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Editorial
L’ANy DE L’AuSTERITAT MAL 
ENTESA

Aquest darrer any, i segurament seguirà sent així, hem vist com 
contínuament s’ha emprat la paraula austeritat lligada a la 
política de retallades, que té com a objectiu aconseguir reduir 
el dèficit baixant les despeses, mitjançant la reducció de serveis 
públics.  D’aquesta manera es criminalitza un concepte que, en 
sí, és un valor si s’aplica correctament tant en la nostra vida diària 
com en les polítiques econòmiques de les institucions públiques.

Entès d’aquesta manera, l’austeritat és un càstig que, curiosa-
ment, s’està aplicant especialment a allò més necessari per al 
futur de la nostra societat: educació, sanitat, serveis socials i 
temes ambientals, és a dir, a allò que pot ser incòmode al poder 
establert, a la vegada que s'obren les portes a negocis privats dels 
quals se’n beneficien només uns quants.

És clar que les administracions han de ser austeres, ho haurien 
d’haver estat sempre; els doblers públics s’han de gastar amb 
seny i molta cura, perquè són de tots. Aquest és un principi que 
hauria de regir totes les activitats públiques i les privades.

L’excés de consum cavalca damunt els recursos dels països més 
pobres, tot el que es consumeix de més és robat als indrets i a les 
persones que viuen per davall del llindar de la pobresa. Sovint, 
també ho robam a les generacions que han de venir. Quan ho 
referim a espècies i ecosistemes, l'austeritat és la capacitat de la 
humanitat per viure dins els límits del respecte social i ambiental 
emprant els recursos naturals d’una manera racional.

Els ciutadans hem de reclamar que l’austeritat sigui incorporada 
dins el codi ètic dels nostres governants i que no es confongui 
emprar els diners públics amb serietat amb retallar drets que va 
costar tants anys aconseguir.
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Les rotondes de la destrossa
Article

Es volen seguir fent grans obres no justificades.

El Consell Insular ha tret al públic els projectes d'inter-
venció de dos trams de la carretera general: un entre 
Maó i Alaior, i l'altre entre Ferreries i Ciutadella. Unes 
iniciatives que estan causant molta polèmica perquè 
incorporen unes enormes rotondes situades a un nivell 
diferent del de la carretera, de manera que obliguen a 
fer ponts i vials afegits de baixada i remuntada a cada 
banda.

La incorporació d'aquestes infraestructures està re-
sultant molt discutida, perquè implicaria que la carre-
tera actual, que té nou metres d'amplada, passaria a 
tenir-ne noranta metres en la zona d'aquestes particu-
lars rotondes soterrades.

A mesura que la gent s'assabenta de les particularitats 
dels projecte, augmenta de cada vegada més la seva 
indignació. Resulta que el projecte que va guanyar el 
concurs entre Maó i Alaior no incorporava aquestes 
rotondes, perquè en realitat la carretera general no 
registra punts negres on es repeteixin accidents. De 
manera que les rotondes amb pont incorporat es van 
afegir al projecte amb posterioritat al concurs, per 
motius polítics.

L'equip de govern del Consell Insular diu que aques-
tes obres tan impactants serviran per millorar els girs 
a l'esquerra. La resposta, que no s'ha fet esperar per 
part de molts col·lectius, és que hi ha altres maneres 
de gestionar els girs a l'esquerra sense fer la destrossa 
paisatgística que es preveu ara. Tant les anomenades 
“raquetes” laterals com els carrils centrals poden servir. 
No cal una obra tan enorme d'excavació i construcció

de ponts per cada cas. 

Entre Maó i Alaior, el projecte oficial preveu quatre 
enormes rotondes soterrades: a Biniai, Alcaidús, l'Ar-
gentina i Alaior. Aquest seguit d'intervencions de 90 
metres suposarien una pèrdua irreversible de la qua-
litat paisatgística que actualment ofereix la carretera 
general, que segueix essent el principal mirador de 
l'illa tant per a residents com a per a visitants. El preu 
de sortida del projecte és de devers 11 milions d'euros.

Cada intervenció d'aquests estil implica una destros-
sa enorme. Possiblement, la més esperpèntica és la 
prevista a Biniai, on no hi ha cap creuer de camins. És 
a dir, es planteja una obra enorme (que deu superar 
ella sola el milió d'euros) simplement per si qualcú 
vol girar a l'esquerra.

El GOB ha presentat un extens documents d'al-
legacions amb propostes que permetrien intervenir 
sobre la carretera i millorar alguns aspectes de fluï-
desa de tràfic, però sense entrar en obres i desfetes 
territorials innecessàries.

També en el tram entre Ferreries i Ciutadella es pro-
posen coses semblants. Aquí encara es nota més la 
pressió política que pretén satisfer, ni que sigui parci-
alment, els partidaris del desdoblament que ara, per 
motius econòmics, no es pot fer. Es preveuen inter-
vencions molt grans al creuer de cala Pilar, al camí 
de l'Almudaina, vora l'entrada de la pedrera de Son 
Sintes, i prop de la naveta des Tudons.  La campanya 
de mobilització ciutadana ja és en marxa. ■
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Entrevista

L’ENTREVISTA

Dus anys implicat en moltes iniciatives ciutadanes. 
Què et mou a participar activament en la societat?

Des de sempre m’he sentit un servidor de la cosa 
pública, començant per la meva feina de repartidor 
de telegrames a l’oficina local de telègrafs. En aquells 
temps, era l’únic mitjà de comunicació urgent, i jo m’ho 
prenia com un servei públic que em donava moltes 
satisfaccions ja que la gent s’emocionava sempre i 
jo sentia el mateix, empatitzava i era també un poc 
protagonista de les seves alegries i satisfaccions.

Als anys quaranta, la gent es trobava al Centre de 
Formació, social, moral i religiosa, gestionat per Acció 
Catòlica i Falange Espanyola, i jo hi vaig participar 
activament. També ajudava al Cine España. Tot formava 
part de l’entramat social del meu poble.
 
Vas ser un dels fundadors de l'agrupament escolta 
des Castell. Què us va moure a crear-lo i quines 
finalitats es cercaven?

Amb trenta anys i ja casat amb n’Eulàlia, es van fundar 
els anomenats boys scouts des Castell. El motiu era 
aportar alguna cosa més a la joventut, i acollir-la en 
un moviment educatiu i noble per a la formació del 
caràcter i amb propòsits altruistes d’entrega, disposats 
sempre a fer el bé en la vida. Encara avui rebem 
interessos d’aquells al·lots, molts dels quals ja són avis, 
que ens aprecien i ens ho fan saber en veure’ns.

Més endavant també vas participar en la creació 
de l'Associació de Veïns des Castell, i ara en tornes 
a ser el president.

Com ja he dit, des de sempre he estat integrat dins la 
gent del poble. No he estat mai un sant, més bé un 
insurrecte i no m’he posat mai a la venda. He estat 

sempre amic de tota la gent del poble i he participat, 
lleial amb mi  mateix, en totes les relacions que s’han 
donat. Mai he mentit a ningú i he procurat ser solidari 
amb les persones i amb els col·lectius. Jo era considerat 
per la dreta com un simpatitzant seu, em vaig integrar 
a l’Associació i en vaig sortir elegit president. Amb la 
participació veïnal vam comprar la casa que és des 
de llavors la nostra seu. Ha estat una participació 
continuada entrant i sortint de la junta sempre que he 
fet falta. La junta actual integra socis històrics i gent 
nova, i fa un any em nomenaren de nou president. Val 
la pena mantenir l’associació, la gent del poble s’hauria 
d’integrar en massa, ja que som un col·lectiu que pot 
ajudar l’Administració a fer la seva feina bé.

Vas ser el primer batle democràtic des Castell, 
després de la dictadura franquista. Què et va 
motivar a entrar en política i com valores aquesta 
experiència?

Els motius foren la continuació de la feina feta des del 
moviment veïnal. Davant de les primeres eleccions 
municipals, el col·lectiu es proposà presentar una 
candidatura d’esquerres. Jo n’era en aquell moment 
el president i esperava que, pel meu origen, en 
vinguessin a cercar els de la recent creada UCD, però 
amb gran sorpresa van venir tres amics a demanar-me 
que encapçalés la candidatura d’esquerres. La meva 
resposta va ser que jo no era d’esquerres i la seva que 
precisament era per això, que era una persona estimada 
i apreciada per tots. Em vaig sentir impressionat i, 
després de moltes reflexions amb la meva esposa, 
Eulàlia, vaig acceptar.

El més noble del món és servir els teus, el teu poble, 
els teus veïns. Hi vaig posar tot el meu cor i en vaig 
sortir amb la pressió arterial alterada, però vaig actuar 
en tot moment amb lleialtat intentant fer complir les 

Pepe Tadeo
Pepe Tadeo va resultat elegit premi Pere Prats de Medi Am-
bient aquest passat any 2012. El jurat del premi va destacar la 
seva llarga trajectòria d’implicació en moviments ciutadans i, 
especialment, el seu caràcter obert i disposat.
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Entrevista

normatives, tenint tractes amb tothom, gent de fora, 
empreses urbanístiques, funcionaris, comerços, serveis 
públics, amb el cor obert a tothom, intentant donar 
resposta a totes les demandes. Vam obrir els plens al 
públic per escoltar la gent, vam estalonar l’amnistia 
política i vam convidar a participar  exbatlles. Vaig 
rebre moltes manifestacions de solidaritat de gent 
d’esquerres de tota Menorca; crec que els menorquins 
tenim bon caràcter, som respectuosos si no ens ho 
imposen.

I també has tingut vinculació amb Caritas i amb el 
projecte de Manolo Bonet a Binde

Després de passar per l’alcaldia em proposaren presidir 
Caritas local. Idò, fet! He col·laborat amb gestions i 
criteris, he estalonat, agraït i valorat la gent que aporta 
el seu gra d’arena i la seva il·lusió. Quan ha fet falta he 
posat la comprensió, però no he sentit mai la necessitat 
de rebre cap mèrit pel que he fet. El que sí que he 
sentit és com se’m afluixava el cor.

De Binde, no tenc cap mèrit. Vaig conèixer Manolo 
Bonet en enamorar-me de la seva tia, n’Eulàlia. Integrat 
en la família hi he donat suport familiar col·laborant 
amb la seva obra, res més.

Com veus la Menorca actual?

La veig molt polida físicament, des de l’avió és “una 
dolça” verda, per mi és un tresoret que mos guarda 
la mar i és d’una gran responsabilitat vetllar-la per 
delicada, per única i per haver-la rebut dels nostres 
avantpassats així com per la responsabilitat de 
transmetre-la als futurs. Vull dir als que la consideren 
seva que no ho és, que Menorca no pot estar en mans 
de polítics que valoren segons quines idees. Menorca 
s’ha de gestionar amb criteri per mantenir el seu valors 
naturals. Al mateix temps s’ha de  poder viure dels seus 
recursos, però tota illa és un territori limitat i hem de 
trobar un equilibri.

No és pot sacrificar Menorca per dos mesos a l’any i que 
quedi morta la resta. Recentment he visitat Penyíscola, 
molts edificis polits però no té vida, ha sacrificat uns 
paisatges preciosos, regal de la naturalesa, que ara estan 
morts. L’Ajuntament cobra molt per l’IBI però també té 
molts de serveis per atendre i en el poble hi ha poca 
indústria, viu trist. Durant la temporada turística no es 
pot viure, hem vist moltes barques que desembarquen 
misèria a terra. En resum, els beneficiaris són uns pocs 
capitalistes, la resta és pobresa i un paisatge sacrificat. 
Per mi aquesta és una desgràcia que no vull per a 
Menorca.

Qui son els polítics per vendre Menorca per uns 

interessos concrets? La responsabilitat del nostre 
ordenament insular s’ha de fer amb criteris tècnics i 
amb fins socials. No podem perdre la nostra identitat, 
que no ens baratin Menorca per localitats sense 
caràcter. Les nostres entitats ciutadanes haurien de 
reivindicar la titularitat del PTI.

T'atreviries a donar un consell a la joventut?

És difícil estar al seu avui, des de la meva perspectiva 
tan distant.  El què m’agrada d’ells és la postura 
adoptada pels que coneixen els seus drets dins la 
societat; saben que també són víctimes innocents, que 
es troben impossibilitats per la situació laboral actual, 
però que ha d’esdevenir una altra situació i que han 
d’estar preparats.

Tot és transitori en la vida. Tenint en compte aquesta 
evolució hem de fer amb el que tenim, amb les 
possibilitats, idees, habilitats i temperament, tenir 
iniciatives i posar-les a la pràctica.

Vull dir-los que la meva experiència em diu que els 
principis de vegades semblen insignificants però no 
abandonar-los els converteix en importants i moltes 
vegades el nostre mitjà de vida. ■
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Posa't ses plaques: 
economia i medi ambient

Article

!

La dependèn-
cia de Menorca 
dels combusti-
bles fòssils és 
enorme (de-
vers un 97 %). 
I això es tradu-
eix lògicament 
en unes emis-
sions conta-
minants molt 
considerables, 
que allunyen 
l'illa de qualse-
vol compromís 

internacional com Kioto o el II Pla.

Per fer front a aquesta situació i a la vegada mirar de 
generar una certa activitat econòmica, el GOB ha pro-
mogut una aliança amb altres agents socials, amb l'ob-
jectiu de promocionar un major ús de l'energia solar 
tèrmica, és a dir, la que s'usa per escalfar l'aigua de les 
cases.

La despesa energètica per escalfar aigua acostuma a sig-
nificar una part molt important de l'energia que es gasta 
a les cases, de manera que, amb uns equips que ofe-
reixin garanties de qualitat, es pot recuperar la inversió i 

deixar d'emetre contaminació per aquest concepte.

Diverses persones amb projecció pública han volgut 
col·laborar en la campanya, i s'han sumat els esforços 
d'una empresa fabricant de llarga trajectòria, el finança-
ment provinent de l'estalvi ètic i un grup d'instal·ladors 
especialment autoritzats i formats per tal que la nostra 
illa avanci en l'ús de les energies renovables.

L'equip dissenyat per a aquesta campanya s'ha fet pen-
sant en Menorca, ja que pren en consideració les con-
dicions de salinitat, la formació de calç i les temperatu-
res, motius que acostumen a deixar inservibles o a fer 
baixar molt l'eficiència de determinats tipus d'equips. El 
sistema de garantia també és més extens de l'habitual, 
de tal forma que qualsevol eventualitat es pugui aten-
dre sense costos afegits per a l'usuari.

La idea s'ha llançat al públic des de primers de gener. 
Al web del GOB hi trobareu informació adient. Però 
si voleu contrastar opinions en directe, podeu acudir 
als locals o telefonar-hi. Us donarem tots els detalls 
perquè pugueu decidir. Amb aquesta iniciativa volem 
avançar en una nova economia, que acompanyi les mi-
llors ambientals i permeti anar solucionant problemes 
que hem arrossegat durant dècades.

Demana informació. Posa't ses plaques. ■

La despesa energètica per escalfar aigua és molt alta.

Civilització i natura es poden donar la mà.
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Descripció:
L'arner és un ocell de colors contrastats, blau metàl·lic, 
taronja i blanc. El seu cos medeix  entre 15 i 17 cm. 
El bec és llarg i negre, i representa una quarta part de 
la longitud total de l'animal. Les potes són molt curtes, 
de color vermell viu. En les femelles la zona de color 
ataronjat de la mandíbula inferior és més àmplia. 
El plomatge castany del pit fa que sigui difícil de veure 
de lluny, i la seva esquena blava es confon amb l'aigua.

Distribució i biologia:
Viu al llarg dels rius i llacs d'Europa, Àfrica i Àsia . És 
sedentari, però a les zones boreals es veu obligat a 
emigrar cap al sud a l'hivern. A Menorca, el trobam a 
les zones humides i a la costa, però no hi cria. És difí-
cil d'observar amb deteniment, pel seu vol ràpid a ras 
d'aigua. El setembre és el mes de major abundància de 
migrants.

Alimentació:
Bàsicament s'alimenta de petits peixos. Els albira des 
d'una branca, es capbussa ràpidament amb el bec per 
endavant i els ulls tancats, captura la seva presa, retorna 
al seu lloc de partida i se'ls empassa d'una peça. Si la 
zona de pesca no disposa de posadors adequats, l'ar-
ner se suspèn en l'aire a l'aguait aletejant vigorosament 
i mantenint el cap quiet, com ho fan els xòrics, gràcies a 
una potent musculatura alar.

Reproducció:
Realitzen dues postes a l'any, de 5 a 7 ous esfèrics, 
brillants i blancs, als marges del riu, a poca alçada sobre 
el nivell de l'aigua. La primera posta sol ser a l'abril i la 
segona al juny. La incubació la fan tant els mascles com 
les femelles, i dura entre 19 i 22 dies. Els polls als 23 dies 
ja estan a punt per sortir del niu, però romanen dos o 
tres dies més en un posador proper fins que es decidei-
xen a volar. ■
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Article

ANIMALONS
Arner (Alcedo atthis)

!TORNEM-HI A BINIGARBA

Una vegada més, l'aliança entre el lloc de Binigarba i l'em-
presari Valeriano Allès és motiu de polèmica. Fa uns anys, es 
van intentar extreure centenars de milers de m3 d'arena de la 
finca, tot intentant fer passar aquesta activitat extractiva com 
una “millora agrària”.
Ara, uns anys després i quan Binigarba ja forma part dels 
espais protegits europeus Xarxa Natura 2000, aquest territori 
s'està usant com a lloc de destinació del peltret que s'extreu 
de la demolició i excavació de la parcel·la que s'ha de desti-
nar a Mercadona, al polígon industrial de Ciutadella.
Una vegada més, la desídia institucional (en aquest cas, de 
l'Ajuntament de Ciutadella) ha fet que no s'inspeccionàs l'ac-
tivitat il·legal fins que el GOB ho ha denunciat formalment.

Fotodenúncia

Foto de Jaume Llinàs, AFONIB.



8

L'ANy 2012 EN FOTOS
Resum gràfic

Més de 1.050 persones han participat en les deu 
excursions d'A peu per Menorca.

Na Mordala, un cranc és el títol del nou conte infantil 
editat enguany.

Nova exposició al Centre de la Natura sobre el 
Camí de Cavalls, camí de detalls.

Més de 270 animals han passat pel Centre de Recuperació, els quals, gràcies als 416 m2 apadrinats, van poder rebre assistència veterinària.

La Volta per la Menorca que estimam, realitzada en dos caps de setmana, va comptar amb la participació de 25 entitats i a l'entorn 1000 persones.

A finals de maig vam celebrar la Festa del GOB: activitats, jocs, menjar i unes postres delicioses van ser compartits 
per més d'un centenar de persones.  

Es Viver de plantes 
ha fet canvis, 
millorant i ampliant 
la part de cara al 
públic, i ha iniciat 
l'excució de filtres 
verds, un sistema 
natural i senzill ideal 
per a depurar les 
aigües brutes d'una 
casa aïllada.
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L'ANy 2012 EN FOTOS

Nova exposició al Centre de la Natura sobre el 
Camí de Cavalls, camí de detalls.

Pepe Tadeo va ser mereixedor del Premi Pere 
Prats 2012.

L'oferta educativa del curs es va tancar amb un total 
de 107 activitats realitzades i amb la participació de 
devers 2.700 alumnes.

En el marc del projecte Bon Profit!, sobre menjadors es-
colars ecològics, es va fer un curs de cuina amb la partici-
pació de les cuineres dels centres escolars de Menorca.Més de 270 animals han passat pel Centre de Recuperació, els quals, gràcies als 416 m2 apadrinats, van poder rebre assistència veterinària.

La Volta per la Menorca que estimam, realitzada en dos caps de setmana, va comptar amb la participació de 25 entitats i a l'entorn 1000 persones.

La custòdia agrària a Menorca: 
23 acords de custòdia signats, 
82 persones van participar 
als seminaris d'agricultura i 
medi ambient i 30 a la 
II jornada de dones pageses, 
s'han fet cinc jornades de 
voluntariat gràcies a la 
participació de 19 persones 
i 10 actuacions de millores 
ambientals a finques, entre 
d'altres moltes coses.



En aquest Petit Ecologista volem donar cabuda 
a un article que ens van fer arribar els alumnes 
que l'any passat van cursar segon d'ESO a l'IES Cap 
de Llevant. L'estudi de la posidònia i de les seves 
funcions ha tingut una repercussió reivindicativa 
per part seva que esperam que arribi a bon port.

Els alumnes de segon d'ESO de l'IES Cap de Llevant hem 
realitzat un projecte sobre ecosistemes, concretament 
sobre l'ecosistema de Sa Mesquida. Vàrem començar 
el projecte fent una recerca d'informació sobre diversos 
problemes que afecten l'ecosistema menorquí: vàrem 
tractar temes com la contaminació de les aigües pels 
nitrats o la sobreurbanització, però el més impactant que 
vàrem analitzar és la controvèrsia envers la posidònia, 
que afecta molt al turisme de Menorca, una de les 
principals activitats econòmiques. Les assignatures de 
Ciències Socials i Ciències Naturals es van coordinar i 
vam fer una recerca sobre l'ecosistema de Sa Mesquida, 
que va culminar en una presentació amb powerpoint. 
A més a més, hem creat unes postals on es mostren 
les platges reals de Menorca amb posidònia, on es pot 
apreciar que les nostres platges són extremadament 
polides i amb unes aigües totalment cristal·lines. Ens 
sentim ben orgullosos de tenir aquesta planta marina 
al nostre entorn.

Durant la realització del projecte vàrem fer una sortida 
a la platja de Cala Mesquida per poder analitzar les 
diferents parts de l’ecosistema, poder agafar mostres i 
fer fotos reals de la bellesa natural del nostre paisatge.

Ens vàrem dividir en grups, entre els quals es van 
designar els càrrecs de botànic, meteoròleg, ecologista 
i estadística. En tots els casos, la recerca va ser 
realitzada tant a la platja com fent ús d’altres recursos.

Amb la informació recollida, cada grup va crear 
una presentació on s’explica tot allò que hem 

L'IES CAP DE LLEVANT AMB 
LA POSIDÒNIA
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Educació Ambiental

après. A part d’això, cada grup va produir un animal 
fet amb materials reutilitzats i en va explicar les 
seves adaptacions a l’ecosistema de Sa Mesquida. 
Finalment, es varen dissenyar diverses postals 
que es van enviar al Consell Insular de Menorca 
com a mesura informativa i, alhora, reivindicativa.

La posidònia és una planta marina pròpia de les Illes 
Balears que té una gran importància dins de l’ecosistema 
que ens envolta. Entre les seves funcions podríem citar:

• Preserva les platges i fa que les ones no s’emportin 
l’arena, de manera que  no es destrueixen per 
l’erosió. Açò fa que les nostres platges siguin tan 
polides a l’estiu i tinguem molta activitat turística.

• Hi ha molts organismes amb closca que habiten a 
les fulles de la posidònia que, al descompondre’s, 
aporten fragments de closques a l’arena.

•  Al voltant de la posidònia hi ha molts d’organismes, que 
serveixen com a aliment d'altres  espècies. Per tant, la 
posidònia contribueix a la preservació de moltes espècies.

Aquests i molt altres motius fan que sigui vital la 
conservació de la posidònia de les nostres platges. Volem 
gaudir d’aquestes meravelloses platges naturals! ■
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Es fangs de la 
discòrdia
El 2009 es va saber que Autoritat Portuària volia dragar 
el port de Maó i llençar els fangs al mar, en un punt 
proper a Rafalet i s'Algar.

El port de Maó va patir greus contaminacions industrials 
a la dècada dels setanta, i després ha anat acumulant 
altres vessaments negatius per mor de l'activitat nàutica 
o portuària. Quan vam començar a recollir dades, vam 
veure que diversos estudis alertaven de la important 
contaminació que actualment es troba sota els fangs 
recents. Els nivells recomanen no tornar a posar en 
contacte aquest material amb el medi marí si no volem 
que els contaminants es traspassin als ecosistemes, a 
les platges i als peixos que ens menjarem.

Autoritat Portuària va optar per encarregar un estudi 
propi. Quan aquesta documentació va sortir a exposició 
pública, el GOB va detectar un error en la suma del 
mercuri, que canviava la categoria dels fangs.

Al cap d'un temps, Autoritat Portuària va decidir 
encarregar un nou estudi, que s'ha pogut consultar 
el novembre de 2012. Resulta que aquesta nova 
prospecció ha deixat sense analitzar la meitat de la 
zona que es vol dragar, i dins la zona no analitzada 
s'hi troben inclosos els punts on l'anterior estudi va 
detectar les majors contaminacions de mercuri i plom.

L'argument que ha donat l'empresa encarregada és 
que en aquesta gran àrea no hi ha prou profunditat  
de llims per fer les analítiques. El curiós és que, fa dos 
anys, sí que n'hi havia prou. I estem parlant de 95.000 
m2. On han anat a parar els llims que hi havia fa dos 
anys, si no s'ha fet encara cap dragat?

Amb aquestes actuacions (com amb el del vial del 
Cós Nou), Autoritat Portuària segueix mostrant el seu 
menyspreu pels aspectes ambientals. ■

El GOB informa

La depuradora 
d'Addaia
Fa temps que està en projecte una estació depuradora 
que pugui recollir i tractar les aigües residuals de nuclis 
turístics que encara no tenen clavegueram, o que tenen 
sistemes molt defectuosos. Addaia,  Macaret, Coves 
Noves, Punta Grossa, Arenal d'en Castell i Son Saura 
tenen previst connectar-se i depurar conjuntament les 
aigües.

El GOB va estudiar l'expedient i va detectar-hi alguns 
problemes. Era especialment preocupant la idea 
de dragar cala Molí i fer-hi diversos abocaments 
de materials, per fer-hi passar una conducció que 
travessaria la cala. Això hauria afectat greument la 
important població d'algueró (Cymodocea nodosa), 
una planta marina protegida que fa funcions similars a 
la posidònia en aigües manco profundes.

L'estudi d'impacte ambiental (fet per la mateixa 
empresa que ha elaborat el segon estudi dels fangs 
del port de Maó) era molt deficient i no marcava 
l'existència d'aquestes comunitats. El GOB va presentar 
al·legacions proposant que la conducció anàs vora els 
vials d'accés a la urbanització.

Finalment, el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient ha 
acceptat les al·legacions i l'algueró de cala Molí no es 
veurà afectat per l'obra. Queda per saber si s'incorporarà 
la nostra petició de dotar la connexió de doble 
canonada, per poder aprofitar les aigües depurades, i 
clarificar com es resoldrà el tema del dragat de Son 
Saura per soterrar l'emissari submarí, atès que s'hi han 
detectat concentracions considerables de mercuri i 
cadmi. ■Els fangs contaminats podrien abocar-se de nou al mar.

Cala Molí podrà mantenir els seus valors ambientals.
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Des del teu punt de vista, quins creus que són els 
principals problemes ambientals de Menorca?
El que és especial de Menorca és la seva bellesa,  el seus 
monuments prehistòrics, la tranquil·litat i la manera com 
la cuiden aquells que l'estimen i desitgen preservar-la per 
a futures generacions. El que és preocupant és la facilitat 
amb què tot això podria desaparèixer per causa de les 
actituds negligents, cobejoses,  de l'especulació. Tant pro-
jectes de construcció sense sentit en zones protegides, 
com la modernització de carreteres, cosa que no només 
és desproporcionada pel tamany de l'illa sinó també per 
les necessitats de la població, podrien fer malbé Menorca. 
L'argument que aquesta modernització generaria rique-
sa no té fonaments, tot al contrari. Els visitants o turis-
tes de qui depèn la illa  no voldran visitar Menorca quan 
el seu atractiu s'hagi perdut en nom de l'economia. Per 
altra banda, les generacions futures tampoc no es 
podrien beneficiar d'una zona de gran valor a nivell inter-
nacional com és una Reserva de Biosfera.

Com a resident britànica i menorquina d’adopció,  
quin paper creus que pot tenir la comunitat anglesa 
de Menorca en la problemàtica ambiental de l’illa?
Em sorprenc quan sento que no recolzen el GOB i pen-
so que és perquè no coneixen prou bé els objectius del 
grup. No se n'adonen que és precisament el GOB qui ha 
lluitat per conservar els trets únics i diferenciadors pels 
quals ells mateixos es van sentir atrets des d'un principi. 
El que fa falta és entrar més en contacte amb els residents 
britànics i fer-los entendre que és el GOB qui promou la 
sostenibilitat de l'illa, i qui fa arribar bons arguments als 
polítics perquè se n'adonin del risc de perjudicar l’illa i la 
seva població.

Estaria bé tenir més voluntaris que parlessin anglès per, 
potser, poder organitzar grups de debat i explicar la feina 
que fa el GOB, acompanyar-los d'excursió per explicar-los 
la fauna i flora de Menorca, parlar sobre la situació, els 
jardins, el reciclatge d'aigua, les plantes autòctones, parlar 
sobre les platges, el mar i la seva conservació.. i moltes 
altres coses. Podrien ser de gran ajuda als treballadors 
del GOB, que tenen una sobrecàrrega de feina. Arribar 
a persones obcecades en idees preconcebudes és sem-

Entrevista

EL VOLuNTARIAT  
CHITA LAuRIE

“Durant vora quaranta anys he anat viatjant a Menorca des d’Anglaterra 
per visitar els meus pares i passar vacances curtes aquí. No va ser fins que 
vaig venir per cuidar-los, abans de la seva mort, que em vaig adonar que 
Menorca s'havia de convertir en casa meva. Quina sort afrontar nous reptes 
un cop jubilada, aprendre un idioma nou, apreciar una altra cultura i ser tan 
ben rebuda pel GOB”.

pre molt complicat, però articles a revistes o pàgines web 
com Menorcalife, xerrades, esdeveniments com el del 
Cricket Club l'any passat... ajuden a obrir el ulls. Jo intento 
animar la gent perquè visitin el Molí i que les dificultats 
per comunicar-se no els espantin. Sempre hi ha algú que 
pot ajudar. Si cada membre del GOB aconseguís que un 
britànic es fes membre, tant el nombre de membres com 
l'interès augmentaria.

Com vas conèixer el GOB i què et va motivar a col-
laborar amb l’entitat?
Coneixia el GOB gràcies al meu pare, un dels primers 
socis. Ell va participar en la protesta que va paralitzar la 
construcció en cadena al voltant de l'illa durant els anys 
70. Tinc una placa a casa que commemora els seus es-
forços per aconseguir l’obertura del Camí de Cavalls a la 
comunitat i estic molt orgullosa del Premi Prats que li va 
atorgar el GOB. Tota la vida el meu pare, científic, em va 
fer prendre consciència dels problemes ambientals, així 
que quan en Carlos Coll em va demanar si volia fer-me 
voluntària li vaig dir que naturalment que sí. Ara escric 
sobre el GOB per a la revista anglesa Roqueta i d'aquí a 
poc oferiré una xerrada a un grup d'anglesos. No m'havia 
adonat fins quin punt em podia sentir identificada amb el 
GOB i n'estic molt agraïda al Carlos.

Quina recomanació faries a les persones més joves 
per animar-les a ser voluntàries del GOB?
Pens que ser voluntari del GOB, jove o d'avançada edat, 
enriqueix l'experiència de vida. Pens que un jove es pot 
beneficiar de l’ambient de convivència que es respira 
al GOB, de l'actitud democràtica amb què afronta els 
conflictes i, sobretot, d'aprofitar l'oportunitat d'aprendre 
sobre els problemes ambientals amb profunditat. Sé 
que hi ha hagut joves que han gaudit cuidant pollets del 
Centre de Recuperació per després alliberar-los.  Si es 
donessin més a conèixer els cursos organitzats pel GOB 
així com les activitats voluntàrie, es despertaria l'interès 
dels joves. Als joves que actualment es troben sense 
feina, ser voluntaris els proporcionaria un gran  i necessari 
sentiment de satisfacció personal.

Moltes gràcies Chita! ■
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El GOB ha fet

AM
B 

BO
N

Hu
M

O
R

La custòdia agrària a 
Menorca i l'Alt Empordà

El projecte de custòdia “Cultivant sinergies” ha arribat a 
la meitat del seu recorregut i està deixant uns resultats 
molt encoratjadors. Aquesta iniciativa, que cerca l'equilibri 
entre el manteniment de l'activitat agrària i la conservació 
dels valors naturals i paisatgístics, es desenvolupa a Me-
norca i l'Alt Empordà, gràcies al cofinançament del Minis-
teri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i FEADER, i 
la col·laboració d'IAEDEN.
Durant aquests dos anys, la custòdia agrària ha avançat 
significativament als dos territoris, i ara compta amb 33 
acords de custòdia, 9 a l'Alt Empordà i 24 a l'illa. Les fin-
ques que formen part d'aquest projecte són molt diver-
ses, des de petites hortes, finques ramaderes, vitivinícoles 
o productores d'oli entre d'altres. Totes elles sumen un 
total de 4.300 ha que es gestionen amb pràctiques agrà-
ries sostenibles i fomenten la conservació del paisatge 
empordanès i menorquí.
Els nostres companys de l'Alt Empordà treballen de valent 
per impulsar la custòdia agrària al seu territori, signant 
acords amb finques, donant a conèixer els seus productes 
i fent tota una sèrie d'activitats per difondre el projecte i 
els beneficis d'una gestió agrària responsable. Volem des-
tacar la bona acollida que ha tingut el projecte entre el 
sector agrari i la societat en general, que ha permès donar 
un bon impuls a aquesta iniciativa. ■

Nova junta i pressupost 
per 2013

El passat 17 de desembre va tenir lloc l'assemblea de so-
cis del GOB Menorca. Es va comentar el resum d'activitats 
de 2012, que es pot trobar al nostre web, es va renovar la 
junta i es va aprovar el pressupost per a 2013.
L'actual junta la formen 26 persones. Són Pau Albinyana, 
Xavi Camps Orfila, Joan Caules, Dan Coll, Carlos Coll Pons, 
Iñaki Cucarella, Bosco Febrer, Joan Florit Pujol, Josep Fo-
guet, Eduard Furró, Maria Giraldo, Lluís Llorca, Mar Lluch, 
Antoni López, Manolo Lora, Lluís Mangado, Jaume Masca-
ró Pons, Dafne Olivar, Rafael Oliver, Pepa Orfila, Bego Pi-
qué, Laura Piris, Jacint Prieto, Magda Seoane, Aina Tejero 
i Conxa Juanola, que la presideix.
El pressupost aprovat per 2013 és de 385.000 €. És un 
26% inferior a l'executat el 2011 i un 10% inferior al de 
2012. Pretén ser realista i ens obligarà a esforçar-nos en-
cara més per tirar endavant tots els projectes en marxa. El 
suport dels socis, que es mantenen en nombre, garanteix 
la feina reivindicativa i el desenvolupament d’activitats per 
fer compatible l'economia de Menorca i el manteniment 
de la seva qualitat ambiental. El suport social és el que fa 
possible l'existència del GOB i la seva feina. ■

Evolució dels pressupostos del GOB Menorca.

Visita a la finca Baussitges a l'Alt Empordà.
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DEPuRA LA 
TEVA AIGuA AMB 
uN FILTRE VERD

Durant 2013 intentarem augmentar la 
difusió dels filtres verds. Són una solució 
fàcil i econòmica a les aigües residuals de 

cases sense clavegueram. Es Viver ha millorat 
les instal·lacions per produir la planta a

quàtica necessària per fer aquestes 
depuradores naturals, que a part de ser 
molt eficients creen un espai amb valor 
al jardí i permeten reutilitzar l'aigua. Us 

animam a visitar el Viver per veure 
les millores i informar-vos de 

la feina que s'hi fa.

Noticiari breu
A PRINCIPIS DE 

MARÇ GIRAREM ELS 
REBuTS DE SOCI

Com sabeu, cada any per aquesta època 
passam els rebuts de quotes de socis a cobrar 
pel banc. Si voleu canviar la domiciliació, basta 
que ens ho digueu abans del mes de març per 
telèfon al 971 35 07 62, o ens envieu un correu 

electrònic a info@gobmenorca.com.

També us recordam que les quotes poden desgravar en 
la declaració de renda. Per a això, cal que ens ho hàgiu 
notificat, junt amb el vostre NIF. En aquest cas, el GOB 

ho declara directament a Hisenda, de manera que 
ja us queda inclòs a l'esborrany de la declaració. 

Molts socis i sòcies ja s'estan desgravant 
normalment un 25% de la quota.

Moltes gràcies pel vostre suport, 
tant necessari!

FIRA 
AGROECOLÒGICA 

El passat novembre, 90 alumnes 
del CP Sant Lluís, van participar en una 

fira agroecològica organitzada pel Consorci 
Mestral-GOB en el marc del projecte Bon 

Profit. Els fiets van jugar al twister tot aprenent 
en quina estació ens menjam cada verdura, a 

comprar de forma responsable i a despertar els 
diferents sentits del gust, l’olfacte i el tacte a 

l'hora de reconèixer les nostres fruites i verdures. 
També van poder jugar al joc de la Gallina 

Menorquina, una variant autòctona i gegant 
del conegut joc de la Oca. Un seguit de 
jocs ambientats a donar a conèixer la 

importància de 
l'alimentació sana, sostenible 

i local a les escoles.

DIFON EL 
SOCARRELL 
ENTRE ELS 

TEuS AMICS. 
REENVIA'L!

APADRINA EL 
CENTRE DE 

RECuPERACIÓ!
L'hospital d'animals del GOB 
continua tenint problemes de 

finançament per poder tirar endavant la 
feina de recuperar animals accidentats. 

Depenem cada vegada més de l’ajuda del 
voluntariat i de la iniciativa privada. 
Per açò hem reiniciat la campanya 

d'apadrinaments del Centre el 2013. 
Apadrina i difon aquesta necessitat 

entre les teves amistats i 
contactes!

Notícies
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Per apuntar a l’agenda
■	 En els dos darrers nombres del Socarrell us hem 
 informat sobre la campanya “Posa’t ses plaques”. Si en 

voleu saber més, dijous 14 de març, a les 20 h, podeu 
venir a la xerrada que oferirem a Maó (al Molí del Rei) 
sobre aquesta campanya d'instal·lació de plaques solars 
per a l'obtenció d'aigua calenta, promoguda pel GOB.

■ El diumenge 10 de març organitzem una excursió 
per veure plantes a Sa Roca. A punt de començar la 

 primavera ja podem veure un munt de flors, com les 
 estèperes o les orquídies. Sa Roca és una zona ideal per 

veure un ampli espectre de la flora de Menorca allunya-
da de la costa. Hi trobam alzinars, pinars, marines, her-
beis... i alguna planta en exclusiva. La trobada serà a les 9 a 

 l'aparcament del molí des Mercadal. Es recomana dur 
 bones sabates per caminar. S'espera acabar cap a les 13.30 h.
 
■	 Si us agraden les plantes, també us pot interessar el 

curs d’introducció a les plantes de Menorca, que 
 tornem a repetir per l’èxit obtingut en les anteriors edicions. 
 Tindrà lloc els dies 12, 13, 19, 20, 26 i 27 d'abril i 3 i 4 

de maig. Gran part del temps està dedicat a fer excur-
 sions pràctiques. És necessari apuntar-s’hi. Places limitades.

■	 Una altra cita que també funciona molt bé són els tallers 
al Parc Rubió. Cada tercer dissabte de mes, a partir de 
les 10.30 del matí, es fan tallers pràctics en col·laboració 
amb els Amics i Amigues del Parc Rubió. La temàtica va 

 canviant, amb atenció a aspectes com les podes o els empelts.

■	 I aquesta primavera Es Viver organitza un curs 
 pràctic d’horta, per aprendre a gestionar un hort 
 familiar. Es tocaran temes com el maneig de la terra, els 

planters, les associacions de cultius o els tractaments 
a les plantes. Apunteu-vos-hi, les places són limitades.

I no oblideu que…
■		 L’Agrobotiga, al Molí del Rei (Maó), està en funciona-

ment amb el mateix horari que les oficines. Si voleu més 
informació podeu visitar www.gobmenorca.com/agrobotiga.

 
■		 El Viver de plantes autòctones està obert divendres i 

dissabtes de 10 a 13.30. Podeu comprar-hi plantes au-
tòctones, planters, consultar dubtes en relació amb 
la jardineria sostenible... El trobareu entre la carrete-
ra de l'aeroport i la carretera general, devora Mestral.

■ Cada diumenge, entre les 10 i les 14h,  s’instal·la l’Agromaó a 
la Plaça Reial de Maó. En aquest mercat es poden adquirir pro-
ductes del camp de Menorca provinents de finques que 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. 

■	 Trobareu el Banc del Temps cada dijous de 19 a 20 h al Molí del 
Rei (Camí des Castell, 53, de Maó). Animeu-vos a intercanviar 
habilitats i capacitats amb el temps com a única moneda de canvi!

 
 Per consultar la informació actualitzada, visiteu 
 el nostre web o telefonau a les oficines del GOB.

 www.gobmenorca.com
 
 971 35 07 62 (Maó) / 971 38 63 22 (Ciutadella)
 

El trimestre anterior...
Gràcies a la col·laboració de 25 persones voluntàries, la paradeta del GOB va ser present a la Fira de Nadal de Maó, del 6 al 9 de 
desembre. 42 hores de presència al carrer, tot i l'intens fred, el fort vent, la pluja i les estones de sol. Els passejants van poder adquirir 
productes de custòdia (embotits, formatge, oli, arròs de la terra, melmelades, pomes, vi...), i també llibres, contes, ninos de peluix, 
encaixos... A més, es va sortejar una panera. ■

Calendari



Quotes mínimes: menors de 16 anys: 17,37  / de 16 a 25 anys: 26,04  / de 26 a 64 anys: 58,60  / a partir de 65 anys: 43,41  
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