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“Camí de cavalls,
tu vas fent via...”
A dia d'avui podem dir que la recuperació del Camí de Cavalls és ja
una realitat. Després d'anys de lluites, d'un procés administratiu llarg
i d'una feina d'adequació i senyalització necessaris ja podem gaudir
d'aquest camí que volta Menorca. I ara què?
S'ha obert un debat públic sobre això: ara què? Des d'alguns sectors
es considera que el destí del camí és el gaudi de menorquines i
menorquins i, en tot cas dels visitants que el vulguin fer, obviant que,
de fet, és un producte turístic de primer ordre, sobretot si pensam en
un sector de turisme que no vol només sol i platja. És a partir d'aquí
que comencen a sorgir una sèrie d'interrogants: Quins usos ha de
tenir? Qui l'ha de gestionar i com? Hi ha d'haver serveis? De quin
tipus?... Pensam que en aquest debat hi ha de participar tothom, no
només el sector turístic. No podem oblidar que és gràcies a determinats col·lectius ciutadans que s'ha recuperat aquesta via, i que són els
pagesos els qui d'una manera o d'altra l'han custodiat durant molt de
temps i han fet possible que tinguem un paisatge com el que tenim
quan fem el camí.
Des del GOB pensam que si som raonables es poden fer compatibles
els diferents interessos en joc. Des de fa temps venim defensant un
canvi en el model turístic de Menorca. Avui és inevitable i necessari.
Aquest canvi passa per la diversificació de l'oferta turística i la creació
de producte, més que no pas per generar demanda. El Camí de
Cavalls és, en aquest sentit, un bon producte si es gestiona bé. S'han
de delimitar clarament els seus usos, fer-ne un bon manteniment i
senyalització, i educar els usuaris del camí en els valors naturals, etnològics, agrícoles,etc., que aquest té. Considerant que hi haurà gent
que voldrà fer la volta a l'illa tota seguida, o en amplis trams, potser
s'haurà d'estudiar la possibilitat de posar-hi alguns serveis, com per
exemple alguna zona d'acampada i/o allotjament, que podrien gestionar directament els pagesos de les finques per on passa, de manera que aquests podrien obtenir unes rendes complementàries a les
de la pròpia activitat agrícola. Està clar que tot això s'haurà de parlar
amb tothom.
Si som capaços d'arribar a acords tindrem Camí de Cavalls per molts
anys, tant per gaudir-lo tothom com també com a element clau d'un
turisme respectuós amb el medi ambient. Aquest és el repte.
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Article

NOVES REALITATS AL
CAMÍ DE CAVALLS

El Camí de Cavalls rebrà molts usuaris en els pròxims anys.
El lliure accés al Camí de Cavalls ja és una realitat a tota
l'illa. La ingent tasca duita a terme per la Coordinadora,
sumada a la resposta que han anat donant les institucions públiques, s'ha traduït en un circuit de devers 180
quilòmetres, que es pot fer a peu, en bicicleta o a cavall.
Una sendera d'aquest estil, que dóna la volta a l'illa i que
permet posar la gent en contacte amb paratges
d'espectacular bellesa i gran valor ecològic, és evidentment una oferta que no quedarà sostreta a les iniciatives
de promocionar el Camí de Cavalls com a atractiu turístic.
Així ho hem vist a les darreres fires internacional, on
aquesta via de passeig, aconseguida per la tenacitat
d'unes persones que van ser fins i tot perseguides judicialment en temps recents, és ara la carta de presentació
de l'illa per intentar tornar a dinamitzar la decaiguda activitat econòmica del turisme.
Aquesta nova realitat del Camí de Cavalls recorda una
mica la història dels darrers vint-i-cinc anys de les platges
verges. A mitjans dels anys vuitanta, només uns quants
menorquins freqüentaven les platges no urbanitzades de
l'illa. Però d’ençà que es constatà el seu fort atractiu per
als turistes, han passat a ser les més visitades de totes.
Així que més val anar pensant com farem front a diversos
problemes que aniran sorgint, fruit d'aquest canvi que es
preveu en la quantitat i tipologia de gent que usarà el CC.
Un dels temes que ja ha sorgit és el dels serveis que
poden necessitar els usuaris. Perquè hi haurà gent que

vindrà amb la idea de fer la volta a l'illa i demanarà on es
poden muntar tendes (si ja és època de bon temps), o a
quins llocs es pot trobar hostatge (si és temps de fred i
pluges), o si es pot trobar llocs per comprar menjar o
beure...
I és també probable que al turisme de senderisme que
pot atreure el CC s'hi afegeixi, d'aquí a poc temps, tota
una altra sèrie d'ofertes diferenciades que ja s'estan
començant a potenciar, com el ciclisme, l'observació
d'ocells i plantes, etc. La qual cosa farà que, més que mai,
les activitats turístiques estiguin estretament relacionades
amb les activitats agràries, que són les que a Menorca
gestionen quasi tot el territori.
D'aquesta manera, podria ser bo començar a debatre de
quina manera es pot aconseguir que les noves activitats
turístiques puguin significar també efectes positius sobre
la pagesia i no només molèsties. Tenim aquí una oportunitat més per separar el gra de la palla. Per entendre que
no és el mateix el sector agrari extensiu que l'intensiu,
que no té per què ser el mateix la propietat de la terra
que la terra gestionada amb finalitats agràries, que no és
el mateix un ingrés turístic complementari que substituir
l'activitat agrària per la turística.
Hauríem de fer el debat amb transparència, participació i
ganes de diàleg. Abans que la realitat ens passi per
damunt. ■
GOB
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Entrevista

L’ENTREVISTA
Nofre Gonyalons
Nofre Gonyalons Pons ha estat Premi Pere Prats 2009 per
la seva trajectòria perseguint una gestió agrària respectuosa
i sostenible. Juntament amb na Xisca i en Raül gestionen la
finca d’Algendaret Nou, de Maó, que compta amb la
certificació d'agricultura ecològica.
Actualment, en Nofre és el president del Consell Balear de
la Producció Agrària Ecològica i també el president de la
Cooperativa Econura.

Que se sent en ser Premi Pere Prats 2009?
La veritat és que se senten moltes coses, però potser
destacaria sobretot el reconeixement que representa, per
part de molta gent, a una manera de entendre l'agricultura
no sempre ben entesa, sobretot en els inicis. Per altra
banda, també és una responsabilitat de cara al futur.
Explica’ns els inicis de l´agricultura ecològica a Menorca...
Pel que conec l'agricultura ecològica de manera oficial, és
a dir certificada pel Consell Regulador d'Agricultura
Ecològica (amb seu a Madrid), a Menorca només hi havia
un productor d’horta a principis dels anys 90. Va ser quan
es va transferir a les Comunitats autòctones la certificació
(CBPAE) quan realment es va produir un increment en el
nombre de productors i finques.

Algendaret Nou és un exemple que la reconversió és possible.
Des que vaig conèixer, a través d’una revista especialitzada, aquest model d'agricultura a principis dels anys 80
vaig tenir clar quin era el camí. El problema era com aplicar aquells principis, amb tots els canvis que això significava per a una finca que en aquells moments es dedicava a produir llet i formatge d'una manera més o menys
intensiva. Però vaig anar fent proves i preparant el terreny
fins que vam donar la passa definitiva l’any 1998. La
decisió va venir facilitada pel fet que en l'agricultura convencional els costos de producció cada vegada eren més
grossos i els preus de venda més petits.
4

També treballeu en la recuperació de varietats locals i bestiar de races autòctones...
En l'agricultura ecològica un dels objectius és la recuperació i ús de les races autòctones i les varietats locals, ja que
estan més adaptades i tenen menys necessitats que les
varietats i races de fora. El menor rendiment que en
alguns casos es pot donar ve compensat per un menor
cost de producció. A més, en ser uns productes diferenciats també es poden vendre millor.

En la seva tasca de pagès contribueix al manteniment del paisatge. Creu que la societat n’és
conscient d’això? Contribueix la custodia del
territori a difondre aquesta idea ?
Està clar que els pagesos amb la nostra activitat podem
influir de manera positiva o negativa en el manteniment
del paisatge i no sempre la societat n'és conscient. En
aquest cas, la custòdia del territori està jugant un paper
important no només per donar-ho a conèixer a la societat, sinó que també ens ajuda als pagesos a donar valor
a unes feines o pràctiques que en el dia a dia moltes
vegades sembla que passin desapercebudes i que, en
canvi, tenen molta importància per a la bona relació
pagès-natura.
Recentment us heu ajuntat uns quants productors ecològics per millorar la comercialització dels vostres productes. Què ens diries
de l´Econura?
Un dels problemes que teníem els productors ecològics
a l’hora de comercialitzar alguns productes era que al

Entrevista

“En l'agricultura ecològica un dels
objectius és la recuperació i ús de
les races autòctones i les varietats
locals, ja que estan més adaptades
i tenen menys necessitats que les
varietats i races de fora”

final acabaven venuts per canals convencionals a causa
de les dificultats per arribar als consumidors.
En aquest context va sortir la necessitat d'ajuntar esforços i muntar la cooperativa. De moment, s’ha obert un
punt de venda per anar fent el rodatge i després, poc a
poc i per diferents mitjans, la intenció és anar arribant a
tots els consumidors que puguin estar interessats en
aquests productes. Això també ens serveix per anar
diversificant la nostra producció, ja que sabem els productes que ens demana el consumidor. Molts productes
que ara es porten de fora es podran sembrar aquí, que
és l’objectiu principal de la cooperativa, la comercialització de producte local.
Mirant cap al futur, com veus el camp de
Menorca?
Jo som optimista ja que, quan es ralla dels problemes
que pateix el camp, crec que seria millor dir els problemes que pateix un model de producció. Hi ha una frase
que diu que “si realment vols canviar els resultats no pots
seguir fent el mateix”. És clar que els canvis sempre són
complicats, però al final s’imposarà el sentit comú i amb
el temps tot anirà millor. ■

“Està clar que els pagesos amb la
nostra activitat podem influir de
manera positiva o negativa en el
manteniment del paisatge i no sempre la societat n'és conscient”
GOB
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EL PTI I ELS TITULARS
INCENDIARIS
En l'ordenació territorial es mouen molts interessos.
I sobretot, és l'àmbit on es mou amb especial rellevància
l'economia especulativa. La que busca guanys ràpids i
fàcils. La que dóna poca feina però acumula molts de
diners en poques mans. La que motiva els principals
casos de corrupció. La que sagna la democràcia...
Per aquests motius, i perquè l'any que ve hi ha eleccions,
no ens ha d'estranyar que ja hagi començat la campanya
anti PTI. Perquè el PTI és precisament l'instrument que
pot permetre (o impedir) noves iniciatives d'especulació
territorial a l'illa de Menorca.
Efectivament, és el Pla Territorial Insular el que ha dit fins
ara que no es poden crear noves zones per urbanitzar a
la costa, perquè fer-ne més significa perdre espais de
gran atractiu i perdre també competitivitat en el món
turístic.
És també el PTI que ha dit que el camp de Menorca ha
de ser preservat pel seu paisatge i destinar-se als usos
agraris, perquè aquesta és una aposta de futur infinitament més intel·ligent que pretendre convertir tot el sòl
rústic en una parcel·lació on fer-hi cases.
Aquestes orientacions, que van sorgir després d'anys
d'analitzar les realitats socials, ambientals i econòmiques
de Menorca, estan en la línia de buscar l'interès general
de la comunitat per damunt dels interessos particulars.
Però, com és de preveure, alguns d'aquests interessos
particulars no hi estan gens d'acord.
I la situació de crisi econòmica ho posa molt fàcil. Basta
dir que a Menorca tenim crisi perquè el PTI impedeix dur

endavant algunes activitats econòmiques. Ja se sap que
actualment les notícies no entren en gaire detalls. Ningú
explicarà que a la resta del món occidental també tenen
crisi sense tenir un Pla Territorial. Ningú dirà que les activitats econòmiques que es veuen dificultades a la nostra
illa són les que pretenen basar-se en l'economia especulativa de noves construccions a la costa o al camp.
Ningú dirà tampoc que l'economia no especulativa no
troba cap fre afegit a Menorca. Ni que l'especulació s'ha
refugiat precisament allà on no arriba el PTI (amb
l'encariment del preu de l'habitatge als nuclis urbans,
amb l'espectacular increment de terreny als polígons
industrials...). I ningú recordarà que els primers anys del
PTI, quan l'economia mundial anava desbocada, a
Menorca també hi anava.
És fàcil, doncs, preveure que continuarem veient titulars
de premsa incendiaris contra el Pla Territorial. Perquè qui
governi al Consell Insular tindrà en la seva mà canviar-lo
i la pressió serà gran. Aquest és i serà l'objectiu principal
de determinats interessos econòmics. Els diners que
poden guanyar bé valen invertir-ne una partida important
en la campanya.
Així que no us estranyi sentir de tant en tant declaracions
que diuen que el PTI “ofega Menorca”. O que alguns
tertulians clamin contra “el proteccionisme excessiu”. Si
fos possible mantenir un debat econòmic en profunditat,
quedaria molt evidenciada la seva manca de fonament. Ja
anam servits de corrupció a Mallorca aquesta legislatura,
com per preparar el terreny també a Menorca. ■

Alguns creixements a la costa, retallats pel PTI, pressionen de moltes maneres.
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ANIMALONs
Baldritxa (Calonectris diomedea)
Això ens demostra que disposa d'una gran adaptació a la vida
marina, a més d’una gran capacitat de vol i planeig aprofitant
vents i corrents d'aire. Les seves extremitats són palmejades
per facilitar la natació.
distribució i biologia:
Viu a l'Atlàntic i al Mediterrani. Acostumen a moure's planejant
arran de les ones en un vol molt característic.
Aquesta au marina forma colònies de cria on s'arrepleguen de
vegades milers d'individus. A Menorca trobam la major concentració d'aquests ocells del Mediterrani occidental a la costa
nord, amb una d'aquestes macro-colònies i altres concentracions més petites localitzades en punts tranquils del litoral.
descripció:
La baldritxa (Calonectris diomedea, -“pardela” en castellà-) és
un ocell semblant a les gavines però que es troba realment
emparentat amb els albatros.
Pot arribar a mesurar 50 cm i té una coloració grisosa en les
parts superiors del seu cos i blanquinosa en les inferiors.
Es tracta d'ocells que es mouen sempre en alta mar i que tan
sols toquen terra ferma per a reproduir-se. A Menorca tenim
dues espècies de baldritja, la grossa i la petita.
Una curiositat de les baldritges és que no necessiten beure
aigua dolça i expulsen els excedents de sal per unes petites
narines situades damunt el seu bec.

alimentació:
S'alimenten de peixos i calamars que capturen gràcies a
un bec fort i ganxut i a una excel·lent capacitat de busseig.
reproducció:
A finals de maig les femelles ponen un únic ou al niu,
freqüentment una cova de difícil accés. Els pollets naixeran el mes de juliol però no deixen el niu fins a finals
d'estiu, quan són abandonats pels pares. Després del primer vol, forçats per la gana, molts d'aquests ocells vaguen
pel Mediterrani o es desplacen cap a les costes de l'àfrica
subtropical o el Mar del Nord. ■

Fotodenúncia
MotoS a la Platja dE Son Saura dEl Sud
Tot i que està prohibida la circulació de vehicles a motor
pel Camí de Cavalls, alguns motoristes n'aprofiten algun
portell per accedir-hi i arribar a platges, boscos i altres
zones naturals. A més de la vigilància de fets com
aquests, cal trobar sistemes que permetin l'entrada i
sortida de cavalls al Camí, però no de motos. ■

Enviau-nos les vostres imatges comentades de qualque agressió contra la natura a
socarrell@gobmenorca.com o als nostres locals.
GOB
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Per la sostenibilitat
del mar i de la terra

El treball de custòdia del GOB impulsa jornades i seminaris com a instrument per provocar la
reflexió sobre sostenibilitat. Projectes innovadors, com la comercialització de races autòctones
en l'àmbit agrari, o la cogestió d'espais marins en l'àmbit pesquer, han estat explicats pels seus
protagonistes en les diverses trobades. Queda demostrat que la conservació del mar i la terra
és compatible amb l'activitat econòmica de pescadors i pagesos.

Bona comercialització dels
productes del camp
El passat mes de febrer va tenir lloc la tercera edició del
Seminari Agricultura i Medi Ambient, emmarcat dins el
projecte de custòdia del territori en l'àmbit agrari.

L'objectiu principal era donar a conèixer diferents experiències i projectes que d'alguna manera compatibilitzen
l'activitat agrària amb la conservació dels valors naturals
més destacats. En aquesta edició, un tema molt tractat ha
estat la necessitat d'una bona comercialització dels productes derivats de les finques per poder tancar el cicle i aconseguir la viabilitat econòmica del sector. Diferenciar els
productes i donar-los valor afegit és fonamental per entrar
al mercat, i aquest punt va ser tractat en unes quantes
ponències.
Per exemple la de la carnisseria Raza Nostra, ubicada al
mercat de Chamartín de Madrid, que s'ha diferenciat de
les altres oferint als seus clients carns d'animal de races
autòctones de tot l'Estat, amb informació detallada de la
procedència i gestió de l'animal. La participació directa
8

del pagès en la comercialització dels seus productes és un
dels objectius principals del Mercat Ecològic de Santa
Maria del Camí, experiència que es va explicar a la primera jornada. Econura, la Cooperativa de Productors
Ecològics de Menorca, n'és un altre exemple de com els
pagesos s'han ajuntat per poder vendre el seu producte

diferenciat. També va ser molt interessant l'experiència de
la Cooperativa La Fageda, que a partir d'un projecte
d'integració sociolaboral, ha muntat una fàbrica de productes làctics actualment diferenciats al mercat de
Catalunya. O també el cas de la finca de Son Olivar de
Dalt, que elabora embotits de porc ecològics i fa venda
directa al mercat agrari de Ciutadella.
Al Seminari també s’hi van exposar altres temes, com la
implicació dels centres escolars en el desenvolupament
rural local, amb el projecte Dina'm, que desenvolupa
l'empresa Dinamis a Catalunya; o la caça sostenible a la
finca de Binibeca Nou i les diferents actuacions que desenvolupen per afavorir determinades espècies cinegètiques. També es va explicar el projecte Life+Boscos, que
pretén contribuir a l'adaptació dels ecosistemes forestals

Article
mediterranis de Menorca als impactes negatius del canvi
climàtic a través d’una gestió forestal sostenible.
Finalment s'exposà el projecte Sembrant Custòdia que
desenvolupa el GOB i en el qual s'emmarca la realització
del seminari. Aquest projecte rep el suport de la Fundación
Biodiversidad i la col·laboració del Govern Balear i el
Consell Insular de Menorca.
El seminari va esdevenir un espai de reflexió i debat, amb
una alta participació que ens anima a anar pensant en la
següent edició.

Finalment, la comercialització millorà amb l'organització
d'una cooperativa, que compra les captures i n'estableix
un preu just. El problema que estan treballant ara és que
sovint el mercat es troba inundat amb pesca fruit del furtivisme.
Les conseqüències d'aquesta reconversió es plasmen en
l'estabilitat de captures i ingressos dels pescadors i la
millora de la seva qualitat de vida, fet que ha afavorit
l'incorporació de joves a la pesca. La Restinga té la
mitjana d'edat dels pescadors més jove de tot l'Estat.

Exemples i debat sobre la
pesca sostenible
En el cas de la pesca, el mes d'abril va tenir lloc la II
Jornada de Pesca Sostenible, amb la participació de David
Pavón, vicepresident de la Confraria de la Restinga de
El Hierro. Aquesta illa canària, que té l'ambiciós projecte
d'abastir-se només d'energies renovables, va ser declarada Reserva de Biosfera l'any 2000. L'equilibri aconseguit
entre conservació i explotació econòmica del mar n'és un
dels motius.
La xerrada de Pavón va descriure com els pescadors van aturar la sobreexplotació dels seus recursos marins amb mesures d'autoregulació més estrictes que les marcades per llei,
com ara la prohibició d'alguns arts i ormejos d'emmallament
i trampa a canvi de la pesca selectiva amb ham.

Els diferents sectors de la pesca a Menorca reunits en una taula
rodona.
A la segona part de la Jornada, una taula rodona va donar
veu a representats de les principals modalitats de pesca
a Menorca: ròssec, arts menors, submarina i recreativa. El
diàleg tenia per objecte tractar la problemàtica de cada
sector i plantejar propostes de millora. Es va suggerir
reduir una hora diària la pesca de bou, fer aturades biològiques o crear més espais protegits. Però van preponderar
dues idees: la necessitat de conscienciar els pescadors en
la conservació del medi marí i la demanda d'una major
vigilància.

David Pavón, pescador de l'illa del Hierro, parlant sobre la pesca
sostenible.
A més, van crear una reserva marina amb una zona integral verge, on no es permet ni el bany. Pavón va destacar
la sorpresa dels pescadors en constatar el ràpid increment
de captures poc després d'establir mesures de protecció.

Les dues Jornades de Pesca Sostenible d'enguany posen
de manifest la conveniència d'implementar criteris sostenibles en les pràctiques pesqueres a Menorca. En Custòdia
agrària el camí es consolida, i per això ens plantegem:
serà possible en el futur un contracte pesquer de la
Reserva de la Biosfera? ■

GOB
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Educació Ambiental

PETIT ECOLOGISTA
Un Estudi del Moviment de Renovació
Pedagògica de Menorca evidencia la preocupació de l'alumnat pel medi ambient.

“Educar per
a la igualtat”
Estudi sobre la
percepció de
les desigualtats
entre l’alumnat
de Menorca
El mes de febrer es va presentar a Maó una publicació
titulada Educar per a la igualtat. Estudi sobre la percepció
de les desigualtats entre l’alumnat de Menorca, que hem
realitzat amb l’ajuda del Fons Menorquí de Cooperació. La
intenció del treball era esbrinar com percep l’alumnat de
Menorca el tema de les desigualtats i a partir d’aquí elaborar propostes de treball per millorar l’educació per al
desenvolupament.
En aquest article no ens estendrem en els detalls de
l’estudi, sinó que ens centrarem en una de les conclusions

obtingudes que ens sembla destacable: el medi ambient,
la valoració i la idea de respecte envers l’entorn natural
apareixen com a constants al llarg de tota la recerca.
Per exemple, respecte del que consideren fonamental per
viure basat en els mínims per al consum familiar i personal, la cura del medi ambient ocupa el sisè lloc en una
escala de l’ u al deu. Això posa de relleu que l’alumnat és
conscient de la importància d’un entorn ambiental saludable i de la seva responsabilitat envers aquest entorn.
Alhora demostra que la feina feta durant els darrers deu
anys a les escoles en aquest camp ha estat positiva. Així,
igual que en el seu moment la introducció de l’educació
mediambiental va ser una proposta innovadora, pensam
que l’educació per al desenvolupament pot seguir el
mateix camí.
L’estudi ens permet ser optimistes i, com diu el pedagog
Pere Alzina a la introducció, “el món adult ha d’aprendre
dels fillets i filletes i ha de confiar en les possibilitats i
potencialitats dels joves.” Hi ha aspectes que hem de
millorar per continuar avançant en la bona direcció, però
hem d’estar també satisfets del camí recorregut. ■
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca

Des del GOB Menorca estem satisfets dels resultats d'aquest estudi, ja que ens en sentim part activa.
A hores d'ara el Servei d'Educació Ambiental del GOB Menorca ja està rondant la majoria d'edat i
pretén que l'educació ambiental sigui un eix transversal dins tots els projectes educatius de cada centre.
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Amb Perspectiva

ENTREN EN EL DOMINI PÚBLIC
ESPAIS IMPORTANTS

A la fi sembla que es farà complir la llei aprovada fa vint-i-dos anys.
La revisió del llindar del domini públic marítim terrestre,
derivat de l'aplicació dels criteris de la Llei de Costes,
s'està tancant a Menorca amb la recuperació d'alguns
indrets que fa molts anys que hi haurien d'haver entrat.
No perdeu de vista que la Llei de Costes es va aprovar
l'any 1988. Han passat per tant vint-i-dos anys des de la
seva publicació. Però tots els primers treballs per definir la
zona de costa que havia de ser propietat pública de l'Estat
van estar afectats per les pressions d'interessos privats.
Així ho vam veure també a Menorca, on espais de duna
d'arena i zones humides adjacents a la costa, que han
d'entrar en el domini públic segons diu la llei, eren intencionadament oblidats per alguns funcionaris públics que
preferien treballar per a interessos concrets abans que no
per als de la societat general.
Així es van perpetrar els desastres urbanístics que han fet
famosa tota la costa del llevant peninsular i bona part de
les costes illenques. La revisió que s'ha fet darrerament de
la partió d'aquest malmès domini públic ha donat una
nova oportunitat per restablir el que s'hauria d'haver fet
des del primer moment.
Com ja es va informar en anteriors Socarrells, el GOB ha
anat presentant al·legacions de diversos trams de litoral.

La documentació es va acompanyar d'informació fotogràfica, inventaris de valors botànics que indiquen la
influència marina directa, o publicacions científiques que
confirmen l'existència d'ecosistemes que la llei considera
que s'han d'incloure en el domini públic. En aquesta tasca,
es va donar prioritat als espais naturals de més valor o a
aquells indrets que es trobaven sota potencials pressions
urbanístiques.
Una volta acabada la resolució de les al·legacions, algunes de les propostes inicials de la línia pública en la
costa s'han endinsat considerablement. Un dels espais
més destacats en aquest sentit és el prat de Lluriac,
situat darrere del gran sistema dunar de Tirant. Tant la
zona humida com les dunes han estat incorporades a la
zona pública. Cal recordar que Lluriac és un dels principals refugis d'ocells aquàtics, fins al punt que alguns
anys ha superat en diversitat d'espècies a la pròpia
Albufera des Grau.
Ara s'obre per tant una nova etapa, en el qual pot resultar
molt més fàcil abordar una reordenació d'usos d'aquest
paratge, que permeti frenar les afectacions negatives que
a vegades s'han observat, posar en valor econòmic activitats com l'observació ordenada d'ocells i augmentar les
garanties de conservació d'aquest magnífic patrimoni
natural de l'illa. ■
GOB
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Entrevista

EL VOLUNTARIAT
PACO CARRERAS
En Paco Carreras és col·laborador del GOB Menorca des de fa alguns anys. Està dins
de la Comissió “A peu”, la qual s'encarrega de buscar itineraris atractius per fer les
excursions del programa “A peu per Menorca” , que realitza el GOB cada primer cap
de setmana de mes. Els que estigueu familiaritzats amb les nostres excursions de ben
segur que el coneixereu, és un pou de saviesa popular i històrica, i no hi ha excursió
en què no ens deleixi amb alguna de les seves explicacions sobre Menorca.
Pregunta obligada Paco; com t'ho has fet per saber
tantes coses sobre la història i la cultura popular de
l'illa?
Quan tenia catorze anys, em vam regalar un llibre sobre
la història de Menorca. D’aleshores ençà, he anat estudiant tot allò que fa referència a l’illa, sobretot de caire
històric i popular, el que m’ha portat a escriure alguns
llibres i molts articles en diaris i revistes.

AMB BON
HUMOR

Com és que vas decidir començar a col·laborar amb el
GOB Menorca? Des de quan hi tens relació i quines
coses t'ha aportat?
• La meva col·laboració amb el GOB no ha estat mai
una decisió, més tost una inclinació dins una entitat que
lluita per la defensa del territori i tot allò que s’hi
aproximi.
• La relació amb el grup ecologista jo diria que ja ve
des de sempre.
• M’ha aportat molts coneixements sobre l’illa, sobretot pel que fa referència a la defensa del territori i la
natura. Així mateix, un bon grup de bons companys amb
els quals m’hi identific, possiblement per les formes
properes de pensar.
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Trobes que els menorquins coneixem prou la nostra
illa? Creus que les excursions del GOB ajuden a sensibilitzar la població envers la seva conservació?
• No. En aquests darrers anys, sí que s’ha notat una
major presència de gent a l’hora de recórrer alguns trams
de l’illa, però encara queden molts menorquins que la
desconeixen.
• Sense cap dubte, els temes que s’aborden, el donar
a conèixer els racons, camins, barrancs, tot plegat es
converteix en una experiència de coneixement; qui coneix
l’illa no la destrueix, açò està clar.
I per últim, si haguessis d'anomenar el teu racó predilecte de l'illa, amb quin et quedaries?Hi ha algun racó
de l'illa que encara no hagis trepitjat?quedaries? Hi ha
algun racó de l'illa que encara no hagis trepitjat?
• Hi ha molts racons predilectes, l’illa n’és plena, però
em quedaria amb Favàritx.
• Ara mateix no record cap racó que no hagi visitat, tot
serà que un dia en descobreixi un de nou.
Moltes gràcies Paco per la teva ajuda, et continuarem
seguint els passos! ■

El GOB ha fet

ICTIB - Xarxa Balear d'Entitats
de Custòdia

ICTIB – Impulsors del la Custòdia del Territori a les Illes
Balears és una xarxa d'entitats que estan fent feina o
volen treballar a la nostra comunitat autònoma amb
aquest instrument per a la conservació que és la Custòdia
del Territori.
El GOB Menorca va formar part del grup d'entitats que va
constituir aquesta xarxa regional, i el trimestre passat va
assumir-ne la secretaria administrativa amb l'objectiu de
donar un pas endavant a la capacitat d'acció de l'ICTIB. En
aquest moment, a les Seccions Insulars de Menorca,
Mallorca i d'Eivissa del GOB, a la Fundació per a la
Conservació del Voltor Negre, la Fundació Vida Silvestre
Mediterrània, la Fundació Balears Sostenible, la Fundació
Natura Park, al Monestir de Lluc, i a Veterinaris Sense
Fronteres, s’hi han sumat tres entitats més de Menorca:
l'Associació Lithica, Càritas i Fundació Hospital Illa del Rei.

El terme custòdia del territori, traduït de l'anglès Land
stewardship, és un conjunt d'estratègies i d'instruments
que pretenen implicar els propietaris, gestors i usuaris del

territori en la conservació i el bon ús dels valors naturals,
culturals i paisatgístics. Aquestes estratègies i instruments
es materialitzen en acords privats i voluntaris entre
aquests agents i el que s'anomenen entitats de custòdia,
les quals avalaran i vetllaran pel compromís públic assumit per ambdues parts de guardar, conservar, respectar i
tenir cura dels valors a protegir.
La custòdia del territori és un concepte relativament nou
per a nosaltres però no així als Estats Units o als països
anglosaxons. Els seus orígens els trobem a finals del segle
XIX als EUA amb la creació de The Trustees of Public
Reservations i seguidament a Europa amb la formació del
National Trust. Cap als anys 70, la custòdia es consolida a
Europa. A Espanya, el concepte es va concebre com a tal
al Seminari Internacional de Custòdia del Territori al
Castell de Montesquiu l'any 2000.
Els projectes de custòdia agrària i custòdia pesquera en
què està treballant el GOB Menorca aquest darrers anys
s'emmarquen en aquesta línia de treball. Els pactes de
bones pràctiques agràries que subscrivim amb propietaris
i pagesos esdevenen els acords que converteixen la nostra
entitat en una entitat de custòdia.
L'ICTIB ha de servir per impulsar la custòdia del territori a
les Illes Balears, per ajudar-nos a entendre aquestes estratègies i aplicar aquests instruments per ser més efectius
en l'objectiu de preservar, i per esdevenir veu autoritzada
i conjunta en el desenvolupament normatiu que tindrà a
partir d'ara la custòdia del territori a la nostra comunitat
autònoma i a l'Estat espanyol. ■
GOB
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Notícies

NOTICIARI BREU
Fracàs en la
protecció de la
tonyina vermella
Un cop més les pressions
econòmiques han guanyat a les
advertències científiques sobre el perill
d'extinció de la tonyina vermella. En la
darrera reunió de CITES, es va debatre la
prohibició del comerç internacional
d'aquesta espècie, però va ser
finalment desestimada I es va perdre així una gran
oportunitat per
protegir-la.
EL SOCARRELL
DIGITAL
Ja pots trobar una versió digital del
Socarrell a la web. A partir d'ara l'anirem
publicant a Internet, de manera que es pugui
consultar sense necessitat d'imprimir-lo, o
reenviar-lo a amics i coneguts. Cada vegada que
surti un número nou, avisarem amb una notícia per
correu electrònic tots els subscriptors de la llista
d'e-mail (visita www.gobmenorca.com/rsoci/noticiesgob
si encara no hi estàs subscrit).
De totes maneres, seguirem enviant-lo igualment en
paper als socis i sòcies com sempre.
Si vols deixar de rebre'l físicament, però,
basta que ens ho comuniquis
(a la pàgina 2 trobaràs els
contactes del GOB).

NOVETATS
A INTERNET
Seguint les idees que han aportat
diverses persones col·laboradores, i amb el
suport dels tècnics voluntaris, hem fet uns quants
canvis a la web que esperam que la facin més útil,
accessible i agradable. Hem millorat el disseny cercant
la simplicitat i la facilitat per trobar les coses, i hem obert
la possibilitat d’ afegir comentaris a les notícies i
llegir o respondre a comentaris d'altra gent. També hem
apujat una mica la velocitat de càrrega de la pàgina.
Una altra novetat del darrer trimestre és la presència
del GOB Menorca a les xarxes socials Facebook
i Twitter, amb la intenció d'arribar al màxim de
gent i fomentar la comunicació de socis
i simpatitzants.
Esperam la teva participació i
les teves idees!

Assemblees
general ordinària
i extraordinària del GOB
a Menorca
Dissabte 22 de maig, a les 20 h en primera
convocatòria, i a les 20:15 h. en segona, a la
sala d'actes del Molí del Rei, a Maó (Camí des
Castell, 53), tindrà lloc l'Assemblea general
ordinària, en la qual es presentaran els
comptes de 2009.

Acte seguit, a les 21:00 h en primera
convocatòria, i a les 21:15 h. en segona,
l'Assemblea general extraordinària, amb
FAS FALTA
l'únic punt de l'ordre del dia: presentaEl GOB necessita el teu ajut.
ció i aprovació, si s'escau, de la
La teva col·laboració en aquest
modificació dels estatuts
moment és molt necessària.
de l'entitat.

Fa falta augmentar
el nombre de socis per fer visible el
recolzament social de la nostra entitat,
i hem de garantir una estabilitat
pressupostària per als nostres projectes.
Ens fas falta per aconseguir nous socis.
Aprofita la contraportada d'aquest
Socarrell i fes un nou soci. Per la
preservació del medi ambient,
FA FALTA.

Edició amb la col·laboració de:
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No tiris
el Socarrell
Passa'l a qualcú
a qui li pugui
interessar!

PER APUNTAR A
L’AGENDA
■ El Centre de la Natura de Menorca
(C/ Mallorca, 2 de Ferreries) presenta l’exposició
Mira es Vent!, que recull diferents visions del vent, 		
des de l’explicació de com es crea fins a com afecta
la natura, passant pel paisatge, la cultura popular o 		
usos que ha tingut i que té. L'exposició convida el
visitant a interactuar amb un conjunt d'experiments, 		
recollida de dites sobre el vent, jocs i un taller de 		
papiroflèxia. A partir del 18 de maig el Centre restarà
obert de dilluns a dissabte de 10:30 a 13:30 I de 		
17:30 a 20:30, a excepció dels dies 24 I 25 de juny, 		
que estarà tancat.
■ En el marc del programa d'activitats "Gaudeix i
aprèn al Parc", el Parc Rubió i Tudurí de Maó acull
activitats relacionades amb la vegetació, els ocells i
els valors etnològics. Dissabte 15 de maig (entre les
10:30 i les 13) observació d'ocells i instal·lació de 		
menjadores; dissabte 5 de juny (entre les 10:30 i
les 13), coincidint amb el Dia Mundial del Medi 		
Ambient, activitat al voltant de les plantes aromàti-		
ques i, especialment, la camamil·la, i dissabte 17 de
juliol activitat de pintura a la fresca al fosquet 		
(18:30). Organitza l'Associació d'Amics i Amigues del
Parc Rubió, amb el patrocini de l'Ajuntament de Maó
i amb la col·laboració des Viver del GOB.
■ Diumenge 30 de maig, excursió per conèixer
les plantes de la Vall d’Algaiarens. La trobada serà
a les 9:00 al pàrquing del Poliesportiu de Ciutadella.
Es preveu la tornada al mateix lloc cap a les 13:30.
Es recomana dur bon calçat per caminar, protecció
per al sol i càmera fotogràfica.
■ I una nova excursió del programa A peu per 		
Menorca el diumenge 6 de juny en l’horari
habitual, de 9:30 a 13:30. L’itinerari encara s’ha de 		
decidir. Consultau la web del GOB per a informació 		
actualitzada.
■ Recordau, a més, que cada dijous podeu
assistir a les trobades del Banc del Temps. Tenen
lloc al Molí del Rei (Camí des Castell, 53 de Maó)
de 19 a 20 h. El Banc del Temps és un sistema
d'intercanvi de temps que funciona de forma
autogestionada. L'única moneda de canvi és el
temps, totes les habilitats tenen valor i totes les
feines tenen el mateix preu: el temps que es dedica
a fer-les.

Calendari

I no oblideu que…
■ L’Agrobotiga al Centre de la Natura de Menorca, a
	Ferreries està en funcionament amb el mateix horari que
el centre. Si voleu més informació podeu visitar el web a
www.gobmenorca.com/agrobotiga.
■ Us recordam, també, que tenim un Viver de plantes
autòctones, obert els dissabtes de 9 h a 13.30 h. Podeu
comprar-hi plantes autòctones, consultar dubtes en relació
amb la jardineria sostenible... Us animam a passar-hi!
El trobareu entre la carretera de l'aeroport i la carretera
general, al mateix camí on hi ha la nau de Mestral.

Per consultar la informació actualitzada, visiteu
el nostre web o telefonau a les oficines del GOB.

El trimestre anterior...
Educació i sostenibilitat, acaba el curs de
formació al professorat
El passat mes de març es va dur a terme el curs de
formació al professorat “Els grans reptes de Menorca.
Fent camí cap a la sostenibilitat”. El curs, dins el programa de formació al professorat de la Direcció
General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, va
ser organitzat pel Servei d'Educació Ambiental del
GOB Menorca (amb reconeixement d'un crèdit de
formació).
Aquest curs va apropar els alumnes a les problemàtiques ambientals més patents de Menorca, tot reflexionant sobre la responsabilitat ciutadana envers l'ús
sostenible dels seus recursos.
Després d'una jornada teòrica introductòria, es van
realitzar quatre visites a diferents instal·lacions que
s'encaminen cap a un model d'ús més racional dels
recursos naturals; el parc solar de Son Salomó, la
depuradora de Sant Lluís, Triatges Menorca i la finca
ecològica Turmadèn des Capità.
El curs, que va comptar amb la participació de catorze
alumnes, pretén reforçar la integració de l'educaci
ambiental en els centres educatius, a fi que esdevingui
un eix transversal dels projectes educatius de centre. ■
GOB
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Quotes mínimes: De 0 a 15 anys: 16  / De 16 a 25: 24  / De 26 a 64: 54  / 65 o més: 40 

