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Editorial
Serveixin aquestes retxes per presentar-me a tots els que encara no 
sabeu que a la darrera assemblea del GOB me varen elegir per pre-
sidir aquesta entitat, a la qual n'estic orgullós de pertànyer des de fa 
devers 30 anys. Els motius que m'han empès a acceptar el càrrec són 
molts, però n'hi ha dos que destaquen per damunt dels altres: Per una 
banda el  gran equip humà que hi treballa i tots els voluntaris que hi 
col·laboren. La seva feina incansable, intel·ligent i honesta és el gran 
valor d'aquesta entitat. I per l’altra, destacaria la gran TASCA que fa el 
GOB en un  moment  tan complicat com el que  vivim: vetllar per la 
conservació del medi ambient, del territori, per l’ús sostenible dels re-
cursos, per l’equilibri entre l’activitat humana i la natura, etc.  és ara per 
ara més necessari que mai.   Com s'ha dit tantes vegades, si el GOB no 
existís l'hauríem d'inventar

El mes de desembre es van donar a conèixer els resultats d'una 
enquesta elaborada per l'Institut Balear de Estudis Socials (IBES). 
Segons les dades d’aquest estudi, les entitats del tercer sector  són  
les més ben  valorades pels ciutadans d'aquestes illes. En contrapo-
sició, els bancs o caixes, partits polítics, entitats financeres, sindicats, 
institucions etc..  queden molt més mal parades. Les entitats del tercer 
sector, les associacions ciutadanes sense afany de lucre, tenen avui una 
gran credibilitat. Són entitats amb una clara vocació de transformació 
social, amb un sector important de voluntaris que hi col·laboren, sense 
dependència estructural de cap institució pública i amb un ideari que 
no depèn de cap formació política..., .De fet aquestes entitats  són  la 
manifestació directa de la societat civil organitzada.

El tercer sector idò,  s'ha guanyat a pols aquesta credibilitat, posant-hi 
ganes i moltes hores i en aquest moment de molta activitat recla-
men el seu àmbit de participació en un model social democràtic. La 
valoració positiva que els ciutadans fan d’aquest tercer sector  hauria  
de servir d’estímul als polítics i institucions per canviar la seva manera 
de fer feina. La gent n’està farta de  prepotències i d’actuacions d’es-
quena al ciutadà. Els nostres governants s’hauran d’adonar, més prest 
o més tard, que per governar, el diàleg ,el consens i el fer feina colze a 
colze amb les entitats del tercer sector hauran de ser la tònica general 
que regeixi la vida institucional del futur. ■
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La lluita contra els 
metalls pesants

Article

La presència de mercuri en el peix no és una nove-
tat. Un estudi de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, fet 
el 2003, va donar uns nivells alarmants en els grans 
peixos. Però la reacció del govern central va ser ama-
gar l'estudi. Set anys després,10, i gràcies a la pressió 
via judicial de l'organització Oceana, el Ministeri va ha-
ver de donar publicitat a aquests preocupants resultats. 
De llavors ençà,  l'Agència de Seguretat Alimentària 
aconsella que les mares en període de lactància i els 
infants no mengin gaire quantitat dels peixos de gran 
talla, com la tonyina vermella, l'emperador o els taurons.

Recentment, Oceana ha adquirit peixos comercialitzats 
amb etiqueta de peix fresc de Menorca i la Universitat 
de Barcelona n'ha fet les analítiques. Els peixos depre-
dadors d'altres espècies, com el rap o el cap-roig, han 
sortit també amb altes concentracions de mercuri. En 
canvi, els que es troben a baix de la cadena tròfica, com 
el moll o el musclo, no han mostrat metalls pesants.

Com que les espècies analitzades són d'animals molt 
sedentaris, podem concloure que també als voltants 
de Menorca tenim un problema de presència de mer-
curi al mar. Aquesta nova informació es suma a la que 

el GOB va saber el  2011, en relació a un estudi fet 
per la UIB i el CSIC, que havia detectat mercuri en 
l'aigua de la platja verge de Trebalúger. A dalt del ba-
rranc hi aboca la depuradora municipal de Ferreries.

En aquella ocasió es va poder comprovar que el clave-
gueram que provenia del polígon industrial de Ferreries 
portava molta contaminació industrial. El tema es va so-
lucionar simplement amb un parell d'escrits del batle re-
cordant l'obligació de les indústries de controlar els con-
taminants que es deriven dels processos de producció.

Al llarg de 2014, el GOB durà a terme una roda de reu-
nions amb els responsables de tots els municipis per de-
manar control periòdic i transparència en les analítiques 
de les depuradores, a fi d'assegurar que no s'aboquin 
metalls pesants per aquesta via al mar o als torrents.

També, evident, es treballarà per continuar buscant la 
manera que el dragatge del port de Maó, els fangs del 
qual acumulen molta contaminació industrial, separi 
correctament els contaminants per evitar que siguin de 
nou abocats al mar, on no havien d'haver arribat mai.

El control de la contaminació es pot aconseguir. La 
lluita contra el plom que fa anys que es iniciar, està 
donant ja resultats. Les analítiques mostren concentra-
cions decreixents en els humans, des que es controla 
de manera real la presència del plom en la benzina i 
les pintures, o es substitueixen les canonades d'aigua. 
Amb el mercuri també es pot aconseguir, però ens hi 
hem d'esforçar tots. ■

La presència de mercuri es biomagnifica conforme 
s'ascendeix a la xarxa tròfica.
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Entrevista

L’ENTREVISTA

Com entens la relació de l'ésser humà i la natura? 

L'ésser humà és matèria i a més a més és consciència. 
Som un producte de la interacció dels elements bàsics, 
que ja els antics clàssics definien: la terra, l'aigua, l'aire 
i el foc. Pot semblar desfasat però és un plantejament 
bàsic correcte. D'aquí podem dir que ha sortit tot 
l'univers, els éssers vius i cada individu. L'ésser humà 
és un producte de la interacció i evolució d'aquests 
elements, al que se li afegeix un nivell de consciència 
bastant subtil i elaborada que li dóna qualitat. L'element 
de la consciència no és material, sinó qualitatiu, i aquí 
hi entra la sensibilitat o l'ètica. L'ideal seria intentar 
harmonitzar al màxim els elements de la biosfera, que 
nosaltres percebem de manera ignorant com externs, 
i els elements que ens conformen a nosaltres, i que 
són els mateixos. Me sembla que tot plantejament 
d'interacció de l'ésser humà i el medi, o el cosmos, que 
no tengui en compte aquesta íntima relació a l'hora de 
prendre decisions i dirigir un desenvolupament és molt 
perillós.

Com veus la Menorca d'avui en dia?

El procés evolutiu de cada individu, de cada societat 
i de cada col·lectivitat, du a canvis culturals. Diguem 
que no veig la societat de la Menorca actual com a 
molt desenvolupada en un sentit de millora ètica. 
L'element de consciència ètica i sensible, de respecte 
cap a l'entorn i cap a un mateix està en un punt bastant 
baix. Fins i tot des del punt de vista del coneixement 
científic, ja que bona part dels investigadors és com 
si estassin atrapats en un nivell molt superficial de 
consideració dels elements només a nivell material, 
oblidant l'element qualitatiu ètic. Per mi el pensament 

predominant de la societat menorquina no va més 
enllà dels interessos materials. És un nivell evolutiu 
per mi molt superficial, i té molts de riscos perquè les 
decisions polítiques, econòmiques o culturals, que 
només parteixin d'aquesta base poden donar resultats 
crítics.

Açò ho lligaríem a la qüestió de l'educació...

L'educació ambiental té èxit com a via de transformació 
dels valors i de les conductes perquè toca el nivell 
emocional també. L'educació ambiental no ha de ser 
exclusivament racionalista, d'explicar la lògica ecològica, 
sinó que ha d'anar més enllà d'açò. Així aconseguim 
no només nivells de comprensió lògica, sinó també 
transformació de conductes negatives. Només amb la 
racionalitat, només amb un sol hemisferi cerebral, no 
aconseguim canvis profunds. Els hem d'utilitzar tots 
dos.

Sovint ens diuen que Menorca ha sabut conservar 
el seu medi natural en un molt bon estat de 
conservació. Tu com ho veus?

Un nivell de les idees tan reduccionista a allò material 
cau en conductes errònies, tramposes, de fer creure 
coses que no són. Es pot comprendre que si l'ésser 
humà ha emmalaltit de tal manera a nivell emocional, 
a nivell de comprensió dels processos naturals, no 
podem esperar altra cosa que aquest ésser humà 
produeixi també malalties al medi ambient que 
el rodeja. La meva visió actual de com està el medi 
ambient de Menorca no és gaire triomfalista. Ens volen 
fer creure coses que no són. Just que les analitzes un 
poc, veus que es contradiuen. Una educació naturalista 

Guillem Orfila, 
Premi Pere Prats 2013
A Guillem Orfila (1957) el trobam a l'inici de moltes 
experiències que lliguen societat i preservació del medi am-
bient. De molt jove va participar en la formació del GOB 
a Menorca, juntament amb Pere Prats. Va ser també dels 
promotors en la creació de l'Institut Menorquí d'Estudis, a 
través del qual es va implicar en el procés que va acabar 
amb el reconeixement de Menorca com a Reserva de la Bi-
osfera. Però sobretot va ser pioner i innovador en l'educació 
ambiental, i des de la seva feina com a mestre, i transversal-
ment en totes les entitats on era present, va anar introduint 
nous conceptes i visions que han contribuït de manera es-
sencial en la formació amb criteris ambientals de molts de 
menorquins.
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te du a mirar més allà de les aparences, dels missatges i 
eslògans, i fer evident els casos de contaminació i altres 
formes de degradació. El coneixement avança perquè 
hi ha capes cada vegada més profundes. La informació 
que deriva d'un esperit d'investigació és més rica. Però 
sembla que els governants no estiguin gaire disposats 
a fer servir aquesta informació, i estan més acostumats 
a guardar els estudis dins el calaix. No s'assimilen ni els 
seus continguts ni les seves directrius.

El programa MAB era el plantejament d'un model 
alternatiu nou, que enriquia molt la visió social i 
governamental. El que s'ha vist és que la idea ha estat 
contaminada, utilitzada interessadament, per polítics i 
grups d'interès que no estaven educats adientment per 
entendre el significat, l'esperit, ni per aplicar solucions 
noves. S'ha anat repetint massa vegades, fins i tot pel 
president actual del Consell Insular, la idea de que la 
Reserva de la Biosfera està bé sempre que no interfereixi 
l'economia de Menorca. Frase típicament lapidària i 
reduccionista que demostra que no han entès res.

Com veus el futur? Quins creus que són els 
principals problemes als que hauríem de fer front 
de manera prioritària, i de quina manera?

És un tema fonamentalment educatiu, com abordam 
aquest desgavell. El que no funcionarà és tractar els 
problemes de manera compartimentada i reduccionista. 
El que donarà resultats més profunds és fer una labor 
política, d'investigació, de conscienciació social, etc., 
que integri al màxim totes les àrees de la potencialitat 
humana. No pot ser que el sector governant funcioni 
d'una manera, el sector dels economistes d'una altra, 
els científics amb una altra metodologia, i els ciutadans 

i els mitjans de comunicació a un altre ritme. S'ha 
d'intentar lligar una mateixa manera d'abordar els 
temes que ens demanen respostes amb un mètode el 
més equilibrat possible i que tots apliquem de manera 
similar.

El programa MAB de la UNESCO diu que hi ha tres potes 
que han d'anar conjuntament. No que l'economia ha 
de dominar sobre la branca social i la branca ambiental 
o ecològica. Jo crec que s'ha d'enriquir fins i tot 
aquest esquema i incloure l'educació emocional com 
a cohesionadora de les tres branques, que quedarien 
englobades per la consciència ètica, dels valors positius.

Es comencen a madurar moltes de les possibles sortides 
d'aquesta crisi, que no és només material. Precisament 
és crisi perquè només se centra a nivells de valors 
materialistes. Hi ha models econòmics que poden fer 
funcionar la societat de manera diferent, alternatives de 
relacions polítiques, de relacions de qualitat humana, i 
de relacions entre la societat, els individus i el medi 
natural.

Han de ser idees rompedores les que ens treguin de la 
crisi. I hem d'anar més enllà de les idees i incorporar les 
emocions positives, sentiments de generositat, d'ètica 
profunda... I fugir d'altres emocions molt perilloses 
i destructives, com l'odi, l'hostilitat, l'agressivitat, 
l'aferrament als valors materials, o la ignorància més 
profunda de com funciona el món i com funcionen les 
relacions humanes. Les emocions positives són les que 
han de moure les transformacions que desitjam. 

Moltes gràcies, Guillem! ■
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Campanya creativa 
contra la carretera

Article

!

L'oposició a les rotondes de dos pisos que es volen 
posar al llarg de tota la carretera general de Menorca va 
guanyant adeptes, la qual cosa permet abordar noves 
maneres d'escenificar la protesta. Aquestes setmanes 
passades n'hem pogut veure algunes:

Teatre improvisat sobre rotondes
Amb molt d'humor, les actrius van improvisant l'escena 
a partir de les paraules que el públic ha escrit prèvia-
ment en uns papers que es van traient a l'atzar. Riure 
assegurat i moltes oportunitats per a la reflexió crítica.

Música per a la carretera
La col·laboració de diversos grups de música d'estils 

diferents i la participació de vàries persones voluntàries 
va permetre organitzar un concert nocturn a benefici 
de la campanya Save Menorca. Es van recollir prop de 
1.000 euros i varem passar una vetlada d'alta qualitat 
musical i grats records.

Videoclip de la cançó "Així No"
Una cançó que duu camí de convertir-se en un himne 
a la defensa de Menorca, lletra de Tòfol Mus, músi-
ca d'Annabel Villalonga i veu de Cris Juanico, “Així no”, 
va acompanyada d'un vídeo on apareixen persones i 
paratges. La gravació de l'escena final, on es requeria 
molta gent, va ser una pràctica molt divertida per als 
participants, que van haver de cantar i escenificar. ■

L'art, la cultura i el bon humor col·laboren amb la defensa de l'illa.
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Coneixem els mamífers rosegadors sobre tot per les ra-
tes i els ratolins, però a Menorca també trobam la rata 
sarda, que ni és exactament una rata ni tampoc és ori-
ginària de Sardenya. És de la família dels lirons, admi-
rats popularment per tenir un estat de son hivernal molt 
profund.“Sarda” prové de la paraula “cellarda”, que és 
com se la coneix a Mallorca i Catalunya.

El seu cos mida 12-14 cm. i la reconeixerem sobre tot 
per la taca en forma d’antifaç que li envolta els ulls i la 
cua amb el final pelut com si fos un pinzell.
La rata sarda sol fer gran part de la seva vida enfilada als 
arbres, on construeix nius a vegades de grans dimensi-
ons. Allà troba refugi durant el dia, és on les femelles hi 
refugien les seves cries, i també és on hi emmagatzema 
menjar per quan arriba l’hivern.

Té una alimentació sobre tot carnívora, a diferència dels 
altres rosegadors, ja que menja principalment insectes, 
caragols, cucs, i altres petits invertebrats, i en menor pro-
porció elements vegetals, com els pinyons dels pins. Per 
aconseguir aquests petits pinyons és on demostra el seu 
caràcter eminentment rosegador utilitzant els seus grans 
incisius per desfer les pinyes. El resultat, a part d’un bon 
sopar per l’animalet, és un munt de restes de les pi-
nyes al peu del pi que habita la nostra protagonista. A 
vegades,  aquesta és l’única manera de detectar la seva 
presència a la zona, perquè difícilment la veurem mai.

Poden criar fins a dues vegades a l’any, trobant cries du-
rant l’estiu i fins a principis d’hivern. En cada part pariran 
entre 5 i 7 cries que s’alimentaran de la llet de la seva 
mare durant un mes i mig. Poc temps després les joves 
ratetes hauran de deixar la protecció de la seva mare i 
continuar la seva vida adulta de manera solitària. ■

7GOB

Article

ANIMALONS
La rata sarda
(Elyomis quercinus)

!GESTIONAR AMB INFORMACIÓ I FORMACIÓ

S'està posant de moda sembrar gra per afavorir la caça 
de la perdiu. El mal és que més d'una vegada es llau-
ren zones que no són de cultiu, sinó de vegetació sil-
vestre. En la foto es veuen uns socarrells arrabassats 
per les relles, en una zona protegida pròxima a la mar. 
El socarrell en qüestió (Astragalus balearicus) és una 
planta endèmica  només de Mallorca i Menorca. Les 
autoritats competents haurien d'explicar el problema 
a les associacions de caçadors i consensuar unes nor-
mes per afavorir les perdius sense degradar els espais 
naturals i les comunitats de plantes autòctones. ■

Fotodenúncia
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RESUM GRÀFIC DEL 2013
Article

Participació a 15 fires i mercats gràcies a la col·laboració del voluntariat.

Molt bona acollida dels cursos de formació ambiental. Gràcies a totes les persones que formau part del voluntariat del GOB.

Les campanyes Així NO! i Dragatge port de Maó i La Menorca que estimam han centrat bona part de la feina i han comptat amb el suport social.

Guillem Orfila guardonat amb el premi Pere Prats de medi ambient 2013.
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RESUM GRÀFIC DEL 2013

Participació a 15 fires i mercats gràcies a la col·laboració del voluntariat. La custòdia agrària, el projecte s'està consolidant a l'illa.

Gràcies a totes les persones que formau part del voluntariat del GOB.

Les campanyes Així NO! i Dragatge port de Maó i La Menorca que estimam han centrat bona part de la feina i han comptat amb el suport social.



Des que a l'estiu del 2012 es posés en marxa el projecte 
Bon Profit. Educam Menjant, per part del Consorci 
Mestral GOB, moltes coses han passat fins a dia d'avui, 
moment en què aquest projecte conclou.

La idea és clara: fomentar el consum de productes 
ecològics i de proximitat als menjadors escolars 
de Menorca. L'efecte, múltiple: salut, educació, 
desenvolupament rural i sostenibilitat. És evident 
que el consum de productes ecològics és una aposta 
segura pel futur de la nostra salut. Igualment, el fet de 
treballar els continguts educatius que se'n deriven a les 
escoles, ens dóna la possibilitat d'educar no només en 
conceptes teòrics, sinó en valors i en hàbits saludables 
a incorporar. Els fiets aprenen a saber què és sà per al 
cos i per al planeta, a conèixer el seu entorn immediat, 
a dignificar la feina del pagès, a entendre que un 
producte no arriba al plat per art de màgia, a entendre 
la temporalitat i el llegat cultural i viu que les races 
autòctones i varietats locals són. I el més important, 
que si a l'escola es parla de sostenibilitat, hem de portar 
la teoria a la pràctica.  Als pagesos compromesos amb 
unes pràctiques agràries sostenibles,  els obre una nova 

via de rendibilitat, amb una demanda perdurable en el 
temps i un lligam entre el centre i el productor pròxim 
que va més enllà d'un acord estrictament econòmic.  

Els beneficis ambientals són evidents: disminució del 
transport absurd d'aliments (actualment els aliments 
que habitualment consumim han viatjat una mitjana 
de 5000 quilòmetres abans d'arribar al nostre plat), 
conservació dels recursos naturals derivats d'una bona 
gestió de les finques agràries (evitam la contaminació 
d'aqüífers i del sòl), i ús de races autòctones i varietats 
locals adaptades al nostre territori.

Amb aquest any i mig de projecte, s'ha treballat amb 
3 escoles pilot, una escoleta Es Fabiol-Sa Galera 
de Ciutadella, una de primària; el CEIP Sant Lluís, 
i amb el Cicle de Cuina i Gastronomia de l'IES M.A. 
Cardona. També, gràcies a l'empenta d'un dels agents 
clau d'aquest projecte, les cuineres dels menjadors 
escolars, 4 centres més han portat a terme l'experiència 
d'introduir productes ecològics en els seus menús 
escolars.

Les accions de sensibilització a alumnat, amb les visites 
al llocs que subministren producte al menjador, fires 
agroecològiques amb contingut didàctic, tallers en 
família per als més petits, etc. Igualment la formació 
al professorat, a les cuineres i als alumnes del cicle 
formatiu, l'acompanyament en el procés d'introducció 
de producte als equips de cuina dels diferents centres, 
l'edició de material educatiu i d'una exposició a 
disposició dels centres escolars, etc. Tot aquest seguit 
d'accions, han estat possibles gràcies a l'esforç i 
compromís de tots els agents implicats en aquest 
projecte (docents, escolars, famílies, pagesos, cuineres), 
i finalment podem dir que la cosa camina sola, que 
menjar productes ecològics als menjadors escolars és 
ja una realitat en alguns centres i que esperam, que 
passa a passa, tots podem seguir continuant educant 
menjant. Bon Profit! ■

"Bon profit" ens deixa 
amb un bon sabor 
de boca

10

Educació Ambiental
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El GOB informa

La gestió de l'aigua en la 
custòdia agrària

La situació de les reserves d'aigua dolça de Menorca 
és molt preocupant i es fa necessària la seva anàlisi, 
però també la posada en marxa d'actuacions que 
ajudin a un canvi de dinàmiques. L'aqüífer de 
Migjorn, la major reserva d'aigua de l'illa, està patint 
una forta disminució del seu nivell piezomètric, molt 
difícil de revertir, que provoca la intrusió marina i, 
per tant, la salinització de l'aigua. Un altre problema 
és la presència de nitrats, que a molts llocs ja supera 
el màxim permès per les normatives sanitàries.  

Des de ja fa uns anys, el GOB Menorca ha fet de la 
custòdia agrària una línia estratègica de l'entitat, la qual 
pretén compatibilitzar la viabilitat de l'activitat agrària 
amb la conservació dels valors naturals i el bon ús dels 
recursos existents, a través dels acords de custòdia.

En el marc d'aquest programa,  s'han realitzat tot 
un seguit d'actuacions a les finques amb acord 
de custòdia que milloren la gestió de l'aigua 
d'aquests llocs. A més d'aquestes intervencions, 
també es treballa per a fomentar una determinada 
gestió agrària que afavoreix la situació del recurs.

La recuperació d'estructures en desús, com aljubs 
o cisternes, utilitzades per emmagatzemar aigua de 
pluja que recull una zona impermeable de captació, ha 
permès a moltes finques, recuperar un punt d'aigua per 
abeurar al bestiar. Conservant l'estructura tradicional, 

s'introdueix el paper de l'energia solar, instal·lant una 
placa que, amb l'ajuda d'una bomba, poa l'aigua de 
manera automàtica. Es tracta d'una gran ajuda per als 
pagesos, pel que fa a l'estalvi de temps dedicat, però 
també, una millora ambiental, ja que s'habiliten unes 
rampes a les piques per evitar que s'ofeguin els ocells.

Una altra actuació que s'està realitzant a algunes finques 
amb acord de custòdia, és la construcció de filtres verds, 
per a depurar les aigües grises de les cases per a tornar-
les a aprofitar. Es tracta d'un sistema senzill, on l'aigua 
passa per un recorregut, a través del qual, les plantes del 
filtre absorbeixen els contaminants i permeten tornar-la 
a utilitzar per a regar el jardí o per a tasques de neteja.

Determinades pràctiques agràries també afavoreixen 
un millor ús de l'aigua, per exemple, desenvolupar 
una ramaderia extensiva i amb una càrrega 
ramadera adequada, evita grans concentracions 
de purins i possibles infiltracions a l'aqüífer, 
o cultivar varietats locals d'horta que, sovint, 
necessiten menys aportació d'aigua que altres.

El passat mes d'octubre del 2013, en el marc de la 
UIMIR, el GOB va realitzar el curs “Millores en la 
gestió de l'aigua en la custòdia agrària”, el qual va 
tenir una gran acceptació, amb participants vinguts de 
Catalunya, Castella i Lleó i de l'illa, que van conèixer el 
programa de custòdia agrària i aquestes actuacions.■
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Maybe, com una cubana arriba a fer de voluntària a 
una entitat ecologista com el GOB? 

Cada ciudadano tiene la responsabilidad de actuar de 
acuerdo a las exigencias propias de la época en que vive 
y se desarrolla, mostrando sentido de pertenencia res-
pecto a su entorno y accionando sobre él en la manera 
más adecuada, esto incluye, la mejora y conservación del 
entorno medioambiental, donde cada persona debería 
poner a disposición  de la sociedad sus capacidades y 
competencias. La conservación de especies de flora y fau-
na autóctonas amenazadas, la preservación del territorio, 
el uso razonable de recursos naturales, todo esto basado 
en conceptos de sostenibilidad ecológica y social mere-
cen una especial atención, la sensibilización y educación 
a la población debe constituirse en labor continuada, y 
comenzar a partir de nosotros mismos, como pilares im-
pulsores.

Fa poc que participes com a voluntària al centre. Què 
és el que t'agrada més d'allà?

Para los que se sienten ecologistas de corazón y la idea 
de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad de 
nuestra isla, les resulte atractiva e imprescindible,  vivir las 
experiencias que nos ofrece el centro de recuperación, 
más allá de las labores cotidianas que emprendemos 
los voluntarios, de higienización y mantenimiento de las 
instalaciones, asistencia, manejo y alimentación a ejem-
plares de especies silvestres accidentadas o en peligro, 
que encuentran un refugio seguro para su rehabilitación 
y posterior liberación a su entorno natural, nos ofrece un 
espacio para ganar en conocimiento respecto a las ca-
racterísticas de estas. Formar parte de acciones concre-
tas, medidas de gestión, ejecución de planes de recupe-
ración en función a problemáticas ambientales, sociales 
y económicas, en sintonía con los intereses sociales  e 
institucionales implicados, es gratificante, los voluntarios 
debemos interiorizar que nuestro aporte es capaz de, con 
pequeñas acciones aunadas, tener impacto de relevancia 
tanto en la preservación de nuestra ecología, como en 
suscitar el interés, la preocupación y la participación activa 
en estos temas de nuestra comunidad local.

Entrevista

EL VOLUNTARIAT  
MAyBE FERRO

Na Maybe Ferro és una voluntària cubana de 34 anys d'edat. És veterinària 
de formació i ha estat treballant durant 9 anys amb macacos en un centre 
d'investigació de l'Havana. Fa uns mesos que va arribar a Menorca, i tot 
d'una es va interessar per fer de voluntària al GOB. 

Què els diries a les persones nouvingudes per ani-
mar-les a fer de voluntàries?

Es un  privilegio formar parte del colectivo del GOB, con-
siderando su papel mediador y armonizador respecto a 
diferentes políticas del gobierno, que lógicamente impul-
san el desarrollo económico de la isla,  promoviendo cri-
terios de sostenibilidad. También por su rol en la consoli-
dación de valores ambientales en la población, tanto de 
menorquines como de los extranjeros que hemos hecho 
de esta isla nuestro hogar y que defendemos el derecho 
a conocer y opinar sobre las decisiones que se tomen 
respecto a estas temáticas tan polémicas, no simplemen-
te cosificarnos, sino ser consientes y consecuentes con 
los efectos ambientales y territoriales por actuaciones de 
las que somos participes y que nos afectan e interesan a 
todos.

També has estat col·laborant sortint amb la paradeta 
del GOB. Quina va ser la teva experiència?

La venta en el stand del GOB constituyó una experiencia 
enriquecedora, no solo como espacio de socialización, 
sino, por la contribución a la promoción de productos de 
una alta calidad, ofertados por fincas que mantienen una 
gestión agraria responsable, lo que se traduce en bene-
ficios medioambientales y para la salud de los consumi-
dores, además de la venta de otros artículos que tanto 
agradecen las familias de la isla.

Moltes gràcies, Maybe! ■
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El GOB ha fet
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2013 a l'hospital d'animals

L'any 2013 ha estat mogut pel Centre de Recuperació de 
Fauna Silvestre. Aquest hospital d'animals és l'únic que 
hi ha a Menorca. La majoria d'animals que ingressen 
és degut a accidents provocats per les activitats 
humanes: carreteres, xarxes elèctriques, destrucció de 
nius, urbanització d'espais,  atacs d'animals domèstics, 
dispars, enverinaments... Per tant intentem mitigar 
l'impacte negatiu de la nostra espècie sobre la fauna.

Durant 2013 el Centre de Recuperació ha funcionat 
amb un finançament inferior al mínim necessari. L'acord 
amb Jaume Pons, veterinari contractat pel COFIB, i la 
contribució dels ajuntaments de Maó i Es Mercadal 
són les úniques ajudes públiques rebudes, i tan sols 
arriben a la meitat d'aquest finançament, estimat en 
30.000€ anuals. La resta l'hem intentat obtenir per 
altres vies, com la campanya d'apadrinaments. Unes 
150 persones han apadrinat una part del centre, 
contribuint així a que pogués fer la seva feina. Així i 
tot hem fet curt, i és important que durant 2014 
les persones que apadrinin siguin bastants més.

Una altra novetat de 2013 ha estat que l'hospital 
d'animals s'ha obert al públic entre juliol i 
setembre, aprofitant que és una de les pedreres 

de s'Hostal, que Líthica ens cedeix. Un milenar de 
persones va aprofitar l'ocasió, que esperem repetir 
enguany. Ha estat una bona experiència que ens 
ha permès poder mostrar a la gent la nostra feina.

La feina feta durant 2013 és perfectament comparable 
a la d'anys anteriors, tot i l'escassetat de recursos. La 
quantitat d'animals recollits i recuperats està dins la 
mitjana dels millors anys. Han passat pel centre 263 
animals amb necessitat d'assistència, dels quals un 
49% s'han recuperat i tornat a alliberar. És un bon 
resultat. A més s'han recollit 510 tortugues de terra 
de gent que les tenia en captivitat, de les que 300 
s'han enviat a projectes recuperació d'aquesta espècie 
a Catalunya, on està en perill. També s'han recollit 
27 exemplars d'espècies exòtiques, la majoria amb 
comportament d'invasores, com les tortugues de Florida.

Poc a poc es va consolidant un grup de persones 
voluntàries que fan una gran feina de manteniment 
de les instal·lacions, i d'atenció als animals. Sense elles 
seria totalment inviable l'hospital d'animals. Ja que 
s'ha de dir ben clar que és un projecte que necessita 
ajuda, sigui de voluntaris, sigui d'empreses que vulguin 
estalonar aquesta tasca o de persones que apadrinin. 
Trobareu més informació de com podeu ajudar al web 
gobmenorca.com, o podeu telefonar-nos. Tota ajuda 
serà ben rebuda. La fauna de Menorca s'ho mereix.■
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Noticiari breu
Notícies

FESTA DEL GOB 
MENORCA

Diumenge dia 25 de maig celebrarem 
la Festa del GOB. Estan previstes diverses 

activitats i espais de debats. La trobada serà a 
partir de les 11 h i està previst que finalitzi a mitjan 

capvespre. El lloc encara està per concretar.

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

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

S'ha previst un preu-donatiu de 3€ per persona, 
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 971350762, o a

 info@gobmenorca.com indicant el nom i 
un telèfon de contacte.

Apuntau-vos-hi ja!

CONVOCATÒRIA 
ASSEMBLEA 

INSULAR
Dissabte dia 31 de maig, a partir 

de les 19:30 h, en segona
 convocatòria, a la Sala d'Actes del 
Molí del Rei, al Camí des Castell 
núm. 53 de Maó, està prevista 

l'Assemblea General Ordinària amb 
els següent punts a l'ordre del dia: 

aprovació de l'acta anterior i 
aprovació dels comptes 

de2013, si s'escau.

ES VIVER DE 
PLANTES DE MENORCA

Es Viver segueix ampliant la 
seva oferta de plantes de Menorca. 

Enguany incorporarà ramells 
tradicionals de patis i porxades, a més 

de plantes silvestres, aromàtiques, 
culinàries i horta. A través del facebook 

s'aniran comunicant les novetats. 
Es Viver obre al públic els divendres i 

dissabte dematí de 10 a 13:30 h, i 
també és present al mercat 

de Ferreries dels 
dissabtes.DIFON EL 

SOCARRELL 
ENTRE ELS 

TEUS AMICS. 
REENVIA'L!

QUOTES 2014
Com cada any, passarem a 

cobrament les quotes anuals de socis 
a principis de març. Enguany s'han apujat 
molt poc, un 0,3%, d'acord amb l'IPC de

desembre. Els nous imports mínims 
queden de la següent manera:

Menors de 16 anys: 17,42€
De 16 a 25 anys: 26,12€
De 26 a 64 anys: 58,78€

De 65 anys en amunt: 43,54€

Per favor, avisa'ns abans si vols canviar la 
domiciliació. Pots fer-ho telefonant al
 971 35 07 62 o enviant un correu a 

info@gobmenorca.com. 

Moltes gràcies!
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Per apuntar a l’agenda
■	 Dissabte 22 de febrer els Amics i Amigues del Parc 

Rubió i Tudurí, amb  la col·laboració de l’ajunta-
ment de Maó i Es Viver, han organitzat un taller so-
bre planters d’horta. Començarà a les 10.30 i s’aca-
barà a les 13h. No és necessària inscripció prèvia.

■	 Durant el mes de març es desenvoluparà el curset 
“Gestió ecològica de l’hort familiar”. Es tracta de 
tallers pràctics on s’explicaran les feines bàsiques per 
posar en marxa i mantenir un hort familiar de manera 
respectuosa amb el medi ambient. Des del disseny del 
propi hort, al maneig de la terra, passant pels planters, 
les associacions de cultius o els tractaments preventius 
de malalties. El curs està previst en 4 sessions. La part 
teòrica serà els divendres 7 i 14 de 18 a 20 h al Molí 
del Rei (Maó), mentre que la part pràctica es durà a 
terme els dissabtes 8 i 15 de març matí, de 9.30 a 
13.30h as Viver i a s'hort de Sa Creueta, on s'apren-
dran aquestes tècniques i com realitzar-les. Les sessi-
ons formatives estan adreçades a totes les persones 
interessades en conèixer les bones pràctiques ambien-
tals a aplicar en un hort familiar. Cal inscripció prèvia. 
El preu del curset és de 30,00 € (socis) i de 50,00 € 
(no socis). Les places són limitades. Per a més infor-
mació, podeu escriure a aescano@gobmenorca.com

■	 També el mes de març començarà el curs “Botàni-
ca: les plantes de Menorca”, que s’allargarà fins el 
mes d’abril. Un curs d'introducció a les plantes de 
Menorca que té una durada de 22 hores. Les dates 
són les següents: 21, 22, 28 i 29 de març, i 4,5,11 
i 12 d'abril. Es combinen les sessions teòriques 
amb les excursions. Una bona oportunitat, doncs, 
per conèixer la diversitat de plantes i paisatges de 
Menorca. Les places són limitades i, per tant, és ne-
cessari apuntar-se. Podeu fer-ho al 971 35 07 62 o 

 enviant un correu electrònic a aescano@gobmenorca.

■	 Diumenge 11 de maig farem una excursió per anar 
a veure plantes. Serà el matí de 9 a 13.30h., a un lloc 
encara per determinar.

I no oblideu que…

■		 L’Agrobotiga, al Molí del Rei (Maó), està en funciona-
ment 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 diven-

dres i dissabtes de 10 a 13.30h. Podeu comprar-hi plan-
tes 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.

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

El trimestre anterior...
RENOVACIÓ DE LA jUNTA DEL GOB MENORCA
A l'assemblea del mes de desembre es van renovar els 
càrrecs de la junta directiva del GOB Menorca, i es va ele-
gir a Jaume Obrador com a president.
La nova junta directiva ha quedat composada per 26 per-
sones: Jaume Obrador (president insular), Conxa Juanola, 
Pau Albinyana, Xavi Camps, Joan Caules, Carlos Coll, Iñaki 
Cucarella, Bosco Febrer, Joan Florit, Josep Foguet, Eduard 
Furró, Maria Aura Giraldo, Lluís Llorca, Maria Àngels Llach, 
Mar Lluch, Lluís Mangado, Jaume Mascaró, Dafne Olivar, 
Rafel Oliver, Pepa Orfila, Begonya Piqué, Laura Piris, Jacint 
Prieto, Magda Seoane, Aina Tejero i Louise Watson. És una 
junta molt diversa, que combina experiència i joventut, 
i que està il·lusionada en poder fer una bona feina per 
Menorca. Conxa Juanola segueix portant la presidència 
Interinsular. ■

Calendari

■ 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 agrà-
ria responsable, avalada pel segell d'Agricultura Ecològi-
ca, pel Contracte Agrari Reserva de la Biosfera o per un 
acord de custòdia del territori. L’Agromaó està en funci-
onament 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!



Quotes mínimes: menors de 16 anys: 17,42  / de 16 a 25 anys: 26,12  / de 26 a 64 anys: 58,78  / a partir de 65 anys: 43,54  

Fo
to

: G
re

go
ri 

C
on

ill 
- E

C
O

TO
N

S 
SC

P

Compte IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / 


