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PASSES ENDARRERE
Hi ha moments en els pobles que sembla que les coses avancen.
En canvi, n'hi ha d'altres que és a l'inrevés. A Menorca hi hagut uns
anys que, per diferents motius, una part important de la societat estava d'acord amb qüestions que des del GOB veníem defensant feia
temps: Pla Territorial Insular, millora del transport públic, infraestructures adequades a un territori limitat, Pla Insular de Costa, model
turístic diferenciat,... Pel que sembla això està canviant. Les noves
majories als diferents governs (autonòmic, insular i municipals) estan fent passes, amb l'excusa de la crisi, en una direcció contrària al
que havia costat tant construir. Hem de dir de forma clara que ens
sembla un greu error.
Va costar molt pactar el PTI per a què ara es vulguin tornar a discutir
aspectes fonamentals. Semblava que de camps de golf no n'hauríem
de tornar a parlar i ja en tenim alguns damunt la taula. S'havia avançat amb el PIC i resulta que apareix un projecte de port esportiu a
cala'n Bosch, començàvem a tenir un transport públic un poc digne i,
amb l'argument de que és deficitari, es suprimeixen línies i es retallen
freqüències. I tot això en nom d'una majoria electoral, sense adonarse'n que no són el mateix les majories polítiques que els consensos
socials. Aquests darrers són difícils de construir però molt més sòlids
a la llarga. En canvi, les majories electorals van i venen.
Com s'ha dit aquí en altres ocasions, la crisi hauria de servir com a
oportunitat per a revisar moltes coses i mirar al futur, però no per a
tornar a un passat ja superat. I és això el que sembla. Cal insistir, això
pot ser pa per avui i gana per a demà.
Des del GOB creiem que la sortida de la crisi passa per la reconversió
ecològica de l'agricultura, un model turístic diferenciat i amb valor
afegit, la reducció del consum energètic i l'ús d'energies netes, una
mobilitat més sostenible, una major capacitat de decisió dels ciutadans sobre els assumptes que els afecten mitjançant mecanismes
eficaços de participació ciutadana, una administració més austera i
transparent, uns polítics al servei dels seus ciutadans i uns ciutadans
més responsables i crítics.
No podem tornar al passat. Si és així ens tindran davant. Potser cal
imaginació per proposar nous escenaris i nous reptes. Les receptes
d'abans ja no serveixen. Revisem els acords si cal, però per avançar.
Els menorquins ho hem sabut fer. Per què no pot seguir sent així?
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Article

PER FESTES, UN CONSUM
RESPONSABLE

S'apropen les festes de Nadal, i amb elles les trobades
amb els amics, familiars i coneguts, i entre tot, el consum
per aquestes dates es dispara de manera considerable.
Cada vegada, però, som més selectius amb les nostres
compres, intentam que els regals siguin útils, educatius,
originals i sobretot que agradin als seus destinataris.
Adquirint certs productes també podem ajudar a
reconèixer la tasca realitzada per un artesà o un pagès i
donar continuïtat a aquestes activitats tant necessàries
per Menorca.
Des del GOB proposam aquest Nadal regalar productes
que col·laboren amb el manteniment del paisatge
que ens envolta i que, a la vegada, ajuden a mantenir
una activitat agrària responsable. Aquests productes
són els que es deriven de les finques amb acord de
custòdia, les quals s'han compromès a desenvolupar
unes pràctiques agràries sostenibles. Es posaran a la
venda paneres de diferents mides i preus i adaptables a
peticions. Formatge, sobrassada, melmelada o vi, seran
alguns dels productes que es podran adquirir amb les
paneres. També tindrem bonus regals en productes, a
recollir al GOB. En aquest cas hi ha dues opcions: es

pot regalar un pa cada dimecres durant un mes, o tres
productes de custòdia diferents a recollir al local del
GOB.
Per als més petits de la casa, aquest any tenim novetats
a la botiga del GOB. Ja s'han posat a la venda els trencaclosques dels diferents animalons que podem trobar al
camp, com per exemple na Tris Tras, en Punxes o en
Fosquet, entre d'altres. A partir del joc, s'apropen les
criatures a la natura i els seus protagonistes. I també
tindrem camisetes amb imatges dels nostres amics els
animalons, en diferents talles i colors.
Per últim, es podran adquirir uns pelutxos dels diferents
ocells que podem trobar a Menorca, molts d'ells
íntimament relacionats amb l'activitat agrària que es
desenvolupa.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins el projecte pilot
“Cultivant Sinergies” que cofinança el Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí i el FEADER amb la
col·laboració de l'Obra Social de Sa Nostra. ■
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Entrevista

L’ENTREVISTA
Aleix Calveras
Aquest mes de novembre es realitzarà el curs Nous horitzons per un turisme
més sostenible. Un dels seus ponents, Aleix Calveras, professor del Departament d'Economia i Empresa de la UIB, ens parlarà el dijous 10 de novembre,
de la Responsabilitat Social Corporativa. L'Aleix ha accedit a ser entrevistat
perquè anem coneixent més coses sobre la RSC i els seus potencials beneficis
socioambientals.

Què és això de la Responsabilitat Social Corporativa?
Hi ha aproximacions diverses a la RSC. Una d’estàndard
indica que la responsabilitat social implica l’adopció per
part de l’empresa de tot un seguit de pràctiques, actuacions i polítiques en els àmbits laborals, mediambientals, socials, que vagin més enllà del què la regulació i
les lleis exigeixen, tenint en compte no només els interessos dels accionistes de l’empresa, si no considerant
també el benestar de la societat en la que l’empresa
està inserida.
Una altra forma de veure la RSC, que no s’hi contradiu,
però a mi em sembla més intuïtiva, seria la de l’empresa que evita el conflicte amb la societat en la que es
troba inserida. Aquest conflicte amb la societat pot aparèixer per dos camins diferents: en primer lloc per una
externalització de costos; i per altra banda, per l’aplicació d’unes pràctiques empresarials que presenten uns
valors en contradicció amb els valors de la societat.
Com a exemple hi ha el de l’empresa l’activitat de la
qual implica contaminació (per emissió de CO2, per
productes químics, etc.). Aquesta contaminació suposa
un trasllat de costos de l’empresa cap a la resta de la
societat. En aquest cas, diríem que l’empresa està sent
irresponsable; i al revés, si l’empresa evita el traslladar
aquests costos en la mesura del possible estarà duent a terme una estratègia socialment, en aquest cas,
mediambientalment, responsable. Per altra banda, el
conflicte amb la societat pot venir donat per l’adopció d’unes pràctiques empresarials que xoquin amb els
valors predominants en la societat en la que es troba
l’empresa. Així, per exemple, una empresa que dugui a
terme una política de recursos humans que no valori la
igualtat de gènere serà irresponsable.
Per què una empresa serà socialment responsable?
La idea és que cada dia més en els mercats (en la societat) hi ha tot un seguit de mecanismes i forces (ONGS,
mitjans de comunicació, reputació, activisme del consumidors, etc.) que fan que sigui en el propi interès
de l’empresa adoptar aquesta actitud socialment responsable, li “surt a compte” a l’empresa ser una bona
4

ciutadana. Hi ha demanda de productes “verds”, determinats comportaments irresponsables (laborals, mediambientals) suposen una pèrdua de reputació empresarial i la marca se’n ressent, hi ha ONGs que llencen
boicots a empreses irresponsables, etc. Tot això indueix
cada cop més empreses a ser socialment responsables
en major mesura.
Com es pot diferenciar l'RSC del "maquillatge
verd"?
Hi ha “maquillatge verd” quan una empresa afirma (per
exemple, via publicitat) que està sent mediambientalment responsable, però en veritat no ho és. Aquesta
possibilitat, aquest perill ens remet a un aspecte clau
en la RSC, que és el de la informació. Fixa’t que moltes
de les pràctiques empresarials socialment responsables no són fàcilment observables per la societat, bé
siguin els clients, les ONGs, etc. És clau per a impulsar
el comportament socialment responsable de les empreses aconseguir el màxim de transparència respecte
al comportament empresarial, que la societat pugui saber com realment s’està comportant una empresa en
les seves diferents àrees: mediambiental, laboral, etc.
L'activitat turística a Menorca es nodreix de l'alt
valor paisatgístic de l'illa que atrau als turistes cap
aquí. Podrien estratègies d'RSC revertir en la conservació del seu patrimoni natural?
La relació de les empreses amb el paisatge clarament
entra dins el què és l’àmbit de la RSC. En la mesura que
una societat valori la conservació paisatgística, una empresa hauria d’incorporar-ne la seva cura també en les
seves pràctiques empresarials. Si no ho fa, això li pot
suposar un cost en termes de reputació ciutadana, i de
valor de la marca de l’empresa, per exemple. Això no
obstant, la pregunta em remet a una de les qüestions
típiques de la RSC, és a dir, la relació entre la regulació
(les lleis, la normativa) i la RSC. La RSC vol dir anar més
enllà del què la regulació, la normativa, demana. Però
no elimina la necessitat que la societat reguli (via lleis,
normatives, etc.) el comportament de l’empresa. Així
doncs, la RSC no vol dir que no hi hagi d’haver normatives pel què fa les qüestions paisatgístiques. S’ha de te-

nir en compte que de vegades les forces rere la RSC no
són suficients per a induir el comportament empresarial òptim des d’un punt de vista social. Dit d’una altra
manera, de vegades (massa vegades) ser irresponsable
pot “sortir molt a compte” (en tenim alguns exemples
en comportaments de directius bancaris aquests darrers anys). Així doncs, la regulació laboral, mediambiental segueix sent en molts casos necessària, segurament també en les qüestions paisatgístiques.
Quin paper hi poden jugar la població i les associacions ciutadanes?
El paper de les associacions ciutadans (ONGs, etc.)
és fonamental en l’impuls de la RSC, i és clau en un
doble paper, el de la informació, i el de la conscienciació. Com he dit abans, per a què la RSC jugui un
paper positiu en el comportament empresarial fa falta
el màxim de transparència respecte a com les empreses es comporten en les diferents àrees; i alhora, que
la ciutadania (els clients d’aquestes empreses), a més
d’estar-ne informats, siguin conscients del què suposen, valorin positivament comportaments responsables
de les empreses, o que estiguin disposats a penalitzarne comportaments negatius (per exemple, deixant de
comprar-ne els productes).
Gràcies Aleix, esperem que ens puguis explicar més
coses quan vinguis per Menorca. Fins prest. ■

GOB
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CULTIVANT SINERGIES,
UNA NOVA ETAPA EN LA
CUSTÒDIA AGRÀRIA

Ja fa uns anys que des del GOB Menorca treballem
amb l'estratègia de la custòdia agrària per tal d'aconseguir una gestió agrària respectuosa amb el nostre
territori, i actualment, unes 1500 hectàrees de l'illa ja
es troben sota l'Acord de Pràctiques Agràries Sostenibles.
Els bons resultats obtinguts durant aquests anys i les
ganes de tirar endavant i obrir un nou camí en la custòdia agrària ens han empès a començar el projecte
pilot Cultivant Sinergies, cofinançat pel Ministeri de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí i el FEADER, i la col·
laboració de IAEDEN i l'Obra Social de Sa Nostra. El
projecte cerca l'equilibri entre el manteniment de l'activitat agrària i la conservació dels valors naturals i paisatgístics al prelitoral mediterrani. Per aconseguir-ho
pretén revaloritzar l'activitat agrària responsable als
territoris de l'Alt Empordà i Menorca, donar a conèixer els beneficis ambientals que es deriven d'aquesta
gestió sostenible i fer-la viable a través del mercat de
productes.
Fent viable l'activitat agrària en aquesta segona línia
de costa i donant-li el valor afegit de la conservació
s'intenten frenar altres expectatives per aquesta zona,
com puguin ser l'especulació urbanística, la creació de
noves infraestructures o l'homogeneïtzació del paisatge.
Per a poder assolir els objectius marcats s'han plan-
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tejat una sèrie de línies estratègiques, entre les quals
destaquem el gran esforç que es dedicarà a la promoció dels productes de custòdia, a potenciar noves vies
de comercialització i a valorar les oportunitats que pot
oferir el mercat. Aconseguir la viabilitat econòmica de
les explotacions agràries responsables és imprescindible perquè es pugui sostenir l'activitat i s'en pugui
viure dignament.
Compartir experiències i conèixer nous projectes que
s'estan desenvolupant a la resta de l'Estat i més enllà
és fonamental per ampliar el nostre camp de visió i
estar atents a noves iniciatives que es poden adaptar
al nostre territori. Activitats com el Seminari Agricultura i Medi Ambient o altres jornades de formació cerquen crear aquests espais de debat i participació.
Per tal d'ajudar en la gestió sostenible de les finques
amb acord de custòdia, també s'han previst una sèrie
d'actuacions directes als llocs, dirigides a millorar la
pròpia gestió i també aspectes ambientals com la fauna o la flora silvestres.
Tot un seguit d'activitats aniran completant el projecte,
que es presenta com una molt bona oportunitat per a
contribuir i dinamitzar l'activitat agrària responsable. ■

ANIMALONS

Article

El Falcó (Falco peregrinus)
El falcó és l’animal més ràpid
del planeta. La
velocitat a la que
es pot moure
aquest magnífic
ocell és extraordinària, amb vols
en picat que poden arribar als
300 Km/h. És
tant ràpid que
el seu vol d’atac
quan talla l’aire
sol produir un
xiulet agut al cel.
Descripció:
El falcó, també
anomenat falcó
comú o falcó pelegrí, és un rapinyaire robust de mida petita a mitjana.
A l’igual que altres rapinyaires en aquesta espècie hi
ha una gran diferència entre sexes. Les femelles poden
doblar en pes i envergadura als mascles. El seu aspecte
és similar al conegut xòric o xúric, amb el qual hi està
emparentat. Els individus adults tenen la part dorsal,
des del cap fins a la coa, de color gris cendra i la part

frontal blanquinosa amb taques fosques horitzontals.
Mentre que els juvenils tenen la part dorsal de color
bru fosc i la frontal de color crema amb taques fosques
verticals. El tret característic d’aquest ocell és una gran
bigotera sobre les galtes blanques.
Alimentació:
Les preses habituals del falcó són ocells, com per exemple coloms o de vegades ànedes. És a dir, té una dieta
principalment ornitòfaga, tot i que pot capturar petits
mamífers, rèptils, amfibis o fins i tot carronya. Sol capturar les preses de dues formes diferents: per persecució en vol horitzontal, en la que sol guanyar el falcó per
ser més veloç, o bé deixant-se caure en picat des de
molta alçada per atacar per sorpresa des de dalt.
Habitat i distribució:
Aquest rapinyaire viu a Menorca tot l’any i a l’hivern s’hi
afegeixen altres individus arribats del nord d’Europa per
passar els mesos de més fred. S’adapta a quasi qualsevol tipus d’entorn obert ja que no són molt exigents en
quant a l’hàbitat, mentre tinguin preses i puguin fer el
niu a un lloc lliure de depredadors. ■
Correcció d'errada: la foto de l'article del trimestre
anterior no és de Trimarcha balearica, sinó d'una espècie semblant.

Fotodenúncia
FONDEIG I POSIDÒNIA

Aquest estiu s'han evidenciat les mancances en prevenció de
fondejos sobre posidònia a Formentera, quan es van publicar
imatges de la devastació que va provocar l'àncora d'un vaixell
de gran luxe. L'IMEDEA calcula que en 10 anys hi ha hagut
una reducció entre el 25 i el 70% en la densitat de la praderia
de Formentera. A Menorca aquest problema també el tenim,
com demostra aquesta fotografia que ens ha passat Nigel
Mortimer. La regulació de les zones de fondeig amb sistemes
que evitin la degradació del fons és important per tal de mantenir la posidònia, que és un ambient molt ric en espècies i és
on es crea el 80% de l'arena de les nostres platges.

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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RETORNA L'AMENAÇA
SOBRE EL TERRITORI

L'ampliació del port esportiu de Cala en Bosc, amb
dic inclòs, la reaparició del camp de golf a Alcalfar, un
altre camp de golf a Alaior, un més a Ciutadella, les
amenaces de recuperar drets d'edificació a Son Bou,
les pretensions de la promotora que volia urbanitzar
Tirant..., aquestes són les notícies que surten darrerament a la premsa de Menorca.

d'ordenació del territori. A la resta del món -venen a
dir els nous portaveus públics- deu ser per una altra
cosa, però aquí, la causa és clara: l'excés de proteccionisme.

I és que el missatge dels nous equips que gestionen
el Govern i el Consell Insular, està despertant una vegada més les iniciatives especulatives sobre el territori menorquí. Hi ha dos missatges institucionals que
estan provocant aquesta situació.

A aquesta directriu s'hi afegeix l'anunci que adverteix
que “direm que sí a tot”. Dins de l'actual dinàmica de
guerra política, es reforça el missatge anterior dient
que tenim crisi perquè a Menorca es deia “que no a
tot”, de manera que ara es dirà a tot que sí. L'efecte
ha estat ràpid, i gran part dels negocis especulatius,
que s'havien vist frenats a Menorca després de molts
esforços, estan tornant a ressorgir.

D'una banda, la insistència en identificar la crisi econòmica de Menorca amb les mesures de protecció
territorial. En aquest món on tota la informació es
simplifica fins l'absurd, resulta que Europa i Amèrica
pateixen una crisi econòmica sense precedents, però
que si a Menorca hi ha crisi és degut a les normes

L'ús de la recessió econòmica per justificar els canvis
que es volen dur a terme en matèria d'ordenació territorial, pot arribar a tenir conseqüències molt negatives per a l'illa. Cal recordar que l'origen de l'actual
crisi es produeix precisament als Estats Units, degut
a l'excés d'especulació en el món financer, afavorida
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per la manca de regulació efectiva en les seves pràctiques. És l'intent d'obtenir uns beneficis creixents en
el món dels préstecs, el que acaba provocant una epidèmia de productes financers que no tenen base real,
i que ja s'havia estès a tota la banca europea.
Aquest model econòmic, basat en el guany a curt
termini sense que per enmig hi hagi processos productius, ni genera llocs de feina ni té cap mínima
característica de sostenibilitat en el temps. Però és
l'escola que es va implantar al món des de que ho
feren possible els governs de Tatcher i Reagan i els
que pretenen seguir usant la majoria dels que s'han
criat en aquest context.
A les nostres terres, ja coneixíem els efectes de l'economia desregulada que busca guanys ràpids. És la
causant de la destrossa de la costa de gran part de
la Mediterrània. Menorca havia aconseguit frenar els
desastres més grans, tot i que també va fer prou sacrificis als déus econòmics (pensem en l'Arenal den
Castell, Son Saura, Cala en Blanes, Cala en Bosc, Cala
Galdana, Cala en Porter o la costa de Sant Lluís).
Si ara, amb l'excusa de la crisi, es torna apostar per
aquest model, els efectes poden ser devastadors, especialment en el paisatge rústic, on poden tornar apa-

rèixer cases com bolets, de vegades perquè es donen
llicències (directament per habitatges, o per bouers,
estables i coses per l'estil, que acabaran sent cases),
i de vegades perquè es crea la sensació d'impunitat
total, el que fa que es reprodueixin fenòmens com
els hortals dels anys setanta i vuitanta.
Hi ha una economia productiva, que crea llocs de feina i que es pot orientar cap una transformació de la
societat cap a millor, i també hi ha una economia
només basada en l'especulació, que aconsegueix que
els que ja tenen molt, encara acaparin més a costa
de destrossar l'entorn i fer perdre qualitat de vida a
la majoria. La crisi, com tot canvi, s'hauria de saber
aprofitar per orientar l'economia cap un model més
adequat i manco suïcida que els que hem portat fins
ara, però tot sembla indicar que caldrà treballar de
valent per fer front a les amenaces territorials que
s'apropen.
Evitar destrosses i també frenar l'atorgament de llicències que consolidin drets de cara al futur. I especialment, informar-se en fonts fidedignes, perquè no
ens facin caure en la trampa fàcil que pretén equiparar més creixement urbanístic amb dinamització de
l'economia. Segurament que haurem de tornar dir
ben fort, que “qui estima Menorca, no la destrueix”. ■

GOB
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Educació Ambiental

PETIT ECOLOGISTA
LA BOTÀNICA AL NOSTRE ABAST
L'herba melsera, els socarrells, la patata morenera,
el lliri de mar... aquestes són algunes de les plantes
que es troben a Menorca i que els alumnes del curs
d'Introducció a la Botànica, dut a terme el passat mes
d'octubre, han tingut opció d'aprendre a identificar.
El curs no solament pretenia aprendre a reconèixer algunes de les espècies vegetals presents a l'illa, sinó a
tenir les eines suficients com per identificar-les per un
mateix, conèixer-ne la seva història natural, les comunitats més representatives de Menorca, adoptar les actituds correctes per sortir al camp, etc.
Comptava amb un total de 25 hores presencials; algunes lliçons teòriques i un bon nombre de sortides
al camp, per observar plantes i el seu entorn in situ.
Les excursions van permetre visitar diferents indrets de

Menorca per a conèixer en el lloc la varietat de comunitats vegetals de l'illa.
El professors han estat David Carreras, Pere Fraga i
Tòfol Mascaró, tots membres del Grup de Botànica del
GOB.
La bona acollida que ha tingut el curs demostra una
vegada més l'interès creixent de la població envers el
nostre patrimoni natural i la seva conservació. El Servei d'Educació Ambiental del GOB vol començar amb
aquest una nova línia de formació entorn els aspectes naturalístics que la nostra illa alberga. Perquè tots
sabem que qui estima Menorca, no la destrueix, i per
estimar-la, ens cal conèixer-la bé.
Els curs s'ha fet amb la col·laboració del Departament
de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell
Insular de Menorca. ■

Una de les excursions es va realitzar al barranc d'Algendar.
Es varen veure plantes endèmiques que només viuen en
indrets com aquest.

En el pati del Molí del Rei es va fer la primera observació de
plantes, els alumnes atenien a les explicacions.

En una de les sortides els alumnes també van poder observar les greus conseqüències de les plantes invasores com la
patata frita.

En aquesta jornada teòrica,a càrrec de David Carreras, els
alumnes van descobrir més coses sobre les comunitats
vegetals de Menorca.
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Amb Perspectiva

CAMP DE GOLF D'ALCALFAR.
HISTÒRIA DEL PRIMER INTENT

Ple de l'ajuntament de Sant Lluís on es va tractar el projecte de camps de golf, amb presència d'activistes del GOB.

A finals dels anys vuitanta, el govern dirigit per Gabriel
Canyellas va decidir donar totes les facilitats del món
per poder fer camps de golf, de manera que va promulgar una llei que permetia declarar-los d'interès social.
El primer cas pràctic d'aplicació d'aquesta nova llei es
va donar a Menorca, en el municipi de Sant Lluís. La
tardor de 1989 l'Ajuntament d'aquell temps, presidit
per Francesc Pons Olives, va decidir intentar urbanitzar l'únic tros de costa de Sant Lluís que queda sense
transformar, és a dir, el tram que va des de Punta Prima
fins Alcalfar. La idea era fer-hi un camp de golf.
El GOB va fer sentir la seva veu contrària des del primer
moment. Però els promotors (San Luis Golf S.A.) estaven animats per la connivència institucional i van publicar reportatges publicitaris a la premsa menorquina
anunciant el gran interès econòmic que tenia el projecte. També es van usar altres sistemes més directes, com
fer replecs de firmes a favor del projecte, de vegades
sota amenaça de perdre el lloc de feina a segons quines empreses.
La intensa campanya a favor i en contra va dividir el poble. Això va provocar la dimissió del 1er. Tinent de Batle. En una votació amb pancartes a la porta de l'Ajuntament, aquell equip de govern va declarar el camp de
golf d'interès social. El lema de la campanya del GOB
era “No als camps de golf. Prou excuses per urbanitzar”.

Quan el projecte va passar pel Govern (les competències d'ordenació territorial encara eren a Palma), la
ponència tècnica va votar contra el projecte, però la
ponència política va decidir tirar-ho endavant. Es seguia
demostrant que la directriu era tirar-ho endavant com
fos.
Després de rebre tota casta de pressions, insults i qualque amenaça, el GOB va iniciar una participació pública
per sufragar una iniciativa davant els jutjats. El febrer de
1991 s'interposava Contenciós Administratiu contra el
camp de golf.
Poc més d'un any després, març de 1992, es dictava
sentència en el Tribunal Superior de Justícia de Balears. El dictamen deixava ben a les clares que un camp
de golf sobre aquells terrenys no es podia considerar
d'interès social. Ni els promotors ni la propietat van recórrer la sentència. Era el final de la història del camp
de golf.
Fins als nostres dies, la zona en qüestió s'ha pogut
salvar de la urbanització, però no oblidem que és l'únic
tram de la costa de Sant Lluís que es troba en aquest
estat. Ara tornen a sonar tambors de camp de golf
sobre el mateix indret. I és que la terra s'urbanitza una
sola vegada, però sovint s'ha de salvar en vàries ocasions. ■

GOB

11

Entrevista

EL VOLUNTARIAT
MANUELA FRIEDLER
Na Manuela té 22 anys, és austríaca i estudia a la Universitat de Viena
Arquitectura del Paisatge. Tot i la seva joventut no és el primer cop que
fa de voluntària de llarga estància fora del seu país d'origen. Aquesta
jove entusiasta de la conservació ambiental ha realitzat, durant el passat
estiu, unes pràctiques Erasmus amb el GOB i avui ens conta la seva
experiència com a voluntària.

Manuela, com vas arribar a ser voluntària del GOB?
Dos años antes trabajé por primera vez de voluntaria en
GEPEC, una organización medioambiental que está situada en Tarragona. En ese tiempo, me di cuenta que trabajar de voluntaria es muy gratificante. Puedes hacer las
cosas a tu manera, así ayudas también a los demás, y
eso te fortalece como persona. Gracias a esa organización
encontré al GOB y después de unos cuantos emails ya
estaba en Menorca.
Què has fet aquests 2 mesos?
He trabajado cuatro días a la semana en el Vivero y un día
a la semana en el Centro de Recuperación de Fauna.
El trabajo en el vivero me encantaba, sobre todo trasplantar las plantas, limpiar los tiestos de malas hierbas y regar.
Una vez a la semana íbamos al Parc Rubió a colaborar en
el mantenimiento. También hicimos el mantenimiento de
unos jardines. Hemos hecho un filtro verde en un jardín
de una señora inglesa, así como en dos piscinas para tortugas en el Centro de Recuperación. Fue muy interesante
construir un sistema que funciona fácilmente y es muy
efectivo. Tuvimos la oportunidad de planear un espacio
representativo de las plantas menorquinas en el jardín de
un hotel en Son Bou. Me gustó mucho recoger semillas
de diferentes especies, y saber como cada planta se reproduce. Ignasi Bau siempre ha sido muy amable, y con
paciencia respondía a todas mis preguntas.
En el Centro de Recuperación limpiábamos las jaulas, íbamos a buscar a los animalitos y les dábamos de comer.
Cuidábamos a los animales heridos, los llevábamos al
veterinario y muchas veces conseguíamos curarlos y los
devolvíamos a la naturaleza. Les cogí mucho cariño, sobre todo a Fausto, una tortuga africana muy curiosa que
siempre nos perseguía.
El que t'ha agradat més d'aquesta experiència com a
voluntària...
Lo que más me impresionó fue la gente que encontré,
que me acogieron desde el primer día. Son personas muy
interesantes y siempre se tomaban el tiempo necesario
para responder todas mis dudas.
12

Me ha gustado mucho la manera de trabajar y el contacto diario con plantas y animales. El trabajo de voluntaria
me ha ayudado a poner en práctica mis conocimientos.
Además, puedes concentrarte en el trabajo como satisfacción y no como necesidad para tener dinero.
Quina és la impressió que t'endús del GOB i de Menorca?
El GOB está muy bien organizado y trabajan de manera
responsable en todos los proyectos. Además, me gustan
mucho las ideas que tienen, cómo solucionan los problemas interactuando con la gente.
Menorca me impresionó mucho en el sentido de que es
una isla maravillosa, con una naturaleza y cultura impresionante. La gente, y toda la isla me transmitió tranquilidad
y alegría.
Està clar que podem aprendre de persones joves i
entusiastes com na Manuela, esperem que tinguis
molta sort en el teu prometedor futur i que segueixis
gaudint de l'experiència del voluntariat. Moltes gràcies Manuela! ■

Na Manuela ajudant a construir un filtre verd.

El GOB ha fet

DINAR DEL GOB AS PINARET
Molta gent ajuda al GOB a aconseguir els seus objectius, sigui dedicant-hi temps a algun dels nostres
projectes, pagant la quota de soci o simplement animant-nos a seguir treballant. El passat 2 d'octubre
es va organitzar un dinar al camp d'aprenentatge des Pinaret amb la idea de que fos una trobada de
socis, voluntaris i simpatitzants, on poder gaudir de bona companyia, i conversar asseguts a taula.
Un grup de voluntaris es va encarregar de fer les tres paelles esplèndides que vam compartir.
Es van emprar en tot el que es va poder productes de les finques que tenen acord de custòdia.
El president insular, Josep Foguet, va fer el següent parlament:
Bones tardes a totes i a tots,

Ens en sortirem, com sempre.

Esper que hagueu gaudit d'un bon dia d'excursió i
que el dinar hagi estat del vostre gust. Gràcies per
ser avui aquí en aquest acte tant especial per la gent
que forma aquesta gran família que és el GOB. Fa
estona que volíem celebrar una festa com aquesta,
d'autoafirmació i reconeixement, de voluntat de seguir essent i de reconeixement a totes aquelles persones que fan possible l'existència de l'entitat.

Avui més que mai és necessari reforçar allò que en
diem la societat civil, el teixit associatiu. S'ha acabat
allò del “que hay de lo mío”. Hem viscut massa temps
a l'aixopluc de les administracions públiques i hi ha
hagut una mala gestió d'allò que és de tots. I ara
ho estem pagant. Per açò ens haurem de rearmar,
de reafirmar, de dir ben alt que la feina que fan les
entitats és absolutament necessària si volem una societat cohesionada, sostenible, democràtica i justa.
Voldria acabar amb uns versos, escrits en un altre
context, de Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo, i que ens poden ajudar a seguir caminant, a
seguir lluitant i fent feina per Menorca i la seva gent,
diuen així:
“Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo,
y aquí me quedo”
Moltes gràcies a tots! Ànims i endavant! ■

AMB BON
HUMOR

I les entitats són el que són gràcies a les persones
que les fan possibles: socis i voluntaris. Amb més de
trenta anys d'existència el GOB ha sobreviscut a diferents temporals i governs de tota casta. Açò ha estat
així perquè molta gent hi ha dedicat temps i esforç
de manera callada però eficaç, tant en èpoques de
bonança com en moments més difícils. I us ho volem
agrair, moltes gràcies de tot cor. Dir-vos també que
seguiu sent necessaris, que per seguir endavant ens
feu falta, que Menorca i la seva gent s'ho val. Les
amenaces i dificultats són moltes, idees i projectes
que semblaven arraconats retornen com un mal son.
Però no ho dubteu, serem allà mateix, no defallirem.

GOB
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NOTICIARI BREU
JORNADA DE
DONES PAGESES
El passat 22 d'octubre,
celebràrem al Molí del Rei la
primera Jornada de Dones Pageses.
Més d'una trentena de dones
participaren en aquest espai de diàleg
i reflexió sobre el paper de les dones al
camp de Menorca, les dificultats a les
quals s'enfronta dia a dia i les
oportunitats de futur que hi ha
des de la perspectiva
femenina.

SEMINARI
AGRICULTURA I
MEDI AMBIENT
Un any més s'apropa el Seminari
Agricultura i Medi Ambient. El 28
de gener i els 4 i 11 de febrer del
2012 se celebraran les jornades que
acolliran diferents experiències i
projectes exitosos, que combinen
la conservació del territori amb
el manteniment de l'activitat
agrària, entre d'altres
temes d'interès.

CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA ANUAL
ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES
DEL GOB
El dilluns 19 de desembre es celebrarà l'Assemblea
anual ordinària de socis i sòcies del GOB, a les 20,30
hores en segona convocatòria. L'acte es durà a terme a la
Sala d'Actes del Molí del Rei a Maó (Camí des Castell, 53).
Els temes a tractar seran: aprovació de l'acta anterior, presentació del resum de les activitats realitzades al llarg de 2011,
balanç de socis, proposta de pressupostos 2011, renovació de
càrrecs de la Junta Directiva, renovació del càrrec de la Presidència i propostes i preguntes. A més, totes les persones
associades a l'entitat que siguin majors d'edat i que vulguin
formar part de la nova Junta poden presentar propostes,
per escrit, del 14 al 30 de novembre a les oficines del
GOB. Així mateix, també es poden presentar propostes per a l'ordre del dia. En acabar l'assemblea
CURS SOBRE
hi haurà una petita degustació de productes
Difon el
TURISME I SOSTENIBITAT
de finques amb acord de custòdia. Us
Aquest 3 de novembre comença
animam a participar-hi!
Socarrell
el curs Nous horitzons per un turisme
ENTRE ELS
més sostenible organitzat conjuntament
PRÉSTECS AL
pel GOB Menorca i la Universitat de les
teus amics.
GOB
Illes Balears.
Continua oberta la campanya
Nous escenaris econòmics i socials ens porten a
Reenvia'l!
de captació de préstecs a la
discutir sobre noves i velles formes d'entendre el
tresoreria del GOB. És una manera
turisme. Aquest curs consta de cinc
important d’ajudar al funcionament
ponències que pretenen abastar diferents
de l’entitat, a la vegada que s’obté
aspectes al voltant del turisme i les seves imun rendiment econòmic.
plicacions. El curs és obert a tothom i graSi voleu més informació,
tuït. Podeu consultar-ne el programa a
telefoneu-nos (971350762)
www.gobmenorca.com/educamb/formadors
o enviau-nos un email a
prestec@gobmenorca.com.
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PER APUNTAR A
L’AGENDA
■ Nous horitzons per un turisme més sostenible. Curs
organitzat pel GOB i la UIB, amb la col·laboració de La
Caixa. Consta de cinc conferències:
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. Riscos i possibilitats del turisme
rural comunitari com a eina de cooperació . Dr. Jordi Gascón, Fòrum de Turisme Responsable.
Dijous 24 de novembre. Turisme i medi ambient; la
custòdia del territori coma eina, Miquel Camps Taltavull,
GOB Menorca.
Dimarts 29 de novembre. Crisi econòmica i canvi de
model turístic. Dr. José Luis Groizard, Universitat de la Illes
Balears.
■ Fira d’intercanvi. Dissabte 12 de novembre de 9 a 13 h,
a l’IES J.M. Quadrado de Ciutadella. Jornada dedicada al
consum responsable, on hi podeu muntar la vostra parada, complementada amb un taller de fer joguets amb
materials reciclats, un altre de maneig i reparació de bicicletes i l'obra de teatre familiar: "La meva vida per uns
texans", de la companyia menorquina Les chachas sense
fronteres.
■ Agromaó. Tots els diumenges de 10 a 14 a la plaça Reial
de Maó, mercat agrari on es podran adquirir productes
del camp de Menorca. Aquest és 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.
■ Gaudeix i aprèn al Parc Rubió. Activitats públiques i
gratuïtes organitzades per l'Associació d'Amics i Amigues
del Parc, en col·laboració amb el Viver del GOB i el patrocini de l'Ajuntament de Maó. Són al Parc Rubió, de 10:30
a 13 h:
Dissabte 19 de novembre, taller de com fer compost.
Dissabte 17 de desembre, taller de poda, primera part.
Dissabte a determinar de gener, taller de poda, segona
part.
■ A Peu per Menorca. Excursió pública mensual, organitzada amb col.laboració amb el Consell Insular de Menorca.
Diumenge 6 de novembre, excursió per conèixer la història de Fornells. Visita a alguns monuments.
Diumenge 4 de desembre i diumenge 15 de gener,
excursions encara a determinar.
■ Jornada micològica. Exposició de bolets al Centre de
la Natura de Menorca, a Ferreries, dissabte 26 de novembre de 19 a 21 h, i diumenge 27, de 10:30 a 13:30.

Els bolets es recolliran el dissabte matí, en excursions
públiques, que sortiran a les 9:30 des del Parc Rubió de
Maó i la Plaça des Pins de Ciutadella.
■ Abraçada a la Mar. Diumenge 11 de desembre. Excursió
pels voltants de Macarella. Trobada a les 10 h a l'aparcament públic. Itinerari a peu i, a les 12 h, abraçada a la
platja. Acte per reivindicar el manteniment i la potenciació
del Pla Insular de la Costa, i per protestar contra el projecte de port esportiu exterior a Cala en Bosc, que inclou
la construcció d'un dic que posaria en perill les platges
properes.
■ Assemblea de socis del GOB. Dilluns 19 de desembre,
a les 20:30. Vegeu el noticiari breu.
■ Excursió per veure plantes. Diumenge 22 de gener,
excursió des Canutells a Cales Coves, per a conèixer les
plantes que hi viuen. Trobada a les 9 h a la Plaça de Sant
Climent.
■ V Seminari d'Agricultura i Medi Ambient. Serà el 28
de gener i 4 i 11 de febrer. S'ampliarà informació més
endavant.

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 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 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...
Represa al Parc Rubió
Els tallers pràctics que es fan els dissabtes matí una vegada al
mes al Parc Rubió estan tenint molt d'èxit. En Guillem Genestar
i en Joan Serret van fer un taller molt interessant repassant les
activitats agràries tradicionals de Menorca. Un altre dia, el Viver
del GOB va muntar una sessió pràctica de com fer esqueixos dels
diferents tipus de plantes. Les explicacions teòriques es poden
consultar al web del GOB. Aquest trimestre s'organitzaran diferents sessions per a prendre a podar.
Aquests tallers els organitzen el Amics i Amigues del Parc Rubió,
amb la col·laboració d'Es Viver del GOB i de l'Ajuntament de
Maó. ■

GOB
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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 

