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Fa uns dies s’ha celebrat el vintè aniversari de la Reserva de Biosfera.
Fa vint anys tota la població menorquina va estar d’acord que era un
orgull i un reconeixement per a la nostra illa que la UNESCO ens donàs
aquest guardó. Per uns, l’esperança de fer les coses millor a través de
normatives i plans territorials posteriors sustentats en la filosofia de
la declaració; per altres, una etiqueta de qualitat amb la qual poder
comercialitzar millor la nostra indústria turística. En ambdós casos els
interessos confluïen i anaven en la mateixa direcció, de manera que la
declaració va ser acceptada per la societat menorquina.

Vint anys després la realitat és un altra molt diferent, el divorci entre els
discursos oficials, que empren tota la terminologia conservacionista, i
les iniciatives que s’intenten dur a terme, xoquen frontalment i aquesta
topada fa que la societat menorquina estigui actualment fracturada.

I és que un dels aspectes més destacables de les reserves de biosfera
és el fet que els ciutadans han de ser partícips d’aquesta protecció
amb la seva actitud i activitat diària, ja que la participació i el consens
són la base de les Reserves de Biosfera. Però, en aquest cas, la doble
moral dels dirigents que parlen de transparència i participació es fa
palesa quan no s’accepta cap opinió diferent ni es tenen en compte
els drets dels ciutadans a consultar documentació tot aplicant el silenci
administratiu.

La realitat és que al cap de cantó tenim un projecte de carretera del
qual els dirigents no han canviat ni una coma a pesar del disgust d’una
part de la població menorquina, per a la qual governen; una norma
transitòria que s’està elaborant per maquillar una modificació molt a
la baixa del PTI, sense participació ciutadana, obres fetes per la pròpia
administració pública sense llicència, etc.
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Horari:
Matins de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30h
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Article

Més de 1000 persones visiten
el Centre de Recuperació de
Fauna Silvestre aquest estiu

El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre s'ha
obert al públic aquest estiu. La necessitat de difondre la seva feina i d'obtenir recursos per a mantenirla ens va dur a adaptar l'hospital d'animals perquè
pogués ser visitat. D'aquesta manera, un milenar
llarg de persones han conegut el Centre i s'han pogut
informar sobre l'accidentalitat de la fauna silvestre,
i de les coses que fa el GOB per a intentar pal·liar-la.
L'hospital d'animals del GOB atén cada any prop de
300 animals, la majoria per causa d’accidents relacionats
amb les activitats humanes: atropellaments, col·lisions,
destorbs als nius, etc. També ens arriben prop d'un
milenar de tortugues de terra provinents de captivitat.

El recorregut de la visita inclou també la bassa dels
calàpets, on s'intenten salvar postes d'aquest
amfibi de llocs que les fan inviables, amb la intenció de
retornar al camp els petits un cop nascuts. Aquí els
visitants poden veure la metamorfosi dels calàpets, que
passen de la fase d'ou a cabot, i després poc a poc a calàpet.
Una altra tasca important del Centre és difondre el greu problema de les espècies invasores.
La bassa on es recullen les tortugues d'aigua americanes n’és una mostra. Aquests animals, que encara
ara es venen, ocasionen greus problemes a les tortugues autòctones de Menorca si arriben a alliberar-se.

El Centre de Recuperació no estava preparat per rebre
públic, perquè estava pensat només com un hospital, amb les condicions adequades de tranquil·litat per
rehabilitar els animals i tornar-los al medi ambient.
Per tant, obrir-lo a les visites de públic ens ha obligat
a reestructurar-lo i dividir-lo en dues zones: una que
manté les condicions d'hospital i l'altra convertida en un
circuït on la gent pot veure la feina que es fa al Centre.

Condicionar l'hospital d'animals s'ha pogut fer gràcies
a un bon nombre de persones voluntàries que han
contribuït a redistribuir els espais i a construir les noves
gàbies. S'ha d'agrair particularment a la Escuela Inglesa el seu suport econòmic. També s'ha rebut el màxim
de facilitats de la fundació Lithica Pedreres de s'Hostal.

Els animals irrecuperables són l'atractiu de la visita. Són
animals que, tot i haver assolit un bon estat de salut,
tenen algun impediment que fa inviable el seu retorn a
la natura. Parlam de milans, miloques, falcons, xòrics,
soters... La majoria d'ells no poden volar per les lesions
produïdes per col·lisions amb xarxes elèctriques o vehicles,
o fins i tot fractures provocades per tirs d'escopeta. A través
de la història de cada un d'ells, els visitants prenen consciència dels problemes que pateix la fauna de Menorca.

La feina del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca és possible gràcies a la col·laboració
del veterinari del COFIB Jaume Pons, a l'Ajuntament
des Mercadal i a altres persones que ens ajuden,
sigui econòmicament o actuant com a voluntariat.
Però així i tot no arribam a cobrir el pressupost. Per
açò us animem a contribuir-hi a través de la campanya d'apadrinaments, de la qual trobareu més
informació a www.gobmenorca.com/apadrinacr. ■
GOB
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Entrevista

ENTREVISTES
La família d'Amador
Rodríguez s'ha posat les
plaques
El sol és energia gratuïta que es pot convertir fàcilment
en electricitat o aigua calenta. El GOB està impulsant la
campanya Posa't ses plaques amb la idea d'ajudar la població menorquina a escalfar l'aigua de les cases amb el sol,
amb el que s'aconsegueix un estalvi econòmic i un benefici
ambiental. La campanya del GOB implica un fabricant de
garantia, instal·ladors professionals i el finançament de
Colonya Caixa Pollença, si es considera necessari. Per tant,
també contribuïm a dinamitzar l'economia de Menorca amb
una activitat de futur.
La família d'Amador Rodríguez és una de les que s'ha posat
les plaques aprofitant la campanya del GOB.
Amador, per què vau decidir instal·lar l'equip solar
per escalfar aigua? Per una qüestió econòmica?
Per qüestions ambientals?...
En primer lloc, per qüestions ambientals, ja que estem
convençuts que cal fer un esforç per estalviar emissions
de CO2.
En segon terme, estem convençuts que amb el temps
recuperarem la inversió feta amb la instal·lació, tenint
en compte el constant i escandalós augment del preus
de l'electricitat, que segueixen i seguiran pujant.
I, en tercer lloc, és tot un plaer dutxar-se i pensar que
de l'aigua calenta que estàs emprant, cap euro anirà a
parar a les mans de les meves estimades "elèctriques".
Com funciona l'equip? Heu notat diferències amb el
sistema anterior que teníeu?
L'equip funciona perfectament, i l'aigua surt tan calenta
de l'aixeta i hi arriba tan ràpidament com abans.
En els pocs mesos que fa que feu servir aquest
sistema, heu notat estalvi econòmic?
Fa poc temps que hem instal·lat la placa, pel que en
termes econòmics és difícil avaluar quin estalvi estem
assolint. És cert que en aquests mesos estem consumint
menys quilovats, si miram la factura d'electricitat de l'any
4

passat en les mateixes dates. Però hi ha altres factors,
com el fet que aquest estiu hem estat més persones
a casa que l'any passat. Caldrà revisar-ho d'aquí a un
temps, que inclogui també els mesos d'hivern i, llavors,
podrem fer una estimació amb més coneixement de
causa sobre l'estalvi anual.
Va ser complicada la instal·lació de l'equip?
Gens, la instal·lació va anar perfectament. Vam tenir
la sort de comptar amb un molt bon tècnic i segons
ell, jo no hi entenc prou, la qualitat del material és
excel·lent. De fet, record que ens va dir que al mercat hi
havia materials de preus més reduïts, però que la seva
qualitat estava enfora de la del material que ens havia
instal·lat. També ens va dir que estava segur que la seva
durada seria molt més llarga que la de la majoria de
materials estàndard que s'han estat i s'estan instal·lant.
N'esteu satisfets? Recomanaríeu a la gent que
seguís el vostre exemple?
Fins avui, i esperem que per sempre, n'estem molt
satisfets d'haver pres aquesta decisió. I, sens dubte,
recomanam a la gent que s'instal·lin les plaques
presentades pel GOB.
Moltes gràcies Amador! ■

Entrevista

Maite Martínez depura la
seva aigua
Els filtres verds permeten depurar i reutilitzar les aigües residuals d'una casa, i just que tinguem una mica de jardí en
tenim prou per poder-lo instal·lar. És un sistema fàcil, barat
i que dóna valor al jardí. Les plantes dels filtres verds absorbeixen els contaminants i aconsegueixen una aigua prou
neta per poder-la emprar per regar el jardí. D'aquesta manera ajudam a disminuir el problema de l'aigua a Menorca al
mateix temps que no contaminam els aqüífers. Es viver del
GOB, amb la col·laboració de Naturalea, dissenya i instal·la
aquests tipus de depuradores naturals.
Fa cosa d'un any i mig, Es Viver va instal·lar un filtre verd a
la casa de na Maite Martínez.

Maite, com va ser que vas decidir posar un filtre
verd a ca teva?
Visc a Menorca des de fa vint anys. Tenc una casa a Sant
Lluís i em consider una persona compromesa amb el
medi ambient. La casa tenia un pou moure de feia
molts anys i dubtava de si contaminava els aqüífers.
Sé de la problemàtica de l'aigua a l'illa i el tema em
preocupava. Vaig començar a cercar solucions i la que
proposava el GOB amb els filtres verds em va semblar
una opció força interessant, s'adapta bé a la meva
manera de pensar.
Creus que ha millorat l’estètica del teu jardí?
Pens que sí, les plantes aquàtiques són molt boniques
i s'integren molt bé en l'entorn.
Et porta molta feina de manteniment el filtre?
Molt de tant en tant caldrà fer-hi una ullada de
comprovació.
I per acabar, recomanaries a la gent que pugui que
n'instal·li un a ca seva?
Per suposat, és una solució ecològica, econòmica i
estètica.
Moltes gràcies Maite! ■

GOB
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Article

Aparcaments inconscients i
inconsistents

Cotxes aparcats a zona prohibida a Cala en Turqueta.

Aquest estiu hi ha hagut polèmica en relació amb
alguns aparcaments nous en sòl rústic que ha habilitat
el Consell Insular.
En concret, en opinió del GOB és especialment preocupant el nou espai per aparcar vehicles que s'ha obert a
Cala en Turqueta. Aquesta platja petita ja registra densitats molt per damunt del que seria desitjable (el 2011
mostrava quatre vegades més d’usuaris del màxim
planificat).
Fins ara, aquesta cala natural tan preuada disposava
d'un aparcament per a 120 vehicles. Però l'arribada de
gent amb vaixell, els accessos a peu de cada banda del
Camí de Cavalls i molts de cotxes estacionats a llocs
prohibits provocaven ja una massificació preocupant.
Imaginem què pot passar a partir d'ara si el Consell
manté aquest nou aparcament que fa ascendir el total
de vehicles a 270.
Duplicam el nombre de cotxes, però no podem duplicar l'extensió de la platja. És possible que ningú hi
pensi en això? Ho fan per fer veure que es preocupen
pel turisme? Ens sembla una manera molt equivocada,
perquè el què aconseguiran és degradar un producte
fins ara ben diferenciat: les platges verges.
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El Consell està fent aquestes intervencions en contra
dels instruments de planificació aprovats (els Plans
Especials de les ANEI) que marquen uns límits en la
pressió humana. La resposta del Consell és que modificaran aquests Plans.
Les intervencions també s'han fet sense comptar amb
llicència municipal. El GOB ha tramès denúncia davant
l'Ajuntament de Ciutadella i aquest ha obert l'expedient
corresponent contra el propietari dels terrenys.
El Departament de Mobilitat del Consell, que dirigeix el
Sr. Luis Alejandre, està mostrant una greu irresponsabilitat en aquestes qüestions. L'any passat ja va ampliar
a la brava l'aparcament de Macarella. El resultat és ben
visible. Si anau l'agost a Macarelleta veureu gent tapant
la vegetació dunar, darrere les cordes de protecció.
Perquè no hi caben.
És aquesta la manera de promocionar una activitat
econòmica sostenible? És així com pretenen ser coherents amb la Reserva de Biosfera?
Caldrà seguir el fil de les denúncies, que també han posat els grups de l'oposició, per tal d'evitar que aquesta
manera de provocar la degradació ambiental des de les
institucions no quedi impune. ■

Article

ANIMALONS
La serp de garriga
(Macroprotodon mauritanicus)

i en alguna zona del Marroc, Algèria i Tunísia. Les serps
de Balears presenten algunes diferències que es podrien arribar a considerar suficients per a tractar-les com a
subespècie endèmica.

A Menorca hi viuen tres espècies de serp: la serp blanca (Rinechis scalaris), la serp d'aigua (Natrix maura) i
la serp de garriga balear. Totes tres espècies van ser
introduïdes per l'home, segurament en època romana.
Actualment estan protegides per la llei.
La serp de garriga balear és la més petita de les tres.
Arriba només a 66 cm. Té l'esquena de color terròs o
grisenc amb una línia discontínua de taques negres, una
gran taca ovalada a la nuca i una franja que va de l'ull a
la boca. Aquesta espècie viu només a Menorca, Mallorca

Habita en tot tipus de marines i conreus de secà. Les
parets seques li ofereixen un espai vital molt adequat. La
seva mida, que visqui amagada entre pedres i que sigui
de costums crepusculars fan que sigui mala de veure.
Caça a l'aguait sargantanes, dragons, i també insectes i
altres animalons. Es considera responsable en bona part
de l'extinció de la sargantana balear, que ara només es
troba als illots. És l'única serp de les tres que inocula verí,
però és inofensiva per a nosaltres ja que les dents que
l'injecten estan a la part posterior de la boca, que és tan
petita que --en el cas hipotètic d'una mossegada-- no
ens les clavaria.
Fa una posta de dos a sis ous, només cada dos anys. Les
petites neixen al cap de 50-60 dies.
L'arribada d'altres espècies de serps a les Balears és
preocupant. Vénen involuntàriament entre mercaderies o arbres per a jardineria. També es detecta alguna
serp exòtica escapada. La moda de tenir espècies salvatges com a mascotes és un perill per a la nostra fauna
autòctona. ■

Fotodenúncia
PER QUAN L'EXAMEN ALS CAÇADORS?

L'octubre passat ens van avisar d'una àguila calçada ferida
a la vora d'una carretera. Tenia una ala fracturada amb una
ferida oberta i molt infectada. No vam poder fer res per
salvar-la. A la radiografia que se li va fer va aparèixer la
causa de la lesió: li havien disparat amb una escopeta de
cartutxos.
Sembla mentida, però cada any ens arriben animals
d'espècies protegides que han rebut dispars, com falcons,
xòrics, gavines corses... Ens sembla evident que alguna cosa no va bé. Hi falten controls, sancions i una feina
preventiva. Per a quan l'examen que preveu la llei per a
obtenir la llicència de caça? ■
GOB
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PROBLEMÀTIQUES TERRITORIALS I

Fotomuntatge del parc aquàtic de Biniancolla.

Declaracions de
dubtós interès general

Purins provinents de fosa sèptica ramadera.

aquest enorme canvi projectat? La resposta és clara: no
es farà. El problema és que, sobre aquesta premissa
falsa (que saben que és falsa) decideixen atorgar noves
concessions subterrànies. ■

Els conflictes derivats de la gestió del territori s'estan
incrementant darrerament. L'excusa de la crisi, el tarannà dels actuals governants i la pressió de determinades
forces econòmiques estan augmentant la dedicació del
GOB per tal d'evitar efectes ambientals irreversibles.

La Norma Territorial
Transitòria

Ho estem veient ja amb casos concrets, com la pretensió del Consell Insular (departament d’Ordenació del
Terrirotori) de declarar d'interès general projectes com
la planta de triatges de Biniaiet (en sòl rústic i vora un
important jaciment arqueològic, entre Maó i Alaior) o
el parc aquàtic de Biniancolla (en sòl rústic quan els
altres parcs aquàtics de Menorca estan en sòl urbà). ■

Per la tardor s'espera que sorgeixi (més prest o més
tard) l'anunciada Norma Territorial Transitòria. Aquest
és un nou instrument d'aquells de dubtosa legalitat
que s'ha inventat el conseller Huguet i que ha beneït el
Govern Balear dins una de les seves lleis de “mesures
urgents”. Es tracta, en resum, de poder atorgar drets
urbanístics directes, sense haver d'esperar ni tan sols a
les adaptacions als plans municipals, però fent-ho per
una via que no permet ni debat ciutadà ni transparència.

Un Pla Hidrològic
contrari a la directiva
europea
Ho hem vist també amb el Pla Hidrològic, que el conseller Gabriel Company va fer tornar enrere (ja estava a Madrid) i l'ha rectificat especialment a mida de
l'agricultura intensiva i d'altres activitats altament
agressives amb el territori. Per fer-ho, han muntat un
entramat legal que qualque dia altres autoritats hauran d'analitzar. Per exemple, han establert que d'aquí a
2015 (tres anys) un 37% de l'aigua que es consumeixi
a Menorca provindrà de depuradores o dessaladora.
Ara tenim un 1,2% d'aigües depurades que se suposa que s'aprofiten. Com ho farem, en tres anys, sense
inversions previstes als pressupostos per desenvolupar
8

La Norma busca atorgar creixements, com a la zona de
Canutells.

I ELS NOMS DELS RESPONSABLES
El 2013 tocava de fet la revisió del Pla Territorial Insular. La Llei preveu un sistema de revisió d'aquest importantíssim instrument d'ordenació del territori, de tal
manera que garanteix la participació de la gent i ofereix uns espais d'exposició al públic amb diverses fases,
a fi de facilitar-ne el coneixement a la societat i, així,
l’oportunitat de tenir-hi veu.
Amb l'excusa, una vegada més, de la crisi, el conseller
Huguet va argumentar al maig de 2011 que la situació econòmica no podia esperar tant i que calia fer els
canvis de manera més ràpida. D'aquí sorgeix aquesta
Norma Territorial Transitòria, que preveu només una
Un altre exemple d'obstinació en un projecte que
exposició al públic de vint dies.
no s'entén és la pretensió d'omplir tota la carretera
El problema és que ja han passat dos anys, amb la qual general de rotondes situades un pis per davall de la via
cosa l'argument de la necessitat de tràmits ràpids ja no principal. Com és sabut, aquestes infraestructures no
s'aguanta. En aquest temps es podia haver fet tot el estaven previstes ni en les condicions del concurs que
procés de revisió del PTI, tal com preveu la Llei, i apli- va fer el Consell Insular ni tampoc en el projecte que es
car-hi els canvis que es consideressin necessaris, però va elegir com a guanyador.
amb el corresponent i lògic debat de la gent de l'illa. La
viabilitat legal de la Norma Transitòria és ben discutible
i no sembla, ni d'enfora, la manera de fomentar això
que el propi conseller anomena “seguretat jurídica”. A
no ser que es refereixi a concedir drets urbanístics que
després ens costen un dineral de revertir, com en el cas
Cesgarden. ■

Les rotondes que no
agraden als tècnics

Tot sembla indicar que les pressions d'un sector del
partit governant que demana el desdoblament haurien
aconseguit forçar que es dibuixassin les grans rotondes soterrades, que obligarien a alçar la carretera per
damunt cada 1,8 quilòmetres.
Els informes tècnics que es van coneixent són molt crítics amb l'impacte paisatgístic que tindria l'obra i amb
la manca de justificació d'aquesta tipologia de nusos,
però el Departament de Mobilitat, dirigit per Luis Alejandre, pretén seguir endavant amb la iniciativa.
Gent de tota edat i condició està opinant que esteim
davant d’un error històric. Tècnics ben qualificats han
analitzat el cas i veuen que no és una obra que respongui ni a la seguretat ni a la integració que avui requereixen les inversions públiques.
S'està parlant d'invertir devers 30 milions d'euros públics, provinents d'un conveni signat fa uns anys amb
el Ministeri de Foment. El GOB ha presentat repetides
propostes per tal que la carretera s'arrangi i guanyi
fluïdesa i seguretat, però sense malmetre un dels trets
més característics de Menorca, com ho és la percepció
paisatgística que avui permet la carretera que travessa
l'illa de banda a banda.
Es pot col·laborar en les despeses de la campanya, en
la preparació de la defensa jurídica del territori i en les
diferents accions que s'aniran proposant visitant el portal web savemenorca.

El projecte de la carretera està indignant molta gent.

Menorca està amenaçada amb iniciatives que poden
causar danys irreversibles. Ara és el moment d'intentar
frenar-les com s'ha fet en ocasions anteriors. ■
GOB
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Educació Ambiental

Na Mordala,
cranc, cranc

Na Mordala, cranc, cranc
Na Mordala, cranc, cranc,
viu a ses roques de devora la mar.
Encara no coneixeu na Mordala?
Idò, na Mordala és un cranc, un cranc d'aquests de
vorera, que als fillets els agrada empipar tant... i que,
mesquineta, a ella això no és el que més li complau. Gràcies al conte de na Mordala molts de fillets
han pogut conèixer de més a prop la nostra mar. Han
conegut els seus habitants i els misteris que .....
(alberga?), i també els perills que pot significar pel poc
respecte que a vegades els humans li tenim.

Na Mordala és un cranc que viu a sa vorera
i surt a saludar quan està prou alegre.

Na Mordala és aquest nou curs a les aules dels més
petits, els infants de dos anys que van a les escoles
infantils. El Servei d'Educació Ambiental del GOB ha
creat un contacontes musical per donar a conèixer als
més petits la història de na Mordala. Així coneixeran els
peixos, la posidònia, les nacres i fins i tot les tortugues
marines, de la mà d'aquest divertit crustaci. Gràcies a la
col·laboració desinteressada d'autèntics professionals
de la música, na Mordala també té cançó... i ball!

Na Mordala, cranc, cranc
Na Mordala, cranc, cranc,
camina cap enrere i es torna a girar.

Aneu-vos preparant per a cantar i ballar la cançó de
na Mordala, que ben prest coneixereu tots. Una forma
divertida i didàctica de conèixer la mar i els organismes
que hi habiten. Aquí la teniu, apreneu-vos “la tornada”,
que ben aviat la sentireu... Na Mordala, cranc cranc!
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Na Mordala, cranc, cranc
Na Mordala, cranc, cranc,
camina cap enrere i es torna a girar.

Li agrada prendre es sol però té por si t'hi atraques
no la vulguis 'gafar o et mostrarà ses mordales
Na Mordala, cranc, cranc
Na Mordala, cranc, cranc,
viu a ses roques de devora la mar.

Viu amb ses pitgellides i amb es vogamarins,
i també amb ses estrelles que la mar guarda a dins
La saluden es peixos i li canten ses pades
i ella sempre aplaudeix amb ses dues mordales
Na Mordala, cranc, cranc
Na Mordala, cranc, cranc,
viu a ses roques de devora la mar.
Na Mordala, cranc, cranc
Na Mordala, cranc, cranc,
camina cap enrere i es torna a girar.

El GOB informa

La venda directa, una
oportunitat per a pagesos i
consumidors
En qüestió de pocs anys, hem vist com el sector agrari
de Menorca ha anat avançant cap a mecanismes
més directes a l'hora de vendre els seus productes.
Són moltes les finques que han pres la iniciativa per
tal d'aconseguir fer viable la seva activitat i aproparse als consumidors. La venda directa permet oferir un
preu més assequible per al consumidor i més just per
al productor. A més, també han anat sorgint diferents
grups de consum, persones que cerquen la proximitat
i la confiança amb els productors. Un context molt
positiu i engrescador per al futur del camp.
Als criteris de proximitat i confiança, hem de sumar
el del consum responsable, en identificar les finques
que, a més de ser properes, també tenen en compte
criteris de sostenibilitat ambiental en la gestió agrària
que desenvolupen. En són exemple les explotacions
amb certificat ecològic o les finques que tenen signat
un acord de custòdia amb el GOB.
A l'article farem referència a les segones, a aquelles
finques que han adquirit un compromís ambiental
en la seva gestió i han donat, així, un valor afegit als
productes que elaboren. A dia d'avui, ja són 25 les
finques amb acord custòdia, moltes de les quals estan
fent venda directa, ja sigui a la finca o en fires i mercats.
Molta gent s’interessa per poder comprar carn amb
garanties i conèixer tant d’on prové l’animal com els

Botigueta a la finca Torralbet de Ciutadella.

seus gestors. Ara es pot comprar la carn directament
en lots a les finques Algendaret Nou i Es Capell de Ferro
de Maó, Sa Torrilla Nova i Binibeca Nou de Sant Lluís,
Turmadèn des Capità i Llumena d'en Sebastià d'Alaior i
Parelleta de Ciutadella.
Un altre producte diferenciat que es pot adquirir de
finques en custòdia és el formatge de llet de vaca
menorquina que elaboren Algendaret Nou de Maó, i Es
Tudons i Torralbet de Ciutadella.
Els diferents tipus d'embotit de porc, típics a la nostra
illa, els podem trobar a Llumena d'en Sebastià d'Alaior,
Es Capell de Ferro de Maó o a Son Olivar de Dalt i
Parelleta a Ciutadella.
L'oli de Sa Tafona Nova, els diferents vins de Binitord,
la fruita de l'Hort de Matadones o el pa i la farina de
La Marcona són altres productes que també podeu
adquirir directament.
Com podeu veure, es tracta d'una producció molt
diversa, a la qual aquest any hi hem afegit la flor de
sal de Fornells de La Concepció i els llegums secs de
Santa Creu.
Els contactes d'aquestes finques i d'altres els trobareu
al catàleg que hi ha a la pàgina web del GOB
(http://www.gobmenorca.com/agrobotiga), o si telefonau a l'oficina (971 350 762) us els facilitarem. ■

Mercat agrari setmanal AgroMaó.
GOB
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Entrevista

EL VOLUNTARIAT
jordi rossinyol
Jordi Rossinyol, nascut el 1943 a Barcelona i que resideix a Menorca des
de 2006. Persona emprenedora amb llarga experiència dins el món del
voluntariat.

Jordi, explica'ns una mica la relació que has tingut Com valores la teva experiència as Viver, què creus
al llarg de la vida amb la cooperació amb diferents que t'aporta i tu què hi aportes?
entitats
L'experiència de col·laborar amb Es Viver m'agrada força.
Quan va acabar la meva vida laboral, vaig adreçar-me a He conegut uns magnífics companys, gent cordial i amala Federació de Voluntaris de Catalunya i a través d'ells ble, i he après un munt de coses enriquidores. A més de
vaig conèixer l'organització Banc de Recursos, a Barce- fer una feina agradable en un ambient natural, a l'aire
lona, dedicada a recollir material informàtic, agrícola i lliure, a l'ombra d'una bonica pineda.
industrial, per enviar-lo al Tercer Món. Vaig col·laborar
amb ells durant cinc anys i, en arribar a Menorca, vaig Respecte de la meva possible aportació, tal vegada la del
iniciar la meva col·laboració amb Mans Unides de Maó, treball realitzat com a aprenent de jardiner.
amb la Fundació de l'Illa del Rei i amb Es Viver del GOB.
Per què recomanaries a la gent de fer de voluntari?
Què et va portar a fer de voluntari as Viver del GOB?
La feina que fa el voluntariat està molt “ben pagada”,
Vaig conèixer Es Viver gràcies a la revista Socarrell. doncs rep més del que dóna. Aquesta és la sensació que
M'agraden les plantes silvestres. Mai no havia tingut oca- jo he percebut sempre en tots els llocs on he col·laborat, i
sió de fer de jardiner i vaig creure que era una oportunitat gràcies a ella he conegut molt bona gent i he tingut unes
d'aprendre coses al voltant del tema botànic.
experiències molt positives.

AMB BON
HUMOR

Moltes gràcies, Jordi! ■
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El GOB ha fet

L'horta de tota la vida
i del futur

Des de fa uns anys tornam a tenir ganes de menjar
fruites i verdures que tenguin gust, que ens recordin les
que es menjaven en temps d'en primer. Amb l'aparició
dels productes químics aplicats a l'agricultura s'ha tendit
a la creació de monocultius (produir molta quantitat
d'una sola espècie). El monocultiu ha fet que hi hagi
una gran pèrdua de biodiversitat als horts, preocupats
només per la mida i el color perfectes i, sobretot, per
una alta productivitat i rendibilitat econòmica a curt
termini. Aquests cultius funcionen com a laboratoris:
controlen la llum, la temperatura, la humitat, les
malalties, les plagues i els nutrients; tot està sota control
amb multitud de tractaments químics preventius. Això
ha portat a l'oblit de dues de les coses més importants
per al consumidor, el gust i la seva qualitat per a la
salut. Una altra conseqüència és l'empobriment de
tot l'ecosistema que hi ha dins la terra, que provoca la
pèrdua de la fertilitat natural del sòl i la contaminació
ambiental dels aqüífers.
Tot això va començar a passar als anys 50-60, en un
procés que va fer que s’anessin decantant aquelles
espècies que s'havien cultivat tota la vida a l'hort de
casa.

D'uns anys ençà estem tornant a preocupar-nos per
trobar verdures amb bon gust i que a més siguin
cultivades de manera ecològica, sense donar gaire
importància al color, la forma o a si té una picada o no.
Aquest canvi ens està portant als orígens, a recuperar
aquelles varietats d'hortalisses que els nostres avis
sembraven a l'hort. I és que les varietats locals, de
les quals a Menorca en tenim una bona col·lecció,
ens donen tot això. A més, estan adaptades al nostre
clima i a la majoria de malalties i plagues que puguin
aparèixer, el que significa que amb simples tractaments
a base de plantes puguem controlar-les amb facilitat.
L'adaptació d'aquestes varietats a les condicions locals
fa que no hagim de regar tant, o gens en alguns casos,
amb un estalvi d'aigua molt important. I si som capaços
de crear un hort amb l'adequada varietat de plantes
d'horta i d’altres associades, farem que gairebé el
conreu vagi sol.
Per ajudar els qui vulgueu posar en pràctica aquest
tipus d'horta respectuosa amb el medi ambient, Es Viver
del GOB produeix planters de varietats locals, i posa
a disposició llavors i productes fitosanitaris ecològics.
També ofereix assessorament per aclarir els problemes
que pugueu trobar. ■
GOB
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Notícies

Noticiari breu
NECESSITAM
MÉS APADRINAMENTS
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 de la
gent i la iniciativa privada. Per açò mantenim la
PREMI PERE
campanya d'apadrinaments del Centre el 2013.
PRATS DE MEDI
Necessitam més apadrinaments per cobrir el
AMBIENT
pressupost d'enguany. Trobareu més
Dissabte 23 de novembre es farà
informació al web
l'acte públic de lliurament del Premi
www.gobmenorca.com/apadrinacr
Pere Prats de Medi Ambient d'enguany.
o al telèfon 971 350 762. Apadrina i
Aquest premi té per objecte el reconeixedifon aquesta necessitat
ment d'aquelles persones que per la seva
entre les teves amistats i
trajectòria han promogut o desenvolupat fets
contactes!
rellevants en favor dels valors ambientals de
Menorca, o l'equilibri entre les activitats
CONVOCATÒRIA
humanes i la conservació de la naturaleASSEMBLEA ANUAL
sa. Serà al Molí del Rei a les 18:30 h,
ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES
i s'oferirà una degustació de
DEL GOB
productes de Custòdia
El dijous 19 de desembre se celebrarà
Agrària.
l'Assemblea anual ordinària de socis i sòcies del
GOB, a les 20,30 hores en segona convocatòria. L'acte
es durà a terme a la Sala d'Actes del Molí del Rei a Maó
(Camí des Castell, 53). Els temes a tractar seran:
aprovació de l'acta anterior, presentació del resum de les
activitats realitzades al llarg de 2013, balanç de socis,
proposta de pressupostos 2014, renovació de càrrecs de la
Junta Directiva, renovació del càrrec de la Presidència i
propostes i preguntes. A més, totes les persones
associades a l'entitat que siguin majors d'edat i que
vulguin formar part de la nova Junta poden presentar
propostes, per escrit, del 18 al 29 de novembre a les
oficines del GOB. Així mateix, també es poden presentar propostes per a l'ordre del dia. En acabar
l'assemblea hi haurà una petita degustació
SAVE MENORCA,
de productes de finques amb acord
LA VISITA OBLIGADA
de custòdia. Us animam a
Veient la gran quantitat
participar-hi!
d'amenaces territorials que s'estan
planificant sobre Menorca, s'ha decidit
Difon el
obrir un portal web sota el títol de
Save Menorca, que permeti també
Socarrell
arribar amb més facilitat a la gent que
es troba vinculada a l'illa però no
ENTRE ELS
hi resideix.
teus amics.
Visitant savemenorca podeu
col·laborar en les diferents
Reenvia'l!
iniciatives que es van
plantejant sobre els temes
territorials.
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Per apuntar a l’agenda

Calendari

El trimestre anterior...
■ El 23 de novembre, a les 18.30h al Molí del Rei (Maó),
tindrà lloc l’acte d’homenatge i entrega del Premi
Pere Prats de Medi Ambient a la persona guanyadora d’enguany (el nom es donarà a conèixer una setmana abans). L’acte és públic i s’oferirà una degustació de productes de finques amb acord de custòdia.

■ Entre el 5 i el 8 de desembre, el GOB serà present al
mercat de Nadal que organitza l’ajuntament de Maó. Ens
trobareu a la plaça Colon.

■ I una altra activitat al Parc Rubió gràcies a la col·laboració entre
l’Associació d’Amics i Amigues del Parc, l’ajuntament de Maó
i Es Viver del GOB. Es tracta d’un taller de poda per al dissabte
14 de desembre de 10 a 13h. Tampoc fa falta inscripció prèvia.

Eradicació de plantes invasores
El passat mes d'agost un grup de voluntaris del GOB va retirar 300 quilos d'una planta invasora anomenada Gazania sp.
Aquesta planta se suma a la llista de plantes invasores existents
a la nostra illa. Des del GOB hem realitzat un projecte d'eradicació de plantes invasores i de sensibilització entorn d'aquesta
problemàtica al litoral costaner, lloc on es conserven molts
dels endemismes vegetals de Menorca. També es van fer dues
xerrades informatives, una al local de l'A. V. de Punta Prima i
l'altre de l'A. V. des Castell, en les quals el tècnic des Viver va
oferir alternatives d'enjardinament sostenible. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundación
Biodiversidad. ■

■ Recordeu, a més, que el dijous dia 19 de desembre,
a les 20.30h a la seu del GOB a Maó, està convocada
l'Assemblea anual ordinària de socis i sòcies del GOB.

I no oblideu que…
■ L’Agrobotiga, al Molí del Rei (Maó), està en funcionament amb el mateix horari d'atenció que les nostres oficines. Si voleu més informació podeu visitar
el web a http://www.gobmenorca.com/botiga-agrobotiga
■ El Viver de plantes autòctones està obert els divendres i
dissabtes de 10 a 13.30h. Podeu comprar-hi plantes autòctones, planters, 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 costat de 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.
■ Trobareu el Banc del Temps ccada 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.
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 

