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Editorial
NECEssitAM REsPOstEs
VALENtEs A LA CRisi

El 15-M ha evidenciat sobretot dues coses: que els governs estan en 
mans dels mercats i que la democràcia representativa és un vaixell 
que fa aigües per tot arreu. Davant d’això són necessàries respostes 
diferents a les donades fins ara. Ens han vingut a dir que era açò o el 
caos. Cal pensar que hi ha alternatives, que podem construir alguna 
cosa diferent a la por.

En teoria, l’economia ha d’estar al servei de les necessitats de les per-
sones i no al revés. La gestió que s’ha fet de la crisi ens ha demostrat 
que açò no és així. Qui governa l’ economia són les grans corporaci-
ons i no els governs democràticament elegits. Així mateix, la distància 
que hi ha entre representants polítics i els seus representats és cada 
vegada més gran. I els ciutadans han començat a donar-se compte 
que açò no podia continuar d’aquesta manera. Probablement estem 
davant d’un canvi de cicle. La crisi és social i econòmica, però també 
ecològica.

Fins ara les respostes han estat les de sempre, i els de sempre, mai 
tan ben dit, s’han hagut d’estrènyer els cinturons. Paguen la crisi els 
més febles i el planeta. Ara bé, aquest és el camí? Ens hem de con-
formar?

Des de Menorca els discursos no són gaire diferents. Al GOB fa esto-
na que tenim clar, que davant açò, s’han de donar alternatives eco-
nòmicament i ecològicament sostenibles, ja que economia i medi 
ambient van junts.

Podem veure qui no està en crisi en temps de crisi. Ha sortit publicat 
no fa gaire. La banca ètica i les empreses vinculades a qüestions am-
bientals han augmentat beneficis. Potser aquest és un camí.

Quina és l’aposta del GOB? La reconversió ecològica de l’agricultura, 
un model turístic diferenciat i amb valor afegit, la reducció del con-
sum energètic i l’ús d’energies netes, una major capacitat de decisió 
dels ciutadans sobre els assumptes que els afecten mitjançant me-
canismes eficaços de participació ciutadana, una administració més 
austera i  transparent, uns polítics al servei dels seus ciutadans i uns 
ciutadans més responsables i crítics.

Ara és un bon moment per fer passes en aquesta direcció. Haurem 
de ser capaços de transformar la indignació en el motor que faci pos-
sible els canvis necessaris en benefici de tots.
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FiLtREs VERds. UNA ALtERNAtiVA PER A 
CONsERVAR ELs AqüÍFERs dE MENORCA

La contaminació per nitrats són un problema greu dels 
aqüífers de Menorca. L’orígen d’aquesta contamina-
ció és divers, però bàsicament prové de l’ús excessiu 
d’adobs químics, purins de bestiar mal gestionats i ves-
saments d’aigües residuals de cases aïllades o depura-
dores urbanes.

Els filtres verds es basen en la depuració de les aigües 
residuals mitjançant ecosistemes creats a base de plan-
tes aquàtiques o semi-aquàtiques, com les que que 
podem trobar als barrancs de Menorca: canyís, bova, 
joncs, ginjols grocs, etc. Aquestes instal·lacions s’inte-
gren com a una part del jardí i permeten deixar de fer 
servir els pous negres i les fosses sèptiques. Els filtres 
verds funcionen gràcies als bacteris associats a les ar-
rels de les plantes aquàtiques. Aquests bacteris són els 
responsables de la descomposició de la matèria orgà-
nica que porten les aigües residuals en nitrats i fos-
fats, igual que les depuradores tradicionals que tenim 
a cada poble. Després, però, les plantes s’encarreguen 
d’absorbir aquests químics, de manera que l’aigua 
resultant és prou bona com per poder-se reutilitzar.  
D’aquesta manera ens assegurem que l’aigua que va a 
parar als nostres aqüífers està completament depura-
da. També podem fer servir aquesta aigua per a regar 
l’hort o el jardí. El filtres verds són una solució perfecte 

per als llocs aïllats que no disposen de connexió a la 
xarxa municipal de clavegueram. També són fàcilment 
adaptables a altres tipus de cases, com ara cases uni-
familiars, cases de colònies, àrees de servei i fins i tot 
com a complement per a petits nuclis urbans.

La depuració d’aigua amb sistemes naturals és una al-
ternativa eficient  i de baix cost de manteniment i, el 
més important, amb una gran adaptabilitat a qualsevol 
tipus de geografia, ja que no necessita de grans desni-
vells ni de grans extensions de terreny per a ser posa-
des en pràctica. A més de que aporten un valor afegit al 
nostre lloc des del punt de vista ambiental i paisatgístic, 
ja que queda totalment integrat com a jardí i a l’entorn, 
afavorint la naturalització de l’espai, tot al contrari que 
les depuradores tradicionals, plenes de formigó i grans 
estructures metàl·liques.

També són molt adaptables a les necessitats diferents de 
cada lloc, ja sigui per uns nivells alts d’olis, tensioactius 
(sabó) o inclús petites activitats industrials, fent d’aquest 
un sistema pràctic, eficaç i d’alt valor mediambiental.  

El Viver del GOB  ha començat ja ha treballar amb la 
tecnologia dels filtres verds, i està construint les prime-
res instal·lacions d’aquests tipus a Menorca. ■

Una solució als nitrats de l’aigua, neta i integrada.
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Entrevista

L’ENtREVistA

Per què decidiu donar la col·lecció?
El GOB és l’única institució que abasta aquest tipus 
d’aspectes a dins de l’illa i considerem que és una col-
lecció que podrà cobrir un buit, en el sentit que és geo-
lògica, és a dir, no la formen només fòssils sinó  també 
minerals i roques. És molt àmplia, minerals n’hi ha uns 
quants, en gran part de l’illa d’en Colom, de les mines 
d’Alfurinet i del Peu del Toro.  Els més estranys són la 
blenda i la calcopirita, que són dos sulfurs, i els mine-
rals d’alteració de la calcopirita, que són molt bonics 
i molt cridaners, com la malaquita i l’atzurita. També 
tenim aquí una mostra d’un mineral trobat per primera 
vegada a Menorca, a  Alfurinet, que és la baritina.

Quin és el millor tresor de Menorca?
El paisatge que ens ha deixat l’erosió, és a dir, la for-
mació de Menorca i el posterior desgast de la capa ter-
restre. Menorca és part d’una serralada de muntanyes 
que es prolonguen cap a Mallorca i Eivissa, és l’extrem 
oriental de la serralada bètica, després hi va haver una 
pujada del nivell de la mar que va provocar el sorgi-
ment d’uns esculls i aquests esculls són les Balears. 

Vosaltres heu estat sempre compromesos amb 
l’illa, d’una manera o una altra, fa anys vau ajudar 
a aturar la destrucció dunes restes geològiques 
molt importants de Binidalí. 
Sí, a través de cartes dirigides al Ministeri. S’anava a 
construir damunt d’un punt geocultural molt important, 
un punt geològic singular,  on pots tenir una lectura de 
la geologia molt clara. Saber llegir la geologia implica 
entendre d’una altra manera, com quan una persona 
mira un quadre i sap veure el seu estil. En geologia 
és exactament el mateix. Si tu saps llegir el que hi ha 
escrit al rocam xales. Volien construir en un lloc tocant 
a la cala, on hi ha grans conglomerats d’algues, molt 

bonic des del punt de vista geològic. Avui en dia estaria 
cobert per dues construccions. 

Fa molt que coneixeu l’illa, amb quins canvis us 
heu trobat, de caire paisatgístic i geològic, consi-
dereu que s’han perdut moltes coses?
Aquest assumpte és molt complexe, però per exemple, 
tinc una diapositiva de s’Arenal d’en Castell de quan 
no hi havia cases, un paratge extraordinari. Però avui 
en dia, vas a s’Arenal d’en Castell i et perds. Vam poder 
conèixer la Menorca de quan encara els pescadors ana-
ven descalços i a l’estiu pagaven els deutes de l’hivern. 
Una altra Menorca que ara quasi ha desaparegut. 

Què creieu del treball que està realitzant el GOB a 
Menorca? 
És un tipus d’entitat important a dins de la societat per-
què és un fre envers qualsevol disbarat que es vulgui 
fer damunt la terra, aturar a l’home, sinó potser estarí-
em tots molt fomuts. 

Sobre el rumb que ha agafat la construcció i explo-
tació del territori en tots els àmbits, què en pen-
seu?
S’ha d’estabilitzar una mica tot, per això la crisi hi aju-
darà una mica, sinó d’aquí quatre dies no podrem ni 
mirar els punts geoculturals i veure la geologia que hi 
ha escrita. L’illa ha canviat molt, geològicament par-
lem de dos tipus de processos, un que es produeix en 
qüestió de segons, catàstrofes per l’home però per la 
natura no, perquè són normals - com un terratrèmol - 
un procés que dura segons i els efectes per a l’home 
són devastadors. I després hi ha processos que tarden 
milers d’anys en produir-se. Des del punt de vista de la 
natura, i de la geologia, l’home, que fa “dos dies” que 
viu damunt la terra, no se n’adona de que està modifi-

Joan Rosell i 
Carme Llompart
En Joan Rosell i na Carme Llompart han 
dedicat gran part de la seva carrera a es-
tudiar la geologia de Menorca. Durant 
aquests anys han creat una gran col-
lecció de fòssils, minerals i roques que 
ara han decidit donar al GOB per a què 
tothom en pugui gaudir. Es pot veure al 
Centre de la Natura de Menorca. És una 
mostra amb la qual tots ens podem arri-
bar a fer una idea de la immensa varietat 
que tenim a l’illa.
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cant tantes coses. Però al final la natura s’imposarà al 
desig de l’home i sempre imposarà una altra vegada la 
seva llei. 
 
Existeix una falta de consciència general?
Sí, és una realitat. El necessari és fer una mica de peda-
gogia, és importantíssim i no es fa.  Tot i que això està 
començant a canviar des de baix. Des de les escoles 
s’impulsen més activitats en relació al medi ambient, 
però encara queda molt de camí per fer. No es du a 
terme cap mena d’ensenyament des del punt de vista 
geològic, i a més, quan la gent va a cercar fòssils, els 
agafen i se’ls emporten a casa, els posen damunt la te-
levisió i només els poden apreciar ells mateixos. I això 
és robar béns naturals, perquè són patrimoni de tots. 
Han d’estar aquí, per exemple, per a què tothom ho 
pugui veure. 

Un altre aspecte important és que els mitjans de 
comunicació no parlen mai de la geologia. Aquest 
és un altre problema, perquè tothom sap de medi-
caments i aspectes farmacològics, però ningú no 
sap res sobre la terra. Només se’n parla quan hi ha 
alguna catàstrofe.
És molt important ensenyar – i conèixer – el lloc on un 
viu, perquè llavors, quan comença aquest coneixement 
creix el respecte i l’estimació, i aquest aprenentatge 
s’ha de fer des de tots els punts de vista, no només 
s’ha de saber la història de Menorca, també conèixer 
la seva geologia, i tota la resta que un pugui arribar a 
aprendre. ■

En Joan i na Carme treballant en l’exposició del Cen-
tre de la Natura.
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El nostre dia comença prest, abans de partir de casa, 
hem de deixar aclarit el bestiar i quatre feines per les 
tanques. També hem d’acabar de preparar tot el què 
ens hem d’endur cap a Maó, les caixes de verdures, la 
fruita,... Bé, crec que ho tenim enllestit, podem comen-
çar a partir. 

Arribam a les 8h a Maó i ja tenim gent que ens espera! 
L’AgroMaó es va preveure en el seu inici que comencés 
a les 10h però a la gent ben matinera li agrada comprar 
a primera hora, així que ara comencem més prest. És 
curiós veure com les persones es van organitzant per 
agafar el torn, mentre nosaltres acabam de muntar la 
paradeta. Anam posant damunt la taula els nostres pro-
ductes i sentim els comentaris que van fent els nostres 
clients: quines lletugues! Avui has duit patates! Quins 
carabassons! I començam a atendre.

Això d’anar a mercat és nou per a nosaltres i l’experi-
ència estar sent molt positiva. Conèixer qui s’endur els 
nostres productes és molt interessant. Pel mercat passa 
gent molt diversa, parelles amb fillets, persones majors, 
joves, els fixes de cada setmana, els esporàdics,... i cada 
un d’ells amb diferents gustos i històries. Saber el què 
els agrada i volen els clients ens ajuda a millorar la nos-
tra oferta setmana a setmana, intentant sempre dur el 
millor de la nostra finca.

Ai, avui hem dormit més del compte. Això de ser diu-
menge i no posar-nos el despertador... Va, ens posam 
les piles, que abans d’anar a fer una calada hem de 
passar pel mercat. Agafam la senalla i ens preparam 
per anar a comprar, què estrany, comprar un diumen-
ge! 

Arribem a la plaça Reial i quin ambient! No som dels 
més matiners, són les 12h, però encara hi som a 
temps. Cada vegada hi ha més productes al mercat, 
formatge, verdures, melmelades, pa, planters, fruita, 
etc.  Ens agrada parlar amb el pagès/a sobre els pro-
ductes, saber on tenen la finca. A més, ens han dit 
que aquest mercat és diferent de la resta, perquè les 
finques que hi ha tenen una gestió responsable amb 
el medi ambient, i això ho sabem perquè tenen l’aval 
d’agricultura ecològica, reben el Contracte Agrari Re-
serva de la Biosfera o tenen un acord de custòdia del 
territori. 

Passejant descobrim productes frescos del camp de 
Menorca, varietats locals que desconeixíem i que s’es-
tan recuperant gràcies a la feina dels pagesos/es que 
les cultiven i, el més interessant de tot, és que com-
prant aquests productes col·laboram en el manteni-
ment del paisatge de l’illa i tots els beneficis repercu-
teixen en els productors locals. ■

Històries d'un diumenge matí

!

Article
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Descripció: 
L’escarabat de sang és un dels insectes endèmics més 
notables de les Illes Balears. Com la resta d’espècies 
del gènere Timarcha és un coleòpter sense ales. Té les 
èlitres fusionades. Les èlitres són les dues ales anteriors 
endurides per la quitina i que no serveixen per a volar. 
Per tant, aquest escarabat està mancat de la capacitat 
de volar. 
La seva coloració pot ser de diferents tonalitats, verd, 
violeta, rosat, morat, blau o negre mat, amb matisos 
metàl·lics. Té una mida variable (entre el 12 i els 13mm) 
i un aspecte bombat. Les femelles és diferencien per- 
què són més grans que els mascles i tenen una colora-
ció menys metal·litzada.  
Es coneix aquest escarabat amb el nom popular de 
monja o escarabat de sang perquè quan se sent ame-
naçat es queda totalment immòbil, per a fer-se el mort, 
i secreta una substància vermellosa per la boca. És 
utilitzat en estudis genètics i molts d’entomòlegs han 
visitat les Balears per conèixer-lo.

Distribució i biologia: 
És una espècie endèmica només de Mallorca i Menor-
ca. Es troba en zones muntanyoses com la Serra de 
Tramuntana i la Serra de Llevant, tot i que també es pot 
localitzar al pla de Mallorca. A Menorca és més freqüent 
als barrancs de migjorn. L’espècie viu també a alguns 
illots de Mallorca com Es Pantaleu (Andratx). Pel que fa 
a l’hàbitat, l’escarabat de sang habita en diferents am-

bients, des de zones humides i ombrívoles fins a dunes 
litorals. Es pot trobar durant la primavera i la tardor i, 
més rarament, a l’estiu.

Alimentació: 
La Timarcha és una espècie herbívora i té preferència 
per les plantes de la família de les rubiàcies, essencial-
ment la rotgeta (Rubia peregrina) i les rèvoles (Galium 
sp.). ■

Article

ANiMALONs
Escarabat de sang (timarcha balearica)

!ENCARA LA POSIDÒNIA!

Vulguem o no, les platges són el principal actiu econòmic que 
té Menorca. La majoria de la gent que visita Menorca ho fa 
per les platges. L’arena de les platges de Menorca prové en 
un 80 % de restes d’organismes que viuen a la posidònia. Les 
fulles mortes de la posidònia protegeixen també les platges 
dels temporals i actuen com a captadors d’arena que va man-
tenint o augmentant la platja. Per tant la posidònia és fona-
mental per a mantenir l’economia de Menorca, i els respon-
sables corresponents s’haurien d’esforçar en explicar aquest 
fet, en tost d’invertir recursos en fer creure el contrari.

Fotodenúncia

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

7GOB



8

COSTA: és imperiosa una planificació a nivell insular. 
La capacitat d’amarraments dels ports s’ha de dimen-
sionar a la capacitat d’acollida derivada de la suma 
de les diferents cales i platges de la costa. S’han de 
reordenar els amarraments existents actualment i no 
utilitzats abans de crear-ne de nous. En qualsevol cas, 
s’han d’escalonar les noves concessions a fi que hi pu-
gui optar el teixit empresarial local. Els projectes grans 
als que només hi poden optar empreses de fora creen 
problemàtiques de puja de preus i d’impossibilitats a 
les empreses locals. Els usuaris locals es veuen obligats 
a cercar punts d’amarrament assequibles, que els obli-
guen a sortir dels ports tradicionals de Maó o Ciutade-
lla, i a col.lapsar altres cales i platges.  

Evidentment el GOB exigeix els mínims indispensables 
a qualsevol activitat econòmica pel que fa a garanties 
ambientals: recollides de residus de les embarcacions, 
abastiments de combustibles amb garanties, mesures 
ambientals a les empreses de manteniment, com són 
precaucions amb els productes tòxics emprats en les 
patents, etc.

Els fondejos s’han  de millorar. No pot ser que es se-
gueixin malmetent les praderies de posidònia, que són 
les generadores de les nostres platges.
 
TERRENY RÚSTIC I AGRICULTURA: Menorca són els 
milers de quilòmetres de parets de pedra seca, amb els 
seus ponts de bestiar, els boscarrons, els casats blancs, 
les vaques pasturant a les tanques que quadriculen 
l’illa...  Un paisatge ideal que contribueix al producte 
que sosté la indústria turística, que centenars de pa-
gesos contribueixen a crear i que no reben res com 
a contrapartida. El futur econòmic de Menorca depèn 
de mantenir un paisatge rural ric en elements antro-
pològics i ambientals, i per tant també de la viabilitat 
econòmica de les explotacions agràries.

L’agricultura i ramaderia respectuosa amb els valors 
ambientals es demostra rentable, com hem pogut con-
trastar amb el nostre projecte de custòdia agrària. Per 
contra l’agricultura i ramaderia intensives, altre que ha-
ver de suportar uns costos d’explotació molt alts, im-
pliquen uns impactes ambientals que perjudiquen a la 
resta de sectors econòmics de l’illa: enorme consum 
d’aigua potable, contaminació dels aqüífers per nitrats, 
pèrdua de biodiversitat, etc.
El camp de Menorca no ha de perdre el seu caràcter 
agrari, el que és compatible amb el turisme rural, sem-
pre que aquest sigui un complement de l’explotació 
agrícola, i no una activitat substitutòria.
S’han d’incentivar per tant les explotacions mediam-
bientalment integrades, de polítiques com el CARB, 
la custòdia del territori, l’agricultura i ramaderia eco-
lògiques..., promovent la diversificació de la producció 
agrària i ramadera, i s’ha d’evitar la urbanització del 
camp de Menorca.
 
CARRETERES: El paisatge de Menorca és un dels prin-
cipals actius de la nostra economia. La carretera ge-
neral és segurament una de les infraestructures que 
tothom que arriba a Menorca empra i des de la qual 
es crea la seva imatge sobre l’illa. Els ullastrars de Maó 
, la plana d’Alaior, es Puig Mal, s’Ermita de Ferreries, es 
Pla Erm, sa Costa Nova, i la gran plana de Ciutadella, 
són la presentació del producte “Menorca” als nostres 
visitants, farts d’autovies  i autopistes, que cerquen a 
Menorca quelcom diferent. I que noltros podem oferir. 
Els problemes de mobilitat de Menorca es poden re-
soldre de manera senzilla i molt més barata que la del 
desdoblament.
Volem més transport públic, dissenys viaris que desin-
centivin velocitats elevades, promoció de la conducció 
cívica, etc. També la correcció de trams de la carretera 
problemàtics, però de manera que no es perdi la inte-
gració paisatgística.

ELECCiONs AUtONòMiqUEs,
iNsULARs i LOCALs.

PROPOstEs dEL GOB MENORCA A LEs FORMACiONs POLÍtiqUEs

Article

El GOB va presentar abans de les eleccions locals i autonòmiques una sèrie de propostes
per a solucionar els problemes de la societat actual de Menorca.

La finalitat del GOB és arribar a una economia sostenible que doni resposta a les necessitats
de la gent, ara i sempre, i que creiem que no pot ser si no es compatibilitzen les activitats

econòmiques amb la preservació dels valors naturals. Aquí presentam un resum.
El document sencer es pot veure a

www.gobmenorca.com/educamb/publicacions/estudis_informes/propostes_gob_eleccions_2011.pdf
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ENERGIA: Aplicació de mesures d’estalvi energètic, com 
són  auditories energètiques a edificis i instal·lacions 
públiques i redacció de plans d’eficiència, una política 
d’enllumenat públic racional i eficient, en el dimensio-
nat, les tecnologies i els horaris. I també l’aplicació de 
la normativa per a reduir la contaminació lumínica.
També seria important la creació de comissions d’àmbit 
local i insular, amb participació ciutadana, que es dedi-
quin a fomentar l’estalvi energètic, amb reptes anuals 
clars per a disminuir el consum innecessari.
Per altra banda és necessària la redacció d’un Pla Ener-
gètic Balear basat en les energies renovables i netes, 
que potenciï la descentralització de la producció elèc-
trica, l’energia solar tèrmica per a aigua calenta sani-
tària, la microfotovoltaica i la microeòlica, facilitant la 
seva implantació a zones industrials.
També veiem positiva la promoció d’alguns parcs fo-
tovoltaics integrats paisatgísticament, l’ampliació de la 
potència del parc eòlic de Milà, i l’aprofitament de la 
biomassa d’aclarida de boscos, camins i residus agraris, 
tot dimensionant-ho a la capacitat anual de creixement 
de la vegetació.

Pel que fa al transport, s’hauria de potenciar la mobi-
litat urbana sostenible, amb l’ampliació de zones d’ús 
exclusiu per a vianants a les poblacions, l’habilitació de 
circuits i itineraris urbans per a vianants i bicicletes, el 
foment del transport públic, i el suport al comerç de 
proximitat. La ubicació de serveis (escoles, sanitat, ad-
ministració, etc) ha de ser pròxima als centres de les 
poblacions.
 
AIGUA: És imperiosa la creació d’un Consorci Insular 
de l’Aigua.  I també la necessitat de millorar les xarxes 
de distribució i reduir les fugues per davall del 10%.
S’hauria de separar la xarxa d’aigües negres de la de 
pluvials, potenciar les cisternes i la recollida de pluvi-
als. Per altra banda clama al cel un control efectiu dels 
regadius extensos: autoritzacions, comptadors d’extra-
cció, qualificació dels terrenys, etc., i no donar llicència 
a nous pous per regar, excepte per horta professional.
La contaminació dels aqüífers exigeix un control efec-
tiu de la gestió dels purins en les granges amb més 
vaques, així com l’assessorament i analítica de terres 
per evitar l’excés d’adobament. I també connectar al 
clavegueram les zones rurals més afectades per conta-
minació de nitrats, i estudiar sistemes d’autodepuració 
als nuclis molt allunyats.
 
RESIDUS: S’han d’incentivar activitats educatives diri-
gides al consum responsable, incorporar criteris ambi-
entalment responsables a l’administració i en els actes 
públics i lúdics que realitzen (Compra Pública Ètica, ma-
terials ecològics a festes, aliments, austeritat...).
Ja és hora d’implantar la recollida selectiva en origen de 
la matèria orgànica a tot Maó i Ciutadella. S’han de po-
tenciar les deixalleries i actuar en la reducció dels emba-
latges promovent els mercats i els productes locals.

TURISME: Hem d’invertir en producte per a poder po-
tenciar segments de turisme alternatius al sol i platja, 
més desestacionalitzats: turisme de natura, senderis-
me, vela, submarinisme, gastronomia, turisme eqües-
tre, congressos, arqueologia, turisme de salut...
S’ha de destinar bona part de la promoció turística 
a l’obertura de nous mercats menys estacionals i no 
vinculats al turisme massiu de sol i platja, com els 
citats abans.
Hi ha d’haver facilitats pel desenvolupament del tu-
risme rural, exigint sempre el manteniment de les ex-
plotacions agrícoles.
També s’ha d’invertir en formació de personal, per a 
millorar el producte turístic, i en la reconversió de les 
places i nuclis turístics obsolets, per a augmentar la 
qualitat del producte, i en l’aplicació sistemàtica dels 
criteris inclosos al PTI per anar legalitzant places turís-
tiques no declarades i augmentar la seva qualitat.
Seria important també obrir a la participació ciutada-
na la interlocució en el debat sobre el model turístic.
 
PESCA: s’han d’impulsar polítiques de suport a la 
custòdia pesquera, per a aconseguir una explotació 
sostenible de la pesca a Menorca. I també donar su-
port a iniciatives de protecció de grans àrees marines, 
com el Canal de Menorca o el Santuari Balear de To-
nyina Vermella, o la reserva marina de l’Illa de l’Aire.
 
INDÚSTRIA: ajudar al teixit industrial existent a Me-
norca, i potenciar altres indústries, com les agroali-
mentàries amb productes locals de qualitat i el va-
lor afegit de ser respectuosos amb el medi ambient: 
conserves de fruita, conserves de peix, gelats, pastis-
seria, oli, vi, formatge artesanal, embotits diferenci-
ats..., fomentar i atreure l’establiment d’indústries de 
dietètica, herboristeria, biocosmètica, parafarmàcia, 
talasoteràpia..., fomentar i atreure empreses d’estudi 
i aplicacions de programes informàtics, el que implica 
també un esforç en infraestructures de telecomunica-
ció. Un àmbit que crearia molts de llocs de feina seria 
l’impuls de tecnologies de l’energia solar. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: la participació ciutada-
na real garanteix donar respostes efectives als pro-
blemes de la societat, amb eficiència, transparència i 
evita la corrupció. Per tant és necessari el suport de 
les administracions a la participació de les ONG en 
la gestió d’activitats d’interès públic, i al paper clau 
d’aquestes entitats en la societat. En compliment de 
la llei, s’hauria de definir un pla estratègic de subven-
cions que concreti els objectius i els efectes que es 
pretén amb la seva aplicació. I la burocràcia actual 
fa que sigui necessari crear una comissió de treball, 
amb la participació de polítics, tècnics de l’adminis-
tració i membres del Fòrum d’ONG de Menorca,  per 
a facilitar la participació de les ONGs en la vertebració 
social, simplificant i unificant el procés d’accés a ajuts 
públics. ■
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Educació Ambiental

PEtit ECOLOGistA

ELS SENTITS DE L’AIGUA

El passat novembre va començar a la sala d’actes del 
Molí del Rei de Maó la posta en escena de la cam-
panya de sensibilització Els Sentits de l’Aigua. Aquesta 
campanya pretén emfatitzar en la importància de l’ai-
gua com a mitjà de vida i prendre consciència de les 
amenaces que actualment amenacen aquest bé a  la 
nostra illa. La novetat és que  l’art és el mitjà escollit 
per tal d’assolir aquesta finalitat. Així, acompanyats de 
la dolça veu d’Anna Ferrer i el prodigiós so de la gui-
tarra d’Annabel Villalonga, el 17 de desembre de 2010 
començava una aventura que convidaria a diferents ar-
tistes menorquins a unir-se a la causa de la defensa de 
l’aigua a Menorca.

Posteriorment, vam tenir l’ocasió de gaudir del magnífic 
duet format per Maria Àngels Gornés i Pacífic Camps, 
guitarra i pinzell en mà, ens van delectar en una vetlla-
da de música, pintura i complicitat entre els dos artis-
tes a la Sala de Cultura de Ciutadella. Els següents en 
sumar-s’hi foren la soprano alaiorenca Maria Camps, 
acompanyada per la guitarra de Miquel Camps, a la 
bonica església de Gràcia d’Alaior. Prèviament el poeta 

menorquí Ponç Pons ens oferí un emotiu repertori de 
la seva obra. En Bep de la Pipa i en Zès, al so de la 
guitarra de Lluís Janer, glosaren de forma atrevida, amb 
l’aigua com a tema central, al local de Cas Vesins a Fer-
reries. Finalment, Ula Corn, ballarina alemanya resident 
a Menorca improvisava moviments fluids al ritme de la 
música i les imatges el passat mes de juny a l’elegant 
altell del Palau Febrer. 

Totes aquestes expressions artístiques han anat acom-
panyades de l’audiovisual Els Sentits de l’Aigua, realit-
zat per Josep Darnés amb les fotografies obtingudes 
del concurs fotogràfic organitzat pel GOB Menorca. 

Des d’aquí volem agrair la participació desinteressada 
de tots aquests artistes i volem encoratjar-los a que l’art 
segueixi fluint a través seu per tal de sumar esforços 
per defensar l’aigua i el medi ambient a Menorca. ■



11GOB

Era un temps on poca gent anava encara en bicicleta 
per Menorca. Un temps en que les platges verges no 
estaven encara de moda i només les usaven els menor-
quins que  estaven disposats a fer l’esforç de passar per 
camins poc arranjats. Encara era molt tímida l’arribada 
de les BTT.

Amb Perspectiva

EL BiCi-GOB

Calendari d’activitats del GOB la primavera de 1989.

Per fomentar la descoberta del medi natural de l’illa, en 
aquella època de fortes amenaces pels repetits intents 
d’urbanització, la primavera de 1988 el GOB posava en 
marxa el Bici-GOB, una oferta periòdica d’excursions 
per camins i carreranys.

La idea va tenir bona acceptació i el primer any ja es 
van fer 7 excursions. Els participats descobriren que un 
mateix camí recorregut en cotxe es torna ben diferent 
quan s’hi va al ritme de la bici. A més, es podia accedir 
a camins que eren més complexos de fer en cotxe, i 
sense distorsionar tant el medi.  La iniciativa es va man-
tenir durant uns quants anys. Joves i no tant joves van 
conèixer una nova manera de relacionar-se amb el pai-
satge i un nou sistema per copsar els valors ambientals 
i històrics que alberga l’illa. 

En 1989 el GOB editava la publicació “Menorca en 
velo”, elaborada per en Llorenç Sastre, un dels impul-
sors de les excursions amb bicicleta, i il·lustrada per na 
Paz Pieras. Era un dels primers materials que parlaven 
d’aquests temes, amb consells de manteniment, de so-
lució d’avaries i coses així. També consells per compor-
tar-se en el medi natural i maneres de mantenir una 
correcta convivència amb la gestió agrària. Es propo-
saven 20 itineraris. La primera edició es va esgotar en 
pocs anys i, en tornar tenir oportunitat, es va reeditar.

Actualment les possibilitats de passejar en velo per Me-
norca són molt més altes. Disposam de més camins 
oberts al públic, hi ha nombroses rutes senyalitzades i 
tenim unes bicicletes molt més adaptades per anar pel 
camp.  Val la pena apostar per fer una mica d’esport i 
posar-se a pedalejar. El món es veu d’una altra manera 
i es generen molts efectes positius. Que no es perdi 
l’ànima del Bici-GOB. Recordau sempre que qui coneix 
Menorca, l’estima.  ■



-Sempre t’han agradat els animals?
Des de petita. Tenia un gatet. Abans de sa guerra tenia un 
gatet negre, i el vestia. Amb un vestit de munyeca. Després 
vam marxar, vivíem aquí en es poble i vam anar a es lloc i 
quan el vam anar a buscar no el varem trobar i no me’l vaig 
poder endur. Estava molt trista, sempre me’n record d’aquell 
gatet. El tenia dins d’una capseta de sabates, amb un llitet. 
Abans no era com ara, jo te rall de fa molta estona. 

-Abans els moixos eren per agafar rates més que no 
pas per companyia, no?
Clar. Si, el tenia en es pati. Jo sé que aquest gatet sempre el 
tenia agafat. Llavors em va agafar sa guerra. Sempre m’han 
agradat. Jo te rall de setanta anys endarrere, setanta i molts. 
A mi em va agafar la guerra als 7 anys.

-Com vas contactar amb el GOB i vas arribar a ser vo-
luntària de cria de polls?
A través de sa meva filla. Jo volia fer una activitat per passar 
el temps. Volia anar a cuidar nens que tenen càncer, volia 
anar-los a fer companyia i sa meva filla va trobar que més 
valia que cuidàs animalets que m’agradaven. Va ser a través 
d’ella.
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Entrevista

EL VOLUNtARiAt
HERMINIA GAYÓN

N’Herminia és una de les nos-
tres voluntàries de cria de polls. 
Ha criat vinjoles, pardals i altres 
ocellets que han caigut del niu i 
que gràcies a la seva paciència 
i amor han pogut volar i tornar 
a la natura. El dia que la vam 
entrevistar tenia adoptats un 
poll de vinjola i un de pardal. 

I estàs contenta?
Molt. Sí. Si no se me moren si. Un poc tristeta quan se’n van. 
Però bé, sé que s’han d’amollar...

-Amb tots els ocells que has cuidat durant aquest 
temps, què és el que més t’ha sorprès més?
Lo mansos que són (les vinjoles). Perquè ara tenc un pardal, 
i és esquerp. I elles no. Les vinjoles són moltíssim manses, 
se t’atraquen molt. Ni piquen ni res. Són molt carinyosetes. 
Bé no te fan res però són molt més bones de fer, de cuidar, 
que no pas per exemple un pardal. Jo ja n’havia criat moltes 
vegades (de pardals). Però aquestes són més bones de criar 
(les vinjoles). Si són molt joves, quan els hi vaig a donar de 
menjar, ja prest obren sa boca. I no costa res. No has de me-
nester obrir-los sa boca ni res. M’agafa el menjar de sa mà i 
ja està. El que no aprenen és a menjar totes soles.

-Aquestes no piquen en terra, perquè es passen tot el 
dia volant, cacen insectes, mosquits tot el dia volant, 
són diferents dels pardals...
Ara per exemple aquest pardal que tenc aquí, amb tres dies 
que el vaig tenir ja menja sol. Però elles (les vinjoles) veig 
que no, a vegades ho prob de posar-lis un poquet de men-
jar a prop però veig que no. Elles han de menester que els 
hi posis davant. Ara ja la veuràs la que tinc. Està gorda, està 
super gorda, ella només menjaria, saps?

-Què els hi diries a les persones perquè adoptessin un 
pollet?
Primer de tot, t’han d’agradar els animals i em sembla que 
s’aprofitaria més el temps que no anar a segons què. Em 
distreuen molt, em fan companyia.

-Ja et criden?
Aquesta encara no, és molt petiteta. Ses altres sí. Però és 
igual. Perquè jo a l’edat que ja tenc... uf, què has de dir?.., per 
què aixecar-se?.., i açò t’obliga a llevar-te!. ■
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Cada any arriben al Centre de Recuperació moltes cri-
es d’animals silvestres que han estat trobats en una 
situació de perill o desemparament. Al Centre els ali-
mentem i cuidem fins que els petitons adquireixen 
les habilitats suficients per a sobreviure tots sols en 
el seu hàbitat i poden ser retornats a la natura. Per a 
la cria comptem amb l’ajuda indispensable d’un grup 
de voluntaris. Gràcies a aquesta feina, en els darrers 
mesos hem realitzat diversos alliberaments amb èxit, 
dels quals destaquen el d’una família d’eriçons i el 
d’un mussol. 

En el cas dels eriçons, hi ha dues èpoques de repro-
ducció i cria a l’any: a la primavera i a la tardor. La 
família d’eriçons, la mare i les seves quatre cries, que 
van venir al Centre pertanyien al primer torn de naixe-
ments. El cau on vivien va quedar al descobert mentre 
duien a terme feines de desbrossament al jardí d’una 
casa. A la vora del cau hi havia una carretera, que re-
sulta ser una de les principals causes de mortalitat 
d’aquesta espècie a l’illa. A més, en una situació d’es-
très es corre el perill de que la mare eriçó pugui deixar 
d’alletar els seus fillets. 

Quan van arribar al Centre, les quatre cries eren aca-
bades de néixer i ni tant sols tenien els ulls oberts. Po-
ques setmanes després, havien crescut molt i ja eren 
capaços de menjar per ells mateixos, a banda de ser 
alletats per la mare. La nostra tasca havia finalitzat i 
era el moment d’alliberar-los.

Pel que fa als mussols, aquesta espècie viu tot l’any 
a Menorca. A partir de Sant Joan comencen a néixer 
els polls. En fer els primers vols cauen del niu i en 
ocasions es troben amb perills que els impedeixen 
seguir amb la família. Quan arriben al Centre, poc a 
poc, aprenen a menjar tot sols. Aleshores els ubiquem 
en una gàbia de vol on exerciten la seva musculatura, 
aprenen a caçar i conviuen amb altres mussols que els 
permet identificar-se amb la seva espècie. Passades 
unes setmanes també poden ser alliberats.

L’alliberament del primer mussol d’enguany el vam re-
alitzar a l’escola infantil Es Pouet d’Alaior on els fillets 
havien llegit el conte d’en Fosquet. Tots els alumnes 
van tenir l’oportunitat de veure un mussol de ben 
aprop abans de que partís a la recerca d’una nova 
vida en llibertat. ■

ALLiBERAMENts AL CENtRE dE 
RECUPERACió dE FAUNA siLVEstRE

El GOB ha fet

Els eriçonets acabats d’arribar

La família d’eriçons, ja criada, torna al seu hàbitat natural.
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NOtiCiARi BREU
CURS 

DE CRIA
D’ANIMALS ORFES

El dissabte 14 de maig, mentre 
la majoria d’ocells viuen entregats 

a les tasques reproductores i coven els 
ous, va tenir lloc al Molí del Rei de Maó 
el curs de Cria d’Animals Orfes, per  tal 
d’oferir al voluntariat i persones interes-
sades nocions de com assistir, manejar 
i alimentar els desafortunats polls que 
cauen del niu. El Centre de Recupe-

ració es val d’aquests voluntaris 
per criar els polls que li arri-

ben i poder-los
alliberar.

Edició amb la col·laboració de:

NO tiRis
 EL sOCARRELL 
Passa'l a qualcú  

a qui li pugui 
interessar!

MAÓ+FLORS 
AL MOLÍ DEL REI

El Molí del Rei es va sumar a 
la celebració del Maó+Flors amb un 

programa d’activitats variat i per a totes 
les edats. En total, més de 1.180 persones 

ens van visitar. A l’entrada d’accés van poder 
veure plantes florides de la nostra illa, criades 
al Viver del GOB. Al pati, un filtre verd a escala 

(una depuradora d’aigües residuals domèstiques 
a base de plantes).  Ja a la sala d’actes l’exposi-
ció El secret de les flors, a més d’una projecció 

de fotografies de flors de Menorca. I, els 
fillets i filletes van deixar-nos 65 dibuixos 

de flors. El recorregut finalitzà dalt la 
torre del Molí, des d’on es veu 

una panoràmica diferent 
de Maó.

ALTERNANITS
En el marc del progra-

ma Alternanits  que organit-
za el Consell Insular, el dissabte 
7 de maig es va dur a terme al 

Centre de Recuperació de Fauna 
Silvestre el curs de Manipulació 
d’Animals Ferits. Hi van assistir 

amb molt d’interès i actitud 
participativa el Casal de Jo-

ves de Ciutadella i el de 
Ferreries.

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.

PASSOS 
DE BESTIAR

La instal·lació d’unes ram-
pes de sortida en els passos de 

bestiar d’algunes carreteres hi han 
solucionat la gran mortalitat d’eriçons 

que aquestes trampes involuntàries pro-
vocaven. Les gestions fetes amb el De-

partament de Carreteres del Consell han 
donat fruit. Encara hi ha molts d’aquests 

passos sense adaptar, però s’ha fet 
una passa. Un bon costum és mi-

rar sempre dins dels passos de 
bestiar. Qualque animal pot 

necessitar ajuda. 

FESTA DEL
VOLUNTARIAT I SOCIS

Pel diumenge dia 2 d’octubre 
estem preparant una trobada per 
a tothom que hi vulgui participar 

(persones sòcies, voluntàries o sim-
patitzants de l’entitat).  La jornada es 

preveu iniciar-la amb una excursió, tam-
bé hi haurà jocs i activitats, dinar, can-

çons... a Es Pinaret, Ciutadella. Pre-
neu nota a les vostres agendes i

consultau la nostra web.
Anirem informant. 
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PER APUNtAR A 
L’AGENdA
■	 Xerrades a la Fresca del Centre de la Natura: El dijous 4 

de agost, el sociòleg Antoni Petrus farà una xerrada amb el tí-
tol Crisi, ciutadania i educació; i el dimarts 16 d’agost serà 
el paleontòleg Josep Quintana Cardona qui parlarà sobre El 
Conill Gegant i les Faunes Insulars de Menorca. Les Xer-
rades seran al Pla de l’Església de Ferreries, a les 21:00 h. 

■	 Roques, Minerals i Fòssils. Un Passeig de 400 milions 
d’anys per la Història de Menorca. Exposició que es pot 
veure al Centre de la Natura de Menorca, a Ferreries, de 
dimarts a dissabte de 10:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30 h. 
Aquesta exposició complementa la del Medi Ambient de 
Menorca, que dóna una visió global de la nostra illa, econò-
mica i ambiental, en quatre idiomes.

■	 Agromaó: tots els diumenges dematí, mercat agrari a la pla-
ça Reial de Maó, on es poden adquirir productes del camp 
de Menorca. Aquest mercat no és com els altres, és un mer-
cat de bones pràctiques, ja que les finques que hi participen 
s’han compromès a desenvolupar una gestió agrària respon-
sable, avalada pel segell d’Agricultura Ecològica, pel Contrac-
te Agrari Reserva de la Biosfera o per un acord de custòdia 
del territori.

■	 Tots els dijous, Banc del Temps  al Molí del Rei, de 19:00 a 
20:00. Més informació a http://bancdeltempsmenorca.word-
press.com

■	 Diumenge 11 de setembre, excursió a peu per visitar el bar-
ranc d’Algendar i la iniciativa de sembra d’arbres fruiters de 
varietats de Menorca, Arbres d’Algendar. Aquesta finca té 
acord de custòdia del territori amb el GOB. Trobada a les 
9:30 h al cementiri de Ferreries. Sortida a les 10 h. Es passarà 
pel Camí Reial i pel Pas d’en Revull. Itinerari de gran bellesa 
paisatgística. Possibilitats de veure ocells interessants en arri-
bar al barranc (recomanable dur prismàtics). Dificultat mitja-
baixa. Es retornarà a peu al punt de sortida. Final estimat: 
13:30 h.

■	 Del 28 de setembre a l’1 d’octubre tindrà lloc as Mercadal 
el V Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes, 
organitzat per  la Sociedad Española de Biología de la Con-
servación i la UIB, amb la col.laboració del GOB.

■	 Diumenge 2 d’octubre, excursió A Peu: Trobada  a les 9:30 
h a es Pinaret (Ciutadella), amb sortida a les 10 h. Caminada 
pel Camí de Cavalls de Santandria i Cala Blanca. Trams natu-
rals i trams urbanitzats. Visita guiada a la finca de Parelleta, 
una explotació agrària ecològica, amb vaca vermella i horta, 
que té signat un acord de custòdia del territori. Dificultat bai-
xa. Final estimat de l’excursió a les 13:30 h. Retorn a peu a Es 
Pinaret, on qui vulgui podrà quedar al dinar que organitza el 
GOB per fer una trobada de socis, voluntaris i simpatitzants. 

■	 Diumenge 2 d’octubre, festa del voluntariat, socis i sim-
patitzants. Serà as Pinaret, Ciutadella, al mig dia. L’excursió 
de l’A Peu acabarà as Pinaret, on s’hi podrà afegir tothom 
que vulgui al dinar de la festa de reconeixement als nostres 
voluntaris, que esperam que compti amb la participació dels 
nostres socis i simpatitzants. Més endavant us donarem més 
detalls de l’organització.

■	 Curs de botànica, de 25 hores. Constarà de 5 sessions teò-
riques i 5 excursions, el mes d’octubre i principis de novem-
bre. Més endavant es concretaran més detalls.

■	 Diumenge 16 d’octubre, excursió per anar a veure plan-
tes, pública i gratuïta pel Camí de Cavalls des de Cala Mitjana 
a Trebalúger. Aquí el camí de cavalls s’allunya de la costa per 
endinsar-se per una zona de barranc amb alzinar. Trobada 
a les 9:00 al Cementeri de Ferreries. S’espera acabar a les 
13:30. Us recomanam dur càmera de fotos.

■	 Nous horitzons per un turisme més sostenible. Cicle de 
conferències amb debat, organitzat amb la col·laboració de 
la UIB: 
Dijous 3 de novembre. Turisme global / paisatges locals: 
reptes del turisme als territoris del segle XXI. Dr. Francesc 
Muñoz, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Dijous 10 de novembre. Responsabilitat social corporativa: 
empresa i sostenibilitat. Dr. Aleix Calveras, Universitat de les 
Illes Balears.
Dijous 17 de novembre. Turisme i medi ambient; la cus-
tòdia del territori com a eina, Miquel Camps Taltavull, GOB 
Menorca.
Dijous 24 de novembre. Turisme Comunitari a Amèrica 
Llatina: els reptes d'un model alternatiu. Ernest Cañada, 
ALBA SUD. 
Dimarts 29 de novembre. Crisi econòmica i canvi de model 
turístic. Dr. José Luis Groizard, Universitat de la Illes Balears.

I no oblideu que…
■		 L’Agrobotiga al Centre de la Natura de Menorca, a Ferre- 

ries, està en funcionament amb el mateix horari que el centre. 
Si voleu més informació podeu visitar el web a www.gobme-
norca.com/agrobotiga.

■		 Us recordam també que tenim un Viver de plantes autòc-
tones, obert els divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. Podeu 
comprar-hi plantes autòctones, consultar dubtes en relació 
amb la jardineria sostenible... Us animam a passar-hi! El tro-
bareu 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...
GAUDEIX I APRèN AL PARC RUBIÓ!
El març de 2010 es va posar en marxa el primer taller de 
l’oferta d’activitats. Al llarg de 16 dissabtes dematí, més de 
400 persones han participat de les visites guiades, de les 
explicacions etnobotàniques, sobre les curiositats i inte-
ressants utilitats de les plantes menorquines que hi ha al 
Parc Rubió. També s’han fet observacions d’ocells i jorna-
des d’anellament científic, s’han instal·lat menjadores per 
als ocells i caixes nius per a ratapinyades. A més, de tallers 
pràctics per aprendre a fer esqueixos, planters o podes. I, 
fins i tot, un taller de pintura un fosquet d’estiu.
El 17 setembre, passada la calor de l’estiu, hi tornarà a 
haver un altre d’aquest tallers que organitzen el Amics i 
Amigues del Parc Rubió, amb la col·laboració d’Es Viver 
del GOB i 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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