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no et consumeixis
Aquest és el títol de l’obra que es va representar en el marc de les
segones jornades de consum responsable realitzades a Maó els dies
1 i 2 d’octubre d’enguany. Tres personatges viuen la seva vida de
forma molt diferent, en funció de com gestionen el seu temps i com
consumeixen. Fer les coses més ràpidament o més a poc a poc,
menjar d’una manera o d’una altra, per exemple, determinen una
forma de viure que té conseqüències tant per a nosaltres com per a
les generacions futures.
Cadascú de nosaltres construeix la pròpia vida a partir de decisions,
petites o grans. Sembla que decidir-se per un producte o un altre
quan vas a comprar és una decisió de poca transcendència. No és
ben bé així. No és el mateix comprar un producte local que un que
ha hagut de fer molts quilòmetres per arribar a casa nostra. No és el
mateix adquirir un producte que ha estat fabricat amb salaris justos
per als treballadors que un que ho ha estat amb remuneracions de
misèria. No és el mateix pagar per un producte ecològic, que té un
valor afegit, que per un que no ho és. Cadascuna d’aquestes decisions és rellevant si les sumem totes. Afecten la nostra vida, la dels
altres i la del planeta. I això és poder. Més del que podríem pensar.
Com bé s’encarreguen de dir els psicòlegs, i que sap aprofitar qui vol
vendre alguna cosa, allò que ens empeny a comprar i consumir una
cosa o una altra no depèn del nostre judici racional. Té més a veure
amb les emocions. I aquestes són males de governar, però es poden
educar.
De què parlam quan ens referim a consum responsable? De consumir amb seny, de decidir racionalment allò que volem adquirir. Mirar
preus, procedència, qualitat, compromís social i ambiental,... I açò no
es pot fer si no s’educa. És una responsabilitat de tots que s’avanci
en aquest sentit. Fa temps que el GOB promociona productes que
fan natura , productes de finques agràries amb un compromís ambiental. És una passa en aquesta línia.
La crisi actual pot esdevenir oportunitat. Pot servir per posar seny a
un consum sense fre. Però serà la suma de decisions intel·ligents la
que pot fer canviar les coses. Està a les nostres mans com a consumidors i ciutadans fer que el futur sigui diferent. Probablement viurem més feliços.
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CIF G-07.089.600
Editat en paper reciclat 100%
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Article

el consum sostenible
de peix

Les II Jornades de Consum Responsable realitzades a
l’octubre van donar a conèixer idees i projectes que
volen replantejar l’actual model de consum, tan insostenible. Entre les diferents activitats i ponències, es va
fer una taula rodona amb la presentació d’experiències
locals. Els participants van parlar de l’intercanvi de serveis i habilitats sense diners a través del Banc del
temps de Menorca, dels productors ecològics de la
Cooperativa Econura, del comerç just que planteja S’altra Senalla-Càritas i del consum responsable de peix
que promou la custòdia pesquera del GOB.
Pel que fa a l’àmbit dels productes pesquers, és un tema
del qual no se’n parla gaire i més enllà de la campanya
“Pezqueñines no, gracias”, la majoria dels consumidors
desconeixen les implicacions ambientals de menjar productes com la tonyina, el salmó o les gambes. Per això
plantegem: quins criteris hem de seguir a l’hora de comprar peix si volem evitar la sobreexplotació i la destrucció de biodiversitat marina?
En primer lloc, miram l’etiqueta per saber quina espècie és, si ha estat pescada o cultivada, el lloc d’origen i
quan ha estat pescat. Molts cops no es compleix la
normativa de l’etiquetatge però és una informació
bàsica que com a consumidors hem de reivindicar. A
Menorca, els productes frescs de la pesca artesanal són
l’opció més sostenible, ja que aquesta pesca utilitza
tècniques més selectives, evitam el consum de combustible i contribuïm a l’economia local. Per exemple,

les gambes congelades que es troben al supermercat
poden haver estat pescades a l’Equador, pelades a la
Xina, envasades a Tailàndia i arriben aquí a través d’un
país europeu intermediari.
A continuació ens hem de preguntar quines espècies
és sostenible comprar. Hem de treure de la nostra llista aquelles que estan fortament sobreexplotades. Les
poblacions de taurons, ratlles, tonyina o bacallà, per
exemple, s’han reduït perillosament i, en ser espècies
que es troben en el nivell superior de la cadena tròfica,
la seva desaparició tindria conseqüències molt negatives en els altres nivells. Hi ha diverses guies que ens
ofereixen indicacions concretes sobre cada espècie.
Podem escollir aquelles que formen part de la tradició
culinària de les Illes, però actualment oblidades, que
no pateixen tanta pressió pesquera, són saboroses i
fins i tot més econòmiques, com ara el gerret, el sorell,
l’espet, l’alutja, i les sardines, entre d’altres.
Un altre criteri a tenir en compte és el de prioritzar el
peix d’extracció en tost del d’aqüicultura. Els mètodes
de cultiu actuals tenen greus efectes sobre el medi
marí, tant pel que fa als recursos pesquers que requereixen per a l’engreix com pels residus que generen les
granges.
Menjar peix és tot un luxe i, per seguir-ne gaudint molt
de temps, ha de ser un consum moderat i fruit de la
pesca més respectuosa amb el medi natural. ■
GOB
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Entrevista

L’ENTREVISTA
Isidro Jiménez,

d'Ecologistas en Acción Madrid
Isidro Jiménez ha participat com a ponent en les II Jornades
de Consum Responsable de Menorca , desenvolupades el
passat 1 i 2 d’octubre al Museu de Menorca de Maó. La seva
cara ja comença a ser coneguda, i és que també va participar
en les primeres jornades organitzades per Càritas Diocesana
de Menorca durant la tardor del 2008.
Llicenciat en filosofia per la Universidad Complutense de
Madrid, va combinar durant quinze anys la seva feina en
l’àrea de les noves tecnologies i comunicació social amb
l’activitat docent. L’any 2002 va participar en la creació del
projecte ConsumeHastaMorir, projecte innovador de contrapublicitat posat en marxa el 2002 des d’Ecologistas en
Acción Madrid, entitat a la qual pertany des de principis dels
90, amb l’objectiu d’abordar el tema del consum des d’un
punt de vista crític i creatiu. Aquest gadità resident a Madrid
des de fa gairebé trenta anys no té telèfon mòbil, perquè
creu que no fent ús d’un objecte considerat imprescindible
per l’actual societat millora la seva qualitat de vida.
Isidro, com és que Ecologistas en Acción va idear un
projecte com ConsumeHasta Morir? El fet que una entitat ecologista utilitzi tècniques agressives del mateix
món consumista que avorrim és, com a mínim, un fet
inusual.
ConsumeHastaMorir es un proyecto de contrapublicidad
que aborda el tema del consumo desde un punto de vista
crítico y creativo. Nace dentro de Ecologistas en Acción de
Madrid en el año 2002, como un grupo específico de trabajo sobre consumo.
La idea era trabajar en base a dos ejes fundamentales, el
consumo y la comunicación. Este último eje nos ofrecía un
enfoque distinto para tratar el consumo, así que poco a
poco nos fuimos metiendo en el mundo de la contrapublicidad. Por un lado teníamos un reflejo interesante del consumo en los anuncios publicitarios y, por otro, multitud de
herramientas comunicativas que hacían más atractiva la
difusión de nuestro trabajo.
Desde entonces, mantenemos el sitio web consumehastamorir.com, elaboramos contrapublicidad gráfica y audiovisual, escribimos textos, impartimos talleres o participamos
en procesos de creación colectiva junto a otros colectivos
sociales. Todo esto, al fin y al cabo, son expresiones de nuestro trabajo teórico para intentar comprender la sociedad en
la que vivimos y el resultado de una investigación constante
sobre el papel de la comunicación social.
Nos gustaría contribuir a generar un espíritu crítico y responsable en el consumo. Para ello intentamos difundir temas
sociales y ambientales con diversas herramientas comunicativas, como los contranuncios, que subvierten los mensajes
comerciales del gran escaparate mediático. Pero también es
importante generar una teoría sólida que sea capaz de
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entender las características que definen la actual sociedad
de consumo y sus tendencias. Nuestro trabajo empieza con
estas herramientas teóricas y termina en la sensibilización o
la formación.
Quin creus que està sent i serà el paper del moviment
ecologista en un moment conjuntural com aquest, on
sembla que el sistema econòmic i el model de vida
actual ja no s’aguanta per cap lloc?
La repercusión que han tenido en estos últimos años los
problemas medioambientales, sobre todo el cambio climático, y la asimilación de su gravedad por parte de buena
parte de la sociedad demuestra que el papel de los colectivos ecologistas ha sido y es esencial. Lo que ocurre es que
ahora el escenario está cambiando en ese sentido y otros
agentes, sobre todo las empresas, confluyen con las organizaciones ecologistas en muchas actividades, campañas, en
los medios de comunicación, y ahora es más importante
que nunca mantener una visión realmente transformadora,
que sea capaz de integrar los temas sociales y ambientales,
para que todos estos cambios no queden sólo en un gran
lavado de cara.
Qüestionar el consum humà és una forma holística
d’abordar els problemes ambientals i socials del món?
Sí. Se trata de denunciar un modelo injusto e insostenible
social y ambientalmente. Cuestionar este modelo de consumo es cuestionar también los valores que se han demostrado insostenibles y que nos han llevado a la crisis ambiental
y a la reciente crisis económica: la cultura del despilfarro, la
homogeneización, el individualismo y el hedonismo son
parte esencial de esa cultura del consumismo.

Entrevista
El consumismo no tiene como punto de partida las necesidades humanas sino las del aparato de producción, por lo
que su límite no lo marcan las necesidades de los consumidores/as sino su capacidad de gasto y endeudamiento. El
consumo se convierte en un fin en sí mismo, una medida de
cumplimiento de los proyectos vitales y un hecho que sustenta y da sentido a la vida contemporánea. Además de ser
insostenible en su esencia, este modelo ha transformando
todo lo que existe en mercancía, susceptible de producirse,
venderse, desearse y comprarse.
También es importante cuestionar el papel de la publicidad
que nos vende un modo de vida con grandes impactos sociales y ambientales, y que, además, no nos hace felices. En
definitiva, hoy más que nunca es urgente llamar la atención
y despertar un espíritu crítico frente a la sociedad del consumismo, difundiendo valores que ayuden a conformar un
consumo crítico y responsable.
En ser ja la segona vegada que véns convidat com a
ponent a Menorca, et deus haver pogut fer una idea de
les propostes alternatives de consum que hi ha a la illa.
Quina opinió en tens sobre açò?
En Menorca se están desarrollando alternativas de consumo
muy interesantes en el campo de la reutilización y en el de la
agricultura ecológica. Sin duda, la relación que todavía mantienen los y las habitantes de la isla con el espacio rural, la tierra,
el mar y los productos locales es uno de los factores clave para
que las alternativas de consumo local ecológico se extiendan.
También en Menorca hay puntos negros, como la dependencia energética o el excesivo uso del transporte motorizado, pero a mi me da la sensación de que esa cultura de las
pequeñas ciudades en entornos tan naturales (y frágiles, por
lo tanto) es muy conveniente para generar ese otro modelo
de consumo que se hace tan necesario hoy.
Hay muchas razones para favorecer un consumo local y ecológico, que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación y los residuos, y entre ellas, el reto
de que la isla se autoabastezca y no dependa de costosas
importaciones.
IPC: Ingenios de Producción Colectiva és un projecte
innovador d’Ecologistas en Acción que intenta aglutinar
diferents experiències que, a petita escala, ens ofereixen alternatives responsables al consum diari.
Dóna’ns un exemple d’aquestes experiències que pugui
ser aplicable a Menorca.
Por un lado, ya están en marcha proyectos que, a pequeña
escala pero con cierto éxito, ensayan una forma más sostenible de consumo. Su margen de negocio no es muy grande,
pero el comercio justo, la banca ética o las tiendas de productos ecológicos han conseguido hacerse un hueco y, a la
vez, poner en entredicho al comercio convencional (no
justo), la banca convencional (no ética) y la industria de la
alimentación intensiva (no sostenible). El comercio justo ha
conseguido popularizar criterios sociales en las condiciones
laborales utilizadas a la hora de elaborar multitud de productos. La banca ética, sobre todo la que nace de iniciativas
de ahorro popular, ha hecho posible pensar en una forma
consecuente en la gestión del dinero. Los establecimientos
de productos ecológicos, cuando son pequeñas tiendas de
barrio que se abastecen de la producción ecológica más
cercana, favorecen la distribución de la riqueza local, potencian la vida comunitaria y la producción agrícola y ganadera
sostenible.

Pero además hay otros proyectos más experimentales en
marcha, de escala reducida, que funcionan como espacios
de ensayo de alternativas de consumo sostenibles y socialmente responsables. Cada uno de estos proyectos nace a
partir de objetivos muy distintos, pero tienen en común su
riqueza e imaginación a la hora de señalar posibles soluciones a los problemas que el actual modelo de consumo
genera. Comparten profundas raízes en procesos colectivos,
comunitarios o solidarios, y la cultura propositiva necesaria
para que el cambio de modelo se haga efectivo. Por ejemplo, las cooperativas de consumidores de productos ecológicos, donde un grupo organizado de ciudadanos y ciudadanas se abastecen directamente de un grupo de productores
ecológicos, creando de nuevo lazos de confianza entre consumidor y productor. O las cooperativas de trueque y los
bancos de tiempo, experiencias de intercambio de bienes y
servicios más allá del mercado. O, en la misma línea, las
tiendas gratis de ropa, espacios creados por asociaciones
para volver a poner en circulación la ropa usada que tiramos.
También hay muchas experiencias en reutilización de muebles, huertos urbanos colectivos, cosatecas (espacios comunes de intercambio de objetos específicos, como herramientas), etcétera.
Hi ha una part de la societat que ja està començant a
ser conscient de les limitacions del nostre model de
consum, que està canviant les seves pautes cap a conductes més responsables. L’enigma està en com fer
d’aquesta tendència un canvi massiu en la societat.
Com podem, des del món ecologista, ajudar a propiciar
el canvi?
Por un lado, contamos con el potencial transformador que
tiene nuestro propio consumo. Desde luego no es algo
nuevo, pero no aprovechamos del todo la fuerza que tienen
nuestros actos de consumo cotidiano, porque si cambiamos
de hábitos de consumo, cambiamos el modelo de consumo.
Por otro lado, no podemos reducirnos sólo a consumidores
y consumidoras. Además de esto, somos ciudadanos y ciudadanas, y esto supone que para transformar la sociedad en
una sociedad más justa y sostenible tenemos que tener un
papel activo, participando en colectivos y asociaciones, exigiendo el cumplimiento de los derechos que se han logrado,
denunciando la violaciones de derechos humanos y las actividades que supongan impactos ambientales o sociales.
Esto también es aplicable a las asociaciones ecologistas, que
tendremos que integrar ese papel de la ciudadanía activa en
nuestros objetivos, porque ya es evidente que la defensa del
medio ambiente dejando a un lado aspectos sociales es a la
larga un gran error. ■

GOB
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Article

bases per a un model
energètic sostenible
Fruit del treball del Grup d’Energia, el GOB ha enllestit un
document on es proposa una estratègia per arribar a un
model energètic sostenible per a Menorca. Partim de la
constatació que el model actual no té futur, ja que es
basa en combustibles fòssils, que cada vegada seran més
costosos i que impliquen un insuportable impacte ambiental, al qual s’hi afegeix l’acceleració del canvi climàtic.
El document que hem redactat explica de manera molt
resumida les passes que creiem que s’haurien de fer per
canviar el model energètic. Són propostes factibles, a
realitzar unes immediatament i altres de manera gradual,
i que cerquen fer compatible el sistema de producció
energètica amb el manteniment del paisatge i els ecosistemes en general. El nou model energètic hauria d’estar
fonamentat en tres línies d’acció: l’estalvi energètic, la
producció d’energia neta i un marc de desenvolupament
del mercat energètic que incentivi la incorporació d’energies renovables.
L’estalvi energètic és un factor molt important. S’estima
que estalviar 1 kWh és deu vegades més barat que produir-lo. Estalviar no implica disminuir la qualitat de vida,
sinó emprar només l’energia que ens sigui necessària i de
manera eficient. No podem pensar sols a produir energia
de manera alternativa sense abans haver aplicat mesures
d’estalvi i eficiència. El document esmenta l’actuació en
diferents àmbits que permetrien un gran estalvi: el model
urbà, la mobilitat urbana, el model viari, el transport
públic, el consum de productes locals, la reutilització, el
reciclatge, la gestió de l’aigua, el model agrari, etc.
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La implantació de sistemes de producció d’energia neta
es planteja al document en dues etapes. En la primera es
proposa el desenvolupament d’accions i tecnologies que
ja estan prou consolidades i que tenen poques dificultats
associades. Es deixarien per a la segona etapa les tecnologies que actualment presenten problemes importants
d’integració al medi ambient o que encara no estan prou
desenvolupades, esperant que mentre s’aplica la primera
part es puguin anar solucionant els inconvenients.
La primera etapa podria durar de deu a quinze anys, i
comportaria que un 60% de la producció elèctrica de
Menorca procedís d’energies renovables. Contempla set
accions: proliferació dels panells solars per a escalfar
aigua, proliferació de plantes fotovoltaiques i microeòliques integrades en edificis, petites centrals de biomassa,
aprofitament dels olis de cuina, enllumenat públic amb
renovables, parcs fotovoltaics integrats en sòl rústic i
millora del parc eòlic de Milà. No es descarta algun nou
parc eòlic, sempre que sigui en un emplaçament consensuat.
La segona etapa implicaria la reconversió de la central
tèrmica de Maó, primer cap a gas natural i després cap a
alguna de les tecnologies avui dia en desenvolupament,
com la termosolar o l’hidrogen.
L’última qüestió és la actuació política necessària que
estableixi unes regles de mercat que facin implicar les
empreses de producció i distribució energètica en aquest
canvi de model. ■

ANIMALONS

Article

Anfós (Epinephelus marginatus)
Per culpa d’una pesca indiscriminada amb arpó ha arribat a
desaparèixer de moltes costes del Mediterrani (abans ocupades fins a les aigües superficials), retrocedint fins a les
grans profunditats.
Aquesta vulnerabilitat a fet que l’anfós sigui classificat com
a espècie Quasi amenaçada a la “Llista vermella dels peixos
de les Illes Balears”.

Descripció:
L’anfós és una espècie de peix de la família dels serrànids.
Els mascles poden arribar a assolir els 150 cm de longitud i
pesar uns 60 kg. Podent arribar a viure més de 50 anys.
El seu aspecte és robust i està perfectament adaptat a viure
en el fons marí. La seva morfologia es caracteritza per tenir
una boca ampla amb dents prominents, petites, esmolades
i nombroses. Destacant una mandíbula inferior molt desenvolupada que sobresurt per davant de la superior.
És un animal mimètic, i la seva coloració pot variar des d’un
to marró clar a un color més verdós. Inclús pot presentar
diferents formes de coloració segons l’estat emocional i reproductor.
Ja que la seva carn és ferma i saborosa, és molt apreciat en la
gastronomia. La pesca comercial es realitza amb palangres
i nanses.

Distribució i biologia:
És sedentari i territorial, encara que els joves poden compartir la mateixa cova.
No forma grans grups, inclús podem dir que és un peix solitari.
Es pot localitzar des de pocs metres de fondària fins als 300
m. Els exemplars adults són fàcils de trobar a pedres aïllades
dins les praderies de posidònia. En canvi, els joves són més
propensos a apropar-se a la costa.
Normalment abandona la seva cova per desplaçar-se cap a
zones de caça, compartint-hi els forats amb altres peixos que
aprofiten les restes del menjar.
Alimentació:
Menja crancs i pops, encara que els individus més grossos
prefereixen alimentar-se de peixos, sobretot d’espècies associades als esculls de corall. Durant la primavera s’atraca a
la costa per poder alimentar-se de calamars i sípies.
Reproducció:
És hermafrodita. Les femelles assoleixen la maduresa sexual
quan tenen 5 anys i els mascles als 12. Damunt els 7-10
anys les femelles passen a mascles segons l’estructura demogràfica del grup. Es reprodueix durant l’estiu. ■

Fotodenúncia
Na Teresa i en Jordi són dos admiradors barcelonins de Menorca,
acostumats a recórrer-la a peu. Ens
envien aquesta foto presa el 15
d’agost al Pilar perquè la difonguem, a veure si serveix per fer
reflexionar els qui deixen els fems
tirats a les platges, en tost d’endurse’ls i mantenir la bellesa del nostre paisatge.

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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Article

Consumir sense CAP
no té CAP sentit
el consorci mestral-gob pel Consum responsable

El consum de recursos és, evidentment, inevitable en
la societat en què vivim. Ara bé, en els darrers anys, i
en alguns casos, aquest consum necessari ha donat
pas al consumisme, és a dir, un desenfrenament per
adquirir béns i serveis que en molts casos s’acumulen
sense una utilitat concreta, i que moltes vegades no
són ni necessitats per part de l’usuari. Aquest excés de
consum està desembocant en un deteriorament del
medi ambient (contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, contaminació de sòls i d’aigües subterrànies, etc.),
en un esgotament dels recursos i en unes condicions
laborals injustes. Darrere les nostres compres i consums hi ha una història personal, cultural, social, econòmica, política i mediambiental. Hi ha els nostres
desitjos, necessitats, l’entorn social, les condicions
laborals i la vida dels que fabriquen i produeixen béns,
els recursos naturals gastats, les empreses beneficiades i la seva influència política, els residus i contaminació generats, etc.
El consum responsable és una eina molt poderosa en
mans de la societat, que ens permet passar de ser part
del problema a ser part de la solució. Però encara no
hem esgotat ni de bon tros el potencial de transformació del consum responsable. És necessari cridar l’atenció dels ciutadans perquè es produeixi una major
consciència en l’acte de consumir (les tres erres, agricultura ecològica, producció local, comerç just, etc.) i,
per tant, un canvi d’hàbits de manera que puguem
conservar els nostres valors ambientals i socials.
En aquesta línia, el Consorci Mestral-GOB, va portar a
terme un conjunt d’actes emmarcats dins d’una setmana dedicada al consum responsable. Aquest concepte
va néixer l’octubre de 2000 fruit de la cooperació de
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dues entitats no governamentals, el GOB i Càritas
Dioscesana de Menorca, amb l’objectiu de treballar
aspectes relacionats amb la informació i la sensibilització ambiental a la ciutadania.
El dissabte 25 de setembre es va realitzar la I Fira d’Intercanvi de Menorca, on tothom qui va voler va poder
portar els objectes que ja no en feien ús en un mercat
instal·lat a la plaça Conquesta de Maó. Allà, la seixantena de persones que s’hi van reunir varen poder posar
en pràctica l’experiència de l’intercanvi, una manera
d’allargar la vida als objectes, de reduir el consum de
matèries primeres i d’evitar residus a la vegada que
aprenem a donar i a rebre sense la necessitat de posar
un valor econòmic a tot allò que empram.
Posteriorment, els dies 1 i 2 d’octubre d’enguany es
van desenvolupar les II Jornades de Consum Responsable de Menorca. En aquesta segona edició de les

Article
jornades vam tenir la intervenció de destacats ponents
que van donar una visió alternativa a l’entesa per l’actual sistema econòmic basat en el consum, fet que té
repercussions importants sobre el medi ambient i les
persones.
La conferència inaugural a càrrec del Dr.Carlos Taibo,
de la Universidad Autónoma de Madrid, va presentarnos el decreixement com a nova línia de pensament i
ens va fer reflexionar sobre la necessitat que tenim els
països enriquits de reduir els nostres nivells de producció i consum, de reorganitzar les nostres societats en
base a l’altruisme i de redistribuir els recursos davant
la propietat i el consum il·limitat.
La setantena de participants a les jornades també van
poder escoltar Dídac Costa, que des de l’Ecoxarxa
Montseny ens va explicar l’experiència de l’organització
d’una moneda social, l’ecoseny.
David Llistar, de l’Observatori del Deute en la
Globalització, ens va introduir un concepte innovador,
el d’anticooperació: tota aquella actuació realitzada per
i des del Nord, els efectes de la qual són perniciosos
per al Sud i que causa un impacte negatiu molt major
que el positiu de la cooperació al desenvolupament.
Víctor Viñuales, president d’Ecología y Desarrollo, ens
va recordar la necessitat de posar en pràctica polítiques
de gestió de l’aigua que siguin perdurables en el temps
i en les quals ens coresponsabilitzem tots els ciutadans, des de la classe política, les entitats, els particulars, etc. Jordi Miralles, president de Fundació Terra, va
oferir una xerrada provocadora, on exposava la necessitat de ser més autosuficients energèticament i reclamava el dret a ser autoproductor de qualsevol ciutadà
amb un contracte de subministrament elèctric.
Finalment, Isidro Jiménez, d’Ecologistas en Acción, ens
va mostrar com davant de la necessitat d’un nou model
econòmic han sorgit projectes que, a petita escala,
assagen una forma més sostenible de consum i ens
ofereixen alternatives imaginatives, sostenibles i socialment responsables.
A les jornades també hi va haver espai per a les iniciatives locals i, així, els participants van poder conèixer
de primera mà experiències tan interessants com la
Cooperativa de productors ecològics Econura, a càrrec
de Joan Carreras, el Banc del Temps de Menorca, per
Maria Florit, la Custòdia Pesquera en què treballa el
GOB, de la mà de Begoña Piqué, i la iniciativa de S’Altra
Senalla-Càritas Ciutats pel Comerç Just, per Begoña
Tomás. Els participants a la taula rodona van atendre
les consultes i reflexions d’uns assistents que van
demostrar que a Menorca també hi ha persones crítiques disposades a fer petites passes per fer un món
millor.
Paral·lelament a les jornades, els assistents i més de
dos-cents alumnes de diferents centres de secundària
de l’illa van poder gaudir de la divertida obra de teatre
No et consumeixis, de Xucrut Teatre, creació sorgida de
la col·laboració amb el CRIC (Centre de Recerca i
Informació en Consum). A més de fer-nos riure de

gust, ens va fer reflexionar sobre les nostres prioritats
del dia a dia, on moltes vegades la feina, el voler tenir,
passen per damunt de les petites coses importants.
Fruit d’aquest intens període de reflexió sobre el consum podem dir que “Consumir sense CAP no té CAP
sentit”. Siguem capaços de donar-nos una opció ètica i
ecològica, optant per un model de benestar i felicitat
no basat en la possessió de béns materials, on el nostre consum no tingui repercussions ambientals i socials, on puguem decidir quina empremta volem deixar
al nostre planeta. ■
GOB
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Educació Ambiental

PETIT ECOLOGISTA
immersa dins la ciutat, volem apropar la
natura i el seu coneixement a tots els infants,
així com als diferents agents implicats en el
dia a dia del nostre centre. Cada aula representa un hàbitat de Menorca, diferenciats per
sistemes naturals.
Consumint responsablement
Com a reforç dels valors d’igualtat i solidaritat entre
individus, hem adquirit llibres, juguetes i elements
decoratius de Comerç Just.

ES BUSQUERETS,
UNA ESCOLA SOSTENIBLE
Ja fa temps que des del Servei d’Educació Ambiental
vam apostar per l’ambientalització de les escoles, per
tal de tenir en compte els principis de sostenibilitat en
les diferents àrees/aspectes que regeixen el dia a dia
del nostre centre.
Es Busquerets, una escola infantil amb una marcada
filosofia en l’educació en valors i, com el seu propi
nom incita, en els valors de respecte i estima vers el
medi natural, va apostar per un projecte d’ambientalització atrevit, que ja des dels seus fonaments s’erigia
per l’educació per a la sostenibilitat.
Així, després de més de dos anys de feina superant
diversos obstacles pel camí, es Busquerets pot presumir d’haver estat pioner d’un projecte d’ambientalització innovador pel que fa a la seva visió hol·lística i
integradora.
QUÈ S’HA FET?
Integració medi-aula
Adaptant-nos a la realitat que suposa una escola
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El pati, un bocí de natura
Aquest any es vol engegar el projecte de l’hort, que
acabarà sent un dels elements més destacats del pati.
Serà ecològic, per tal de respectar la salut de la terra i
de les persones.
Aprofitament d’aigües pluvials
Aprofitant la cisterna existent a l’edifici, estem emprant
l’aigua provinent de la pluja per als lavabos i per al
futur reg de l’hort; així minimitzam el nostre consum
d’aigua potable.
Hàbits sostenibles
L’escola aplica la filosofia de les tres “R”: reduïm, reutilitzam i reciclam. L’equip d’educadores ha acordat i
consensuat mesures encaminades a fomentar hàbits
sostenibles a l’escola en matèria de residus, aigua i
energia.
Mobiliari conscient
Bancs, espatlleres, miralls, armaris, etc. han estat restaurats per l’entitat Mestral fent ús de fusta reutilitada.
Implicació d’altres col·lectius
Amb l’objectiu d’integrar diferents col·lectius en el
projecte d’ambientalització, els infants del centre
comptaran amb uns talecs de roba, elaborats per les
persones usuàries del Centre de Dia de Sant Miquel
mitjançant la reutilització de retalls de roba provinents de mostraris.

Amb Perspectiva

es viver del gob
L’any 1997 el GOB, en col·laboració amb Càritas, va
posar en marxa una iniciativa de formació per a jardineria amb planta autòctona. Mitjançant cursos ocupacionals es va instruir joves socialment desafavorits en
el maneig de la planta autòctona a vivers i jardins. El
naixement del Viver del GOB va tenir a veure amb
aquestes raons socioculturals, però també amb raons
econòmiques. En aquell moment els centres i les
empreses de jardineria de Menorca empraven rarament plantes de l’illa per a crear jardins.
Es Viver es va marcar uns objectius amb un clar benefici ambiental, com era la reproducció i venda de planta autòctona tant per a jardineria com a repoblacions,
el disseny, creació i manteniment de jardins amb planta autòctona, assessorar el tractament paisatgístic de
grans obres, públiques i privades, amb planta autòctona, etc.
Els avantatges de l’ús de la planta autòctona són molts.
Al ser pròpies de l’illa, s’integren i s’adapten fàcilment
a l’entorn natural i cultural, tenen un menor consum
d’aigua i menys necessitats de manteniment, són més
resistents i eliminen el risc d’introducció de plantes de
fora invasores, així com també de paràsits i malalties.
Es Viver del GOB empra sempre llavors de Menorca, el
que evita també hibridacions i contaminacions genètiques de les varietats de l’illa amb les de fora de les
mateixes espècies.
Un dels objectius des Viver és promoure l’ús de la planta autòctona tant entre els professionals com els aficionats a la jardineria, i per açò ha anat fent cursets i
activitats públiques per difondre les tècniques del
maneig d’aquest tipus de planta. S’ha editat també un
manual de jardineria sostenible.
Es Viver no només maneja plantes autòctones sinó que
ho fa seguint les normes de la producció ecològica,
que prohibeixen l’ús de tota una sèrie de substàncies,
com adobs químics, pesticides, insecticides o hormones sintètiques, que són habituals als centres de jardineria. Es Viver està inscrit al Consorci Balear de
Producció Ecològica Agrícola Ecològica (CBPAE) i l’any
2006 va rebre un Premi Ones Mediterrània, del Centre
d’Iniciatives Ecològiques.
Actualment hem començat un procés de remodelació
de l’espai des Viver, per fer-lo més atractiu a la gent, i
que pugui ser un lloc agradable de visita i no sols un
punt de feina de producció de planta. Volem comptar
també amb gent voluntària. Treballar amb plantes és
molt agradable i volem donar l’oportunitat de venir a
fer estones de feina al Viver. Cada dissabte de matí,
entre les 9:00 i les 13:30, convidam qui vulgui venir a
conèixer el Viver i, si vol, a participar amb les tasques
de manteniment.

El Viver es troba a la carretera de l’aeroport, entre la
rotonda de la carretera general i la carretera de Sant
Climent, bé devora la nau de Mestral. És un espai cedit
per l’Ajuntament de Maó. Per a qualsevol consulta
podeu telefonar al número del Viver 650350172. ■
GOB
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Entrevista

EL VOLUNTARIAT
MAGDA SEOANE
Na Magda Seoane, nascuda a Maó, fa molts anys
que és sòcia del GOB i que col·labora amb
l’associació. Na Magda sempre ha estat una persona
inquieta i li agrada molt sortir al camp. Forma part de
la Comissió de Botànica i també és membre de la
Junta Directiva.

Magda, explica’ns quina és la teva vinculació amb
l’entitat. Des de quan hi col·labores?
Som sòcia i formo part de la Junta i també del grup de
botànica. A més, vaig a les reunions d’Agenda 21 de
l’Ajuntament de Sant Lluís, com a representant del
GOB.
La botànica sempre t’ha agradat molt. En quins
projectes has participat?
He aportat qualque granet en alguns dels projectes
que s’han desenvolupat dins el grup de botànica com,
per exemple, els inventaris. La veritat és que poder
participar en aquestes coses per jo ha estat com una
loteria. Quan vaig fer un petit curset amb en Guiem
Orfila per descobrir les plantes de Menorca, vaig sentir
la necessitat de conèixer les més simples herbes i
males herbes que creixien pels racons i els descampats
de Menorca! Aprofito per agrair al grup tot el que he
pogut seguir!!
A la revista S’Auba vaig fer articles durant tretze anys
parlant de plantes en general, tant si es troben o no a
Menorca, enfocats a les propietats curatives i usos tradicionals. Una petita col·laboració.
Com valores la teva participació com a voluntària?
Per jo és satisfactòria, perquè faig el que puc. De vegades he tingut més temps i he pogut col·laborar més, i
darrerament no n’he tingut gaire.
A més de les plantes, dins el GOB, en quines altres
coses t’agrada participar i col·laborar?
En compartir idees, per exemple. Formar part de la
Junta per jo és important, perquè hi ha pluges d’idees,
amb les quals jo agaf informació, a part dels temes que
s’exposen. Expresses els teus punts de vista i, de cara
a l’exterior, pots parlar amb més criteri. Hi ha gent molt
diversa i això ajuda molt. També m’agrada molt anar a
les excursions i sortir amb el tenderol per la festa del
llibre!
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Com que tot sempre es pot millorar, què ens recomanes per millorar la participació del voluntariat
dins l’entitat?
La veritat és que aquest tema es duu molt bé. No s’ha
de descansar d’intentar innovar per no caure en la rutina i tenir clar que se li ha de donar un sentit lúdic,
aprendre coses i conèixer gent, ja que això és molt
valid per a la gent jove i gran. I tenir la satisfacció que
formam part d’un projecte important i esteim ajudant
ho és molt.
Finalment, com animaries la gent perquè col·labori
amb el GOB?
El medi ambient és un respecte a nosaltres mateixos i
un puntal dins la societat. És qüestió de salut! Com he
dit abans coneixes gent, aprens i jo també ho veig com
un tribut que està bé que paguem, ja que per viure
hem de consumir en menys o mes grau, o sigui que
destruïm una mica. El planeta es mereix aquesta contribució. Ens ha donat les condicions necessàries perquè hi puguem viure. ■

El GOB ha fet

les illes galàpagos
i el turisme

Les iguanes i els llops marins descansen al moll.
d’aquest turisme, que té totes les seves necessitats
cobertes dins els vaixells de companyies externes.
El conflicte fa anys que existeix, i sembla que ara es vol abordar d’una manera seriosa. El setembre passay es va desenvolupar una cimera sobre turisme, que ha servit per confirmar el nou model turístic que es vol promoure. En un exercici exemplar, la suma de les institucions públiques i de les
ONG que treballen en sostenibilitat ha permès la mediació
entre tots els agents socials implicats, que s’ha concretat en
els acords presos durant aquests dies de reunions intenses.
Un representant del GOB va ser convidat a aquesta cimera,
per tal de poder aportar les experiències de l’illa de Menorca
en turisme massiu, control urbanístic i gestió agrària. L’intercanvi va resultar molt profitós per a totes les parts i potser
podria obrir la porta a futures col·laboracions amb un dels
destins més reconeguts de turisme de natura. Una gent que
busca el mateix que cercam aquí: un model econòmic que
dóni qualitat de vida sense depredar el territori i els seus
valors.

AMB BON
HUMOR

Les Galápagos són un arxipèlag ben famós per la fauna tan
particular que acull. A mil quilòmetres del continent més
proper, només alguns pirates aconseguien recalar-hi de tant
en tant, quan la conjunció de corrents no els despistava
(l’arxipèlag també es coneix com Islas Encantadas, perquè
amb els artilugis mariners d’aquell temps, de vegades es
localitzaven i de vegades no).
Les dificultats d’accés, sumades a la manca general d’aigua
potable i a que gran part de terrenys presenten greu perill
d’enfonsament perquè encara no estan assentats des de les
darreres activitats volcàniques, han mantingut les activitats
humanes molt relegades.
Així, la fauna i flora que hi va anar arribant ves a saber com
van poder evolucionar de manera totalment natural. Darwin
hi va trobar el seu paradís particular, en un escenari que va
inspirar les seves teories evolucionistes.
Després de gairebé dos-cents anys d’intents de colonització,
les Galápagos comencen a tenir una certa població, fruit dels
avanços tecnològics. Fa cosa de cinquanta anys que es van
iniciar les primeres experiències turístiques, que han anat
evolucionant sempre basades en el gran atractiu d’una
fauna molt especial, que conviu encara sense gaire por amb
els humans.
Els llops marins que dormen sobre els bancs de fusta del
passeig marítim de San Cristóbal, les iguanes endormiscades al sol ignorant els al·lots que juguen ben a prop, o
els pelícans i les fragates que esperen al moll l’arribada
dels pescadors se sumen a la imponent imatge de les
tortugues gegantines que són l’emblema d’aquestes
illes.
Algunes companyies turístiques del continent exploten
bé aquests atractius, amb vaixells-hotel de gran qualitat,
que mostren les meravelles d’aquest indret amagat al
Pacífic. El problema, però, és que les comunitats locals,
bàsicament dedicades a la pesca, no reben cap benefici

GOB
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Notícies

NOTICIARI BREU

Curs
sobre política
territorial
Aprendre els instruments de participació directa dels ciutadans en
matèria d’ordenació d’usos i funcions
Convocatòria
del territori i comprendre algunes de les
de l’Assemblea anual
planificacions que més condicionen la vida
ordinària de socis i sòcies
natural i humana sobre el territori, amb
del GOB
exemples concrets, són els objectius
El dilluns 20 de desembre està prevista l’Asbàsics del curs sobre Política Territorial
semblea anual ordinària de socis i sòcies del
que organitza el GOB juntament amb
GOB, a les 20,30 hores en segona convocatòria.
la Universitat de les Illes Balears
L’acte es durà a terme a la Sala d’Actes del Molí del Rei
durant els mesos d’octubre i
a Maó (Camí des Castell, 53). Els temes a tractar seran:
novembre. Informa’t i
aprovació de l’acta anterior, presentació del resum de les
participa-hi!
activitats realitzades al llarg de 2010, balanç de socis, proposta de pressupostos 2011, renovació de càrrecs de la
Sopar
Junta Directiva i propostes i preguntes. A més, totes les
Premi Pere
persones associades a l’entitat que siguin majors d’edat i
Prats
que vulguin formar part de la nova Junta poden preEl dissabte 11 de desembre hi
sentar propostes, per escrit, del 15 al 30 de novemhaurà el sopar de lliurament del
bre a les oficines del GOB. També es poden prePremi Pere Prats. Aquest premi anual
sentar propostes per a l’ordre del dia. En acavol ser un reconeixement públic del
bar l’assemblea hi haurà una petita
GOB cap a aquelles persones que han
degustació de productes locals. Us
promogut o desenvolupat fets rellevants
animam a participar-hi!
en favor del medi ambient a Menorca.
El IV
Préstecs
La presència de socis i simpatitzants
Seminari
al GOB
dóna relleu a aquest acte i, per
Agricultura i Medi
Segueix obert el termini
tant, t’hi esperam.
Ambient ja s’atraca
per formalitzar préstecs a la
Per
apuntar-t’hi telefona
Emmarcat dins el projecte de custresoreria del GOB. La resposta
al 971 350 762.
tòdia agrària, el seminari pretén donar
que hem tingut fins ara és prou
a conèixer diferents experiències que,
bona i ha estat de molta ajuda,
Vine al
d’alguna manera, lliguen el sector agrari
però aniria bé aconseguir-ne més
Viver
del GOB
amb la conservació dels valors naturals
perquè els problemes de tresoreria
Es
Viver
del
GOB ha
del territori. Els dies 29 de gener i 6 i
no condicionin el funcionament
començat
una
nova
etapa. A
12 de febrer es realitzaran les jornanormal de l’entitat. Si vols
part
de
tenir
un
nou
responsable,
des a Maó, es Mercadal i
més informació, la trobavolem que sigui un lloc agradable de
Ciutadella. Pròximament més
ràs al nostre web.
trobada.
Per açò hem acordat que, tots
informació a la web del
els
dissabtes
al matí, tothom que vulgui
GOB.
pot venir a ajudar en les feines del Viver.
FALTEN SOCIS
Seran jornades de voluntariat encaminaEl
El GOB necessita el teu
des a aconseguir que el Viver recuperi
GOB al
el seu millor aspecte i també és
ajut. La teva col·laboració en
Congrés Nacional de
una ocasió per aprendre tècniaquest moment és molt necessària.
Medi Ambient
ques de jardineria amb
Volem
més
socis
per
fer
visible
El GOB Menorca participarà al
planta autòctona.
l’estalonament
social
de
la
nostra
feina,
Congrés Nacional de Medi Ambient
i
per
garantir
l’estabilitat
pressupostària
2010 que es celebrarà el mes de novemper als nostres projectes. Ens fas falta
bre a Madrid. La custòdia del territori serà
per aconseguir nous socis. Aprofita la
uns dels temes que es tractaran a l’acte
No tiris
contraportada d’aquest
“30 años después de Félix, el futuro
Socarrell i fes un nou soci.
del hombre y la tierra”, oraganitzat
el Socarrell
Per la preservació del
per la Fundación Félix Rodríguez de
Passa'l a qualcú
medi ambient,
la Fuente. El GOB Menorca és
FA FALTA.
entitat col·laboradora del
a qui li pugui
CONAMA 2010.

interessar!
Edició amb la col·laboració de:
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PER APUNTAR A
L’AGENDA
■ La propera cita de les excursions A peu és diumenge
7 de novembre. Visitarem bona part de les fites històriques que delimiten el terme municipal des Castell. La
dificultat és baixa, de manera que hi pot anar tota la
família. Açò sí, cal dur calçat còmode. Ens trobarem al
Camí Verd, a l’encreuament de les carreteres de Maó i
es Castell. La propera excursió serà el diumenge 5 de
desembre, però el lloc encara està per decidir.
■ I si us agraden les excursions i els bolets, dissabte 13
de novembre realitzarem la tradicional excursió del
GOB per anar a cercar bolets. Trobades a les 9:00 a
la Plaça des Pins de Ciutadella i al Parc Rubió de Maó.
A partir de les 12:30 es podran entregar els bolets
trobats al Centre de la Natura, a Ferreries. Amb aquests
bolets es farà una exposició, que estarà oberta de
18:00 a 20:30, i també diumenge de 10:30 a 13:30. Es
farà una explicació dissabte a les 19:00, que es repetirà diumenge a les 12:30. A l’excursió es recomana dur
paner i ganivet de butxaca.
■ Recordeu, a més, que del 4 al 7 de novembre podeu
visitar l’exposició Bolets a Menorca a la sala Sa
Nostra de Maó (S’Arraval, 32). Organitzada pel GOB i
l’Obra Social de Sa Nostra, explica què són els bolets i
quin paper juguen dins la natura. També informa dels
que hi ha a Menorca, de com diferenciar-los i d’altres
aspectes com el seu cultiu. La mostra serà a Ciutadella
entre el 15 i el 28 d’octubre, a Maó entre el 4 i el 23
de novembre i a Ferreries, al Centre de la Natura, entre
el 27 de novembre i el 30 de gener.
■ Durant el mes de novembre tenen lloc les dues darreres jornades del cicle de conferències de Política
Territorial. Aquest cicle, organitzat pel GOB Menorca i
la Universitat de les Illes Balears, té convalidació per a
hores de formació permanent de professorat i es realitza a la sala d’actes del Molí del Rei a les 20 h. A la
quarta jornada (dia 8) el Dr. Pedro Arrojo, de la
Fundación Nueva Cultura del Agua de l’Universidad de
Zaragoza, parlarà sobre una nova perspectiva ètica des
de la Directiva Marc de l’Aigua; a la cinquena jornada
(dia 18) el Dr. Macià Blàzquez, de l’Universitat de les
Illes Balears, oferirà una conferència: “La geohistòria
de la turistització de les Illes Balears”.
■ L’acte de lliurament del Premi Pere Prats serà el dissabte 11 de desembre. Ja s’aniran anunciant els
detalls.
■ Assemblea del GOB Menorca, dilluns 20 de desembre a les 20,30 hores, al Molí del Rei. Els temes a
tractar seran: aprovació de l’acta anterior, presentació
del resum de les activitats realitzades al llarg de 2010,
balanç de socis, proposta de pressupostos 2011, renovació de càrrecs de la Junta Directiva i propostes i
preguntes. En acabar l’assemblea hi haurà una petita
degustació de productes locals.
■ Els dies 29 de gener i 5 i 12 de febrer es realitzarà el
IV Seminari Agricultura i Medi Ambient que donarà
a conèixer experiències que compatibilitzen la viabilitat del sector agrari amb la conservació dels valors
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naturals, culturals i paisatgístics més destacats.
Pròximament trobareu més informació a la pàgina
web.
■ Tots els dijous podeu assistir a les trobades del Banc
del Temps. De 19 a 20h a Molí del Rei (Camí des
Castell, 53 de Maó). Més informació a http://bancdeltempsmenorca.wordpress.com.
■ Recordau, també, que cada tercer dissabte de mes,
en el marc del programa “Gaudeix i aprèn al Parc”,
s’organitzen activitats diverses relacionades amb la
natura i els valors etnològics al Parc Rubió i Tudurí de
Maó. Hi haurà tallers de compostatge, etnobotànica,
fotografia ...
■  A més, cada dissabte, de 9 a 13.30h, podeu aproparvos al Viver del GOB per fer feines de voluntariat. És
una bona oportunitat per aprendre jardineria amb
planta autòctona d’una manera pràctica, alhora que
col·laboreu amb la nostra entitat.

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...
LA BATALLA DEL CÓS NOU I EL FUTUR
DEL PORT DE MAÓ
El vial que Autoritat Portuària vol construir per enllaçar el Cós
Nou amb la carretera de la Mola, al port de Maó, està servint per
descobrir com funcionen algunes coses.
En detectar que el vial que s’havia aprovat construir no concorda
amb les prescripcions del Pla Territorial Insular, perquè es fa
sobre una zona protegida, el GOB va començar a estirar-ne el fil.
Moltes hores després de consultar expedients, analitzar situacions i debatre amb experts de diferents disciplines, s’han detectat coses molt preocupants.
El projecte no es va exposar al públic, en contra del que marca
la llei. Malgrat que es reconeixen greus efectes sobre el territori,
es va acordar que no passàs el tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental. Hi ha informes favorables del Departament de Territori, quan és evident que s’incompleix el PTI...
El GOB ha presentat diversos recursos per intentar refer aquest
despropòsit. Si no s’aconsegueix reconduir-lo, l’impacte ambiental sobre els terrenys de la Base Naval, ben davant la ciutat de
Maó, serà molt gran. ■
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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 

