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Editorial
Si en la primera editorial de 2012 parlàvem de la crisi econòmica 
i de com amb aquest argument es podien amagar fosques inten-
cions per canviar la fesomia del nostre patrimoni natural, ara, en 
el moment de redactar aquesta segona editorial, podem dir que 
ja s’ha evidenciat el que més ens temíem. 

La proposta de modificació territorial que un conseller  -no elec-
te- ha presentat té com a únic objectiu rebaixar de manera ur-
gent els condicionants actuals del Pla Territorial Insular, mentre 
es duu a terme la seva revisió formal. D’aquesta manera mentre 
es discuteixen com i quins aspectes s’han de modificar --i alguns 
es poden modificar-- del PTI, es deixa la porta oberta a qualsevol 
canvi d’ús en sòl rústic i en zones fins ara protegides pels seus 
valors naturals.

També, una vegada més, topem amb la contradicció entre les 
paraules dels màxims responsables i el que està escrit als docu-
ments... deim una cosa però en fem una altra... i els ciutadans ho 
tenim complicat, perquè no és fàcil desxifrar els textos escrits en 
llenguatges críptics que remeten a articles d’altres documents.

Sortosament, l’intent de fer aquesta modificació en un parell de 
setmanes no ha passat el tràmit legal previ per causa de les moltes 
incorreccions de tipus jurídic, i aquesta oportunitat s’ha d’aprofi-
tar. De tota manera aquest fet no lleva que el que s’ha aconseguit 
de moment només és guanyar temps; açò sí, un temps preciós 
per poder fer front a aquestes intencions. 

Ha arribat el moment de la mobilització civil, pacífica sí, però mo-
bilització decidida, de fer sentir la veu dels ciutadans des de tots 
els indrets i de totes les maneres possibles...

La campanya ha començat! 
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Un paisatge que alimenta

Davant la situació de crisi actual, econòmica, social i 
ambiental, creix la importància d'aquelles actuacions 
a nivell local que cerquen un canvi de model des de 
diferents perspectives. A partir de l'èxit d'aquests petits 
canvis s'aconseguirà una major consciència global.

I els canvis han de començar primer per un mateix. El 
paper que tenim com a consumidors és molt important 
i decisiu ja que, depenent de la nostra elecció, estarem 
donant suport a un o altre model econòmic. Hi ha 
moltes decisions a prendre: amb quina roba vestim, 
quin consum d'aigua i d'energia feim, què menjam... 
Aquest article donarà a conèixer una manera de fer un 
consum més responsable a l'hora d'alimentar-nos.

Darrere els productes agroalimentaris podem trobar 
una gestió agrària responsable, que trasllada cap 
a la societat tot un seguit de beneficis ambientals 
o, en canvi, una gestió més intensiva amb greus 
conseqüències sobre recursos com l'aigua, el sòl o la 
pèrdua de biodiversitat. És necessari, per tant, destriar 
aquella activitat agrària que contribueix a millorar el 
nostre entorn i, a la vegada, elabora productes que 
garanteixen la qualitat en l'elaboració.

Una gestió agrària responsable no només ens alimenta 
a nosaltres, sinó que també alimenta una activitat 

econòmica sostenible, alimenta la identitat mediterrània 
que ens identifica, preserva la biodiversitat i la cultura 
del camp i, a la vegada, alimenta l'atractiu turístic i d'oci 
de la nostra illa. Tot un seguit de valors molt necessaris 
per a una societat que pensa en el seu futur i en el de 
les generacions que ens segueixen.  

“Un paisatge que alimenta” és el nom de la nova 
campanya que ha iniciat el GOB, dirigida a donar a 
conèixer els productes provinents de finques agràries 
que han adquirit un compromís ambiental signant 
l'acord de custòdia amb l'entitat. Consumir-los ajuda 
a dinamitzar l'activitat econòmica local i, en aquest 
cas, l'activitat agrària responsable del manteniment del 
paisatge que ens envolta.

Els productes de custòdia es poden adquirir directament 
als pagesos/es, tant a la mateixa finca com a mercats 
i fires, a l'Agrobotiga del GOB al Centre de la Natura 
a Ferreries, al Molí del Rei a Maó i també en alguns 
establiments, com la Cooperativa San Crispín a Alaior i 
Sa Parada del Claustre del Carme a Maó.

Aquesta campanya s'emmarca dins el projecte Cultivant 
Sinergies cofinançat pel Ministeri d'Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i el FEADER, amb la 
col·laboració de l'Obra Social de Sa Nostra. ■

Article
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Entrevista

L’ENTREVISTA

Explica'ns d'on surt la idea de fer la tesina sobre 
“El desenvolupament endogen a Algendaret Nou: 
autoproducció de pinsos i balanços de sostenibilitat”. 
La cosa comença gràcies a la feina voluntària que faig 
a Veterinaris Sense Fronteres: per una banda, vaig te-
nir l’oportunitat de conèixer diferents tipus de pinso 
casolà que elabora la pagesia de Guatemala per  als 
seus animals i altres experiències de desenvolupament 
endogen en finca. Per l’altra banda, també com a vo-
luntari vaig poder adonar-me de tota la problemàtica 
(social, mediambiental i cultural) que existeix al voltant 
de l’agronegoci dels monocultius intensius de soja a 
països de Llatinoamèrica per engreixar, a través dels 
pinsos industrials, la nostra ramaderia dels països del 
Nord (excessiva en general tant en relació a la quantitat 
de carn que consumim i tiram, com pel que fa a l’inten-
sivisme que es pregona que ha de seguir aquest model 
productiu). Cercava un projecte local que, beneficiant 
el camp de Menorca, desconnectàs del monstre de la 
soja transgènica i alhora connectàs amb tota aquella 
“filosofia pagesa” de respecte a la natura d’aquells pa-
gesos indígenes. 

A través d’un curs de sobirania alimentària que vam or-
ganitzar a Menorca i de la feina que realitzava al camp 
de Menorca, vaig tenir la sort de conèixer en Nofre Go-
nyalons i el que estava fent ell com a pagès i la seva 
família a Algendaret Nou. Ells, com era costum antiga-
ment al camp de Menorca, també feien pinso casolà 
per als seus propis animals. I allà va ser quan sa bom-
beta es va encendre del tot!
Mogut per aquelles inquietuds, em vaig decidir a cursar 
un màster en Agroecologia, i el tema de la tesina que 
havia de realitzar per superar-lo ja el tenia decidit...   

Com pot afectar la producció que es du a terme a 
Menorca als països del sud? 
Mentre tinguem un model agroalimentari majoritàri-
ament deslocalitzat i exportador/ importador com el 
present, molt més del que ens puguem pensar. Però 

un model ramader productivista d’aquest tipus a Me-
norca, molt demandant dels anomenats “deserts verds 
llatinoamericans” de soja, no només genera explotació 
social i natural en aquells països (fam, desforestació, 
expulsió d’ètnies indígenes, etc.), sinó que també té 
unes conseqüències planetàries, com per exemple en 
forma de contribució a l’efecte hivernacle que genera el 
canvi climàtic. Estudis de la FAO apunten que el factor 
que més afecta els nivells de CO2 en l’atmosfera, per 
sobre de la indústria per exemple, és la forma amb què 
produïm els aliments. Com diuen des de La Vía Cam-
pesina, la producció agroecològica refreda el planeta. 

Què és la sobirania alimentària? 
És el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment 
adequats, accessibles, produïts de manera sostenible, 
i el seu dret a decidir el propi sistema alimentari i pro-
ductiu. Com diuen els meus amics en Ricard Cots i n’Eva 
Cardona, “la sobirania alimentària aposta per sistemes 
de producció agrària pensats per abastir els mercats 
locals i més adaptats al territori”. Es tracta, en primer 
lloc, que es puguin alimentar adequadament totes les 
persones de cada poble amb uns mínims d’autonomia, 
sense explotar ni les mateixes persones ni el medi am-
bient. No com ara, on el que impera majoritàriament 
és, primer, fer negoci amb tot açò i després ja veurem.   

Per què vas triar la finca d’Algendaret Nou?  
Entre d’altres raons, perquè encaixa molt bé en el perfil 
agroecològic menorquí de producció d’aliments. I aquí 
hi entra que ho facin per convenciment i no per opor-
tunisme tenint en compte les nostres arrels culturals, 
porten una evolució/procés de fa molts anys... i també 
es veu un relleu generacional!

És viable fer la producció de pinsos als propis llocs? 
No només és viable, a nivell de sembra, manufactu-
ra, organolèptic i de composició nutricional. És ecolò-
gicament i socialment desitjable, entre d’altres raons 
perquè pot ser una font local de generació de llocs de 

Agustí Mercadal
N'Agustí Mercadal és un ciutadellenc que dedica part del seu temps a 
col·laborar amb l'entitat Veterinaris sense Fronteres, ONG de cooperació 
per al desenvolupament rural sostenible i la justícia alimentària global. 
A més, la seva formació com a veterinari l'ha portat a realitzar la seva 
tesina sobre la viabilitat de l'activitat agrària agroecològica, presentada 
al seminari d'Agricultura i Medi Ambient d'aquest any i de la qual conei-
xerem més detalls a continuació.
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feina. A més a més, a Algendaret Nou va sortir econò-
micament rendible.

Què és un balanç de sostenibilitat? 
Es tracta de comparar fins a quin punt s’assembla el 
funcionament d’un “lloc”, o zona agrària que vulguem 
estudiar, a l’hora de produir aliments (l’anomenam 
agroecosistema) amb el d’un ecosistema. Els balanços 
de sostenibilitat que estudiem poden ser en base al 
funcionament i fluxos energètics o de matèria que es 
donen. També es poden tenir en compte aspectes eco-
nòmics.  

Quins resultats s’han obtingut en la comparació 
d'una finca agroecològica i una de producció in-
tensiva? 
En van sortir molts d’interessants. Tal vegada ressaltaria 
que, en termes energètics, la finca agroecològica d’Al-
gendaret Nou va resultar ser 2,6 vegades més eficient 
que la productivista. També que la producció d’una fin-
ca intensiva de Menorca amaga 257,8 camps de futbol 
de monocultiu llatinoamericà de soja, a diferència d’Al-
gendaret Nou.   

Què pot fer la gent per contribuir a un bon equili-
bri ecològic i social? 
Dins el món agroalimentari, a curt termini consumir ali-
ments locals i, si són produïts amb els criteris de l’agro-
ecologia i custòdia del territori, molt millor! Però no 
ens enganem, actualment estem vivint en un model 
capitalista depredador de persones i natura. Abans que 
consumidors som persones i el gra de blat, abans que 
un producte, és un aliment per garantir el dret humà 
universal a l’alimentació. Un bosc és molt més que un 
recurs forestal, etc.  Si volem apropar-nos al màxim a 
aquest equilibri, haurem de llevar d’arrel molts dogmes 
d’aquest model i substituir-los per alternatives que a 
petita escala ja estan funcionant, com són les que plan-
teja a nivell agroalimentari la proposta de la sobirania 
alimentària. Qui diu que Algendaret Nou i d’altres casos 
no funcionen, per exemple?

Moltes gràcies, Agustí, per compartir amb nosaltres la 
tasca tan important que estàs fent! ■
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Aquest camí és públic?
Menorca viu, des de fa uns anys, un gran augment del 
senderisme. Molta gent surt els caps de setmana a 
caminar, aprofitant les grans oportunitats que ofereix el 
Camí de Cavalls per conèixer diferents parts d'aquesta 
illa tan preciosa que tenim. Quan s'han descobert els 
grans aspectes positius que té anar a caminar, sorgeix 
també l'interès per descobrir altres camins. El gran èxit 
de les darreres publicacions que s'han fet els darrers 
anys, o l'alta participació en les excursions mensuals 
del programa “A peu per Menorca” així ho demostren.

Però, en molts casos, sorgeixen dubtes respecte de si 
per un determinat camí hi ha o no dret de pas. És un 
dubte que tenen les persones que surten a caminar, 
però també, molt especialment, les entitats que 
preparen -preparam- excursions organitzades amb 
grups. Assegurar que es podrà passar és, en aquest cas, 
una comprovació obligada prèvia. I una de les claus 
és saber si es tracta d'un camí públic o privat. En el 
cas de Menorca, aquesta informació està en mans dels 
ajuntaments. O hi hauria d'estar, perquè no sempre et 
saben respondre. Hi ha municipis que ho tenen tot ben 

identificat i detallat, però d'altres que no ho saben ni 
tenen gaire interès a saber-ho.

Com que aquesta mancança s'ha detectat repetidament 
per diverses organitzacions, es va decidir crear la 
Coordinadora de Camins de Menorca, amb l'objectiu 
d’unir esforços per tal de clarificar la titularitat dels 
camins. La idea bàsica és donar prioritat a aquells 
trams (normalment curts) que farien possible el 
cosir itineraris d'interès que ara queden tallats per 
la indefinició oficial. Com sempre, caldrà tenir cura 
d’evitar obrir pas per zones fràgils des del punt de vista 
ambiental, que puguin causar danys no desitjats. Però 
si sabem ordenar el senderisme amb una certa lògica, 
es pot aconseguir una activitat molt compatible amb la 
conservació ambiental.

La Coordinadora ha demanat ja oficialment l'inventari 
de camins a totes les institucions públiques i està 
previst organitzar alguna jornada de voluntariat per 
recuperar algun tram de camí públic que avui es troba 
tapat. ■

El camí de sa Barrerassa va ser recuperat pels voluntaris de Protecció Civil.

Article

!
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Descripció:
Es tracta d’un rapinyaire nocturn més o menys de la 
mida d’una òliba, però en aparença s’apropa més al 
mussol gràcies a la presència dels dos plomalls o “ba-
nyes” que llueix al  cap, just per damunt dels ulls. El 
disc facial és d’un color ocre clar en els mascles i més 
vermellós en les femelles, i el dels ulls va d’un taronja 
intens al vermell. El seu plomatge barrat de marró fosc i 
ataronjat, juntament amb les “banyes”, el fa molt críptic 
quan descansa atracat a un arbre, ja que es camufla 
i desdibuixa la pròpia silueta. En ocasions també pot 
semblar que imita, de manera espectacular, la branca 

rompuda d’un arbre. Quan està relaxat sol amagar les 
“orelles”. 

Habitat i distribució:
Es distribueix principalment pel centre i sud d’Europa, 
tot i que també se’l pot trobar al nord d’Àfrica. A l’hi-
vern solen fer petites migracions cap al sud, dins l’àrea 
de distribució esmentada. Sol viure en boscos de coní-
feres a prop de zones obertes com ara prats de pastura, 
conreus o aiguamolls, on troba l’aliment que necessita. 
A l’hora de criar sol aprofitar nius antics d’altres rapi-
nyaires. 

Alimentació:
S’alimenta de petits rosegadors i fins i tot de petits 
ocells que captura sobretot a l’alba o de nit. Alguna 
vegada, però, pot sortir a caçar quan encara és de dia.  

Curiositats:
D’actitud territorial en època de cria, pot tenir un com-
portament gregari a l’hivern i formar petits grups en un 
mateix arbre.

A Menorca només hi ha registres de cria l’any 1997 i 
2009, però això no vol dir que no ho faci de manera re-
gular. Tot i que continua tractant-se d’una espècie poc 
comuna i força desconeguda a l’illa, a l’hivern i durant 
la migració hi ha més cites d’observacions, caça (anti-
gament) i captura per a l’anellament científic. ■

7GOB
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ANIMALONS
Mussol Reial (Asio otus) 

!FER PATIR PER GAUDIR?

Antigament era difícil poder gaudir de les formidables feres si 
no era als circs. En les diminutes gàbies on les fan viure, els 
pobres lleons no són altra cosa que caricatures degradades 
del que realment són aquests felins. Avui dia açò és inaccep-
table. Ja no hi ha excuses per seguir denigrant aquests ani-
mals fent-los passar un captiveri totalment immerescut, que 
de fet ens denigra a nosaltres com espècie.

Podrem saber com són i com viuen els reis d'Àfrica contem-
plant els meravellosos audiovisuals a l'abast als múltiples ca-
nals de televisió, internet o fins i tot al cinema en 3D, però 
mai veient-los patir davant els nostres ulls, amb els nostres 
infants, a les nostres ciutats.

Fotodenúncia
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L'explosió vital que implica la primavera a la nostra 
illa enguany ha vingut acompanyada d'una polèmica 
important causada per l'activitat dels despatxos ofi-
cials. Els primers intents de canviar de manera subs-
tancial l'ordenació del territori menorquí ja han fet la 
primera posada en escena, i ho han fet de manera 
molt preocupant.

LA IMPORTÀNCIA CLAU DE LES ANIT

El dia 19 de març, el Ple del Consell Insular apro-
vava una proposta del conseller delegat de Territori, 
que intentava tramitar per via d'urgència una sèrie 
de canvis que significaven  la desprotecció de gran 
part dels espais naturals de Menorca. Amb aquesta 
modificació llocs com  Macarella, Algendar, Llucalari, 
Alcalfar, el barranc de Binigaus, Tirant, una bona part 
de la zona on es va voler fer la urbanització de Treba-
lúger, etc. quedaven de nou a mercè dels interessos 
urbanístics.

Aquests espais no van entrar en el catàleg de la Llei 
d'Espais Naturals de 1991 (la llei que declara les Àrees 
Naturals d'Especial Interès -ANEI-), perquè en aquells 
moments hi havia projectes d'urbanització i les pressi-

ons polítiques van impedir la seva incorporació en els 
espais protegits. El problema es va solucionar amb el 
PTI de 2003, que va classificar aquests terrenys com 
Àrees Naturals d'Interès Territorial (ANIT). I aquesta 
és la figura que ara es vol fer desaparèixer.

La figura d'ANIT va ser clau per evitar la destrucció 
d'aquests paratges tan significatius. Diverses urba-
nitzadores van anar a tribunals quan el PTI va dur a 
terme aquesta protecció, la qual cosa constitueix la 
prova més evident que aquest és l'instrument jurídic 
que impedeix la seva urbanització. Totes les sentènci-
es han estat favorables a les tesis proteccionistes i per 
això no té cap sentit pretendre eliminar ara aquesta 
figura.

QUIN OBJECTIU HI HA DARRERE AQUESTA DES-
PROTECCIÓ?

No sembla que respongui a cap necessitat de dina-
mització econòmica. Com tothom sap, la construcció 
està aturada per manca de finançament i d'inversors. 
En els darrers anys previs a la crisi es va edificar per 
sobre del que necessitava el mercat i ara hi ha un 
munt de construccions a la venda que no es venen.

COMENCEN LES 
SACSEJADES TERRITORIALS

Article
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A més, cal tenir en compte que els estudis de sòl 
vacant apunten que, amb el PTI vigent, Menorca po-
dria créixer encara un 30% del que hi ha actualment 
en sòl urbà i urbanitzable. O sigui, que tampoc hi ha 
manca de terrenys disponibles.

Per la seva part, el sector turístic no pot tenir tampoc 
cap interès en aquest perill d'urbanització generalit-
zat. Els espais naturals, les platges verges (on destaca 
especialment Macarella) i el paisatge ben conservat 
han estat i són la base de la promoció turística de 
Menorca.

En conseqüència, l'única explicació que es troba a 
aquesta proposta del conseller de Territori és que hi 
hagi algun tipus de “compromís”, d'aquells que no es 
poden fer públics.

L'INTENT VERGONYÓS DE LA VIA D'URGÈNCIA

A més del preocupant fons de la qüestió, hi ha un 
aspecte d'aquesta modificació territorial que ha in-
dignat especialment la gent interessada en aquests 
temes. I és que el conseller Huguet va intentar que 
s'aprovàs per via d'urgència, de tal manera que totes 
les modificacions quedassin incorporades a un De-
cret-Llei del Govern, i així no hi havia opció al debat 
ciutadà.

Si s'hagués acceptat aquesta via d'urgència, ara tindrí-
em els espais naturals abans citats en mans dels in-
teressos especulatius. Hauríem retrocedit de cop vint 
anys i tot s'hauria fet sense exposició al públic ni cap 
opció de participació ciutadana. Per sort, els serveis 
jurídics de la comunitat autònoma es van oposar al 
procediment de modificació sense exposició al pú-
blic. Li van dir al conseller Huguet -que deia que ho 
feia per augmentar la “seguretat jurídica”- que això 
era il·legal.

Huguet va amenaçar fins i tot a dimitir si no li ho 
acceptaven, sense cap resultat. De manera que s'ha 
pogut guanyar un temps, que és el que ara permet in-
formar la ciutadania dels continguts i les formes que 
s'estan emprant per modificar el PTI.

CAMPS DE GOLF, CARRETERES, SÒL RÚSTIC I MÉS

La modificació plantejada a l'esmentat Ple del Consell 
incorpora moltes altres coses que mereixen atenció. 
Com l'eliminació de límits en l'amplada de les car-
reteres o la possibilitat de tornar a fumigar-les amb 
pesticides. Com la supressió del màxim d'alçades que 
podran tenir els edificis a Menorca. O com la pos-
sibilitat de fer camps de golf que, gràcies al Decret 
de mesures urgents del febrer passat, podran anar 
acompanyats d'urbanització, no caldrà que emprin 
aigües depurades i que només depenen de la de-
claració d'interès general que dóna, personalment, el 
conseller de Territori.

Resulta també preocupant la voluntat expressada en 
l'acord de Ple de “revisar, adequar i simplificar” la Ma-
triu d'usos del sòl rústic. Entre d'altres coses, perquè 
aquesta matriu és l'instrument que determina, per 
exemple, si es poden o no construir noves edificaci-
ons residencials en sòl rústic.

Molta gent es pensava que aquests eren temes supe-
rats a Menorca, però ja es veu que no. És normal que 
s'hagi aixecat una polèmica considerable. Caldrà se-
guir-ho amb detall, per evitar que es puguin fer mals 
irreversibles.

A tot això, l'equip de govern del Consell Insular hauria 
de recordar que fa just tres mesos que es van compro-
metre davant la UNESCO perquè Menorca fos Seu Mun-
dial d'illes Reserva de Biosfera en sostenibilitat. És tant 
estrany que els ciutadans els demanin coherència? ■
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Un 
jardí 

UN JARDÍ PER APRENDRE

Ja fa estona que els docents i la comunitat educativa 
s'impliquen en iniciatives ambientals, per tal d'integrar 
d'una forma més transversal l'educació ambiental dins 
el currículum escolar.

El col·legi públic Margalida Florit de Ciutadella ha reini-
ciat un projecte de jardí amb la col·laboració del GOB 
Menorca. L'escola es va posar en contacte amb Es Viver 
i juntament amb na Corretja Moll, mestra del centre, 
van dissenyar el jardí de l'escola, que l feia un temps 
que no estava en òptimes condicions. Un jardí amb 
plantes autòctones i obtingudes mitjançant el viveris-
me ecològic que practica el GOB.

La feina no acaba aquí. L'equip docent del Margalida 
Florit ha aprofitat aquesta acció per fer una feina cur-
ricular en tot el centre. Així, el Servei d'Educació Ambi-
ental va participar en l'execució del projecte amb els 
alumnes i mestres per tal que el jardí del centre fos no-
vament una eina d'educació i sensibilització ambiental.

Prèviament l'alumnat havia preparat el jardí, llevat 

les males herbes i calculat els metres cúbics de terra 
que necessitaven (com veieu, una feina educativa ben 
transversal!). Va arribar el dia de plantar les noves plan-
tes, tasca que van realitzar els alumnes de 4rt, la classe 
dels Cooperants, constructors d'un futur millor (el seu 
nom ho diu tot). Aquests alumnes també seran els en-
carregats de cuidar el jardí i seguir un calendari anual 
de feines específiques (regar, podar, etc.).

La classe dels Empos, de 6è, va començar fent d'investi-
gadors. En primer lloc van descriure les característiques 
de les plantes del jardí i ara els tocarà prendre nota 
dels diferents canvis que vagin experimentant al llarg 
de les estacions (floració, insectes pol·linitzadors, etc.).

Finalment, els fillets més petits, la classe dels Superhe-
rois, alumnes de P5,  van fer unes bosses d'olor em-
prant les plantes aromàtiques sembrades al jardí. Una 
bona manera d'utilitzar tots els sentits a la natura.

Gràcies a la implicació de l'equip docent d'aquesta es-
cola, els seus alumnes tindran un motiu més per res-
pectar i entendre la natura. Des del petit ecologista us 
ho hem volgut contar. ■

Els petits també participen del jardí.

Els alumnes de 4rt sembrant les plantes.

Un bon botànic.

Els alumnes de 6è, estudiant-ne les seves característiques.

Educació Ambiental

PETIT ECOLOGISTA
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Enguany en fa 25 que el GOB va començar a atendre fau-
na silvestre accidentada. En aquella època les persones 
que es trobaven un animal ferit no tenien on adreçar-se, 
ja que a l'illa no existia cap Centre de Recuperació ni ser-
vei similar. Per tant, en certa manera va ser una necessi-
tat social el que va impulsar el GOB a organitzar-se per 
poder donar resposta a la gent. Evidentment, també es 
va entendre que era una necessitat ambiental, que aju-
dava a mantenir les poblacions de les espècies en perill.

Un grup de voluntaris es va organitzar i es va posar en 
contacte amb veterinaris que, de manera altruista, van 
fer possible que el GOB pogués anar donant respos-
ta a aquesta demanda. Ja des d'aquells inicis el GOB 
ha comptat amb el veterinari Jaume Pons, que diag-
nostica i tracta els animals a la seva clínica de Ciutade-
lla, abans de passar-los al Centre perquè es recuperin.

Durant els primers anys no es disposava d'unes instal-
lacions centralitzades, sinó que els diferents voluntaris 
anaven tenint cura dels animals en recuperació allà on 
podien. El GOB va entrar en contacte amb l'associació 
Lithica, que va cedir l'espai on actualment es troba el Cen-
tre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, inau-
gurat el mes de gener de 1998. Amb la feina de voluntaris 
i l'ajut d'empreses privades i administracions es va ade-
quar la Pedrera de l'Alzina per poder fer millor la feina. Es 
van construir àmplies gàbies on els ocells poden exerci-
tar-se abans de ser alliberats. També espais on mantenir 

Amb Perspectiva

25 anys recuperant animals

en condicions els que, malauradament, no poden tornar 
al medi natural i altres dependències per poder fer un 
treball eficient. Durant tots aquests anys han rebut assis-
tència veterinària més de 3.000 animals, als quals hem 
d'afegir devers 10.500 tortugues de terra provinents de 
captivitat que han arribat al Centre de Recuperació per 
passar el període de quarantena abans de ser alliberades.

Conjuntament amb la Conselleria de Medi Ambient del 
Govern Balear, les policies municipals, nacional i portu-
ària, el SEPRONA i les protectores d'animals, el 6 d'abril 
de 2001 es va establir un protocol d'actuació per a la 
fauna de Menorca, de manera que se sabés en tot mo-
ment qui era responsable i com s'havia d'actuar per 
atendre un animal, segons fos silvestre, domèstic, exòtic, 
etc. El Centre de Recuperació del GOB és el responsa-
ble únic de l'assistència als animals silvestres a Menorca.

Un aspecte molt important del Centre de Recupera-
ció de Fauna Silvestre és l'educació ambiental. Molts 
de fillets i adults han passat per les instal·lacions al 
llarg d'aquests anys, el que ha permès posar-los en 
contacte amb la nostra fauna i els problemes que 
pateix: carreteres, esteses elèctriques, espècies 
invasores, verins, etc. Cada vegada més persones co-
neixen l'existència d'aquest servei, quines són les seves 
funcions i la importància de recuperar espècies pro-
tegides o en perill d'extinció. Esperem poder seguir 
molts d'anys! ■
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Pau, quina és la teva vinculació amb el GOB i com 
vas decidir de començar a col·laborar-hi més estre-
tament?
La relació amb el GOB em ve de fa molt temps. No recor-
do exactament però crec que era adolescent quan vaig 
decidir de fer-me’n soci. Tant a ca mon pare com a ca ma 
mare sempre vaig mamar una certa consciència ambien-
tal, i com que m’estim l’illa i sé que el GOB treballa per 
la seva conservació no em va costar gaire de prendre la 
decisió de fer-me soci. Però, a part de pagar la quota cada 
any i seguir les notícies, no havia col·laborat gaire més. 
Ara, en canvi, he tornat a Menorca i tinc molt de temps 
perquè, com molts altres joves, estic a l’atur. Tenia moltes 
ganes de fer alguna cosa a més de pagar i el voluntariat 
em va molt bé.

Havies fet abans de voluntari? Com valores l'experi-
ència?
Durant l’estiu de 2004 vaig fer un camp de voluntariat a 
la finca de La Trapa, propietat del GOB, a Mallorca. Va ser 
una experiència molt polida, erem un grup de jovenets 
que no ens coneixíem abans i a part de feina també fe-
iem jocs i altres activitats per perdre la vergonya i conèi-
xer-nos millor. També he col·laborat durant els últims anys 
amb l’Agrupació de Defensa Forestal de Girona, on feiem 
neteja i senyalització de camins forestals entre d’altres. 
Una feina també molt bonica vinculada amb la prevenció 
d’incendis forestals i protecció dels boscos amb un gran 
grup humà.

Quines feines fas i com les valores?
El ventall de feines que hi ha as Viver és molt ampli. Tant 
és així, que cada dia és diferent i no hi ha cap por d’avor-
rir-se. A part de plantar llavors, esqueixos i fer transplan-
taments, hi ha una gran feina de manteniment. A més, 
actualment s’estan fent molts canvis i és molt estimulant 
veure com poc a poc anam transformant l’espai. M’agra-
da perquè aprens moltes coses a nivell pràctic, conceptes 
sobre producció de plantes, jardineria, filtres verds, poda, 
etc. Seria molt llarg enumerar una per una totes les tas-
ques que es fan dins i fora des Viver! Per altra banda, en 

Entrevista

EL VOLUNTARIAT
PAU ALBINYANA

En Pau Albinyana és un al·lot de 28 anys fill d'Alaior, llicenciat en Ciències 
Ambientals per la Universitat de Girona. A Girona va viure nou anys, dels 
quals els últims quatre va treballar en una consultoria territorial. Fa encara 
no mig any que ha tornat a Menorca i que ha començat a fer de voluntari 
al GOB, tant en les jornades de custòdia agrària com al viver de plantes 
autòctones.

les jornades de custòdia agrària se solen fer activitats que 
es puguin començar i acabar en un matí, com ara netejar 
un pou o coses així. Està bé perquè coneixes indrets nous 
de s’illa i a més hi ha molt bon ambient.

Com valores la teva aportació al GOB i què diries a la 
gent que s'està pensant de fer de voluntari?
A la gent que s’està pensant de fer-se voluntari els diria 
que no s’ho pensin més, que s’ho passaran bé, aprendran 
coses noves i coneixeran bona gent. Crec que fer de vo-
luntari és molt positiu tant a nivell personal com a nivell 
social. El fet de fer feina sense doblers pel mig facilita dis-
frutar la feina, pel gust de fer-la i els resultats que dóna, i 
a més col·laborar amb el GOB dóna encara més sentit a 
aquesta feina perquè treballes pel futur de Menorca apor-
tant el teu granet d’arena. Òbviament no tothom disposa 
del mateix temps per ajudar, però per poc temps que si-
gui val molt la pena. ■
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El GOB ha fet
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El naixement dels Amics del 
Centre de Recuperació

Per tots és ben sabut que el Centre de Recuperació ha 
passat en els últims temps moltes vicissituds. La precari-
etat econòmica del centre no ha facilitat que pogués de-
senvolupar el seu dia a dia amb tota normalitat.  Altres 
notícies han estat molt encoratjadores, com la recupera-
ció d'animals que semblava que no podrien tornar al seu 
entorn o el suport afectiu de personatges com Lucarini, a 
l’alliberar un falcó recuperat.

El dia 29 de gener, segurament el dia més plujós de tot el 
mes, setze persones es van trobar a Ciutadella per veure 
les instal·lacions del Centre de Recuperació i organitzar-se 
per donar una empenta al projecte del centre, l'únic punt 
d'assistència de la fauna silvestre accidentada de tota Me-
norca. La jornada es va allargar fins ben bé l'hora de dinar, 
però d'allà en van sortir moltes idees i moltes ganes de 
donar un cop de mà a la labor del centre.

Així és que aquell dia va renéixer el grup de voluntaris 
del Centre de Recuperació, els seus amics. Molts no ens 
coneixíem, però des del primer instant les ganes de col-
laborar amb el Centre van ser prou per rompre el gel. Vam 
crear una llista de correu electrònic on tots vam aportar 
les nostres idees i suggeriments. El 26 de febrer es va 
materialitzar amb la primera jornada de feina per part del 

voluntariat. Volíem deixar el Centre llest per les pròximes 
jornades de portes obertes, perquè tots els menorquins 
sabessin la feinada que s'hi fa. Ens vam posar mans a 
l'obra: aclarida de trastos, construcció de la barana d'ac-
cés, arranjar gàbies, llevar branques d'enmig... i un bon 
dinar de germanor per concloure la jornada. Uns quants 
voluntaris més van acabar la tasca començada amb tot 
l'equip, i el dia 18 de març devers 200 persones van pas-
sar per la jornada de portes obertes del centre. Aquell dia, 
el voluntaris també ens havíem preparat per poder aten-
dre tots els visitants, oferir tallers per a fillets, explicacions 
de les feines i animals del centre, estar a la botigueta per 
vendre materials del GOB i fins i tot fer coques per recap-
tar ingressos i donatius per ajudar al projecte de centre. 
Va ser una jornada immillorable, un sol resplendent agra-
ïa l'esforç de tots els voluntaris que van fer que això sigui 
possible.

Encara ens queden moltes dificultats per superar i molta 
feina per fer, però amb la voluntat de persones com la 
dels Amics del Centre no hi ha dubte que continuarem 
endavant.

Si vols formar part d'aquest grup, només ens ho has de 
fer saber. Tothom hi és benvingut. ■

Després de fer feina, alliberem un soter.  Aportant idees en la trobada de voluntaris.200 persones van passar per la jornada de 
portes obertes.
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Noticiari breu
CONVOCATÒRIA 

ASSEMBLEA 
ORDINÀRIA DE SOCIS I 

SÒCIES DEL GOB MENORCA
Dissabte dia 19 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 prevista 
l'Assemblea General Ordinària amb els 

següents punts a l'ordre del dia: 
aprovació de l'acta anterior i aprovació 

dels comptes de 2011, si s'escau, i 
incorporació de nous membres a 

la Junta Directiva.  

FESTA DEL GOB 
MENORCA

Diumenge dia 27 de maig celebrarem 
la Festa del GOB. Estan previstes 

diverses activitats i espais de debats. 
La trobada serà a partir de les 10.30 h al 

campament de Biniparratx i està previst que finalitzi 
a mitjan capvespre.

La idea és que cadascú dugui alguna cosa de menjar i 
beure, per compartir entre tothom. El GOB portarà les 

postres, que estaran fetes per madones de finques amb 
acord de custòdia agrària.

S'ha previst un preu-donatiu de 3€ per persona, 
major de 12 anys. Per tal de preveure quants serem, 

cal apuntar-se abans del dimecres 23 de maig. 
Ho podeu fer per telèfon al 971350762, o a 
info@gobmenorca.com indicant el nom i 

un telèfon de contacte.
Apuntau-vos ja!

CURS DE 
CUSTÒDIA AGRÀRIA

S'està organitzant un curs 
sobre la custòdia agrària per als 
propers dies 4, 5 i 6 d'octubre. 
El curs pretén donar a conèixer 

aquesta eina de treball que permet 
aconseguir l'equilibri entre l'activitat 

agrària i els valors naturals del 
nostre entorn, a través de

 ponents de renom en 
aquest camp.

ALGUNES IDEES 
PER A REGALAR

Us oferim l'oportunitat d'ajudar a 
la conservació de la biodiversitat de la 

nostra illa adquirint productes de la Bo-
tiga del GOB: peluixos i puzzles d'animals, 

contes infantils, llibres sobre Menorca i guies 
d'itineraris, camisetes, productes agraris com 

formatges, sobrassada, vi, oli, etc., plantes 
autòctones com romaní, didaleres... i moltes 

coses més! Ens trobareu al Molí del Rei a 
Maó i al Centre de la Natura a Ferreries. 

Recorda, si has de fer un regal, pas-
sa per la botiga del GOB. Us hi 

esperam!

LOT DE CARN
Per tal de promocionar 

la compra directa de la carn 
als pagesos s'ha posat en mar-
xa la iniciativa de sortejar cada 

mes un lot de carn entre els con-
sumidors de productes de custò-
dia, amb compres superiors a 5 
euros a l'Agrobotiga del GOB, 

l'AgroMaó i el mercat 
agrari de Ciutade-

lla.

DIFON EL 
SOCARRELL 
ENTRE ELS 

TEUS AMICS. 
REENVIA'L!
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Per apuntar a l’agenda
■	 Al Centre de la Natura podeu visitar les exposicions 

“Roques, minerals i fòssils. Un passeig de 400 milions 
d’anys per la història de Menorca” i “El Medi ambient de 
Menorca”. Els horaris de visita són els dissabtes de 10:30 
a 13:30 i de 17:30 a 20:30 h, i els diumenges de 10:30 a 
13:30 h. El Centre es troba al c/ Mallorca, 2 de Ferreries. 

■	 El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre organitza, 
per a dissabte 19 de maig, el curs “Cria de polls i maneig 
bàsic”. L'objectiu és aprendre com assistir polls caiguts 
del niu o animals ferits. Una primera part se centrarà en 
com alimentar i tenir cura de polls d'ocells. Per altra ban-
da, s'explicaran els primers auxilis que podem donar quan 
recollim un animal ferit. S'acabarà amb una visita al Centre 
de Recuperació. El curs tindrà lloc de 9 a 13.30 h al propi 
Centre i al Poliesportiu de Ciutadella. Cal inscripció prèvia.

■	 El mateix dissabte dia 19, al Molí del Rei (Camí des Cas-
tell, 53 de Maó) podeu assistir a l’assemblea ordinària 
de socis i sòcies del GOB, a les 19:30 h en segona con-
vocatòria i amb els següents punts a l'ordre del dia: 1) 
Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 2) Aprovació, si 
s'escau, dels comptes de 2011. 3) Incorporació de nous 
membres a la Junta Directiva. 4) Propostes i preguntes.

■	 Diumenge 27 de maig celebrem la festa del GOB amb di-
verses activitats i espais de debat. La trobada serà a partir 
de les 10:30 h al campament de Biniparratx i està previst 
que finalitzi a mitjan capvespre. La idea és que cadascú 
dugui alguna cosa de menjar i beure, per compartir entre 
tothom. El GOB portarà les postres, que estaran fetes per 
madones de finques amb acord de custòdia agrària. S'ha 
previst un preu-donatiu de 3 € per persona (només els 
majors de 12 anys). Cal apuntar-se abans del dimecres 23 
de maig. Ho podeu fer per telèfon al 971350762, o a info@
gobmenorca.com indicant el nom i un telèfon de contacte. 

■	 Aprofitant el bon temps, dissabte 2 de juny us proposem 
una excursió nocturna del programa A peu. El lloc enca-
ra està per determinar, però en podeu consultar informa-
ción actualitzada a la página web del GOB. També podeu 
rebre avisos per correu electrònic. Només cal que envieu 
un missatge a info@gobmenorca.com.

■		 I uns dies més tard, dissabte 16 de juny, s’organitza una 
nova activitat de l’exitós programa Gaudeix i aprèn al 
Parc Rubió, organitzat pels Amics i Amigues del Parc Ru-
bió amb la col·laboració del Viver del GOB i l’Ajuntament 
de Maó. Els detalls están per definir, però l’horari és l’ha-
bitual (de 10.30 a 12.30 h). 

■		Recordau que cada dijous, de 19 a 20 h, el local del GOB 
a Maó (Camí des Castell, 53) acull les trobades dels usua-
ris del Banc del Temps. Més informació a http://bancdel-
tempsmenorca.wordpress.com.

 
■ Per altra banda, els diumenges al matí, entre les 10 i les 

14 h, la plaça Reial de Maó acull l’AgroMaó, mercat agrari 
on es poden adquirir productes de Menorca de finques 

que tenen un compromís per desenvolupar una gestió 
agrària responsable. Entre aquestes finques també hi ha 
les que tenen acords de custòdia del territori amb el GOB. 

I no oblideu que…
■		 Cada primer de mes es sorteja un lot de carn entre els con-

sumidors de productes de custòdia, iniciativa per promocionar 
la venda directa de carn. Es reparteix un nombre per cada 5 
euros de compra a les parades de custòdia de l’AgroMaó i a 
l’Agrobotioga del GOB.

■		 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...
V SEMINARI AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
El passat mes de febrer va tenir lloc el V Seminari d'Agricultura 
i Medi Ambient que va reunir més de setanta persones interes-
sades en aquests temes. Diverses experiències de l'illa i algunes 
de fora es  presentaren a les diferents jornades organitzades a 
Maó, es Mercadal i Ciutadella. Es tracta d'un punt de trobada i 
debat que pretén donar visibilitat a casos pràctics de gent que 
està enfocant les activitats al camp d'una manera emprenedora i 
optimista de cara al futur. Un any més, el seminari s'ha convertit 
en una plataforma per a plantejar propostes i alternatives per 
tirar endavant. ■



Quotes mínimes: menors de 16 anys: 16,88  / de 16 a 25 anys: 25,31  / de 26 a 64 anys: 56,95  / de més de 64 anys: 42,19  
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