


El 2011 se celebra l’any internacional del voluntariat. Aquest és el 
motiu pel qual la junta del GOB va aprovar que fos el tema d’en-
guany. De fet, aquesta és l’excusa per donar al voluntariat la rellevàn-
cia que es mereix dins l’entitat.

Una societat democràtica és viva si hi ha una xarxa civil forta, on els 
seus ciutadans no es limiten només a anar a votar cada quatre anys. 
I això és possible amb ciutadans educats, crítics i que participin acti-
vament en els diferents àmbits de la comunitat. Sempre s’ha dit que 
Menorca es caracteritza per tenir una societat civil organitzada. Cert, 
però si no en tenim cura això podria baratar en poc temps. De cada 
vegada costa més el relleu generacional a les entitats i el compromís 
més o menys estable de la gent es fa més difícil dia a dia. Vivim en 
una democràcia televisiva que convida poc a la participació ciutada-
na, en la qual els polítics són vistos, en general, no com un exemple 
de virtuts cíviques sinó més aviat el contrari. 

De què depèn que les entitats continuïn funcionant? Dels voluntaris 
i les voluntàries. Les associacions viuen gràcies a ells, que dediquen 
gratuïtament temps i esforç a diferents tasques. Al GOB els membres 
de la Junta i el mateix president són voluntaris. També ho són les 
persones que col·laboren amb Es Viver, amb el Centre de Recupera-
ció de Fauna Silvestre, amb el projecte de Custòdia Agrària, amb els 
diferents grups de feina i en altres àmbits. Podem dir que són l’ànima 
del GOB.

Per tot això és estratègic el treball que s’ha vingut fent i es fa amb el 
voluntariat, però cal seguir insistint. És bàsic que se senti acollit i que 
la seva feina sigui reconeguda. Han de tenir clar què se’ls demana 
i com poden participar en la vida de l’entitat. Per això s’ha elaborat 
un pla d’actuacions amb una persona que el coordina. També s’ha 
pensat celebrar la diada dels socis i voluntaris a principis de tardor, 
que ha de ser un reconeixement a tots aquells que fan possible que 
el GOB segueixi viu.

Ens hi juguem molt. Només hi ha haurà vida associativa si sabem 
engrescar  qui vol col·laborar i participar de forma altruista amb 
nosaltres. I això reforça la vida democràtica d’un poble.
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La construcció del dic de Son Blanc, a Ciutadella, mou 
tota casta de sensibilitats. És sens dubte l’obra més 
gran que s’ha fet al litoral menorquí en les darreres 
dècades. Ara que -sembla- està al tram final, és oportú 
recordar els orígens, els fets i les lliçons que es poden 
aprendre.

Els projectes per tenir un port més abrigat a Ciutade-
lla venen d’antic. Era una idea que s’havia descartat 
tant pels seus costos com per la proximitat del port de 
Maó, que ofereix unes dimensions més que suficients 
per a una illa com Menorca. Però alguns van entendre 
que era un tema que podia contenir rendibilitat electo-
ral. Així és que el batle Carretero va dedicar bona part 
del seu mandat  de principis dels noranta a exaltar el 
secular enfrontament entre la ciutat de llevant i la de 
ponent. I va esgrimir com a producte estrella, un gran 
port per a Ciutadella.

La crida al “ciutadellenquisme” va donar rèdits electo-
rals, i a la següent legislatura ja es presentava el primer 
projecte de gran dic a la bocana, amb una urbanització 
afegida de 4.000 places, un gran port esportiu excavat 
al penyal i un camp de golf que ajuntava el nord del 
port amb la urbanització de Cala en Blanes. 

Els primers mesos van ser difícils per al GOB, perquè la 
gent no gosava a opinar en contra, després de la gran 
campanya que s’havia fet. Però a força d’anar explicant 
els detalls del projecte, les persones amb més sensi-
bilitat es van anar escandalitzant. Naixia així la Coor-
dinadora en defensa del port de Ciutadella, que aniria 
sumant adeptes de manera progressiva.

El poble de Ciutadella es va dividir. Les dimensions fa-
raòniques de les intervencions que es volien fer van 
acabar passant factura al partit que proposava l’obra 
i es van anar frenant els diferents projectes. Sempre a 
costa de moltes hores d’anàlisi, de reunions a tot nivell, 
de redacció de documents, d’actes de tota mena. Van 

ser temps de rebre insults, de patir amenaces i d’escol-
tar felicitacions.

Finalment, ja ningú podia defensar públicament la gran 
operació especulativa que hi havia amb l’excusa del 
dic. Una recollida de firmes que va superar les 13.000 
va fer també que el Ministeri responsable de la costa 
denegués el darrer intent. Tot indicava que el tema, fi-
nalment, quedaria tancat.

Però va arribar la gran rissaga de l’estiu de 2007, en 
un moment de gran pressió electoral. Això va motivar 
un consens entre la majoria de forces polítiques, per 
plantejar una alternativa que no afectàs el port, que 
no implicàs especulació sobre el territori i que apor-
tés seguretat al desembarcament de passatgers. Així va 
néixer el projecte del dic de Son Blanc. 

Es va decidir en calent, per la urgència del calendari 
electoral.  El consens entre moltes forces polítiques, su-
mat al cansament de devers deu anys de discussions, 
va desmobilitzar quasi tothom. Alguns, que no havien 
participat en tots els debats anteriors, van optar per 
convocar una manifestació molt improvisada. Un error 
estratègic, perquè en aquell moment molt poca gent 
estava disposada a manifestar-se.

El GOB ha continuat fent el seguiment del projecte i 
s’han constatat moltes deficiències tècniques i uns 
grans desviaments pressupostaris, però amb poca res-
posta ciutadana. 

Quan es treballa per anar canviant un model econòmic 
i de progrés que entenem errat, cal aprendre a acceptar 
que de vegades es perden batalles. Amb la gent més 
decidida a treure alguna lliçó es va iniciar la campanya 
per un Pla Insular de la Costa, que de moment va avan-
çant de manera satisfactòria. Les coses no es guanyen 
amb una sola acció i no es pot abandonar perquè hi 
hagi assumptes que surtin malament. 

 Concentració reclamant el PIC sobre els penyals de Son Blanc, encara intactes.



M. Àngels Gornés ha 
posat veu i música a 
molts dels poetes que 
han escrit a Menorca. 
La seva sensibilitat po-
ètica ha sabut transme-
tre durant molt temps 
i, ho segueix fent, l’es-
tima que molts sentim 
per la nostra illa i la ne-
cessitat de preservar-
la per als nostres fills. 
Avui li hem demanat 
que ens contesti algu-
nes preguntes per dei-
xar testimoni de la seva 
fidelitat a les arrels.

Dona, mare, cantautora, illenca... molts inputs po-
sitius però també molts entrebancs, suposam. Com 
n’has sortit tan bé?
Em permetreu  que abans de respondre la pregunta 
us agraesqui de tot cor la possibilitat d’apropar-me als 
lectors de la revista Socarrell.
Veritablement teniu raó al suposar que al llarg del meu 
camí musical com a cantant i compositora, en ser tant 
dilatat, ha sofert moments puntuals d’un cert desànim 
i, fins i tot, de replantejar la meva presència artística a 
la nostra petita i estimada illa.
Malgrat tot, consider que el que faig és tan pur i trans-
parent que fa que la balança tombi cap a la banda opo-
sada, la que em diu que no defallesqui i que enlairi 
cançons al vent, perquè sempre podran arribar al cor 
d’alguna persona. Sembla senzill, i ho és.
D’altra banda, per a mi cantar poesia és una alenada de 
felicitat per a l’esperit.

Fa dies et veiem il·lusionada alliberant una òliba 
criada al Centre de Recuperació del GOB. Com en-
tens la relació de l’ésser humà amb la natura?

Jo crec que nosaltres, els homes i les dones, som tan 
sols una petita part de la natura. La nostra evolució al 
llarg del temps, fins arribar a l’ésser humà actual, ha 
estat gràcies a les pautes que ens ha marcat la nos-
tra Mare Terra. No som els amos del planeta i per tant 
no podem actuar d’esquena a ell ni obviar que, si no 
el respectam, tot se’ns pot tornar en contra nostra. La 
gent molts cops ho oblida.
Per cloure aquesta resposta m’agradaria agrair el bon 
tracte que vaig rebre del Centre de Recuperació del 
GOB, i dir-los que sempre recordaré el dia de l’allibe-
rament d’aquella preciosa òliba com un moment molt 
emotiu. La vostra tasca és admirable!   

Menorca sol marcar molt els menorquins. Quins 
lligams hi ha entre l’illa i la teva obra artística?
Totalment d’acord. Els qui estimam Menorca duim la 
seva empremta molt endins i, sobretot, la respectam.
Les meves cançons estan clarament amarades d’illa per 
tots els costats. Els poetes que he musicat, com ja sa-
beu, són fills d’aquesta terra, així que la seva poesia és 
el resultat d’una contemplació “illenca” de la vida.



En les meves composicions s’hi troben els elements 
que ens configuren com a menorquins: la llengua, la 
terra, el mar... així com els anhels, les esperances, les 
injustícies... i el desig de sentir-nos com un sol poble, 
molt més units. Seria preciós!

Com veus la Menorca actual?
En general la veig amb bona salut si la comparam amb 
les altres illes germanes, sobretot Mallorca i Eivissa. 
Però açò no treu que em dolgui tristament veure les 
barbaritats comeses en alguns indrets d’aquesta inde-
fensa i fràgil illa.
Per sort, les platges de Cala en Turqueta, Macarella i 
fins i tot Trebalúger es van salvar de la cobdícia dels 
urbanitzadors, gràcies a la veu unànime i al coratge del 
menorquins que vàrem sortir al carrer i dir NO.
Menorca ha de ser apreciada i valorada per la seva va-
luosa riquesa natural. Per l’important patrimoni cultural 
en restes arqueològiques, que van des de la prehistòria 
fins a tot un seguit de cultures que hi han deixat la seva 
petjada. Tenim --és una frase molt dita i encertada-- un 
museu a l’aire lliure, digne de ser molt més valorat i 
cuidat.

Quin missatge t’agradaria transmetre als joves, 
que són ja el present?
Jo els diria que mirin de viure la vida amb valors que 
els facin sentir dignes com a persones. Que aprenguin 
a observar més que a mirar; que donin sense parar la 
mà; que estimin per ser estimats; que respectin tot el 
que els envolta. Apreciar les petites coses de la vida i 

conèixer un poquet a fons la nostra illa per així sentir-la 
i estimar-la com el que és: la nostra llar.

En definitiva, que tots els afanys que es trobaran a la 
vida els puguin fer realitat amb les pacífiques armes de 
la perseverança i l’esforç. El futur restarà així en bones 
mans. 



A moltes de les persones que llegim el Socarrell de 
ben segur que ens agrada passejar pel camp de 
Menorca i gaudir de les explosions de flors i d’aromes 
de la primavera, endinsar-nos en els boscarrons d’ullas-
tres o simplement observar els enfilalls de paret seca 
que recorren l’illa. Però poder mantenir aquest paisat-
ge no és debades.

Darrere cada racó d’aquest paisatge hi ha persones que 
s’encarreguen de mantenir-lo i que fan de Menorca 
un lloc singular i únic. Tradicionalment, aquesta tasca 
l’han vingut assumint els propietaris i els pagesos amb 
el suport de l’Administració. Però conservar el nostre 
patrimoni és una feina de tots. Una de les fórmules 
més esteses per fer-ho és la custòdia del territori, el 
compromís voluntari entre propietaris i organitzacions 
socials per conservar els valors naturals, paisatgístics i 
culturals del territori, i garantir que els usos i activitats 
que s’hi facin siguin respectuosos amb l’entorn i alhora 
viables.

A Menorca, trobam diverses iniciatives de custòdia del 
territori. Per exemple, els acords de custòdia del GOB 
amb els pagesos per dur a terme pràctiques agràries 
sostenibles. A canvi, el GOB organitza jornades de vo-
luntariat als llocs, promociona els productes de custò-
dia del territori i assessora els pagesos. També Lithica té 
un acord de custòdia amb els propietaris de la pedrera 
per conservar-la i Càritas manté acords amb el Bisbat 
de Menorca per gestionar-ne les finques de forma com-
promesa amb el medi.

En el conjunt de les Illes hi ha vint entitats que impul-
sen la custòdia del territori com a estratègia de conser-
vació que implica propietaris i usuaris. El lloc de troba-
da d’aquestes entitats és la ICTIB, l’Associació d’Impul-
sors de la Custòdia del Territori a les Illes Balears, de la 
qual el GOB va assumir-ne l’oficina tècnica l’estiu pas-
sat. La ICTIB, creada el 2007, és una xarxa formada per 
entitats, associacions, fundacions, ens locals, empreses 
i persones que fan feina per la custòdia del territori a 
les nostres Illes. Fer feina junts permet compartir co-
neixements i sumar esforços per una finalitat comuna, 
l’impuls de la custòdia del territori. 

La ICTIB orienta els membres en el procés de contactar 
amb propietaris i assolir acords, difon les  iniciatives 
de custòdia existents, promou la custòdia del territori, 
ofereix formació i assessorament, impulsa el desenvo-
lupament legislatiu i representa les entitats i els seus 
interessos. Qualsevol persona o entitat que vulgui pro-
moure la custòdia del territori pot ser membre de la 
ICTIB o participar de la seva activitat i la dels membres.

Per a més informació sobre la custòdia del territori o la 
ICTIB podeu consultar la pàgina web www.ictib.org o 
passar pel Molí del Rei, seu del GOB. 



Descripció:
L’òliba és un dels rapinyaires nocturns sedentaris a l’illa. 
Mesura devers 35 cm de longitud i la seva envergadura 
pot arribar a  80-95 cm.
Té un disc facial amb forma de cor molt característic.  
Les seves ales, relativament curtes i arrodonides, no
faciliten els vols llargs, encara que la particular estruc-
tura de les plomes, que són especialment suaus, li per-
meten realitzar vols silenciosos. Açò fa que, al veure-les 
volar, sembli que surin en l’aire. Els seus crits nocturns 
són inconfusibles.

Distribució i biologia:
Està bastant estesa per tota Menorca. Viu generalment 
associada a nuclis rurals, on es reprodueix. Fins i tot de 
vegades cria a les cases, atreta per la gran quantitat de 
rosegadors que generen els assentaments humans.
No hem d’oblidar, però, que depèn de les zones 
obertes, com poden ser els camps de cultiu, per po-
der caçar.

Alimentació:
S’alimenten principalment de petits rosegadors, es-
pecialment ratolins i musaranyes, encara que també 
caça petits ocells, insectes i, en menor mesura, amfi -
bis i rèptils.
El seu mètode de caça consisteix a utilitzar el seu am-
pli disc facial com a una sofi sticada paràbola receptora 
dels sons que emeten les seves preses.  Així les localit-

za i les atrapa aba-
lançant-se damunt 
seu en un silenci 
quasi absolut. Una 
òliba adulta menja 
aproximadament 
tres ratolins diaris.  
La seva capacitat 
per digerir els os-
sos és molt baixa, 
el que fa que les 
egagròpiles (boles 
de material indige-
rible que són regur-
gitades per diver-
ses espècies d’aus,
essencialment rapi-
nyaires) siguin grosses i contenguin una gran quanti-
tat d’ossos.

Reproducció:
Nia en zones humanitzades com campanars, golfes, 
pallers o cases en runes. Més rarament també ho pot 
fer en boscos clars. No fabrica els seus nius i aprofi ta 
els forats dels arbres.
Pot criar en qualsevol època de l’any i pon entre quatre 
i set ous, que incuba exclusivament la femella durant 
un mes aproximadament, mentre el mascle caça per a 
tota la família. 

HERBICIDES ENCARA!

Desgraciadament encara és massa habitual l’ús d’herbici-
des per mantenir “nets” els camins, tot i que està prohibit.
Els herbicides afecten les plantes i també els animalons 
que hi viuen, i de rebot els animals que mengen aquests 
animalons.
Aquests tòxics també són un perill per als cercadors d’es-
pàrrecs i caragols. I no diguem la mala imatge que dóna 
Menorca, tant des del punt de vista estètic com ambiental.

Enviau-nos les vostres imatges comentades de qualque agressió contra la natura a
socarrell@gobmenorca.com o als nostres locals.



Volem aprofitar aquest espai per explicar-vos quin voluntariat podeu trobar al GOB-Menorca. Creim que és impor-
tant que tothom conegui la nostra oferta de voluntariat, perquè si hi ha alguna persona interessada a ajudar-nos 
tengui una guia de com ho pot fer i on ha d’acudir.

Cal recordar que, per al GOB, el voluntariat és una de les bases fonamentals per poder treure endavant la nostra 
feina. El voluntariat constiuteix una de les principals fonts de recursos humans de totes les organitzacions sense 
afany de lucre, com és el nostre cas.

Es fa necessari reflexionar sobre la importància del voluntariat en tots els camps d’actuació. La intenció al llarg 
d’aquest any, considerat l“Any Europeu del Voluntariat”, és que aquest nombre de persones augmenti, tant a nivell 
de la nostra organització com en d’altres (ja que és un dels objectius establerts per aquest Any del Voluntariat). 
Així, idò, la nostra organització també ha volgut afegir-se a aquesta commemoració i hem fet que el lema de l’any 
del GOB també sigui EL VOLUNTARIAT.

Les principals seccions dins el GOB on funcionen grups de voluntaris són les següents:



- Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Pots 
ajudar en el manteniment de les instal·lacions, recollida 
d’animals ferits per tota l’illa, cura d’aquests animals, cria 
d’aus nounades o amb pocs dies, xarxa d’adopció d’ani-
mals exòtics, l’alimentació dels animals del centre...

- Es Viver. Es treballa amb  plantes autòctones de Me-
norca i podem ajudar en el manteniment del centre, en 
la producció de planters, recollida de llavors...

- Servei d’Educació Ambiental i Sensibilització. Es 
fan diferents tallers, excursions, exposicions, cursos, 
etc., tant per a escolars com per a adults. A més es 
pot col·laborar en el muntatge dels diferents esdeveni-
ments en els quals participam com a organització i en 
la creació d’un grup infantil del GOB.

- Custòdia agrària. En aquesta secció col·laboram amb 
els llocs de Menorca que estan adherits a un acord de 
gestió sostenible i responsable. El que feim és ajudar 
a realitzar feines concretes que es necessiten en aquell 
lloc (recuperació d’estructures, preparació de rafals per 
al bestiar...).

- Centre de la Natura. Aquí oferim una exposició 
permanent i d’altres itinerants que fan referència al 
medi ambient, a part d’organitzar altres actes vincu-
lats. En aquest centre necessitam persones creatives 
que ens ajudin en el muntatge d’exposicions, que en 
proposin de noves o que produeixin nous materials 
per exposar.

- Cibervoluntariat. Aquesta secció s’autogestiona sola 
i és totalment autònoma. Busquem persones que pu-
guin “pujar” les seves fotos a un mapa de Menorca. 
Però no fotos qualsevol, sinó fotos d’arbres emblemà-
tics, passos de bestiar perillosos...

- Producció de materials. El GOB també necessita 
persones que col·laborin en la producció de materials 
diversos: audiovisuals, dibuixos, ajuda per crear dife-
rents arxius i muntatges...

- Manteniment de les instal·lacions. En moments 

puntuals necessitam persones que ens vulguin ajudar 
en el manteniment de totes les instal·lacions del GOB: 
pintar el Molí del Rei, construcció d’una gàbia, arranjar 
alguna cosa... 

- GOB al carrer. Aquí necessitam persones que cone-
guin el GOB i vulguin ajudar-nos perquè altres sectors 
de la població també hi participin i descobreixin tot el 
que feim. Es tracta de sortir al carrer amb taules infor-
matives en fires, festes i altres esdeveniments en els 
quals puguem participar.

- Assessories tècniques. En aquest apartat necessi-
tam persones amb coneixements diversos (comptabili-
tat, legislació, informàtica, idiomes, advocacia...), a qui 
poder consultar en moments puntuals, quan sorgeixen 
dubtes, i intentar aclarir-los. O bé que puguin ajudar-
nos a ampliar coneixements.

Aquestes serien les àrees principals establertes per po-
der col·laborar amb nosaltres d’una manera més activa. 

S’ha de dir que, una vegada dins de l’organització, 
encara podries trobar una altra opció, que seria la de 
formar part en diferents grups de feina i treballar de 
manera més directa amb la part interna de l’entitat i el 
seu funcionament. El GOB basa el seu organigrama en 
voluntaris i voluntàries que de manera altruista, junta-
ment amb els treballadors, aconsegueixen treure enda-
vant aquesta associació dia a dia.

Amb aquest article, a part de presentar a tothom l’ofer-
ta d’acció voluntària de què disposam, també volem 
agrair a TOTS els nostres voluntaris i voluntàries la seva 
gran ajuda a l’hora de realitzar i posar en marxa projec-
tes, amb la seva participació en jornades de voluntariat 
i col·laborant en les diverses activitats que es fan.

Si t’has animat a col·laborar amb nosaltres, envia’ns un 
mail a voluntariat@gobmenorca.com o telefona’ns al 
971 350 762 i demanes pel responsable del voluntariat.

T’esperam!!! 



LA BIODIVERSITAT A LES AULES

El Servei d’Educació Ambiental del GOB organitza un 
curs per a docents sobre biodiversitat.

Durant el passat mes de març s’ha dut a terme el curs 
per a docents “Biodiversitat, experimentació i in-
terpretació de la realitat” organitzat pel Servei d’Edu-
cació Ambiental (SEA) del GOB conjuntament amb el 
Moviment de Renovació Pedagògica de Menor-
ca (MRPM) i amb el patrocini de la Direcció General 
d'Educació Ambiental del Govern Balear.

El curs ha comptat amb l’assistència de 20 alumnes; 
mestres, professors, monitors... persones sensibles a la 
importantíssima tasca que els educadors fan a l’hora de 
formar individus crítics i amb inquietuds, persones sen-
sibles a un model més sostenible de viure.

Les sessions han estat conduïdes per personal de les 
dues entitats organitzadores, i han combinat sessions 
teòriques i tallers més pràctics.

Des del SEA cada any donam resposta a les consultes 
que desenes de mestres i professors ens transmeten 
en relació amb el medi natural de la nostra illa i altres 
qüestions relacionades amb l’educació ambiental. Per 
donar resposta a aquests interrogants i ajudar aquest 
col·lectiu a emprendre de forma autònoma i decidida 
activitats de caire naturalista a l’escola, vam decidir or-
ganitzar un curs sobre biodiversitat, que ha tingut una 
acollida molt satisfactòria entre els docents.

En aquest curs també s’ha donat èmfasi a la manera de 
fer ciència i entendre la realitat, la natura, a les aules i 
fora d’elles, propiciant que els individus captin estímuls 
que la natura ens envia, formulant-se preguntes, con-
versant, experimentant i obtenint el goig intel·lectual 
que ens produeix la comprensió de les qüestions plan-
tejades sobre el món que ens envolta i forma part de 
nosaltres.

La bona acceptació del curs per part dels assistents 
mostra el creixent interès que té el col·lectiu docent 
per a educar en la sostenibilitat, fet cada vegada més 
imprescindible en la societat actual. Des del GOB vo-
lem agrair la tasca de tots els mestres, professors i edu-
cadors que fan passes perquè la nostra societat sigui, 
cada vegada més, ambientalment responsable. 



Als anys vuitanta, el GOB tenia la seva seu de Maó al 
carrer Isabel II. Es tractava d’un edifici de propietat 
municipal, cedit a precari i en estat precari. De fet, 
durant bastants anys es va conviure amb un part de la 
casa apuntalada. 

En aquells temps no existien encara contenidors als 
carrers per a cap tipus de material i a la classe políti-
ca això del reciclatge encara els sonava com una es- 
tranya -i utòpica- idea dels ecologistes.  

Davant d’aquest panorama, en una de les eternes 
reunions que es feien al local social, va sorgir la idea de 
demostrar que el paper es podia tornar a emprar. Amb 
aquesta finalitat, es va decidir dedicar una habitació a 
emmagatzemar paper que la gent podia aportar. 

La veu va anar creixent i de cada vegada més gent duia 
el paper usat al local. Quasi cada dia es trobaven al 
portal uns quants munts, que es duien a l’habitació i es 
col·locaven de tal manera que arribaven al sostre sense 
produir-ne enderrossalls. A la vegada, empreses, ins-
titucions i particulars, ens trucaven quan volien fer un 
buidat important de paper dels seus edificis. De tant en 
tant, quan el  paper acumulat esbotzava, venia el camió 
del pedasser i se l’emportava cap a la Península. 

Després d’anys de demostrar que era possible apro-
fitar aquest recurs, que es podia disminuir el volum 

de residus i evitar la tala de gran nombre d’arbres, a 
la fi va arribar el dia en què, en una reunió celebrada 
entre els representants dels ajuntaments, el Consell 
Insular i el GOB, es va acordar comprar els primers 
contenidors. 

Primer va ser una implantació molt testimonial (les ins-
titucions temien un reacció contrària de la gent al veure 
els contenidors al carrer), però després es va anar in-
crementant de manera progressiva, atesa la bona res-
posta ciutadana.

Més tard es farien passes molt grans, com l’aparició 
de Mestral, les normatives europees o el Pla Insular de 
Residus. L’any 1994 el GOB va haver d’abandonar el 
local d’Isabel II per causa d’un infome tècnic que asse-
gurava amenaça imminent d’esbocament. L’associació 
es va traslladar a un local de lloguer al Camí des Castell, 
un carrer on encara es faria un altre canvi de domicili, 
fins establir-se al Molí del Rei, ja en propietat. 

Al Molí no hi ha habitació del paper perquè ja no cal. Hi 
podria haver una habitació dedicada a l’aigua, a l’ener-
gia, al sector agrari, al litoral, o a tantes altres coses que 
encara hi ha pendents de solucionar. Com que aques-
tes coses fan de mal emmagatzemar, totes les habita-
cions tenen actualment diverses funcions, per fer pos-
sible continuar avançant en la millora de la convivència 
entre les activitats humanes i la natura. 

Local del GOB al carrer Isabel II de Maó, als anys 80.



Com vas anar a parar al GOB?
Al tornar a Menorca després de viure uns anys a 
Anglaterra, vaig decidir de fer alguna cosa útil per a la 
comunitat i cercava per fer de voluntari. Primer vaig 
anar al parc natural des Grau i allà em van adreçar al 
GOB, on primer vaig començar fent de voluntari amb el 
grup de custòdia agrària un cop al mes, més o manco, i 
en una d’aquestes jornades vam anar as Viver i allà vaig 
començar a fer de voluntari de dimarts a divendres.

Per què fer de voluntari?
M’agrada el camp i estar entretingut i, estar a casa sen-
se fer res, no m’hi ser estar. El fet d’haver ja participat 
abans com a voluntari a Anglaterra em va fer decidir del 
tot que volia continuar-ho essent.

Ens pots explicar una mica l’experiència de fer 
de voluntari a Anglaterra?
Un dia, per casualitat, en un mercat de diumenge hi 
havia un estand de la National Trust, que estava cer-
cant voluntaris i em vaig parar a demanar informació. 

CLIMENT OLIVER

“En Climent Oliver, nascut a 
Maó, és una persona amb 
una llarga experiència de 
voluntari. Després d'haver 
viscut a Anglaterra, ara ajuda 
al medi ambient i a la socie-
tat dedicant part del seu 
temps al GOB”.

D’allà en va sortir un acord per anar-los a ajudar un 
cop per setmana, en un embarcador al costat d’un 
riu fent feines de manteniment. Realment la cosa em 
va agradar molt, ja que era una forma molt útil de 
conèixer de primera mà un mica més el país i la seva 
gent. Com que la cosa m’agradava, vaig mirar de fer 
qualque cosa més dins aquesta entitat tant important 
al Regne Unit. Vaig saber que no gaire lluny d’on vivia 
hi havia uns boscos que estaven gestionats per ells 
i vaig demanar de col·laborar-hi més freqüentment. 
En aquest parc hi anava tres cops per setmana, de 8 
del matí a 4 del capvespre. En aquests boscos sí que 
vaig disfrutar de veritat, per a mi era una cosa molt 
nova i la gent que m’hi vaig trobar em van acollir com 
a un més a la colla. La feina era molt variada, des de 
neteja, manteniment de les instal·lacions, desbros-
sar, fer anar la moto-serra per tallar arbres, cuidar 
els ponis que pasturaven per la finca, fer bancs de 
fusta, arreglar i fer nous rètols de senyalització, i fins i 
tot organitzar i controlar jornades de voluntariat que 
s’organitzaven de tant en tant. Una vegada vam ser 
més de 100 voluntaris marcant noves rutes per fer a 
peu pel bosc... realment va ser una molt bona expe-
riència que va durar sis anys. 

I per acabar, què diries a la gent a favor del vo-
luntariat?
Doncs que és una de les millors experiències que 
es poden viure, ja que estàs fent un servei per a la 
comunitat i et sents útil i agraït per això.
Per altra banda, de normal hi ha molt bona gent al 
darrere d’aquestes iniciatives amb qui acabes fent 
amistat i tot. I què millor que ocupar el temps lliure 
passant una bona estona, aprenent i en un lloc tant 
bonic com Menorca! 



Començàrem l’any 2011 amb la quarta edició del Se-
minari Agricultura i Medi Ambient. Noves experiènci-
es de Menorca i de fora mostraren, un any més, que 
és possible combinar l’activitat agrària amb la con-
servació dels valors ambientals. Un total de 116 par-
ticipants assistiren a alguna de les jornades organit-
zades a Maó, Ciutadella i es Mercadal. Un dels temes 
més destacats fou la importància de la comercialit-
zació diferenciada dels productes agraris, prioritzant 
els valors afegits relacionats amb la conservació de la 
fauna, la flora o el paisatge.

El projecte de custòdia agrària Sembrant Custòdia 
que desenvolupa el GOB va ser una de les experi-
ències que es van explicar el 19 de febrer a les I Jor-
nades de Custòdia del Territori a Eivissa. Durant les 
jornades es van donar a conèixer exemples pràctics 
que van permetre començar a rallar de custòdia a 
Eivissa.

Devers 140 caminants visitaren Llumena d’en Se-
bastià amb l’excursió d’A Peu del mes de març. En 
Sebastià, l’amo del lloc, va explicar el tipus de gestió 
que fa a la finca, la relació amb el GOB a través de 
l’Acord de Pràctiques Agràries Sostenibles i donà a 
conèixer els seus productes amb un tastet. Al final de 
l’activitat, els participants van poder adquirir sobras-
sades, tendres i curades, i carn-i-xulles. 

El passat 27 de març, el grup de voluntariat agrari va 
anar a treballar a l’Estància Rafal Rubí, finca ecològi-
ca amb acord de custòdia. Es va netejar l’espectacular 
quantitat de residus que la gent incívica havia anat tirant 
dins la finca, des del Camí d’en Kane i el de Rafal Rubí. 
Centenars de bòtils de vidre, plàstics diversos, llaunes, 
roba, ferralla, rodes de vehicle i objectes inimaginables 
van omplir un tanc de camió, que ho va traslladar tot a 
una planta de triatges. També es va esclarissar un redol 
d’alzines per facilitar el seu desenvolupament dins del 
bosc mixt de pins i ullastres que hi ha a la zona. 

Pel que fa a la comercialització dels productes de custò-
dia, un nou escenari entra en joc. L’abril es va inaugurar 
l’AgroMaó, el mercat agrari setmanal, situat a la plaça 
Reial. Es tracta d’un mercat diferenciat per les bones 
pràctiques, ja que només trobarem finques que estan 
avalades per la certificació ecològica, el Contracte Agra-
ri Reserva de la Biosfera o per un acord de custòdia del 
territori. Cada diumenge s’oferiran productes que con-
tribueixen a mantenir el paisatge i els valors naturals 
més destacats de la nostra illa.

El projecte de custòdia del territori en l'àmbit agra-
ri "Sembrant Custòdia" rep el suport de la Fundación 
Biodiversidad i la col·laboració del Govern Balear, el 
Consell Insular de Menorca, el Grup d'Acció Local Lea-
der illa de Menorca i l'Obra Social de Sa Nostra. 



NOVETATS
DEL VIVER:

CATÀLEG I PREUS
DE PLANTES DES VIVER

Ara ja pots davallar-te el catàleg de 
les plantes que pots trobar as Viver 
del GOB. Tant senzill com entrar a 

http://www.gobmenorca.com/viver. 
L’altre novetat és que hem ampliat 

l’horari d’atenció al públic:
tenim obert el divendres  i el 

dissabte al matí, de
10 a 13:30 h.  

Edició amb la col·laboració de:

CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA

ORDINÀRIA DE SOCIS I
SÒCIES DEL GOB MENORCA

Dissabte dia 28 de maig, a partir de 
les 19:30 h, en segona convocatòria, a 
la Sala d’Actes del Molí del Rei, al Camí 

des Castell núm. 53 de Maó, està previs-
ta l’Assemblea General Ordinària amb 

els següent punts a l’ordre del dia: 
aprovació de l’acta anterior i,

si s’escau, aprovació dels 
comptes de

2010. 
PUBLICACIÓ 

DELS “ACORDS DE
PRÀCTIQUES PESQUERES

SOSTENIBLES A MENORCA”
Després de més d’un any de feina 

recollint idees, proposant mesures a 
debatre, de conèixer experiències, fo-

mentar el diàleg, etc., finalment, gràcies 
a la col·laboració de la Direcció General 
de Pesca del Govern Balear, s’ha editat 

el document d’Acords de Pràctiques 
Pesqueres Sostenibles, una eina 

que pugui servir de base per 
a actuacions de custò-

dia pesquera. 

NOVA
PUBLICACIÓ:

ELS BOLETS A MENORCA
El Servei d’Innovació Educativa de 

la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern Balear ens va concedir un pre-
mi per a l’edició de materials didàctics. 

Gràcies a l’ajut rebut, hem editat una guia 
didàctica que parla dels bolets a Menorca: 

què són i de què s’alimenten, les seves 
funcions a la natura, les formes i els 

colors, quins són comestibles i 
quins són tòxics... són algunes 

de les informacions que 
hi trobareu.

PRÉSTECS AL 
GOB 

Continua oberta la
campanya de captació de

préstecs a la tresoreria del GOB. 
És una manera important d’ajudar al 
funcionament de l’entitat, a la vegada 
que s’obté un rendiment econòmic.

Si voleu més informació,
telefoneu-nos (971350762)

o enviau-nos un email a
prestec@gobmenorca.com.



El diumenge 1 de maig hi ha excursió pública del pro-
grama A Peu. La trobada és a les 9:30 h a la plaça del 
poble de Sant Climent. Sortida a les 10 h. Itinerari per 
vies antigues i camins empedrats amb molt d’atractiu 
paisatgístic; també es creuaran diferents trams de bosc. 
Inclou una xerrada sobre jardineria amb planta autòc-
tona i una visita guiada al Viver del GOB. Es retorna a 
peu al punt d’origen. Final estimat cap a les 13:30 h. 
Dificultat baixa. Es recomana dur capell.

Tots els diumenges al matí hi ha mercat agrari a la pla-
ça Reial de Maó, l’AgroMaó.

 S’hi poden adquirir productes del camp de Menorca. Té 
la particularitat de ser un  mercat de bones pràctiques, 
ja que les finques que hi participen s’han compromès 
a desenvolupar una gestió agrària responsable, avalada 
pel segell d’Agricultura Ecològica, pel Contracte Agrari 
Reserva de la Biosfera o per un acord de custòdia del 
territori.

I cada dijous, de 19:00 a 20:00, el Banc del Temps 
atén el públic al nostre local del Molí del Rei.

 Trobareu més informació del Banc del Temps i d’altres 
punts d’atenció a http://bancdeltempsmenorca.word-
press.com

Del 30 de maig al 4 de juny, el Centre de la Natura de 
Menorca acollirà una exposició sobre les Agendes 
Locals 21, la sostenibilitat i la participació ciutadana.

Vine a aprendre al parc Rubió. El dissabte 21 de maig, 
activitat pública i gratuïta per conèixer els ocells 
d’aquest parc. Organitzat per l’Associació d’Amics i 
Amigues del Parc, amb la col·laboració des Viver del 
GOB, la SOM i el patrocini de l’Ajuntament de Maó.

Excursió per veure plantes, el diumenge 29 de 
maig. El Camí de Cavalls al seu pas per Addaia tra-
vessa una sèrie d’hàbitats peculiars, on trobam plantes 
molt interessants, sobretot adaptades a condicions ex-
tremes de salinitat.

 La trobada serà a l’aparcament de la rotonda que uneix 
la carretera de Fornells amb la d’Addaia-Arenal d’en 
Castell, a les 9:00. Es preveu tornar al mateix lloc cap a 
les 13:00. Es recomana portar calçat adequat per cami-
nar i protecció solar.

Els dies 4 i 5 de juny el GOB participa al Maó + 
Flors. El Molí del Rei oferirà una exposició de plantes 
criades al Viver i la reproducció d’una bassa verda, en 
el marc d’aquest programa de l’Ajuntament de Maó.

El diumenge 5 de juny, excursió de A peu per Me-
norca. Serà una excursió part a peu i part amb barca. 
La trobada serà a les 9:30 h a l'aparcament de la platja 
de Son Saura. S'anirà caminant fins a Cala en Turque-
ta. Allà començarà un passeig en barca pel litoral verge. 
Esperam acabar a les 13:30 h. Es recomana dur capell. 

I no oblideu que…

L’Agrobotiga al Centre de la Natura de Menor-
ca, a Ferreries, està en funcionament amb el ma-
teix 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 plan-
tes autòctones, obert els divendres i dissabtes de 
10 a 13.30 h. Podeu comprar-hi plantes autòcto-
nes, consultar dubtes en relació amb la jardineria 
sostenible... Us animam a passar-hi! El trobareu en-
tre la carretera de l’aeroport i la carretera general, 
al mateix camí on hi ha la nau de Mestral.

La campanya artística de sensibilització Els Sentits de 
l’Aigua, iniciada la tardor de l’any passat amb un con-
curs fotogràfic, està essent presentada pels diferents 
municipis de Menorca gràcies a la col·laboració de 
les entitats i artistes locals. Així, l’audiovisual, execu-
tat amb les millors fotos presentades a concurs, s’ha 
projectat ja a Maó, Ciutadella, Ferreries i Alaior. Mú-
sics i altres artistes s’hi han sumat posant la seva veu, 
color, creativitat i voluntat.

Estigueu atents als pròxims actes consultant la nostra 
agenda d’activitats: (http://www.gobmenorca.com/
agenda).

Per al GOB Menorca la qüestió de l’aigua és priorità-
ria, tant per la importància que té per a la vida com 
pels problemes que actualment amenacen aquest 
recurs a la nostra illa. Hem de ser conscients que la 
seva gestió i conservació ens concerneix a tots.  

Preu: 15 . Cal inscripció prèvia. Places limitades. Qui no 
s'hagi inscrit no tindrà garantit l'accés a l'embarcació.

El dissabte 11 de juny, més activitat al parc Rubió: 
plantes aromàtiques, medicinals i infusions, a càr-
rec de Marc Moll, conegut expert en plantes medici-
nals de Menorca. Activitat gratuïta i oberta a tothom, 
en el marc del programa Gaudeix i aprèn al parc Rubió, 
organitzat per l’Associació d’Amics i Amigues del Parc, 
amb la col·laboració des Viver del GOB i el patrocini de 
l’Ajuntament de Maó.



Quotes mínimes: menors de 16 anys: 16,48 / de 16 a 25 anys: 24,72  / de 26 a 64 anys: 55,62  / de més de 64 anys: 41,20  
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