socaRRell
publicació del GOB a Menorca - primavera/estiu 2013 maig/juny/juliol núm.90

Fangs que mouen gent
							

· Entrevista
Rafel Mascaró:			
l’experiència de 			
Turmadèn des Capità
· Cursos del GOB
· Articles
Filtres verds per depurar
les aigües residuals
La natura com a aula
· Voluntari del trimestre
Jaume Sureda
GOB

1

Índex
El dragatge mobilitzador
Entrevista:
Rafel Mascaró

Editorial
3
4-5

Filtres verds per depurar
l’aigua

6

Animalons:
sargantana mora

7

Fotodenúncia

7

Cursos del GOB

8-9

La natura com a aula

10

Cultivant sinergies
amb l’empresa privada

11

Voluntariat:
Jaume Sureda

12

El GOB ha fet:
Rememorant els triatges

13

Amb bon humor

13

Noticiari breu

14

Per apuntar a l’agenda

15

Camí des Castell, 53
07702 Maó
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Telèfon: 971 35 07 62
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I les institucions?...
Amb tot el que està passant i les institucions insulars i locals callades...
inactives; bé inactives no, els nostres representants segueixen presidint
taules, conferències, segueixen anant de viatge, segueixen inaugurant i
tancant esdeveniments, però, on són les iniciatives per solucionar els
problemes dels ciutadans? Quina és l’estratègia per cercar un model de
futur que pugui ser sostenible en el temps?
On són les respostes a iniciatives de dubtosa legalitat o a aquelles que
generen conflicte social? Bones paraules en el millor dels casos i frases
fetes repetides mil vegades abans i ara...
Les institucions públiques i els càrrecs electes tenen a les seves mans
les eines per canviar bona part del que ens ha dut on som ara, però
en tost d’emprar-les pensant en els ciutadans ho fan per acontentar
aquells que tenen interessos molt concrets i que, per altra banda, pressionen més. Les solucions fàcils, continuistes estan a l’ordre del dia i, si
són qüestionades dins les mateixes institucions, ho són per oposició i
no per l’oferiment d’alternatives.
La clarividència, la visió de futur, més enllà dels quatre anys d’una legislatura, brillen per la seva absència i d’aquesta manera, en un estira i
afluixa entre uns i altres, va passant el temps, entre la improvisació i la
por a actuar per mor de les conseqüències.
Al carrer la gent demana representants amb criteri i autoritat que duguin a port la feina que se’ls ha encomanat, que busquin respostes als
reptes actuals i que treballin sempre amb la vista posada en l’interès
general. La creixent mobilització ciutadana espontània en contra de
dinàmiques que només donen beneficis a persones o grups privilegiats
demostra la necessitat imperiosa de canvis importants.
I, mentre no es produeix aquest canvi, veim com continua augmentant
el descrèdit de les institucions. ■
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Article

El dragatge mobilitzador
Recentment hem viscut un nou episodi en què la societat
menorquina ha tornat a donar mostres del seu compromís
amb el territori i la seva sensibilització en temes ambientals.

una polèmica d'aquesta envergadura al carrer, la
inhibició política no fa més que afegir descrèdit al
ja minvat reconeixement dels estaments oficials.

Quan Autoritat Portuària va anunciar que el dragatge del port de Maó, amb el posterior abocament dels
fangs davant de la costa de cala Rafalet, començaria
el 20 de març, un ressort es va accionar en un conjunt
de gent que es va mobilitzar de manera entusiasta.

En la ciutadania es produeix una sensació de buit
quan en un tema com aquest, que afecta qüestions
de salut, d'impacte ambiental i d'imatge turística,
cap càrrec públic és capaç de mostrar una visió de
conjunt. Autoritat Portuària només es preocupa pel
que passa dins del port, perquè en sortir de la rada
ja no és de la seva competència. Els ajuntaments de
Sant Lluís i es Castell van acabar mostrant preocupació, especialment després d'haver rebut repetides
queixes del sector turístic que es podia veure afectat.

De cop i volta, un munt de ciutadans llençaven idees,
propostes d'acció i arguments per les xarxes socials. Va
ser com una miraculosa arribada de reforços després
de llargs mesos (de fet, anys) en què Oceana i el GOB
havien estat intercanviant tràmits amb l'organisme que
gestiona el port de Maó, amb l'objectiu d'evitar que els
contaminants que hi ha al llit del port es llençassin al mar.
Ben prest es va veure la capacitat que pot tenir la societat
civil quan decideix involucrar-se en un problema. En una
setmana, s'havien recollit 20.000 signatures demanant la
descontaminació prèvia dels fangs i es van dur a terme
actuacions pràcticament diàries d'informació, trobades
amb les autoritats i de reivindicació.

Per la seva part, l'Ajuntament de Maó mostrava
preocupació pels efectes que la manca de dragatge podria causar en l'entrada de creuers (un discurs
que Autoritat Portuària va començar a esgrimir com a
advertència o amenaça, però que els propis consignataris han desmentit de manera categòrica). Per últim,
el Consell Insular, que és l'administració que hauria de
parlar en nom de Menorca, i que té competències si més
no parcials en un tema com aquest, no ha obert la boca.

Tot plegat ha estat fins ara un procés molt interessant, que ha posat en evidència la manca de lideratge
que es detecta pel que fa als objectius com a illa. No
és de rebut que cada administració pretengui mantenir -i fins i tot defensar públicament- que només s'han
de preocupar de les seves competències. Quan hi ha

La campana va sonar al darrer moment quan la
Fiscalia va decretar la paralització cautelar del
dragatge, arrel de la documentació que el GOB
havia fet arribar a la Guàrdia Civil. En el moment de redactar aquest Socarrell, no es coneix
encara el veredicte del Fiscal de Medi Ambient. ■

La gent demana la descontaminació prèvia dels fangs.
GOB
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Entrevista

L’ENTREVISTA
Rafel Mascaró
En aquest nombre de la revista hem aprofitat per entrevistar
en Rafel Mascaró, un jove alaiorenc que fa uns anys decidí posar-se al capdavant del lloc Turmadèn des Capità, per
a recuperar la seva l'activitat agrària. Uns quants anys han
passat des de llavors i, a dia d'avui, la finca compta amb
diferents avals de bones pràctiques, com el certificat d'agricultura ecològica o l'acord de custòdia que té signat amb el
GOB.
L'empenta i la iniciativa d'aquest jove han suposat la posada
en valor d'un territori que combina elevats valors naturals
i elements etnològics de gran rellevància. Una convivència
entre la tradició i la modernitat que coneixerem de la mà
d'en Rafel Mascaró.
Explica'ns com va començar l'aventura a Turmadèn
d'es Capità.
Doncs cap a l’any 2003/04 va començar el meu interès
a recuperar l’activitat agrària a Turmadèn, i en poc
temps vaig decidir el que era un hobby, fer la meva
feina i projectar les idees que anava veient com el més
indicat per reprendre l’activitat i la recuperació del lloc.
Era un lloc lleter que es va tancar a l’any 1998 i després
va continuar funcionant de manera complementària
a un altre lloc, fet que suposa, en certa mesura, un
abandonament progressiu. Les primeres actuacions
van anar encaminades a la recuperació de les cases,
els elements etnològics i també la part agrària, però
va ser el 2006 quan vam decidir constituir de nou la
societat basada en l’explotació agrària i els serveis
d’agroturisme.
Recuperar l'activitat agrària no és feina fàcil...
El que teníem clar era que havia de ser amb un model
amb què ens sentíssim identificats, que hi creguéssim i
que fos possible, com és l’agroecològic. El més adequat
era la producció de carn amb raça menorquina i amb el
temps altres productes. L’inici ha estat complex, perquè
al lloc no hi havia activitat ni recursos, i va suposar haver
de comprar maquinària, bestiar, recuperar, i encara en
seguim recuperant, tanques i zones de pastura, portells,
paret seca, compra de barreres, etc. Possiblement s’ha
allargat més del compte respecte de la planificació
inicial, ja que ens hem hagut d’administrar bé, tant
econòmicament com en el temps, per tirar endavant
la part de l’agroturisme. Actualment, tenim un ramat
de 14 vaques, que augmentarem els propers dos anys
segons la possibilitat de comercialització a particulars.
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També fem d’altres productes, com la mel, que hem
iniciat fa dos anys juntament amb l’apicultor Xec Gornès
de Mar de Mel, producció de verdures, per als clients
de l’ecoagroturisme, i altres productes per a consum
propi.
Una bona gestió de l'aigua, és la clau per a la finca?
Si, també ha estat on hem dedicat un gran esforç per
cobrir les necessitats de la nostra activitat. El primer que
vam fer va ser recuperar un antic aljub d’una capacitat
de 300 tones d’aigua; podem dir que és la columna
vertebral de la granja, del qual n’estem molt orgullosos.
Després va venir millorar la xarxa de distribució d’aigua
per tot el lloc, la recuperació d’altres aljubs i cisternes ja
existents i estudiar com podíem reutilitzar l’aigua de les
cases. Teníem coneixement de sistemes ecològics per
a la depuració de l’aigua, i vam decidir integrar en el
projecte de l’agroturisme la construcció d’un filtre verd
que funciona amb plantes. Ha estat molt important tant
la col·laboració dels voluntaris com el plantejament
tècnic del GOB. Actualment recuperem tota l’aigua de
les cases i la destinem al rec del jardí i dels arbres.
I ara... ecoagroturisme! En què consisteix?
Si, hem obtingut la certificació d’ecoturisme per
la Fundació Ceres-Ecotur, una entitat dedicada a
la defensa del turisme rural, l’etnografia i el medi
ambient. Sorgeix el 2005 per fomentar el compromís
dels espais naturals i el desenvolupament rural a
través d’un model de turisme responsable. De fet,
molts compromisos que has de complir són similars
a compromisos del projecte de Custodia del Territori
i d’altres, més específics, pel que fa al funcionament

Entrevista

L'aljub recuperat, columna vertebral de la finca.

i a la gestió de l’establiment. En particular, realitzar
agricultura ecològica, oferir productes ecològics als
clients, contribuir a la sostenibilitat i conservació del
patrimoni cultural en destí, i altres aspectes relacionats
amb l’energia, l’aigua, el reciclatge...

Moltes gràcies Rafel! ■
I per als nostres lectors, si voleu conèixer més coses
sobre Turmadèn des Capità, podeu consultar la seva
web: http://www.turmaden.com/

Els visitants s'impliquen en el projecte?
Doncs un cop són a Turmadèn en poc temps són
conscients del tipus de gestió que es realitza. La major
part dels nostres clients s’interessen per l’activitat
agrària i quan expliquem, per exemple, com funciona
tot el recorregut de l’aigua i el seu ús, visitem l’horta,
els elements etnològics, etc., i veuen el treball de
recuperació que hem fet ho valoren molt. Hi ha
hagut col·laboracions molt interessants i divertides,
i en general intentem provocar bones pràctiques en
l’estada al lloc, per exemple, un servei que oferim és
anar apuntant certes dades per després calcular les
emissions de diòxid de carboni del clients durant les
seves vacances a Menorca.
Hi ha més iniciatives a la finca en un futur proper?
Doncs actualment estem a punt de desenvolupar
per a aquesta temporada l’activitat d’apiturisme. Està
orientada tant per a gent de Menorca, grups, escoles...
com també com a activitat d’oferta complementària
per a visitants. Es tracta de visitar l’apiari i conèixer de
prop la producció de mel. També estem implicats en
la creació d’una xarxa d’empreses de turisme actiu i
turisme sostenible, en la qual hi és molt present el món
de turisme rural de Menorca, eqüestre, senderisme,
bicicleta, etc. En resum, mirem d’enfocar els esforços
per aconseguir un model de turisme fortament implicat
amb el territori i els seus valors.

Jornada de voluntariat per a destapar un pou.
GOB
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Article

Filtres verds. Depura la teva
aigua i torna-la a aprofitar
Com sabem, a Menorca hi ha un problema greu de contaminació per nitrats
als aqüífers. Des del GOB ja fa anys que
hi estem treballant per millorar-ne la
situació, i per això hem engegat una
campanya per a la instal·lació de filtres
verds per a cases aïllades i llocs que no
estan connectats a la xarxa pública de
clavegueram.
Els filtres verds són un sistema de depuració natural de les aigües residuals.
És un sistema fàcil, eficaç i econòmic,
que ens ajudarà a solucionar en part la
contaminació dels aqüífers de Menorca. Amb aquesta iniciativa pretenem
eliminar els pous negres dels llocs, que
van infiltrant les aigües contaminades
directament al subsòl sense cap mena
de depuració prèvia.
Un filtre verd consisteix en un llit de
grava amb plantes aquàtiques per on
es fa passar l'aigua residual, prèviament
decantada en un tanc impermeable.
Les plantes tenen un gran poder d'absorció de nitrats i altres contaminants,
el que permet que l'aigua arribi al final
del filtre depurada fins a un 95%. L'aigua que en surt pot ser infiltrada o es
pot emprar per regar el jardí o per a
la neteja exterior. Així aconseguim tancar el cicle de l'aigua i maximitzar-ne
el seu aprofitament, ja que és un bé
escàs a Menorca.
Els filtres verds requereixen molt poc
manteniment. No necessiten cap bomba per funcionar, perquè l'aigua es
mou per gravetat i això fa que siguin
adaptables a tots els llocs. És un sistema inodor, ja que el flux d'aigua és
subterrani, cosa que no provoca l'aparició de moscards. Aquests dos factors
permeten que els puguem instal·lar
prop de la casa o lloc sense ocasionar
molèsties als seus habitants. I, a més
a més, dóna un valor afegit al jardí, ja
que podem crear un sistema aquàtic
de gran valor ornamental i ecològic a
casa nostra.
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Filtre verd construit per Es Viver.

El GOB compta amb la col·laboració de Naturalea, una empresa llargament experimentada en aquest sector, que aporta l'assessorament tècnic per aconseguir que aquests filtres funcionin correctament en cada
projecte concret. La campanya ha rebut l'ajuda del programa Leader, el
que ens ha permès millorar les instal·lacions del Viver per produir les
plantes necessàries per a construir els filtres verds i optimitzar la gestió
de l'aigua. ■

Esquema de funcionament d'un filtre verd.

Article

ANIMALONS

Sargantana mora (Scelarcis perspicillata)
Distribució i biologia:
Menorca és l´única localitat europea on habita aquesta
espècie, que és pròpia del Marroc i Algèria. És probable que arribés a l'illa durant les migracions a Alger a
meitats dels segle XIX, on fins i tot es va exportar el
marès menorquí per construïr-hi cases. Açò tal vegada
explicaria el que sigui tan abundant avui en dia a les
pedreres de marès de s'Hostal.
A Menorca està distribuïda de forma irregular i en general és escassa, però a la zona de Ciutadella, des del
cap d'Artruix fins a cala Morell, és relativament abundant. Un lloc fàcil per veure-la és el nostre Centre de
Recuperació i les pedreres de Lithica.
Li agraden sobre tot els ambients rocallosos, on troba
bons llocs per fer-hi llargs banys de sol i encletxes segures per amagar-se dels depredadors.
Alimentació:
S´alimenta normalment de petits insectes com mosques, escarabats o formigues, i també de fruits sucosos.
Descripció:
Es tracta d´una sargantana petita (15 a 18 cm, cua inclosa) de forma aplanada. Presenta el cos recobert de
petites taques clares sobre un fons variable que va del
marró al verd fosc, amb una aparença ocel·lada. Els
exemplars joves tenen la cua d'un color blau verdós
molt vistós. Aquesta sargantana també pot desprendre’s d'un troç de la cua quan és atacada.

Reproducció:
La reproducció té lloc una vegada a l´any, a la primavera.
Pon de dos a quatre ous, d’11,5 x 7 mm, al mes de juny i
eclosionen a l’agost. Solen col·locar les postes davall les
pedres o als forats de les parets seques. Quan les cries
neixen medeixen devers 50 mm del cap a la coa, i seran
independents des del primer moment en què surten de
l'ou. ■

Fotodenúncia
LES MARQUES DE LA CIVILITZACIÓ

Tornar a la natura està de moda, però sovint es fa amb la
ignorància de qui fa temps que no se n'ha preocupat. Està
molt bé realitzar activitats a l'aire lliure, fins i tot poden ser
una aportació a la nostra economia. Però precisament si és
així és perquè hem sabut mantenir el paisatge. Si les activitats
al medi natural deixen marques, com ara les de la foto, degradarem l'entorn i les possibilitats de gaudir-lo i d'obtenir-ne
beneficis econòmics.
Els vehicles han d'anar pel seu lloc, que són els camins i les
carreteres. Pel Camí de Cavalls només s'hi pot transitar a peu,
a cavall o en bicicleta. L'erosió que poden provocar els 4x4
és un problema de difícil reversió. Aquests casos s'han de
denunciar. ■
GOB

7

Article

Cursos

Taller al Viver del GOB.
L'educació ambiental és una línia de feina bàsica del
GOB. Conèixer el nostre entorn i com funciona ajuda
a estimar-lo, a preservar-lo i a treure'n profit sense
degradar-lo. Sempre que es parla d'educació pensem
en l'edat escolar i, de fet, el GOB hi concentra molts
d'esforços. Però de cada vegada més hi ha demanda de la població adulta per formar-se en qüestions
ambientals, pel simple desig d'aprendre o per necessitats professionals. Fins ara intentàvem incidir en la
població adulta organitzant excursions, exposicions i
xerrades o tallers. Però hem vist la necessitat d'oferir
cursos més estructurats. Partint de la experiència dels
sis seminaris anuals de custòdia agrària, la tardor passada el GOB va realitzar un curs a la UIMIR, que va ser
tot un èxit de participació.
Aquest any 2013 s'han impartit ja set cursos i seminaris. Al gener es va dur a terme el Seminari d'Agricultura i Medi Ambient, com cada any. Després hem fet
el curs per a guies turístics sobre el Camí de Cavalls,
dos cursets sobre cria de polls, uns altres dos sobre
la gestió ecològica d'un hort familiar i, finalment, un
curs de botànica.
El curs sobre els valors ambientals per a guies turístics
s'emmarca en un projecte de difusió dels valors naturals del Camí de Cavalls, que compta amb l'ajut del
programa Leader. En principi es pensava fer només
un curs, la tardor passada, però no vam poder aten8

El curs de botànica descobreix
dre totes les sol·licituds i per açò l'hem repetit aquest
any. S'evidencia que els professionals del turisme tenen mancances de formació en aspectes ambientals.
És important que la vagin adquirint per poder donar
informació de qualitat als clients i fer-los gaudir més
de l'experiència del Camí de Cavalls.
Un curset que també hem hagut de repetir per l'èxit
d'inscripcions ha estat el de gestió ecològica de l'hort
familiar, que ha organitzat el Viver amb na Joana Olives. Els horts familiars, encara que no ho sembli, són
punts d'origen de contaminació per adobs químics i
pesticides, ja que molta gent s'assessora als centres
de jardineria per tractar els problemes de malalties i
fertilitat. Una gestió eficaç i respectuosa amb el medi
ambient, que dóna productes de més qualitat, és
possible i és el que es mostra al curset.
El curs de cria de polls està destinat a voluntaris del
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Cada any
hi arriben a la primavera molts polls caiguts del niu
en ambients urbans, que si no es criessin no tirarien
endavant. Solen ser vinjoles, xòrics i mussols en gran
part. És una feina delicada que fan els voluntaris amb
formació.
El curs de botànica és la tercera vegada que s'imparteix. Les plantes interessen a molta gent, per motius
molt diversos: excursionistes, professionals del turis-

del GOB

x les plantes de Menorca.

Excursió amb alumnes pel camí de Cavalls.

me, interessats en les utilitats
de les plantes, etc. Menorca té
una flora molt rica, que es va
coneixent en un seguit d'excursions a ambients diferents de
l'illa.
L'experiència dels cursos és
bona. Amb el coneixements del
GOB ajudam a conèixer i a estimar més Menorca, i també a
ajudam a la formació de professionals i gestors que actuen
sobre el medi ambient. ■

Alumnes del curs de cria al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB.
GOB
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Educació Ambiental

La natura com a aula.
Coneguem el nostre entorn
Atracar el fillet a la natura. Aquest és un dels objectius
del Servei d'Educació Ambiental del GOB Menorca. Des
de ben petits, els fillets aprenen a gaudir de la interacció
amb el medi natural passejant per llocs d'interès com
és el barranc de Rafalet.
La història comença quan els fillets de 3, 4 o 5 anys ens
trobam amb el monitor del GOB que ens conduirà per
aquesta aventura. El punt de trobada és al Pinaret de
S'Algar. Allà reunim forces perquè les nostres cametes
ens ajudin a dirigir-nos cap al bosc de Rafalet. Avui
coneixerem s'Àvia Alzina, una alzina màgica que viu al
bosc de Rafalet i és molt amiga dels fillets. Ha començat
la primavera, surten les flors i els ocells canten. Sentim i
veiem unes tórtores turques, aprenem a distingir el seu
cant, molt divertit i fàcil d'imitar.

setmanes els sortiran potes i es convertiran en uns
bonics calàpets!
Ja és hora de berenar i els fillets tenim gana. Ens asseem
davall d'uns pins i mentre menjam el monitor del GOB
ens conta la història de s'Àvia Alzina. Una alzina que es
diu Catalina, que fa molts anys era molt petita, però ara
s'ha convertit en la més vella i grossa de tot el bosc de
Rafalet i té molts amics, els animals del bosc. L'anirem
a conèixer!
Abans de partir, però, descobrim una tortuga. Coneixem
que les tortugues viuen al camp i els encanta menjar
moltes plantes i flors diferents, i que s'avorreixen de
menjar lletuga i tomàtic tot el dia, per això viuen al camp
i estan amb les seves amiguetes les altres tortugues.

Pel camí ens trobam uns quants pins, les seves fulles
tenen forma d'agulla i fan pinyes. Veim unes quantes
pinyes rosegades... qui se les haurà menjat? Ens
expliquen que al vespre els ratolins i les rates sardes
cerquen les pinyes i se les mengen. Quins animals
més divertits! També començam a veure alguna alzina.
Aquestes fan aglans i tenen les fulles més arrodonides.

Entram al bosc de Rafalet, les fulles de les alzines ens
fan ombra i veiem coves i pedres grosses a banda i
banda. Finalment trobam s'Àvia Alzina! Li feim una
bona abraçada. Continuam caminant i arribam as Caló
de Rafalet. Allà farem una bona xalada jugant amb
l'arena.

Avançant pel camí ens trobam una bassa. A dins
sembla que hi han uns peixos negres molt petits,
però descobrim que no, que són cabots. Ens miram
de ben a prop aquest curiosos animals, d'aquí a unes

Ja és hora de tornar. Caminant cap a l'autobús recordam
tot el que hem vist i après avui. Ens agrada sortir al
camp i veure quin món més bonic tenim i hem d'ajudar
a conservar. ■
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El GOB informa

Cultivant sinergies amb
l'empresa privada

Tastet a bord del catamarà.

El projecte de custòdia agrària avança en la recerca de
sinergies amb diferents sectors, com el turisme o la
restauració, a fi de donar suport i reconèixer la gestió
agrària respectuosa amb el medi ambient, que duen a
terme les finques amb acord de custòdia. Aquest mes
d'abril, s'ha posat en marxa una nova iniciativa per a
promocionar els productes de custòdia, gràcies a la
col·laboració entre l'empresa Yellow Catamarans del
port de Maó i el GOB.
Durant els mesos d'abril, maig i juny, cada divendres
el catamarà de les 10.30 ofereix a bord un tastet de
productes elaborats per diferents finques amb acord de
custòdia. El formatge des Tudons, el pa de La Marcona
o els embotits de Llumena d'en Sebastià i Capell de
Ferro són alguns dels productes que es poden tastar.
Aquesta activitat es fa a canvi d'informar els visitants
que aquests productes es poden adquirir al Molí del
Rei, seu del GOB a Maó.
El paisatge que ens envolta i que ens identifica és el
recurs turístic més valuós que té l'illa, recurs que només
es pot mantenir si es treballa per a una activitat agrària

Venda de productes al Molí del Rei.

responsable que cerqui l'equilibri entre l'activitat
humana i la conservació dels valors naturals. Quan es
fa així, el paisatge alimenta les persones i també el
medi ambient.
Els productes de custòdia agrària provenen d'una gestió
agrària que preserva els coneixements més tradicionals
adaptats a la nova realitat i incorpora la innovació per
a diferenciar-se. La promoció d'aquests productes és
una de les línies estratègiques del projecte de custòdia
agrària del GOB, amb l'objectiu d'ajudar a la viabilitat
econòmica de les finques que han signat un acord de
custòdia del territori.
Amb aquesta iniciativa es pretén implicar les persones
que visiten l'illa en la seva conservació, ja que adquirint
aquests productes ajuden a mantenir una activitat
econòmica responsable i amb elevats beneficis per al
paisatge i la biodiversitat de Menorca.
Aquesta actuació s'emmarca dins el projecte Cultivant
Sinergies cofinançat pel Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient i el FEADER. ■

GOB
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Entrevista

EL VOLUNTARIAT
jaume sureda
En Jaume Sureda té 14 anys i estudia al col·legi de la Nostra Senyora de
la Consolació, on fa segon d'ESO. D'entre les seves aficions destaquen els
animals i les plantes carnívores, de les quals ja en té una col·lecció de 160
especímens. Des de fa set mesos participa activament com a voluntari del
Centre de Recuperació, on ajuda en les tasques d'alimentació i cura dels
animals del centre, i en la nova remodelació. També assisteix a les reunions
setmanals amb els coordinadors del centre i ja forma part d'aquest equip.
Jaume, com vas conèixer el Centre de Recuperació?
Com vas decidir fer-te voluntari?
Realment, el GOB el conexia des de petit, però el Centre de Recuperació no el vaig conèixer fins fa un parell
d´anys, a través de uns papers que vaig veure penjats pel
Camí de Maó, en els quals vaig llegir que el Centre de
Recuperació feia una jornada de portes obertes, i vaig decidir anar-hi perquè m´encanten els animals i la seva protecció. El dia de portes obertes, van mencionar que els voluntaris tenen un gran paper en el Centre de Recuperació,
as viver… i jo vaig pensar que seria una gran oportunitat
per poder apendre moltes coses sobre animals, plantes,
veure els problemes en primera persona de les espècies
al·lòctones sobre als animals autòctons… i vaig decidir
formar part del GOB.
Quines són les coses que t'agrada més de fer? Com
compagines els teus estudis amb el voluntariat al
Centre?
El que més m´agrada de ser voluntari és poder tenir el
plaer d’estar en contacte amb la natura i poder cuidar animals que des de petit observava des de lluny. En general
m´agrada tot: donar el menjar, ajudar a construir gàbies
noves, fer terraris, manipular animals, alliberar-los, conèixer noves persones, assistir a reunions, en general, el que
faci falta. A més, que cada dia aprenc una cosa nova i, a
la vegada, m´agrada perquè és de profit per quan sigui
major. També haig de compaginar els meus estudis amb
el voluntariat del Centre alternant el temps entre les dues
coses, ja que en general vaig al Centre tres dies a la setmana, però tenc temps de sobra per dedicar-lo als meus
estudis i aprovar amb bona nota i per dedicar-me a altres
activitats.
Ja saps què vols ser de gran?
El GOB m´ha ajudat en part a decidir-me, perquè des de
petit m´agradaven molt els animals, però no sabia com
seria tractar-los en realitat; però veig que cada dia que
passa m´agrada més, és a dir, m´agradaria estudiar biologia, però també s’ha de dir que m´agrada estudiar les lleis
que governen la natura: la física, en concret, m´agradaria
estudiar física teòrica. Sé que serà molt complicat, ja que
l´economia no acompanya i és molt complicat estudiar
12

una carrera, però si hom té confiança en un mateix, crec
que pot arribar lluny.
Què en penses de la feina que fa el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre?
Que és molt important, ja que sense l´ajuda del GOB la
fauna menorquina correria un gran perill. Molta gent no
és capaç d´adonarse´n del perill que corren alguns animals i sense l´esforç que fa el GOB perdríem molts animals actualment en perill d´extinció. Jo crec que fan molt
bona feina, que és molt necessària i per aixó intent ajudar
en el que puc.
I els teus companys d'escola, què n'opinen de tot
això?
Els meus companys s´alegren per jo i a la vegada també
els agraden molt els animals, però no s´atreveixen a venir, perquè son un poc veçuts i no volen treballar gaire, a
part que també tenen altres activitads extraescolars. La
seva opinió respecte del GOB és bona, ja que ells veuen
perfecte que hi hagi gent interessada a conservar la biodiversitat de Menorca.
De ben segur que en Jaume ajudarà molts animals
a tornar al seu medi natural. Moltes gràcies, Jaume,
per la teva col·laboració! ■

El GOB ha fet

Rememorant els triatges

activitats similars.
Com es pot veure, aquells que acusen periòdicament el
GOB de no haver fet res amb la planta de triatges dels
plans d'Alaior no tenen la informació adequada (o no
la volen conèixer). Amb aquella operació, la racionalitat
en la gestió dels residus va avançar molt a Menorca.
Ara, el 2013, ens trobem amb una situació molt
diferent. Com tothom sap, el sector de la construcció
ha frenat molt la seva activitat i ara no hi ha cap
urgència per dotar l'illa d'una nova planta de triatges
d'obra. Al mateix temps, alguns polígons industrials
han incrementat molt la seva superfície disponible.
La IV Fase del Polígon de Maó implica 430.000 m²
ja transformats, amb vials construïts i amb dotacions
d'aigua i d'energia, la major part dels quals estan sense
utilitzar.
Per tant, no hi ha cap necessitat de consumir una
gran extensió de sòl rústic per a aquesta planta, quan
hi ha alternatives molt manco impactants. Per cert, la
tramitació del projecte pot resultar una explicació més
evident al fet motiu que el Consell Insular hagi dibuixat
una gran rotonda de doble nivell a la recta de Biniai,
on no hi ha cap camí ni cap entrada destacable. Una
altra vegada cents de milers d'euros públics destinats a
projectes privats? ■

AMB BON
HUMOR

Hi ha sobre la taula un nou projecte de planta de triatges
en sòl rústic de Maó per a tractar residus de construcció.
Una iniciativa que alçarà una certa polèmica i que pot
servir per recordar alguns precedents.
A Ciutadella fa temps que operen dues plantes de
reciclatge. Una està ubicada prop de la depuradora
sud i l'altra vora les pedreres del Camí Vell. A la zona
central i de llevant, els residus d'obra anaven a parar
a l'abocador de la Penya de s'Indio (s'Arangí) i a Milà.
El 2002, quan el sector de la construcció anava ben
desbocat, es va autoritzar als plans d'Alaior una nova
instal·lació que va ser molt discutida. El GOB va
presentar un recurs al·legant que es tractava d'una
zona inundable.
Aquest recurs va servir de base per negociar diverses
qüestions. Finalment, es va acordar la clausura de
l'abocador de s'Arangí, la prohibició de portar residus
de demolició a Milà (on devers un 80% del volum
que es rebia provenia d'aquest tipus de materials, que
es poden reciclar) i es va signar un conveni entre el
Consell, l'Ajuntament d'Alaior i els promotors, per tal
que en un màxim de cinc anys s'hagués fet el trasllat
de la planta a un lloc més adient. Així, finalment es va
optar pel camí de Loreto, en un indret situat entre la
gran pedrera del mateix nom i la fàbrica de formigons,
on ja es registrava un pas continuat de camions i

GOB
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Notícies

Noticiari breu
PLANTERS
D'HORTA AS VIVER
Ara es poden trobar planters ecològics de varietats locals
d'horta al Viver del GOB. Tenim tota
casta de plantes: lletugues, tomàtics, pebres, carabassons, albergínies,
mongetes, etc. i també plantes acompanyants. Es Viver completa la seva
oferta per a horta amb substrat,
adob orgànic i productes per a
tracataments ecològics.

EL CAMÍ DE
CAVALLS AL MOLÍ
DEL REI
L'exposició sobre els valors naturals del
Camí de Cavalls es pot veure al Molí del
Rei. Els paisatges, la geologia, les plantes, la
fauna i altres aspectes ambientals d'aquesta
ruta s'expliquen a base d'imatges. El Molí del
Rei és al Camí de Castell, 53, de Maó. Es pot
visitar de dilluns a divendres de 9 a 15 h, i de
dilluns a dijous de 17:30 a 20 h. També es
pot veure una panoràmica de Maó des del
seu mirador i comprar productes de
l'agrobotiga, llibres i altres coses
relacionades amb el medi
ambient.

FESTA DEL GOB
MENORCA
Diumenge dia 26 de maig
celebrarem la Festa del GOB. Estan
previstes diverses activitats i espais de debat.
La trobada serà a partir de les 11 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.

Difon el
Socarrell
ENTRE ELS
teus amics.

Reenvia'l!
S'ha previst un preu-donatiu de 3 euros per
persona, majors de 12 anys. Per tal de preveure
quants serem, cal apuntar-se abans del dimecres 23 de maig. Ho podeu fer per telèfon al
CONVOCATÒRIA
971350762, o a info@gobmenorca.com
ASSEMBLEA
CONVOCATÒRIA
indicant el nom i un telèfon de
INTERINSULAR
ASSEMBLEA
contacte.
EXTRAORDINÀRIA
INSULAR
Apuntau-vos ja!
Dissabte
dia 8 de juny, a partir de les
Dissabte dia 8 de juny, a partir de
21:00 h, en segona convocatòria, a la
les 18:30 h, en segona convocatòria,
Sala d'Actes del Molí del Rei, al Camí
a la sala d'actes del Molí del Rei, al
des Castell núm. 53 de Maó, està
Camí des Castell núm. 53 de Maó, està
prevista l'Assemblea General
prevista
Extraordinària Interinsular amb els
l'Assemblea General Ordinària amb
CONVOCATÒRIA
següent punt a l'ordre del dia:
els següent punts a l'ordre del dia:
ASSEMBLEA
aprovació de l'acta anterior i
aprovació de l'acta anterior i
INTERINSULAR
presidència interinsular.
aprovació dels comptes de
Dissabte dia 8 de juny, a partir de
2012, si s'escau.
les 19:15 h, en segona convocatòria,
a la sala d'sctes del Molí del Rei, al Camí
des Castell núm. 53 de Maó, està
prevista l'Assemblea General Ordinària
Interinsular amb els següent punts a
l'ordre del dia: aprovació de l'acta
anterior, memòria d'activitats 2012,
aprovació de comptes 2012 i
pressupostos 2013,
si s'escau.
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Per apuntar a l’agenda
■ El GOB es suma a la crida d’un grup de ciutadans i
ciutadanes a favor de millorar punts negres de la
carretera general, però en contra de les grans rotondes a
doble nivell que està previst construir-hi, ja que creen un
greu impacte paisatgístic i tenen un elevat consum de
territori. Aquest grup de persones ha organitzat una
caminada per relleus els dies 11 i 12 de maig a fi de
recórrer tota la carretera general, des de Ciutadella fins
a Maó. El dissabte es farà el tram entre Ciutadella i Alaior,
mentre que el diumenge es caminarà d’Alaior fins a Maó,
acabant el recorregut al migdia a la Plaça Biosfera, davant
la seu del Consell, on es llegirà un manifest i s’entregarà
una petició als responsables de l’equip de govern. Anirem
tenint més informació sobre horaris i llocs de trobada que
penjarem al web i farem arribar per totes les vies de comunicació de què disposem, però fa falta la participació de
molta gent i per això us demanem que us reserveu les dates.

Calendari

I no oblideu que…
■ L’Agrobotiga, al Molí del Rei (Maó), està en funcionament 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 autòctones, planters, consultar dubtes en relació amb
la jardineria sostenible... El trobareu entre la carretera de l'aeroport i la carretera general, devora Mestral.
■ Cada diumenge s’instal·la l’Agromaó a la Plaça Reial de Maó,
el mercat agrari setmanal on es poden adquirir productes
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. L’Agromaó està en funcionament entre les 10 i les 14 h.

■ Per a dissabte dia 18 us proposem un taller d’anellament d'ocells al Parc Rubió de Maó. El taller el farà la
SOM, la Societat Ornitològica de Menorca, i està organitzat pels Amics i Amigues del Parc Rubió i el GOB, amb la
col·laboració de l'ajuntament de Maó. Començarà a les
10.30 i s’allargarà fins a les 13h. No és necessari apuntar-se.

■ 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!

■ El dia següent, diumenge 19, farem una excursió per veure plantes des de Torressolí fins a Talis, seguint el Camí de
Cavalls. Passarem per diferents ambients, que permetran veure una gran diversitat d'espècies: zones agrícoles,
barranc, maresme, duna, ... La dificultat és baixa, però es
recomana dur protecció solar i aigua. L'excursió és pública i
gratuïta, i no és necessari apuntar-se. La trobada és a les 9 h a la
parada d'autobús d'Alaior. S'espera acabar cap a les 13:30.

el nostre web o telefonau a les oficines del GOB

■ El diumenge següent, dia 26 de maig, el GOB celebrem la nostra festa anual, a Biniparratx (Sant Lluís).
Activitats, xerrades, jocs, música... una jornada lúdica per
a totes les edats! Cal apuntar-se abans del 23 de maig, a
través del telèfon (971 350 762) o del mail (info@gobmenorca.com). Cadascú a de dur el seu dinar, el GOB posarà les postres. Preu-donatiu de 3 euros per als majors
de 12 anys. Sortejarem un lot de productes de custòdia.
La festa començarà a les 10.30h i hi serem fins a les 17.30h.
■ El 8 de juny és dia d’assemblees del GOB, sempre a
la sala d’actes del Molí del Rei (Camí des Castell, 53
de Maó): Assemblea Ordinària dels Socis i Sòcies
(de 18.30 a 19.15h), Assemblea General Ordinària
Interinsular (de 19.15 a 21h) i Assemblea Extraordinària Interinsular (de 21 a 21.30h). En teniu més informació a la pàgina 14 d’aquest mateix nombre del Socarrell.

Per consultar la informació actualitzada, visiteu
www.gobmenorca.com
971 35 07 62 (Maó) / 971 38 63 22 (Ciutadella)

El trimestre anterior...
VI Seminari Agricultura i Medi Ambient
Els dies 26 de gener, 2 i 9 de febrer d'enguany es va dur a terme
la sisena edició del Seminari Agricultura i Medi Ambient, un
punt de trobada del sector agrari que s'està consolidant a l'illa.
Un total de 80 persones participaren en alguna de les jornades
realitzades a Maó, es Mercadal i Ciutadella.
Tot un seguit d'experiències i projectes que s'estan desenvolupant a Menorca, però també fora de l'illa, es van donar a conèixer durant el seminari. Experiències que, tot i les adversitats del
moment, aconsegueixen ser viables gràcies a la comercialització diferenciada dels seus productes o en oferir serveis que tenen valors afegits, lligats a la conservació del medi ambient. ■

■ El dissabte 15 de juny es farà un altre taller al Parc
Rubió, aquesta vegada a càrrec de Marc Moll, que
explicarà les utilitats de les plantes aromàtiques. El GOB organitza aquest tallers amb el Amics i
Amigues del Parc, i la col·laboració de l'ajuntament de Maó.

Fotografia de grup dels participants al Seminari.
GOB
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Foto: Gregori Conill - ECOTONS SCP

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 

