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crisi:
incerteses i oportunitats
Vivim temps de crisi, diuen. Al llarg de la història els moments de
crisi també han estat temps de canvis. Qualsevol canvi implica
incerteses i oportunitats. De com s’afronti aquesta situació ens
podem trobar un futur o un altre. I només amb coratge es pot tirar
endavant i afrontar els canvis necessaris.
La crisi s’inicià com a cataclisme financer però ha acabat a l’economia
real. Alguns estats ho estan patint més que altres, Espanya és un
d’ells. De fet, la meitat de l’atur que s’ha generat a la Unió Europea
des de la crisi s’ha produït al nostre país. Té a veure açò només amb
les finances? És clar que no. L’estructura productiva hi té molt a
veure. Una economia basada en el “totxo” i el turisme és lògic que
rebi més que altres. Açò vol dir, per tant, que hi ha causes internes
que expliquen aquesta realitat. Una situació semblant tenim a
Menorca. Caldrà repensar-ho tot si es vol afrontar el futur amb
garanties.
Quina és i ha estat la realitat econòmica de Menorca? Simplificant
molt, monocultiu de turisme de sol i platja, una industria minvant i
una agricultura intensiva basada en la producció de llet i formatge.
Ara comença a ser evident que aquest model fa aigües pertot arreu.
I plorar no serveix de res. Tampoc serveixen les receptes d’antany.
Cal coratge i imaginació per construir un altre futur.
Pensar que, en la situació actual, el medi ambient és un llast, és un
error. Potser no tenir-lo en compte ens ha dut, entre altres coses, a
la realitat actual. Des de fa temps el GOB va dient aquestes coses.
Un exemple: el canvi climàtic, què l’ha provocat? Ara, a corre-cuita a
invertir en energies netes.
A Menorca cal avançar en un model econòmic sostenible tant des
del punt de vista ambiental com social. No es tracta, per tant, de
pensar com podem tornar a omplir els nostres hotels sinó a oferir un
producte diferenciat i de qualitat i apostar clarament per les noves
tecnologies. El paisatge no el mantindrem si el camp no esdevé
rendible i açò passa inevitablement per una reconversió cap a un
model extensiu, diversificat i amb productes de qualitat. Tres quarts
del mateix passa amb la poca indústria que ens queda. Qui treu cap?
Qui aposta per la qualitat, les noves tecnologies i l’exportació. A
nivell energètic cal pensar en l’autosuficiència a llarg termini
mitjançant energies netes. És utòpic tot açò?
Idò...posem fil a l’agulla!
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Article

ELS ACORDS DE
CUSTÒDIA PESQUERA,
UNA REALITAT PRÒXIMA?
Fa un any començàvem un projecte que pretenia analitzar
la situació de la pesca a Menorca i les possibilitats d’aplicar-hi el concepte de custòdia, tot i les grans diferències
que hi ha entre la mar i el camp. Després d’aquests
mesos de treball, de moltes xerrades amb pescadors i
persones vinculades al món marí; d’organitzar actes de
difusió amb convidats que ens han mostrat que la sostenibilitat pesquera és possible i necessària; després de
posar a debat en un taller participatiu les nostres propostes; després de tot això, per fi, ha nascut el document
d’Acords de pràctiques pesqueres sostenibles.
Aquest document indica vies d’actuació per a la pesca
professional de Menorca, tant la d’arrossegament o bou
com la d’arts menors, per tal de reconvertir les pràctiques
pesqueres cap a la sostenibilitat.
Les mesures es classifiquen en diferents categories:
Transparència i traçabilitat dels productes: aquelles
que fomenten el compliment de la normativa i en milloren el control i la vigilància.
Reducció dels descartaments/protecció de l’ecosistema: mesures com el canvi de xarxes dels bous o les
jagudes de 24 hores per a la pesca de la llagosta eviten
la mort innecessària d’espècies que són retornades a la
mar.
Reducció de l’esforç pesquer: bàsicament, la reducció
dels horaris de pesca dels bous perquè la mar descansi.
Eficiència energètica: certes modificacions en les embarcacions redueixen el consum de combustible.
Pesca selectiva: les tècniques selectives, com la nansa o
el palangró, són formes de pesca sostenibles en no generar descartaments.

Les mesures de pràctiques pesqueres sostenibles van ser
debatudes durant el taller participatiu.

Mesures de gestió sostenible: es refereixen a la planificació i administració dels recursos a mig i llarg termini,
que incloguin la perspectiva dels pescadors, dels ecologistes, dels científics i de l’Administració.
Activitats complementàries: alternatives econòmiques
per als qui redueixen esforç pesquer, que vinculen la
pesca amb el turisme.
Comercialització: mesures que responguin a “pescar
menys i vendre millor”, que diferenciïn els productes sostenibles i augmentin la informació del consumidor.
Es tracta, doncs, de millores que requereixen el compromís dels pescadors professionals. Consideram que són
els professionals els qui legítimament obtenen els recursos de la mar com a mode de vida i, per tant, els agents
estratègics de la custòdia pesquera. I la custòdia vol reconèixer socialment aquells pescadors, gestors del medi
marí, que s’impliquen en pràctiques pesqueres sostenibles per diferenciar-los dels qui, pel contrari, empren
“males arts”.
Les pràctiques pesqueres sostenibles no només contribueixen a la conservació i protecció de l’ecosistema marí,
sinó que comporten beneficis directes per als pescadors.
Si la mar està ben conservada, hi haurà més recursos i els
pescadors tindran garantit el seu futur.
Amb el Document d’acords de custòdia pesquera posam
les bases d’un treball posterior envers la pesca sostenible.
La viabilitat i l’èxit dels acords dependrà, però, de la implicació dels pescadors i de les administracions competents.
Esperam seguir treballant per a la realització d’acords i
obtenir tan bons resultats com ho està fent la custòdia al
camp. ■

Peix atrapat en una xarxa de bou.
GOB
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Entrevista

L’ENTREVISTA
Josep Miquel Vidal,
Premi Pere Prats 2007

Josep Miquel Vidal Hernández, Maó, 1939. Físic i expert en
història de la ciència. Des dels anys 70 ha dedicat la seva
vida a l’impuls de la ciència i la cultura a Menorca. Fou el
principal fundador i artífex d’Obra Cultural de Menorca,
l’entitat cívica que des de llavors publica l’Enciclopèdia de
Menorca. Aquest magne projecte, amb trenta anys d’història
i que ha rebut tants reconeixements, és un exemple del
valor d’estimular la responsabilitat social, en aquest cas del
món científic i universitari, i de crear xarxes i complicitats
entre els científics i la comunitat humana a la qual
pertanyen o estudien. Del caliu creat al voltant d’això va
sorgir una nova iniciativa, aquest cop des de l’Administració
insular: l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), que Josep
Miquel Vidal lidera des del seu naixement com a coordinador
científic. En el marc d’aquesta feina, novament com un
corredor de fons que sap on va, es va propiciar i consolidar
la proposta de declaració de Menorca com a Reserva de
Biosfera per part de la UNESCO. A més del premi del GOB,
Josep Miquel Vidal ha rebut també el Premi Jaume I
d’acció cívica, el 1984, pe part de la Fundació Jaume I, el
Premi Ramon Llull de la CAIB, el 2006, el Premi Josep
Maria Llompart de la OCB, el 2008, i el Premi RecerCat,
per part de l’Institut Ramon Muntaner, el 2009.

Vostè ha rebut múltiples reconeixements a
la seva activitat com a científic i promotor
de la cultura. Quin sentiment té en relació
amb el premi que li atorgà el GOB Menorca
el 2007, el primer Premi Pere Prats?
Una gran satisfacció, en primer lloc per l’amistat que
ens va unir a mi i a en Pere Prats. Ell no fou solament
un dels fundadors del GOB Menorca, sinó que també
va participar com a protagonista en el naixement de
l’Enciclopèdia de Menorca. En Pere era una persona
realment especial, que tenia moltes idees en favor de
la conservació i que, a la vegada, era un perfeccionista.
Això, essent una gran virtut, que estimulava els que
l’envoltaven intel·lectualment, també va fer que no
pogués portar a terme totes aquestes idees, ni fou
possible donar a conèixer tota la feina que ell va fer,
per causa de la seva trista i prematura mort. Va ser una
persona que en va estimular moltes altres a treballar
per la zoologia, per la conservació i per la divulgació
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dels valors naturals de Menorca. Quasi una generació
de joves científics va rebre la seva energia i el seu entusiasme. L’altra cosa important per a mi, en relació amb
el premi, és que vingui del GOB Menorca, una entitat
que és l’exemple més significatiu de com la societat
menorquina s’ha sabut estructurar socialment en favor
de la seva identitat i de la conservació. Això és molt
important.
Quines són les seves principals responsabilitats actuals?
Em dedico principalment a dues coses: a l’IME i a l’Enciclopèdia de Menorca. L’IME és una institució pública
que és un gran instrument de promoció de la investigació, la cultura i la seva difusió. Això es fa per mitjà de
programes d’investigació professional, de la concessió
de beques, d’organitzar seminaris i jornades, editar llibres, etc. Per altra banda, l’Enciclopèdia de Menorca és
un projecte privat, que duu a terme Obra Cultural de

Entrevista
Menorca, i que serveix per divulgar una visió transversal dels coneixements que tenim sobre Menorca.
Creu que l’IME està prou imbricat en la
societat?
Sí, ho crec. A condició que acceptem que a l’IME no li
correspon estar en la primera línia del debat entre
l’opinió pública, que la seva feina no està en el dia a
dia dels mitjans de comunicació. El GOB, per exemple,
sí que pens que té aquesta feina, més compromesa
amb les decisions polítiques i socials. Però la investigació científica no pot tenir aquestes característiques,
sinó que ha d’anar més per sota i mirant cap a un
horitzó més llunyà. És el resultat d’una feina més reposada i constant, però igualment de gran influència en
la societat.
Com a historiador de la ciència, quines
coses destacaria de les aportacions al progrés científic que han fet els menorquins
en el passat?
Hi ha alguns noms evidents, com el Dr. Orfila, els
germans Ferrer Hernández, o els dos fills de Ferrer
Aledo, perquè la seva contribució ha estat incorporada a un àmbit universal del coneixement científic.
Per altra banda, persones com Cardona i Orfila o
Rodríguez Femenias tenen el mèrit d’haver comprès que la ciència avança a través del treball en
xarxa de molts científics, i en aquest sentit eren
precursors, és a dir, més contemporanis nostres
que els científics i pensadors individualistes dels
períodes anteriors.
Quina ha estat la seva contribució a la
declaració de Menorca com a Reserva de
Biosfera de la UNESCO?
Com vaig dir la nit que vaig recollir el premi, la meva
contribució va ser sobretot telefonar. Una cosa com

aquesta declaració exigeix moltes gestions, estar-hi
molt al damunt. Una persona que va tenir molt de
mèrit en les imprescindibles gestions fou Emilio Fernández Galiano, que llavors era l’expresident del
Comité Español del programa MAB (Hombre y Biosfera) i que es va implicar a fons com a intermediari
davant de la UNESCO. També hi va haver la necessitat
d’elaborar informes i d’articular el necessari protagonisme dels científics de cada especialitat juntament
amb un compromís social per aconseguir aquest
reconeixement internacional. Un reconeixement que,
al final, és de la comunitat humana que es compromet a conservar els seus valors naturals i culturals, en
aquest cas Menorca.
Actualment és el president del Comitè Científic de l’Agència de Menorca Reserva de
Biosfera. Quina és la funció d’aquest comitè?
És bàsicament assessorar totes aquelles instàncies
compromeses amb la Reserva. En primer lloc l’Agència i el Consell Insular de Menorca, però també les
altres administracions, entitats privades, associacions,
etc., que s’impliquin en els objectius i projectes de la
Reserva. Els científics que participen en aquest Comitè han de jugar un paper de garants dels principis
inspiradors de la declaració de la UNESCO.
Com veu el futur de la conservació a
Menorca?
El model de conservació de Menorca dependrà de
moltes coses. Per una banda hi ha un factor que ho
complica bastant, com és que no depèn només de
nosaltres, de la societat menorquina, vull dir. Hi ha
àmbits exteriors i superiors que també són determinants, com per exemple tots aquells relacionats amb
el canvi global. Per l’altra banda, fins i tot pel que fa
als factors locals, les decisions no corresponen
només als menorquins i les seves institucions, perquè la política i l’economia depenen d’àmbits
supraillencs i tenen les seves servituds. Tenim grans
instruments a favor de la conservació: un Pla Territorial Insular, una Reserva de Biosfera, un Parc Natural,
el Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera, etc.
Però tot això, sense un suport social suficient, no es
pot traslladar a la realitat de forma eficaç. D’aquí el
valor que dono a una societat ben estructurada i
conscient dels valors que tot això comporta. El GOB
té, per tant, un important paper per fer que tot
aquest suport social a la conservació es mantengui,
creixi i es pugui dur a la pràctica amb mesures i
resultats tangibles. ■
GOB
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les carreteres
dels pròxims anys

El pas subterrani del Pilar mostra una revegetació lateral completa.
El GOB ha estudiat a fons el Pla de Carreteres de Menorca, que ha sortit a exposició pública aquest darrer trimestre. S’hi ha presentat un extens document d’al·legacions,
que podeu trobar al nostre web.
Ja fa anys que l’associació fa el seguiment del que ha de
ser l’instrument que marqui les obres a fer en la xarxa de
carreteres i camins de titularitat insular. Així i tot, encara
s’han vist algunes sorpreses. I com que ja es tracta de
l’aprovació inicial – el tràmit previ a l’aprovació definitiva--, n’hem augmentat també la divulgació pública.
Algunes carreteres de nova construcció apareixen com
uns dels impactes més preocupants. Especialment polèmica ha estat l’anomenada via orbital de Maó, que pretén
creuar sobre la zona de Llucmaçanes. El GOB ha denunciat que el traçat previst passa per damunt de diversos
talaiots i ha reivindicat novament un traçat més pròxim a
La Salle per poder donar a l’actual Ronda un tractament
de carrer.
També promet molta polèmica el nou vial previst al Cós
Nou, per enllaçar el moll comercial amb la carretera de la
Mola. El traçat que finalment s’ha aprovat contradiu el
PTI, afecta una zona protegida i presenta un impacte paisatgístic molt gran des de Maó.
La tercera obra nova discutida és la variant des Mercadal,
que preveu també afectar una zona protegida, sense que
el Pla de Carreteres demostri que no existeixen alternatives de menor impacte.
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El GOB considera que es pot aconseguir major seguretat
en les carreteres si es fan només les intervencions realment necessàries i de forma acurada al territori. Per
aquests motius, s’ha demanat aplicar un ordre progressiu
d’actuacions damunt la carretera general i la reconsideració d’algunes obres que es consideren totalment prescindibles.
S’ha sol·licitat ampliar les propostes de transport públic,
de manera que es puguin oferir més freqüències lligades als punts que generen major mobilitat. Els darrers
anys mostren ja una baixada de vehicles privats i un
augment molt significatiu d’usuaris del transport públic.
Aquest és el camí que caldria impulsar amb més ganes
i recursos.
La nostra associació creu també que el Pla de Carreteres
és la gran oportunitat per intentar disminuir la mortalitat
de fauna silvestre que actualment s’està donant a l’illa
per col·lisió i atropellament per vehicles. S’ha proposat
un menú d’idees per dificultar l’accés de la fauna a la
carretera i la seva conducció cap a passos segurs.
Seran també aspectes importants l’ús de plantes pròpies
de l’espai per fer les restitucions paisatgístiques, o l’ús
prioritari de materials reciclats en tost de materials de
pedrera.
El Consell Insular disposa ara d’uns mesos per analitzar
les al·legacions rebudes i decidir quin futur vol dibuixar
finalment per a les carreteres de Menorca. ■

ANIMALONS

Article

Tortuga marina (Caretta caretta)
Descripció:
És la tortuga marina més comuna a la conca del Mediterrani, però es troba actualment en perill d’extinció. En
castellà rep el nom de “tortuga boba”, ja que té el costum
de prendre el sol a la superfície de l’aigua, on es queda
tan adormida i atordida que és fàcil de capturar. Aquest
costum la fa moltes vegades ser víctima d’atropellaments
pels vaixells que naveguen o de les seves hèlices.
Els exemplars adults poden pesar de 65 a 110 kg i tenen
una longitud de 80 a 110 cm. La seva coloració pot variar
entre marró fosc i groc ataronjat, encara que el dors és de
color crema.
Té les aletes en forma d’urpes que utilitza per nadar grans
distàncies i la seva potent mandíbula li permet alimentarse de crustacis, peixos i esponges.
Distribució i biologia:
Avui en dia als oceans del món podem trobar set espècies de tortuga marina. Quasi totes poblen les aigües tropicals i subtropicals del planeta, i les trobam també en
diferents zones del Mediterrani.
A l’aigua els seus moviments són harmoniosos i sembla
que està volant amb agilitat pel seu medi. Són capaces de
bussejar a gran profunditat, malgrat que es veuen limitades per la necessitat de sortir a respirar a la superfície
cada 20-40 minuts.
Alimentació:
És un animal carnívor. S’alimenta de mol·luscs, crustacis,
peixos i altres animals marins petits o mitjans, que mastega amb les seves grans i poderoses mandíbules.

Reproducció:
Igual que per respirar, les tortugues marines també han a
sortir a la superfície per poder incubar els seus ous.
Aquest és un dels moments més perillosos en la vida de
les tortugues femelles: l’animal aquàtic de moviments
gràcils es converteix en pesat, lent i indefens fora del seu
medi natural.
El període reproductiu va de maig fins a setembre. Les
tortugues marines femelles, en cicles reproductius de dos
anys, migren grans distàncies des de les zones d’alimentació fins a les platges, on poden posar fins a 150 ous.
Normalment retornen a dipositar els ous a la platja on un
dia elles van néixer o en un altre lloc proper. Els llocs
preferits per nidificar solen estar en climes tropicals i subtropicals. ■

Fotodenúncia
FALTA MOLTA EDUCACIÓ
Quan anam a una platja o a qualsevol espai natural, costa
molt poc recollir i endur-nos tots els fems que generam.
Amb aquest comportament tan elemental no caldria que
les administracions haguessin de gastar tant en cartells,
papereres, contenidors i serveis de recollida. Així i tot, imatges com aquesta són massa habituals. La mala educació és
molt cara. ■

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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EL GOB
SURT AL CARRER

Al llarg d’aquest any 2010, el GOB ha participat en diferents fires i jornades al carrer.
Gràcies a la nova paradeta i a la col·laboració del voluntariat, hi hem pogut ser presents.
Fira de Sant Antoni, Ciutadella
La tradicional Fira de Sant Antoni de Ciutadella va acollir
una parada amb els productes de les finques que tenen
signat un acord de custòdia amb el GOB. Ni el fred ni el
vent van impedir que un reguiu de gent passegés pels
estands de productes i artesania instal·lats a la
Contramurada. En aquesta fira el GOB va compartir l’estand amb la Cooperativa Econura.
Festa del Llibre
Com ja és tradicional, el GOB va ser present a les festes
del llibre de 2010 a Ciutadella, Alaior i Maó, amb una
varietat de publicacions relacionades amb la flora i la
fauna, el paisatge, la fotografia i, és clar, amb els contes
infantils.

Sortim al carrer, Ciutadella
Durant tot el dissabte 15 de maig vam ser a la plaça des
Born de Ciutadella donant a conèixer els projectes i les
activitats del GOB. A més, es va aprofitar per alliberar un
xòric que s’havia recuperat gràcies a les atencions rebudes al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Un
moment molt emotiu.
Fira de Vins, Maó
El 20 de maig es va realitzar al recinte firal de Maó la IV
Fira de Vins de Menorca. El GOB va ser convidat a la trobada de cellers d’arreu, per muntar un estand i fer promoció dels productes de custòdia entre els restauradors i
botigues presents a la fira. Es va posar un èmfasi especial
en la presentació de dos productes en concret: el pa de
La Marcona i l’oli TresOr de Sa Tafona Nova. Un bon
moment per fer contactes i promoure el consum de productes locals als restaurants.

Fira d’Agricultura Ecològica, es Mercadal
Com cada any, a principis de juny es Mercadal va acollir
la Fira d’Agricultura Ecològica. Productors de Menorca i de
fora van omplir la plaça Pere Camps, on els diferents concerts i tallers van atreure tot de visitants que passejaren
sota el primer sol d’estiu. Els productes de custòdia i ecològics van ser presents a la fira en un estand, juntament
amb els contes infantils i les plantes des Viver de Plantes
Autòctones.
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si la tortuga de terra que tenien a les mans era mascle o
femella. Els responsables del GOB els anaven donant
pistes: el pes, la mida, els tipus de plastró o com tenia la
cua. Una jornada molt didàctica i educativa.

Dia Internacional del Joc, Ciutadella
El GOB Menorca, integrant de la comissió Juga Net conjuntament amb altres entitats de l’illa, va celebrar el Dia
Internacional del Joc a Ciutadella (és el 28 de maig però
ho vam fer el 29). Aquest dia, dedicat al dret fonamental
de jugar, vàrem muntar trencaclosques dels nostres amics
En Punxes, En Fosquet i Na Tris Tras.

Jornada Once, Maó
Posar-se en la pell d’una persona amb problemes de visió
va ser tota una experiència positiva per a les persones
que s’atracaven a la paradeta del GOB. Petits o grans,
amb els ulls tapats i a través del tacte, havien de descobrir

Mercat artesanal al Claustre del Carme, Maó
Començat l’estiu, s’ha posat en marxa aquesta iniciativa
per tal de dinamitzar el Claustre del Carme i per a donar
a conèixer els diferents artesans de l’illa. Cada diumenge
al fosquet, de 20 h fins a la mitjanit, el Claustre es converteix en un mercat, sovint animat pels grups de música
que porten la gent de Sa Terrassa del Claustre. El GOB
munta la paradeta amb els productes de custòdia i altre
material de l’entitat.

No volem perdre l’oportunitat per demanar, una vegada
més, la col·laboració de tothom per poder continuar participant als diferents mercats, fires o jornades que s’organitzin. Són bons escenaris per donar-nos a conèixer i
exposar els diferents projectes en què treballam. ■
GOB
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Educació Ambiental

PETIT ECOLOGISTA

Balanç del curs 09-10
El Servei d’Educació Ambiental (SEA) del GOB Menorca
ha continuat, un any més, la seva oferta de tallers i activitats per a tota la comunitat educativa de l’illa. Així, 5.800
alumnes han gaudit novament del programa del SEA, que
enguany ha realitzat 227 activitats.
Deixant-nos endur pel ritme dinàmic de les estacions, el
curs començava a la tardor amb les activitats de bolets. A
l’hivern, la tramuntana bufava fort i l’exposició “Mira es
vent” ens mostrava quins efectes té aquest fenomen físic
sobre la nostra illa. Per sort, prest la primavera brollà,
estàvem a punt de tornar a passejar pel parc des Freginal,
la platja de Binimel·là i anar d’excursió a Punta Prima i
Rafalet, a observar ocells, tortugues, calàpets i flors.
També, i des de fa ja una bona colla d’anys, hem volgut
10

atracar-nos a la feina del pagès, veure com fa el formatge
i descobrir, agraïts, com protegeix el paisatge que tant
estimem.
Aquestes són algunes de les activitats que realitzam amb
els escolars de Menorca, i des d’aquí volem agrair el
suport del col·lectiu docent que, com nosaltres, entén
l’educació ambiental com un pilar fonamental per continuar formant persones responsables amb el medi ambient.
El GOB Menorca promou la defensa dels valors
ambientals i l’equilibri entre les activitats humanes i
la conservació de la naturalesa; i fomenta, amb el
SEA, la incorporació d’aquests valors a la població
escolar per tal de formar individus responsables
amb la nostra illa i el nostre planeta. ■

Amb Perspectiva

campanyes d'extraccions
d'arena als sistemes dunars
L’aprofitament de l’arena treta del mar per usar-la com a
material de construcció es va disparar a la nostra illa a
partir de finals dels seixanta, quan va arribar el turisme.
Aparegueren llavors els hotels, els grups d’apartaments i
els blocs de pisos a les perifèries urbanes tradicionals.
Tota aquesta gran activitat constructora va durar, amb
diverses envestides, fins a finals dels noranta. Com a conseqüència, la necessitat de materials també va ser molt
intensa durant aquestes dècades. De la tradicional recollida d’arena en barca, que es feia per exemple a sa Mesquida, es va passar a l’explotació a gran escala, amb
excavadores i camions constants a arenals com Cavalleria, Son Saura del Nord, Tirant, es Grau, etc., de vegades
amb efectes més que notables.
Així va ser com van desaparèixer les dunes gegantines de
Son Saura, que amb els canvis experimentats ha mudat fins
i tot de topònim pel de Son Parc. Una bona part de l’arena
està repartida entre les construccions dels anys setanta, i
una altra part va servir per habilitar el camp de golf.
Amb destinació a un altre camp de golf, el de Shan-gri-la,
va anar també bona part de l’arena extreta a les dunes
des Grau. L’explotació de Cavalleria, a càrrec d’una empresa de transports, es va clausurar a mitjans dels vuitanta en
donar-se per esgotada.

La que es va tancar més tard va ser la de Tirant. Quan
la Llei de Costes de 1988 va prohibir les extraccions
d’arena de duna, a Tirant encara va prosseguir perquè
els funcionaris d’aquell temps van marcar la línia del
domini públic deixant fora una gran part de sistema
dunar. Però tota l’activitat es feia sense llicència i l’actuació constant del GOB, amb actuacions judicials per
la via penal i intervencions de la fiscalia incloses, van
aconseguir finalment la retirada de les màquines.
La participació ciutadana va permetre sufragar gran
part de les despeses judicials. Abans que es dictàs sentència, es va arribar a un acord extrajudicial, segons el
qual l’Ajuntament obligava a aturar les extraccions i
declarava tota la zona protegida en el planejament
municipal.
Com de costum, els defensors de les extraccions al·
legaven perjudicis importantíssims a l’economia de l’illa i
es deia que la qualitat de l’arena de Tirant era excepcional. Però, en haver-se tancat l’arenera, es va reconèixer
públicament que existien alternatives molt més adients
que l’arena de platja. En realitat, eren alguns interessos
particulars els que havien justificat la pèrdua d’un territori, que en teoria havia d’estar protegit en benefici de la
societat des del primer moment. ■

A Tirant es va extreure tota l’arena de la part interior, on ara apareixen zones de conreu.
GOB
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Entrevista

EL VOLUNTARIAT
AMPARO AINSA
En el marc del projecte de custòdia del territori aplicat en
l’àmbit agrari “Sembrant Custòdia”, apareixen les jornades
de voluntariat agrari, una de les aportacions que el GOB fa
a les finques que han adquirit un compromís ambiental en
signar l’Acord de pràctiques agràries sostenibles. Amparo
Ainsa és una de les voluntàries que, d’una manera molt
fidel, participa a les jornades de voluntariat agrari.
Treballadora de l’Ajuntament de Maó, n’Amparo cedeix el
seu temps, forces i entusiasme, alguns diumenges al matí,
per realitzar diverses tasques a les finques en custòdia.
Com i quan vas començar a ser voluntària del GOB?
Per què vas escollir el voluntariat agrari?
Vaig començar el setembre del 2008 a anar a les excursions dels diumenges i allà vaig sentir rallar del voluntariat
agrari i en va fer il·lusió. I això que vaig dir que no sabia
gaire cosa del camp, però que ganes de fer feina en tenia
moltes ... N’hi havia prou.
Les finques on feim aquestes tasques de voluntariat
han adquirit un compromís ambiental amb la seva
gestió signant un acord de custòdia. Com valores
aquesta gestió agrària respectuosa amb el medi
ambient?
Molt positiva.
S’han realitzat diferents jornades de voluntariat amb
feines molt diverses, desbrossar, collir olives, arranjar una era, netejar boscarrons... Explica’ns alguna
que t’hagi agradat especialment.
La primera vegada que van anar a collir olives, tenia curiositat per veure els arbres, per saber com hauríem de fer
la feina, pentinar les branques amb els rastrells, sentir les

N’Amparo, amb moltes energies.
olives dalt el cap quan estava acotada i veure tot es procés de fer l’oli .... una passada.
A vegades fa un poc de vessa aixecar-se un diumenge matí per anar a fer feines al camp... Què us anima
al grup de voluntaris a venir de manera incondicional a totes les jornades?
El fet de passar un diumenge ben diferent dels altres,
trobar-te amb gent molt diversa, fer una feina que no
s’assembla de res a la que fas durant tota la setmana,
aprendre coses noves i passar-ho bé.
Alguna cosa més per afegir...
Animar la gent que tengui aquestes inquietuds perquè
s’hi apunti.

N’Amparo, molt atenta a les explicacions d’en Biel Barceló
sobre com s’elabora l’oli.
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Moltes gràcies, Amparo. ■

El GOB ha fet

ajuda el gob

El GOB actualment passa per un moment de dificultats en
la tresoreria. Els fets que ho motiven són bàsicament dos.
Per una banda estem treballant en projectes grossos, que
comporten realitzar despeses que no recuperarem fins al
final, quan estiguin acabats. Són sobre tot els de custòdia
agrària. Per altra banda, tenim convenis i projectes signats
amb entitats i administracions que estan endarrerint el
pagament. Açò fa que, tot i tenir una economia sanejada
i amb prou fonts d’ingressos, ens trobem amb problemes
de liquidesa.
El GOB, per solucionar aquest problema, ha signat unes
vies de crèdit amb entitats bancàries. La solució dels
bancs té, però, un cost prou elevat que ens aconsella
cercar altres maneres de finançar temporalment els projectes. És per açò que oferim als socis i simpatitzants
l’oportunitat d’ajudar la tresoreria del GOB amb crèdits
personals directes a un termini fix.
Les modalitats de préstecs són les següents:
• Import: a escollir entre 3.000, 5.000, 10.000 o 15.000

• Interès: 2% anual. Per a quantitats de 10.000 euros o

més, 2,5% anual
• Amortització anticipada: en cas que el prestatari vul-

gui retirar el préstec abans del termini, l’interès serà
de l’1%
• Pagament d’interessos: en acabar el termini del prés-

tec el GOB retornarà el capital més els interessos
(exclosa la retenció d’IRPF)
El termini per formalitzar aquests préstecs acaba el 31 de
desembre de 2010, o abans en el cas que el GOB hagi
cobert les seves previsions de tresoreria.
Les persones interessades poden emplenar el formulari
de sol·licitud que hi ha a www.gobmenorca.com/recursos/form_prestec.pdf i enviar-lo signat a la seu del GOB,
Camí des Castell, 53, 07702 Maó.
Per a més informació, podeu contactar amb el GOB per
telèfon al 971 35 07 62 o enviant un email a prestec@
gobmenorca.com ■

AMB BON
HUMOR

euros

• Termini: a escollir entre 3, 6 o 9 mesos

GOB
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Notícies

NOTICIARI BREU
La mar sense
peixos
Una mar sense peixos, amb
només meduses i plàncton, és el
que ens espera en el futur si no aturam la sobrepesca. El consum
esponsable de peix i la creació de
reserves marines són algunes de les
actuacions necessàries plantejades al
documental El final de la línia”,
que vam projectar el
darrer 20 de maig al Molí.

Vine al
Parc Rubió
Amb l’objectiu de donar
a conèixer la flora autòctona
de l’illa, i aprofitant el marc del
Parc Rubió i Tudurí que va néixer
amb vocació didàctica,
s’ha posat en marxa un programa
d’activitats mensuals adreçades
a tota la família, cada tercer
dissabte de mes,
de 10:30 a 13 h.

REUNIÓ
INTERINSULAR
DEL GOB A FORMENTERA
De
l’11
al 13 de juny va tenir lloc a
Na Tris Tras
Formentera
la trobada anual de les seccii En Punxes
ons del GOB de Mallorca, Eivissa, Formentera
Ja es poden trobar de nou els
i
Menorca. Es van realitzar les pertinents reunicontes infantils sobre la tortuga i
ons
de Junta Interinsular i les Assemblees Interinl’eriçó a les llibreries i locals del
sulars,
ordinària i extraordinària, on es van ratificar
GOB. Amb aquests contes es vol fer
els
acords
ja aprovats en les respectives assemblearribar als més petits un missatge
es
insulars:
memòria d’activitats de 2009, tancafavorable a la preservació de la nosment
i
aprovació
de comptes de 2009, pressupostra fauna i de la natura que l’envoltos
de
2010
i
la
modificació prevista dels estata. Però, també, a totes les pertuts. També es va delegar en les assemblees
sones que alguna vegada
insulars, que tindran lloc el mes de
expliquen contes als
FALTEN SOCIS
desembre,
l’elecció del nou president
infants.
El GOB necessita el teu
interinsular, càrrec que ocupa
ajut. La teva col·laboració en
ara Macià Blàzquez.
aquest moment és molt necessària.
Volem més socis per fer visible
l’estalonament social de la nostra feina,
i per garantir l’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.

No tiris
el Socarrell

Passa'l a qualcú
a qui li pugui
interessar!

Edició amb la col·laboració de:
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PER APUNTAR A
L’AGENDA
■ Fins al 26 de setembre, la sala d’actes del Molí del Rei, a
Maó, acull l’exposició “La mar d’amiga, cap a una gestió
responsable”, que explica el concepte de custòdia aplicat al
medi marí i mostra alguns exemples pràctics que ja s’han
realitzat entre entitats de custòdia i agents vinculats amb el
mar. El Molí del Rei (Camí des Castell, 53, de Maó) és la
seu principal del GOB a Menorca. És un complex arquitectònic antic, amb un molí fariner del segle XVIII, que va ser rehabilitat l’any 2005. Sens dubte, però, la part més atractiva és la
torre, a la qual es pot pujar i gaudir d’una vista única de Maó
i dels seus voltants. També hi trobareu una petita
Agrobotiga. Horari de visita: durant l’agost, de dilluns a
divendres de 9.00 a 15.00 h; i a partir del 13 de setembre, de
dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h i de dilluns a dijous
també de 17.30 a 20.00 h. L’entrada és gratuïta.
■ També fins el 26 de setembre es poden visitar dues exposicions al Centre de la Natura de Menorca, a Ferreries:
“Mira es Vent!” i “El medi ambient de Menorca”. L’horari
és de dimarts a dissabte, de 10.30 a 13.30 i de 17.30 a
20.30 h. Més tard, del 2 al 31 d’octubre, s’hi podrà veure
l’exposició Flortografies, de Joan Rita, en la que es pretén
mostrar la diversitat de formes de les flors i portar aquesta
mirada als detalls que hi ha al seu interior. L’horari serà
divendres de 17.30 a 20.30, dissabtes de 10.30 a 13.30 i de
17.30 a 20.30, i diumenges de 10.30 a 13.30h.
■ Durant el mes d’agost està en marxa el cicle de Xerrades
a la fresca del Centre de la Natura. Dijous dia 5 Alberto
Coll, president de la SHA Martí Bella, parlarà sobre “Paisatge
i Patrimoni Històric, una integració territorial necessària” ,
mentre que dijous 26 Joan Moranta, director de l’Estació
d’investigació Jaume Ferrer de la Mola, conversarà sobre els
recursos pesquers. Les xerrades seran al Pla de l’Església de
Ferreries a les 21.00 h.
■ El programa “Gaudeix i aprèn al Parc”, que acull el parc
Rubió i Tudurí de Maó, no s’atura durant l’estiu. Dissabte
21 d’agost, us proposa una activitat de recollida i preparació de llavors, i dissabte 18 de setembre, un taller d’esqueixos. Ja en plena tardor, dissabte 16 d’octubre, podeu
assistir a la visita guiada pel parc. L’horari sempre és el
mateix: de 10.30 a 13.00 h. “Gaudeix i aprèn al Parc” és una
iniciativa de l’Associació d’Amics i Amigues del Parc Rubió,
amb el patrocini de l’Ajuntament de Maó i amb la col·
laboració del Viver del GOB.
■ Després de l’aturada estiuenca, el programa d’excursions
“A peu per Menorca” reprèn l’activitat. Les dues properes
sortides tindran lloc el diumenge 12 de setembre i el diumenge 3 d’octubre. Els llocs encara estan per decidir, però,
com sempre, seran traçats sense dificultats extremes i pensats per descobrir rutes de senderisme amb atractius naturals i culturals. Per a més informació consultau el web del
GOB. Si voleu rebre avís directe de les activitats, enviau un
correu amb la petició a info@gobmenorca.com.
■ I encara una altra excursió, en aquest cas per conèixer
plantes. Serà diumenge 17 d’octubre a la Vall d’Algaiarens. La trobada serà a les 9:00 del matí davant el poliesportiu de Ciutadella. S’espera acabar l’excursió al migdia,
cap a les 13:30 h. Es recomana portar calçat adequat per
caminar i càmera fotogràfica.
■ Els dies 1 i 2 d’octubre tenen lloc les II Jornades de
Consum Responsable de Menorca, organitzades pel consorci Mestral-GOB a Maó (lloc encara per decidir). En
aquesta segona edició es tractaran temàtiques de moneda
social, decreixement, deute ecològic, etc., i es presentaran
experiències positives entorn al consum d’aigua i d’energia.
Durant les jornades també hi haurà activitats lúdiques associades com, per exemple, una obra de teatre.

Calendari

■ Comencem el curs escolar amb un nou cicle de conferències amb debat dedicat a la política territorial, organitzat
conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears. Aquest
curs és gratuït i compta amb el reconeixement de crèdits de
lliure elecció per a universitaris i d’hores de formació permanent al professorat. Les ponències es realitzaran els dijous
21 i 28 d’octubre i 4, 18 i 25 de novembre, a les 20 h, al
Molí del Rei (Camí des Castell, 53, de Maó).
■ Recordau, a més, que cada dijous podeu seguir assistint a
les trobades del Banc del Temps, que tenen lloc al Molí
del Rei (Camí des Castell, 53, de Maó), de 19 a 20 h. Més
informació a http://bancdeltempsmenorca.wordpress.com.

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...
UN DIC (amb la cara) DE CIMENT

L’obra del dic de Son Blanc va generant polèmica conforme es
van fent modificacions sobre la marxa. Ara se n’ha aprovat una
ampliació, amb dos caixons més, que representa eliminar directament envers 4.000 m2 més de posidònia.
L’actuació s’argumenta en base a una major seguretat a la zona
interior, i es diu que si s’allarga el dic es podrà prescindir d’un
mur de dissipació de temporals que estava previst posar a la
vorera de la zona abrigada.
El cas és que, amb motiu d’aquesta ampliació, s’ha discutit si
s’havia de fer o no avaluació d’impacte ambiental de l’obra. D’una
banda, els tècnics ponents defensen clarament que sí, que tot i
ser una ampliació d’una obra en marxa es tracta d’una ampliació
molt gran, amb uns efectes molt importants sobre un ecosistema
--la posidònia-- declarat espècie d’interès europeu. I que, poca
broma, cap dels requisits ambientals anteriors s’havia complert.
Per altra banda, la part política esgrimeix que és una obra necessària i que haver de fer tràmits ambientals pot retardat el final
de l’obra i també encarir-la.
Cal demanar-se què deuen pensar tots els promotors de projectes, infinitament més petits, que han de passar l’avaluació d’impacte ambiental perquè així ho diu la llei. Després ens estranyam del descrèdit de la política.
I que ningú perdi de vista que, si ara s’afegeixen els caixons, en
qualsevol moment es pot decidir que també és necessari instal·
lar l’escullera de dissipació al llarg del litoral abrigat. I també es
presentarà com una obra menor que no caldrà avaluar.
Per cert, no us perdeu la nota de premsa que hi ha a la web,
titulada Comparant el desviament pressupostari del dic. Si la
llegiu, entendreu perquè no hi ha diners per fer segons quines
coses.■

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 

