mercadal, a partir del dijous 2 de juliol de
17:30 a 23:30 h, tots els dijous de juliol i agost de 17:30 a
23:30 h. Durant l'agost 2 voluntàries s'encarreguen d'atendre
la parada. Participació Fira d'Agricultura ecològica,
celebrada a Maó. Participació a la Fira de Nadal de Maó,
durant 2 dies.
Cessió sala i/o espai: Cada dijous al Banc del temps, a més de a SOM Energia, al Fòrum Ets, al
Moviment Moneda Social, a Amnistia Internacional, a l'Obra Cultural de Menorca, Colonya Caixa
Pollença i Cercle Micològic de Menorca
Premi Pere Prats de Medi Ambient: definir candidatures i membres del jurat, celebració reunió del
Jurat per a deliberar el 7 de novembre. Acte d'entrega del premi a la guardonada, Elisa de Olives
Lluc, el 14 de novembre.
EDUCACIÓ AMBIENTAL
Oferta Educativa, curs 2014/2015 -gener/juny-: 77 activitats realitzades (Anam a la Platja,
Animalets, El repte de l'aigua a Menorca, L'hospital d'animals 1 i L'hospital d'animals 2, Les Plantes
Endèmiques de Menorca, Na Mordala Escoleta i Infantil i Parc Rubió i Tudurí) amb la participació
de 1.925 alumnes. 1 activitat de col·laboració amb el projecte Els Límits del Creixement
d'Entrepobles.
Oferta educativa 2015/2016 -setembre/desembre-;
preparació oferta amb 14 tallers. La novetat
d'enguany és la visita de finques amb acord de
Custòdia per a Secundària. 60 activitats realitzades
(tallers de Na Mordala i de Boletets, dirigits a públic
infantil, de 2 a 5 anys, d'Aigua, d'Energia,
d'Animalets, Visitam un Lloc, l'Hospital d'Animals i
Parc Rubió i Tudurí) amb un total aproximat de 1.450
alumnes.
1 curs de formació sobre Geologia de Menorca amb
la participació de 30 persones.
1 excursió a una finca de custòdia (Binibeca Nou) amb 50 alumnes de 4rt d'ESO de Catalunya.
Participació en el Consell d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Maó (09/03/2015).
Camí des Castell, 53 07702 Maó Tel. 971350762
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Adhesió al Pacte per a l'Educació.
Cessió temporal de l'exposició sobre el Camí de Cavalls a l'escola de Sant Climent.
4 acords de col·laboració amb: l'Ajuntament de Maó, Aj. d'Alaior, Sa Nostra i la Direcció General
d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, per la subvenció d'activitats educatives a
escoles.
2 visites guiades a les zones humides de Cala en Porter i Son Bou, patrocinades per l'Ajuntament
d'Alaior i amb la participació de 30 persones.
1 xerrada d'aigua dins del programa “Ara que tenc temps” per a la gent gran, a Ciutadella, amb el
suport de l'Ajuntament.
2 sortides d'A peu per Menorca: 1 per a visitar un aljub recuperat amb la participació de 120
persones. 1 caminada pel nord de l'illa per conèixer les primeres roques de l'illa amb la participació
de 150 persones.
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA
Assistència fauna: S'han atès 324 animals, dels quals 93 són
rapinyaires. (2 mussol reial, 2 arpella d'aigua, 1 soter, 3 milà, 2
falcó, 8 òliba, 42 mussols, 1 soter, 1 falcó torter, 1 falcó i 23
xòric).
Tortugues de terra: s'han recollit també 581 tortugues de terra
provinents de captivitat. Dins el mes de juliol es van enviar més
de 200 tortugues al Centre de Rèptils i Amfibis de Catalunya,
dies més tard, van ser alliberades al Parc Natural del Montseny.
51 Jornades de feina: amb voluntariat al Centre de Recuperació de Fauna silvestre, unes 675 hores
de feina feta pel voluntariat, amb una mitjana de 5 voluntaris.
16 Accions i formació amb el voluntariat: 1 jornada de formació al voluntaris del centre de
recuperació sobre maneig de fauna silvestre i cria de polls orfes (5 hores durada) amb un total de 6
voluntaris del centre. 1 jornada de feina amb els Escoltes de Sant Antoni Maria Claret, amb la
participació de 15 joves (25/04/2015). 1 jornada de feina específica per a la rehabilitació de la gàbia
de vol amb la participació de 4 voluntaris (17/04/2015). 1 sortida per anar a veure ocells amb els
voluntaris del centre, amb la participació de 5 voluntaris del centre (17/05/2015). 1 sortida per
amollar tortugues juvenils a una finca de custòdia agrària amb la participació de 5 voluntaris
(20/05/2015). 1 visita d'un grup de l'Orfeó Maonès (01/05/15) amb la participació de més de 40
persones. 2 jornades d'alliberament d'animals recuperats al centre amb voluntaris: un eriçó i un
mussol i xòric. 1 sortida per amollar tortugues juvenils i amollar un mussol reial criat al centre amb
voluntaris (01/07/2015). 1 sortida per amollar una gavina corsa de 24 anys recuperada. 1 Amollada
anual de cries de mussol del programa d'adopció de polls orfes a dalt del Toro (amollats 11 polls de
mussol més 1 poll de mussol reial), amb la participació dels voluntaris de cria i del Centre. 1 sortida
a Cala Morell per a amollar calàpets criats al Centre i conèixer les baldritges. 1 sortida per amollar
una tortuga marina. 1 sortida per amollar un sibil·lí recuperat al centre. 1 sortida a Son Saura del
Sud per amollar un agró roig recuperat al centre. 1 dinar en motiu del comiat de Tuuliki Kopel
(voluntària europea).
Personal: dedicació d'un dia fixe per setmana d'una persona de l'oficina de Maó per a realitzar la
seva jornada laboral al Centre de Recuperació.
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Finançament: A 16/12 s'han apadrinat 490 m2 dels 600 totals a apadrinar (300 m2 públics, 142 m2
privats i 49 m2 particulars).
1 escrit al departament de Medi Natural del Govern Balear expressant oposició a la introducció
Fotja banyuda i demanam veure expedient. Denúncia al SEPRONA, Agents de Medi Ambient i
Consell Insular de l'ingrés d'un falcó tirotejat..
Obertura al públic: l'1 de juliol obrim les instal·lacions, de dilluns a dissabtes de 17:30 a posta de
sol. Contractació d'una persona per atendre les visites. 1 festa d'obertura al públic de les
instal·lacions amb 4 voluntaris, amb activitats per a infants i adults. (2/7/15). Edició flyers de
difusió. Elaboració cartell publicitat. Balanç final de visites: 1.229 persones.
8 Activitats: per a famílies al Centre de Recuperació durant l'horari d'atenció al públic de les visites,
mesos de juliol i agost.
Difusió: 2 vídeos sobre animals recuperats i 1 vídeo per animar a la gent a regalar un apadrinament
per les festes, fets per una voluntària.
Facebook del Centre de Recuperació, 781 m'agrada.
ES VIVER
Atenció al públic i venda de plantes. Obert els divendres i dissabtes matí, han passat 1.540
persones.
Voluntariat. 8 persones, amb dedicació desigual, han destinat unes 1.250 hores.
Personal: dedicació d'una persona de l'oficina de
Maó per a realitzar tasques d'ajudant al Viver, durant
55 jornades i dedicació de 54 hores a regar. 11
dissabtes s'ha obert al públic només amb voluntariat.
Contractació d'un ajudant 21 h/setmana a partir del
mes de febrer i, partir de l'1 de juny, canvi del
responsable, passam a tenir només 1 persona
contractada.
4 Tallers al viver sobre empelts amb la participació
de més de 34 persones, un dissabte al matí; sobre
plantes medicinals, com fer esqueixos i com fer
compost amb la participació d'unes 25 persones per
taller, en dissabte al matí. Presentació del Programa
de Tallers i activitats, un dissabte matí al mes a Caixa
Colonya.
Parc Rubió i Tudurí: Execució de feines de poda i retirada d'arbres morts i venda de planta nova per
a sembrar al Parc. Preparació de propostes de cara a 2015. Neteja de la bassa del Parc Rubió.
Proposta de cara al 2016 feines de manteniment del Parc Rubió i Tudurí de Maó. Feines de poda i
repoblació de plantes al Parc Rubió i Tudurí
Jardins: 10 feines de manteniments habituals concertats amb particulars i realització de 25 feines
extres que ens han demanat els particulars als quals els feim el manteniment. 3 nous jardins, 1 d'ells
d'uns 1.500 m2 obra nova, disseny i execució. Sembrada de planta a la bassa des Freginal. 3
Jornades de feina al Centre de Medi Ambient de Son Bou. Feina de poda d'un pi as Castell.
Presentació pressupost possible nou manteniment. Visita a tres particulars per a assessorament
Camí des Castell, 53 07702 Maó Tel. 971350762
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tècnic. Realització de varis pressupostos per a feines, dos han estat acceptats. Les feines es
realitzaran entre finals del 2015 i principis del 2016.
Sa Creueta i Es Paner: feines de manteniment des dos espais gestionats pel Viver. Sa Creueta com a
banc de llavors i Es Paner com a mostra de varietats de figueres.
Filtres verds: a particulars. 3 d'ells en el marc de campanya de promoció promoguda pel Leader. A
més, d'una xerrada presentació as Castell. D'altra banda, promogut per l'Ajuntament de Maó, 1 acte
de presentació als vesins de Serra Morena, visita in situ al un filtre en funcionament i presentació de
7 pressupostos, pendents d'execució. Visita i presentació d'un pressupost per a un hotel rural. 2
Reunions amb els juntaments de Ciutadella i Es Castell. 3 visites i assessorament a particulars (Sant
Climent, Sa Mesquida i Ciutadella), previstos per a 2016. I feines de manteniment d'un filtre verd.
Instal·lacions pròpies del viver: feines habituals de manteniment. Millora de la instal·lació d'aigua:
substitució de la bomba per omplir els dipòsits i millora de l'eficiència del reg automàtic. Instal·lació
d'un comptador de llum. Instal·lació d'un indicador d'accés a Es Viver. S'ha començat a produir
compost a partir de les restes orgàniques procedents del viver i d'altres serveis exteriors.
Revista Útil: col·laboracions mensual article sobre flors de Menorca al llarg de tot l'any, excepte
l'agost.
Facebook, compta amb 422 m'agrada.
CUSTÒDIA AGRARIA
27 acords signats, sumen 2.020,78 hectàrees, representen el 5,12% de la superfície agrària de
Menorca.
VIII Seminari Agricultura i Medi Ambient (Maó 31/01, Es Mercadal 7/02 i Ciutadella 21/02). Van
participar un total de 78 persones a les diferents jornades. I preparació del IX Seminari del 2016.
Jornada de Dones Pageses: es va realitzar el 10 d'octubre as Capell de Ferro, amb 20 participants.
3 Jornades de voluntariat a Son Tarí Nou (12/04/15) amb la participació de 10 voluntaris/es; a
Mongofra Nou (13/09/15) amb més de 50 persones i a Son Tarí Nou (25/10/15), on participaren 12
voluntaris/es
Horts de Temps: signatura d'un nou acord d'hort de temps a
Algendaret Nou.
Grup de treball: reunió del grup (05/10/15).
10 Actes de promoció productes: sorteig d'un lot de carn a la festa
del GOB (17/05/15). Festa de Medi Ambient de Maó (5, 6 i 7 de
juny): productes de custòdia a la parada, pinxos de custòdia a la
cafeteria de s'Alcázar i visita a Algendaret Nou per a conèixer la
gestió agrària i el filtre verd. Tastet de fruita a l'AgroMaó
(21/06/15). Participació a la fira Agricultura Ecològica a Maó
(12/09/15). Participació a la fira d'Artesania i Alimentació de
Ferreries (19 i 20 de setembre). Participació a la fira d'Agricultura
Ecològica de Ciutadella (03/10/15). Tastet de productes de custòdia a l'acte d'entrega del Premi Pere
Prats (14/11/15). Reunió amb la consellera de projecció econòmica i el director insular per parlar de
la promoció de productes. Participació a la Fira de Nadal de Maó (04-05/12/15).
Actuacions: retirada de ferralla a dues finques, integració paisatgística d'un dipòsit a La Marcona i
d'un galliner a Son Tarí Nou i ambientalització d'un abeurador a Son Tarí Nou (nov 2015).
Camí des Castell, 53 07702 Maó Tel. 971350762
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12 actes d'interès: participació en el seguiment del projecte Leader de l'associació Fra Roger
(18/02/15). Presentació del Mercat Social a les finques amb acord de custòdia (Es Mercadal 17/03).
Visita a La Marcona amb Odile Rodríguez de la Fuente (26/03/15). Participació al debat sobre
agricultura ecològica a Ciutadella (30/04/15). Presentació del curs d'Agricultura Regenerativa a les
finques amb acord de custòdia as Mercadal (4/05/15). Participació als Diàlegs a Mongofra sobre
gastronomia i producte de Menorca, organitzat per l'associació Fra Roger, i adhesió a la Declaració
de Mongofra (13/06/15). Reunió amb Rolando Mena (Ometepe, Nicaragua) per explicar-li el
projecte de custòdia agrària (10/09/15). Reunió amb Maite Salord i Javier Ares, juntament amb
APAEM (11/11/12). Presentació del llibre “L'hort del segon origen” (20/11/15). Visita a Algendaret
Nou amb Arcadi Oliveres (25/11/15). Reunió amb el Director General d'Agricultura del Govern
Balear per explicar-li el projecte de custòdia agrària (26/11)
10 Activitats Educació Ambiental: Visitam un lloc a la finca d'Algendaret Nou (gener i febrer 2015).
Visita a Binibeca Nou amb un grup d'un institut de Catalunya (05/06/15)
Preparació 3 projectes: presentació d'un projecte a la convocatòria de Playas y Voluntariado de la
Fundación Biodiversidad. Preparació de la proposta del Life: visites a les finques on es plantegen
actuacions. Presentat projecte a caça per a recuperar un aljub i ambientalitzar-lo.
Coordinació altres xarxes: assistència a l'Assemblea de la ICTIB i reunió amb la XCT: preparació i
seguiment projecte Life de custòdia. Participació en el projecte Tejiendo Redes, amb l'intercanvi de
Ciro Pascual a Menorca (del 16 al 22 de febrer). Es varen visitar les finques Hort de Matadones, La
Concepció, Llumena d'en Sebastià, La Marcona, Es Tudons i el mercat agrari AgroMaó. 2 reunions
Foro de Custòdia (18/11 i 16/12) i 1 reunió ICTIB (26/11). Participació reunió de la Plataforma de
Custodia a nivell estatal i reunió amb Fundació Biodiversitat. Reunió amb XCT per projecte Life de
custòdia.
Xerrades fora de l'illa: explicació del projecte de custòdia agrària a les Jornades de Capacitació
d'entitats de custòdia del territori a Mallorca (26/02/15) i a Sagunt, València (28/02/15). presentació
del projecte de custòdia agrària a La Palma (04/11/15).
Visites Turístiques: realitzada una visita a Algendaret Nou (06/07/15). Reunió amb responsables de
Viajes Magon per estudiar possibilitats de col·laboració i promoció de les visites.
Premsa: article a l'apartat El Económico sobre el projecte de custòdia agrària i les visites turístiques
a finques (http://ultimahora.es/noticias/economico/2015/06/19/154673/paisaje-alimenta.html).
CAMPANYES I PROJECTES
ENERGIA
Campanya ACS Solar: Enguany no s'ha fet cap instal·lació.
CONSORCI MESTRAL GOB
Bon profit!: 1 ponència en el marc del Seminari d'Agricultura i Medi Ambient (21/02/2015). S'ha
moderat una taula rodona sobre «Alimentació i Educació» organitzada per l'associació Fra Roger al
Cercle Artístic de Ciutadella (30/01/2015). 3 presentacions a centres educatius de Menorca (La Salle
Maó, Sant Josep i Mare de Déu del Carme) del nou projecte que va del 29/01/15 al 29/01/16. 1
jornada en família sobre Educació i Alimentació Sostenible en el marc del projecte amb l'Associació
Fra Roger al CEIP Margalida Florit amb la participació de 50 persones (28/03/2015). 1 taller de
Camí des Castell, 53 07702 Maó Tel. 971350762
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cuina en família sostenible en el marc del projecte al CEIP Sant Lluís, amb 12 famílies de les
escoles de Sant Lluís (08/05/2015). 1 excursió amb 80 alumnes de 5è de primària del CEIP Sant
Lluís per visitar una finca de custòdia agrària, s'Hort de Matadones, projecte finançat per la Direcció
General de Cooperació. Col·laboració amb la Fira d'Agricultura Ecològica donant suport a la
campanya 25 grams (VSF). 2 Tallers de Cuina en Família amb les escoles de Mare de Déu del
Carme (Maó) i Sa Garriga (Sant Lluís), dins del marc del projecte Bon Profit, amb la participació de
55 persones. 1 curs “Escola i Cuina: Els Menjadors Escolars com a Espais Educatius” per a
cuineres i mestres i professors de diferents centres educatius de Menorca. Amb la presència de Joan
Maria Ribas, gestor d'Ecomenja. 1 xerrada pública “Alimentació als Menús Escolars: Equilibri i
Composició i idees per a fer els Sopars a casa” amb la presència del nutricionista Gabor Smith,
Ecomenja.
6 Maletes Viatgeres: Assistència a l'acte d'entrega d'una beca de
la Fundació Jaume Casademont a Girona per a la realització del
projecte educatiu “La Maleta Viatgera: La cuina de les 3 S:
Saludable, Sostenible i Saborosa” (12/06/2015). Elaboració
material educatiu, una maleta viatgera sobre cuina, alimentació i
sostenibilitat i s'ha repartit en 6 centres diferents. 3 reunions de
coordinació amb docents del grup de treball de creació de la
Maleta Viatgera.
GRUP DE BOTÀNICA
4 reunions amb el Cercle Micològic de Menorca.

7 reunions del grup.

3 excursió pública, 22/02 per la zona de Punta Prima amb la participació de 16 persones. 03/05 per
un tram de la costa de Fornells amb la participació d'unes 30 persones. I, per la zona de Son Marcer
de Baix amb la participació de 14 persones.
2 reunions del comitè Life Boscos, participació al Seminari organitzat pel Life Boscos i assistència a
l'acte de clausura del projecte Life Boscos.
Carta suport projecte Life Minorque que presenta el departament del medi ambient del Consell
Insular de Menorca
FÒRUM ETS MENORCA
Participació a 6 reunions del grup d'organització. 4 reunions feines de preparació de la jornada
oberta del 3 d'octubre. 2 Actes: 1 jornada oberta del 3 d'octubre. 1 Trobada el 7 de novembre amb la
participació de 30 entitats.
MERCAT SOCIAL
8 reunions de coordinació amb la resta d'associats del mercat. 3 Assemblees interinsular, via skype.
1 Acte de presentació del Mercat Social, as Mercadal (17/03/15).

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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