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Una vegada més us presentem la nostra revista Socarrell amb la pretensió de
posar-nos en contacte amb tots vosaltres per explicar-vos el que fem i el que
deixem de fer. Aquesta vegada ho fem amb un to més optimista i esperançador amb motiu, com podeu suposar, dels resultats de les eleccions locals i
autonòmiques del 24 de maig d’enguany. Preveiem, almanco, més possibilitat
de diàleg a tots els nivells: als ajuntaments, com a administració més propera
al ciutadà; al Consell Insular de Menorca, com a gestor dels assumptes que
afecten tota l’illa, i al Govern Balear com a executiu dels mandats del Parlament, autor de les lleis que afecten totes les Balears, i que darrerament han
resultat nefastes per a la nostra illa (llei del sòl, llei agrària, llei turística...).
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Sabem que la predisposició al diàleg hi és, i nosaltres hem d’estar disposats a
afrontar aquest repte que en els darrers anys desgraciadament no hem pogut
desenvolupar en molts casos. Pot ser una legislatura polida i engrescadora en
què molts dels projectes que tenim damunt la taula, i que estan ara en estat
d’hibernació, vegin la llum. Projectes com el Centre de Recuperació de Fauna
Silvestre (CRFS), únic a Menorca, poden rebre una empenta decisiva per a la
seva consolidació.
Però no ens pensem que tot ens ha de venir de l’Administració. Pens que és
el moment de donar una empenta al voluntariat que ens ajuda, i sobretot a
aquelles persones que encara no han fet el pas i no s’han decidit a donar-nos
un cop de mà. Els nombres del GOB surten a empentes i rodolins, i en bona
part és gràcies als més de 1.300 socis que col·laboren amb la seva quota.
Diversos projectes de caire ambiental, com poden ser el potenciar energies
alternatives i/o multiplicar els filtres verds com a solució immediata als greus
problemes de contaminació dels nostres aqüífers, estan pendents de ser
valorats com cal.
Per descomptat que l’educació ambiental, en estreta sintonia amb el món
educatiu, és per a nosaltres molt important i ara per ara forma part també de
les prioritats a treballar. Els infants i els joves són el futur, i invertir en la seva
formació és bàsic per assegurar que el nostre petit planeta, Menorca, segueixi
apostant per l’equilibri ecològic, per un planeta viu i sostenible per a tothom.
He dit al començament que s’inicia una etapa esperançadora i ho és perquè
veiem possibilitats reals que Menorca reneixi de bell nou amb un equilibri
ecològic amb el qual tots somiam. Fins i tot el Papa Francesc, en la darrera encíclica, aposta per una conservació activa del nostre planeta. Ens hem de posar
les piles i treballar seriosament, i per a açò comptem amb la vostra ajuda, amb
la vostra crítica i sobretot amb els vostres suggeriments. ■
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GOB Menorca: Les xifres de 2014
1.294 socis, 361 voluntaris, 25 membres de junta, 9 grups de
treball, 425.000 euros de pressupost, 10 treballadors, 25 jornades
de voluntariat, 2.103 hectàrees en custòdia a Menorca a través de
27 acords, 1.050 animals atesos al Centre de Recuperació,
39% d'animals alliberats, 67 persones apadrinen el Centre de
Recuperació, 52 escrits d'al·legacions i denúncies, 4.138 signatures
recollides per a campanyes de defensa del territori, 2.650 alumnes en
activitats d'educació ambiental, 380 assistents a cursos de formació,
jornades i seminaris, 373 participants en excursions públiques,
12.100 plantes produïdes per per a jardineria i horta ecològica,
201 notes de premsa enviades, 3.378 visites a instal·lacions del
GOB, 96.666 visites a la pàgina web, 3.892 m’agrada a Facebook,
2.683 seguidors de Twitter, 22 associacions i xarxes de les quals es
forma part, 11 òrgans consultius i assessors on participa el GOB.

Posa't
ses plaques!

971 35 07 62
info@gobmenorca.com
www.gobmenorca.com

APROFITA EL SOL
Ara és molt fàcil
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Resum de 2014, un any intens
15 de gener

Música per a la carretera a l’Akelarre Up del
port de Maó, dins la campanya per demanar
una revisió de la reforma de la carretera general.

19 de gener

Gravació pública d’un vídeoclip musical de la
cançó Així No!, a la plaça de la Conquesta de
Maó.

Participam a la Fira de Medi Ambient de
Maó.

30 de juny

Presentació d’al·legacions a la Norma
Territorial Transitòria

1 de juliol

Xerrada i debat sobre el dragatge del port de
Maó.

Obertura de la nova botiga del GOB al
Claustre del Carme de Maó, tots els matins
de 9.30 a 13.30, de dilluns a dissabtes,
gràcies al voluntariat.

1 de febrer

29 de juliol

23 de gener

Comença la setena edició del Seminari
d’Agricultura i Medi Ambient amb la participació
de 78 persones.

16 de febrer

Excursió en protesta per les prospeccions
sísmiques, de Binimel·là fins a Cavalleria, amb
150 participants. Es va aprofitar per construir
amb persones la frase Menorca diu no.

18 de febrer

Presentació pública a Barcelona del manifest
“Per la coherència paisatgística”, per donar a
conèixer la problemàtica de la reforma de la
carretera.

11 de març

Presentació conjunta a nivell balear d’una
demanda a Europa contra el Pla Hidrològic de
Balears, que incompleix la normativa.

27 de març

Diàlegs al Molí del Rei, amb debat sobre la
Norma Territorial Transitòria.

29 de març

Participació en la concentració a la plaça del
Carme contra les macrorotondes.

11 d’abril

Trobada al Toro amb el voluntariat del Centre
de Recuperació amb l’alliberament de vint
mussols criats per l’equip.

18 d’agost

Presentació del llibre de poemes Les
muntanyes són la teva ment, de Gary Snyder,
amb José Luis Regojo, l’actriu Àngels
Gonyalons i Concha Catalán, organitzat per
Amnistia Internacional de Menorca amb la
col·laboració del GOB Menorca.

12 de setembre

Participam en la desena fira de productes
agraris ecològics de Menorca, a la plaça des
Pins de Ciutadella.

26 de setembre

Posada en marxa de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) en defensa del territori a nivell
interinsular.

26 de setembre

Posada en marxa de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) en defensa del territori a nivell
interinsular.

27 de setembre

Presentació del Vídeo clip Així No! i conferència
sobre l’economia del bé comú, as Mercadal.

Celebració de la tercera edició de la Jornada
de Dones Pageses a la finca de La Concepció,
amb 28 participants.

13 d’abril

29 d’octubre

Espectacle de las “Chachas sense fronteres”
al mercat de l’AgroMaó.

17 de maig

Participació de la fira d’entitats Sortim al carrer,
a la plaça des Born de Ciutadella.

20 de maig

Acte públic de la plataforma de ciutadans, al
Club Marítim de Maó, per tractar el tema del
projecte de rotondes.

25 de maig

Trobada anual de finques amb acord de
custòdia i voluntariat.

22 de novembre

Acte d’entrega del Premi Pere Prats de medi
ambient a Begoña Oquiñena.

28 de novembre

Festa per la carretera al Claustre del Carme
de Maó, amb la participació de més de 1.000
persones.

Celebració de la Festa anual del GOB a
Biniparratx, amb la participació de més d’un
centenar de persones.

5-8 de desembre

29 de maig

19 de desembre

Primera sessió del Cicle de Tallers de
Participació Ciutadana, Com fer-ho? amb la
participació de 80 persones.
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6 - 7 de juny

Participam a la Fira de Nadal de Maó amb
una paradeta a la plaça Colon.
Difusió del vídeo El dragatge del port de
Maó, un èxit de la ciutadania. Un resum de
tota la campanya i dels resultats obtinguts.

Article

Els comptes de 2014
El pressupost executat del GOB Menorca durant 2014 va ser de 425.340 €.
L'origen i la destinació del finançament es pot veure als gràfics.
El GOB és una associació sense ànim de lucre i els seus comptes són auditats anualment.

1,1%

origen dels ingressos

15,7%

Quotes i donatius

0,6%

Patrocini privat de projectes
Venda de productes

16,2%

47,9%

Serveis realiTzats
Patrocini públic de projectes
Altres

18,5%
10,0%
2,0%

DESTINACIÓ DE LA DESPESA

4,1%
7,8%

ATENCIÓ CIUTADANA I SOCIS

9,1%

PRODUCTES I PUNTS DE VENDA
POLÍTICA AMBIENTAL

5,5%

EDUCACIÓ AMBIENTAL
CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SILVESTRE

39,3%

7,5%

ES VIVER
CUSTÒDIA AGRÀRIA
ALTRES PROJECTES

14,7%

ESTRUCTURA
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Diferents camins per a
la viabilitat en l'àmbit rural

Si pretenem que el turisme ajudi a la conservació,
ens hem de demanar què pot fer la conservació per
al turisme. Canviar la perspectiva amb què mirem la
recerca de la viabilitat és la recomanació que va fer
Adam Dutton (Royal Society for Protection of the Birds
(RSPB), a l'inici del curs que es va fer al maig d’enguany
gsobre estratègies i oportunitats per a la viabilitat rural,
en el marc de la UIMIR.
Conèixer i valorar els recursos naturals i culturals que
conformen la nostra illa és fonamental per configurar
un model turístic i de societat sostenible en les tres
vessants: l'econòmica, la social i l'ambiental. Enfortir
l'economia local en tots els sectors és la clau per cercar
aquest equilibri.
Menorca ofereix acollida a moltes espècies d'ocells
migrants, que troben recer i tranquil·litat per a recuperar
forces, i a d’altres que troben espais adequats per
nidificar a l'illa i viure-hi tot l'any. Açò constitueix el
principal valor per al turisme ornitològic, que viatja
cercant aquests espectacles visuals. L'ordenació de
rutes per a l'observació d'ocells o l'aprofitament de
punts estratègics per oferir serveis ajuden a millorar
l'oferta.
El Camí de Cavalls és un dels recursos que ofereix
Menorca pel que fa al turisme de senderisme, un
sector que encara té camí per recórrer i millorar. L'àmbit
rural amaga molts elements que, ja sigui per desús o
abandó, s'han anat degradant i en alguns casos gairebé
han desaparegut. La recuperació d'aquests elements,
com poden ser els camins antics, aljubs, sitges, podria
6

anar lligada a la creació de nous llocs de feina. A
Mallorca s'ha treballat en la recuperació de la feina de
marger, que ha creat escola i posteriors llocs de feina en
el sector. Una altra assignatura pendent és l'habilitació
d'espais on pernoctar, ja siguin cases de llocs, refugis o
albergs, que puguin respondre a la demanda que hi ha.
Una activitat agrària viable i respectuosa amb els
valors naturals de l'illa és clau per al manteniment
del paisatge de l'illa. La viabilitat del sector passa per
disminuir costos, cercar una major eficiència energètica
i tancar cicles dins el propi lloc, aprofitar tots els recursos
que es generen de la pròpia activitat i, per suposat,
apostar per una diversificació de la gestió i diferenciació
que doni valor afegit als productes resultants. No és
una utopia. Hi ha exemples que es poden visitar, com
es va fer en aquest curs.
Quan es parla d'espais d'alt valor natural és necessària
una bona ordenació de les activitats complementàries
que es volen oferir, com ara visites guiades, rutes a peu,
en bici o a cavall, o activitats lligades a la mar. Donar a
conèixer la fragilitat d'aquests indrets, informar de les
amenaces que pateixen i de les tasques de conservació
que s'estan fent apropa l'espai als visitants i n’afavoreix
el respecte.
Per enfocar millor l'estratègia a seguir, cal fer un
seguiment i una valoració econòmica de les visites
lligades a aquests espais i conèixer els perfils dels
visitants i les seves preferències, sense perdre de
vista la compatibilitat amb la conservació. ■

ANIMALONS

Article

El Menjamosques
(Muscicapa striata)
acrobàcies i girs que recorden el vol dels colibrís americans; en el moment en què aconsegueix caçar l'insecte
amb el bec, escoltarem un “clec” característic.
Fa el niu en arbres o zones arredossades d'edificis i cria
de tres a cinc pollets en un període molt curt de temps,
ja que entre la posta dels ous i els primers vols dels
polls hauran passat tan sols al voltant de trenta dies.
Els dos progenitors s'encarreguen per igual de covar el
ous i alimentar els fills; quan els joves facin les primeres pràctiques de vol, els defensaran d'una forma molt
sonora de qualsevol amenaça. Cada estiu criaran dues
vegades si les condicions són les adequades i els insectes són prou abundants.
Cada estiu torna a Menorca per a reproduir-se el menjamosques. Es tracta d'un petit ocell que no crida gaire
l'atenció pel seu color, bàsicament gris, però sí pels seus
costums. El podrem veure sobretot en pinars i alzinars,
encara que siguin zones molt humanitzades, com les
urbanitzacions o els parcs, on el seu vol ràpid i nerviós ens cridarà l'atenció. Com el seu nom indica menja
sobretot mosques i mosquits, els quals caça amb una
agilitat i precisió sorprenents. Observa pacientment el
cel des d'una branca i, quan veu passar algun insecte volador interessant, s'hi llença per capturar-lo fent

Després de tota aquesta activitat frenètica de l'estiu
arribarà el moment de partir de la nostra illa, i ho fan
relativament prest comparat amb altres ocells migradors, ja que a finals d'agost començaran a travessar el
Mediterrani per a arribar a l'Àfrica tropical on passaran
l'hivern.
El menjamosques és un gran controlador natural de les
plagues d'insectes i, com a gran consumidor que n'és,
l'afecta greument la utilització de pesticides. ■

Fotodenúncia
Gestionar en el fons

La costa de Menorca rep molta
pressió durant l'estiu. La falta de
gestió del nombre d'embarcacions,
els seus abocaments i com fondegen creen impactes negatius per a
la conservació ambiental i del producte turístic. Calascoves, una cala
tancada, és un exemple clar de
pèrdua de qualitat per l'augment
de la terbolesa de l'aigua, les taques de residus, el fondeig sobre
sobre la posidònia, etc. ■

GOB
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Propostes per a l'aigua

La legislatura que comença en l’àmbit municipal, insular i autonòmic hauria de s
molt de temps que es demanen canvis, però també perquè les formacions qu
en aquest aspecte i, sobretot, perquè les necessitats d
Amb l'aigua es poden fer coses a nivell d'ajuntaments, de Co

Revisar les tarifes
Actualment cada municipi té les seves tarifes i es cobra
per trams de consum, d’acord amb el consum per habitatge. Però aquest sistema no té en compte el nombre
de persones que viuen a cada casa, de manera que si
hi viu una sola persona difícilment arribarà mai al tercer tram, mentre que una família nombrosa difícilment
baixarà d'aquest tram. O sigui, que l'actual política de
preus no incentiva un consum responsable per persona.
La proposta és creuar el padró d'habitants amb el
rebut de l'aigua i establir un preu molt econòmic per a
l'aigua bàsica de cada persona, mentre que la que superi aquesta quantitat tengui un preu significativament
més elevat. D'aquesta manera, el cost de l'aigua bàsica seguirà sent un dret assequible a tothom, però es
generaran incentius per arranjar les fuites, reconduir
jardins de gran consum o, si més no, recuperar cisternes
de pluvials.

taminades d'elements que les depuradores no poden
absorbir. La conseqüència és que l'efluent que les depuradores aboquen després al medi natural (al mar o a un
torrent) contenen substàncies altament perilloses. Els
ajuntaments són responsables d'evitar aquest problema
i fer complir les ordenances que regulen les concentracions que es poden deixar anar al clavegueram.

Abordar la manca de
clavegueram
El problema dels nitrats als aqüífers prové de diverses
fonts, però una de les ben identificades són les cases
que funcionen amb pou moure filtrador. Com que fer
arribar la infraestructura de clavegueram a segons quins
llocs és molt car, existeix l'alternativa dels filtres verds,
descentralitzats, molt més econòmics i que funcionen
de manera natural. La responsabilitat és dels ajuntaments, sense perjudici de poder rebre ajudes insulars
o autonòmiques.

Controlar l'aigua industrial Recuperar cisternes
Ja s'han constatat a Menorca diversos episodis d'indús- En les obres de nova construcció o de rehabilitació intries que aboquen al clavegueram unes aigües molt con- tegral, hauria de ser obligatori incorporar una cisterna
8

a, l'energia i els residus

significar una passa endavant en la política de l'aigua. Hauria de ser així perquè fa
ue han guanyat les recents eleccions mostraven un compromís molt més gran
dels nostres aqüífers són de cada vegada més urgents.
onsell Insular i de Govern Balear. Vegem-ne alguns exemples:

Revisar el Pla Hidrològic
La Unió Europea va aprovar una Directiva sobre l'aigua
l'any 2000, o sigui, fa 15 anys. Aquesta directiva ja
advertia de la necessitat de canviar l'enfocament en les
polítiques d'aigua, perquè no es pot pretendre satisfer
totes les demandes de consum si la conseqüència és
que els aqüífers i els rius es van degradant a un ritme
no recuperable.
Un dels elements clau són els plans hidrològics, és a dir,
la planificació sobre la gestió de l'aigua que s'ha de fer
en cada demarcació. Segons la directiva, havien d'estar
revisats i definitivament aprovats a finals de 2009. A Balears es va aprovar un text --amb moltes contradiccions
amb la nova norma europea— l’any 2011. Quan va arribar al nou Govern el conseller Gabriel Company va tirar
enrere la seva tramitació i va fer modificacions que van
de pluvials. Via planejament general o amb rebaixes augmentar encara més les contradiccions amb l'esperit
a les llicències, aquesta és una molt bona opció per europeu.
disminuir extraccions de l'aqüífer i per beneficiar-se de
El mes de juliol de 2015 acaba d'arribar una advertènla manca de calç de l'aigua de pluja, que permet consercia europea perquè el Pla de Balears té, com ja se savar molt millor els electrodomèstics.
bia, molts incompliments. Si no es revisa amb urgència,
hi ha l’advertència de frenar els ajuts europeus agraris, ambientals i d'altres tipus. Durant tots aquests anys
hem perdut el temps... i l'aigua. ■

Coordinació insular

La competència en recursos hídrics és del Govern
Balear, però l'experiència demostra que sempre s'atenen
situacions més urgents a Mallorca i a Eivissa. Si Menorca
no vol perdre de manera irreversible els seus aqüífers,
cal construir una mateixa veu en nom de l'illa. Un consorci dedicat a l'aigua podria coordinar polítiques i
aconseguir economia d'escala.

Vigilar els grans regadius
Uns dels majors consumidors d'aigua són les finques
que reguen farratges tot l'estiu i a ple sol. Hi ha casos
molt escandalosos. Algunes d'aquestes finques no disposen de comptadors ni tampoc es vigila el consum
màxim que tenen assignat. L'aigua és un bé públic i així
ho diu la Llei, que estableix que s'han de tenir comptadors i passar comptes dels volums extrets. Aquí hi
poden intervenir tant el Departament d’Agricultura del
Consell Insular com la Direcció General de Recursos
Hídrics del Govern Balear.

ES VIVER
de plantes de Menorca
Obert: divendres i dissabtes de 10 a 13:30 h.

Carretera de l'aeroport (davant mestral)
650 350 172 / 971 35 07 62
esviver@gobmenorca.com / www.gobmenorca.com

GOB
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Petit ecologista

Ser mare i pare
adoptiu d'un poll orfe

Polls de mussol

El refranyer popular ja ho diu: A l'estiu tota cuca viu,
i l'ocell ja vola del niu.
Qui no s'ha trobat mai un pollet de pardal, vinjola o
fins i tot mussol que ha caigut del niu dins del poble?
I és que aquests animals conviuen amb nosaltres des
de gairebé sempre, i tenen també el seu espai de cria
en edificis abandonats, forats de les antigues bastides,
arbres urbans, etc.

Alimentat un pollet de pardal

És evident el perill que aquestes cries pateixen, ja que
fàcilment les pot atropellar un cotxe, mossegar un ca o
fins i tot que algú les trepitgi. Hi ha moltes persones que
compassivament les recullen i les fan arribar al Centre,
on comença una xarxa d'altruisme força interessant.
Ja són desenes els voluntaris i voluntàries que any rere
any, sempre tutelats pel Centre, s'ofereixen per criar
aquests animals fins a poder ser alliberats altre cop al
10

seu medi natural, i funcionen, així, com a “pares adoptius
temporals”. Han estat formades per a aquest fi i sota
l'assessorament del Centre i intenten fer la seva tasca de
nous progenitors de la manera més acurada possible.
No és tan fàcil criar un poll d'ocell silvestre orfe, ja que
es requereixen altes dosis de paciència, perseverança,
amor pels animals i ganes d'aprendre. Tot i l'esforç,
la recompensa de veure retornar a la natura aquell
ocell que era tan dependent al principi paga la pena.

Polls de puput

És important recalcar que, si trobeu un poll orfe, us
poseu en contacte de seguida amb el Centre de
Recuperació. Algunes espècies estan protegides i no es
poden adoptar de forma particular, i massa vegades,
volent ajudar però sense coneixements per fer-ho bé,
podem empitjorar les coses. Un cop adequadament
informats i assessorats, qualsevol persona pot ser pare
o mare adoptius. ■

Article

Espais verds urbans
Els espais públics de les ciutats són un escenari de
convivència, de relacions socials i econòmiques, que
impliquen tots els ciutadans. És allà on viu la ciutat, i
es pot dir que són la cara més visible de la manera de
ser, tant dels ciutadans com dels ajuntaments que els
gestionen. Són també un espai per a la comunicació, on
es poden portar a la pràctica experiències demostratives
i exemplificadores amb eficàcia.

que l'han de fer servir, que determini els usos que ha
de tenir i contempli unes línies de gestió enfocades a
aconseguir objectius amb un cost assumible. El disseny
de les àrees verdes condiciona totalment la seva gestió,
els costos i la satisfacció que n'obtindran els ciutadans.
Triar adequadament els tipus de superfície i les plantes
pot evitar molts de costos de reg, de podes o de
tractament de plagues, per exemple.

La gestió dels espais verds urbans pot ser una gran
oportunitat per involucrar els ciutadans i fer-los
conscients de diferents problemes, les solucions dels
quals depenen alhora del comportament individual i
del col·lectiu: residus, contaminants químics, gestió de
l'aigua, espècies invasores...

Una vegada en funcionament l'àrea verda, s'ha de
seguir estant atent als suggeriments dels veïns, donar
resposta a les seves necessitats i explicar molt bé cada
solució que s'apliqui, que no té per què ser la que ells
pretenien.

El GOB està preocupat perquè se segueixen reproduint
males pràctiques de manera habitual en la gestió
dels espais verds, amb la sensació que no hi ha prou
consciència del problema. Pensam que és necessari
capgirar la situació, i que no és tan difícil ni costós ferho. Al contrari, podria reportar un estalvi econòmic i
una major satisfacció a tothom.

És del tot recomanable que l'ajuntament disposi d'un
pla director dels espais verds, amb una visió de gestió
conjunta detallada de tot l'espai verd a gestionar. S'ha
de començar per documentar totes les àrees, tant la
tipologia de superfícies com de vegetació, i analitzarne la gestió i els recursos que s'hi destinen. A partir de
la diagnosi, s'han de marcar objectius d'eficiència de
gestió, estalvi de recursos i satisfacció dels usuaris.

Necessitat d'una estratègia de gestió i participació
ciutadana
La gestió dels espais verds hauria de respondre a una
estratègia de gestió amb uns objectius clars i una
anàlisi de costos. Cada àrea verda hauria de comptar
amb un projecte elaborat amb la participació dels veïns

El resultat hauria de ser uns espais més vinculats als
ciutadans, amb una gestió compartida més eficient i
econòmica. I una manera de difondre bones pràctiques
pel que fa a l'aigua, la contaminació química difusa, les
espècies invasores o el reciclatge. ■
GOB
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Entrevista

EL VOLUNTARIAT
N'Àgueda Allès i na Cati MuS
Ara fa un any que es va posar en marxa la botiga del GOB al Claustre
del Carme, gràcies a la col·laboració d'un nodrit grup de voluntaris i voluntàries. N'Àgueda Allès i na Cati Mus són dues de les persones que hi
participen activament en el dia a dia.

Quina és la teva feina a la botiga? Què és el que més
t'agrada?
Cati (C). Obrir i col·locar els llibres, fer un seguiment dels
estocs i avisar quan està a punt d'acabar-se algun material. M'agrada molt el dia que es fan moltes vendes i el
tracte amb la gent.
Àgueda (A). Despatxar i atendre la gent, organitzar l'aparador de manera que les coses quedin atractives. Mantenir la botiga neta i en ordre
Què hi pot trobar la gent a la botiga?
(C i A). Es poden trobar contes infantils i llibres editats pel
GOB a més d'altres publicacions relacionades amb Menorca i amb la natura en general. N'hi ha en diferents idiomes. També hi ha una secció de productes de custòdia
agrària: formatge, embotits, sal, conserves, vi... També hi
ha peluixos, puzles, camisetes...

Botiga del Claustre.
Horari: de dilluns a dissabte de 10:00 a 13:30h

Havies fet abans de voluntària? Com vas començar a
fer de voluntària al GOB?
(C). Vaig començar fent de voluntària ajudant en l'activitat
d'educació infantil d'en Fosquet, un mussol. Les escoles
anàvem al Molí del Rei i jo feia d'ajudant de la monitora.
Després vaig anar col·laborant amb la paradeta del GOB
al carrer i, ara, a la botiga del Claustre,
(A). Sí, he ajudat fent disfresses per als monitors, o cortines i d'altres feines de cosidora. Ara ja fa un any que som
voluntària de la botiga del Claustre.
La botiga del GOB també surt al carrer, de fires i mercats.

Alguna anècdota per explicar?
(C). Amb els turistes feim d'informadors de Menorca. L'altre dia vaig explicar las festes de Ciutadella, sobretot, temes relacionats amb el cavall menorquí.
(A). Per les festes de Gràcia de l'any passat les persones
que van visitar la botiga se sorprenien perquè els vaig
oferir minipastissets fets a casa, com a detall de les festes.
Va ser un matí divertit.
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Pel que expliques, ja havies col·laborat altres vegades. Quina és la teva valoració? Ho recomanaries a
d'altres persones?
(C). Sí, fer de voluntària m'agrada molt. I, si tens temps
lliure, sempre es pot provar.
(A). Per mi és una dedicació positiva i agraïda. Sí que ho
recoman, perquè és una manera de conèixer gent i d'altres maneres de veure les coses.
Moltes gràcies a les dues! ■

Article

La mare de totes les solucions:

el consum responsable
Al llarg del dia fem moltes petites accions quotidianes
sense pensar les repercussions que poden arribar a tenir.
Una és comprar. Sovint no tenim en compte els efectes
que la nostra manera de consumir té sobre la resta de
persones i el medi ambient. Una de les principals causes
de la pèrdua de qualitat ambiental al món és el model
insostenible de consum i producció, sobretot dels països
industrialitzats. Hem de reaccionar davant aquesta evidència i convertir-nos en consumidors responsables.
Per consum responsable entenem l'elecció dels productes i serveis no només per la seva qualitat i el preu, sinó
sobretot també pel seu impacte social i ambiental. A més
--ho hem de dir sense embuts-- per la conducta de les
empreses que fabriquen o comercialitzen aquests productes o serveis. Un consum responsable implica consumir només allò necessari, que sovint significa consumir
menys. Hem d'estar vigilants amb les necessitats supèrflues que ens inculca la publicitat. Consumir amb responsabilitat és molt important per a afavorir la viabilitat de
les empreses que tenen en consideració la justícia social,
l'ètica, la solidaritat i la protecció del medi ambient.

de fer un esforç per informar-nos, per poder destriar amb
rigor quins són els productes i serveis que realment ens
afavoreixen a tots.
Encara que no ens ho pugui semblar, quan la majoria
dels consumidors siguem responsables haurem canviat
el món. Hi haurà més justícia social i més benestar per a
tothom consumint menys i millor. Les empreses i grans
corporacions mesuraran els seus beneficis per quanta
gent han fet feliç i no per quants diners han acumulat.

Trobareu més informació a www.mercatsocial.org. ■

AMB BON
HUMOR

Vulguem o no, quan comprem estem afavorint alguna
empresa, algun model d'explotació social i ambiental.
Posats a afavorir, donem suport a les iniciatives que impliquen unes bones pràctiques socials i ambientals. No siguem còmplices de l'explotació social ni de l'esgotament
dels recursos naturals del planeta. El consum responsable
és positiu. Cerca la reconversió de totes les empreses cap
a una gestió socialment responsable.

El consum responsable s'ha d'aplicar sempre, en tot tipus
de producte i servei. La llet i el cafè del berenar, la roba
i les sabates que vestim, el banc que ens guarda els diners, l'electricitat que consumim... En tot tenim diferents
opcions. Banca ètica, producte local compromès amb el
medi ambient, custòdia agrària, producció ecològica,
comerç just, SOM Energia, etc. El producte local no sempre és bo. De fet n'hi ha de molt dolent, com per exemple
els que ens consumeixen i contaminen els aqüífers. Hem

GOB
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Notícies

Noticiari breu
La Botiga
del GOB
Fa un any que vam posar en
marxa la botiga al Claustre del
Carme, a Maó. Un nou punt de
contacte amb la gent des d'on difondre
els valors ambientals de l'illa. Si heu de
fer un regal, passau-hi un matí, de
dilluns a dissabte, segur que hi
trobareu alguna cosa que us
Mercat
agrada i col·laborareu amb
des Mercadal
la natura de Menorca.
Tots els dijous fosquet de
juliol i agost som presents al
Mercat de Nit des Mercadal, amb
El GOB
una paradeta. Una manera més
s'internacionalitza
d'apropar-nos a la gent, de difondre
Després de moltes peticions
els valors naturals de l'illa i d'oferir
per part del sector britànic i de
la possibilitat de col·laborar amb
l'increment de relació amb l'exterior,
Menorca a les persones
especialment amb la Unió Europea,
visitants i residents.
hem posat en marxa versió en anglès
de la web del GOB Menorca. La finalitat
és donar-nos a conèixer més enllà
de les nostres fronteres.
Es Viver de
Ajuda'ns a difondre-la:
plantes de Menorca
http://english.gobmenorca.com
Es Viver segueix ampliant la seva
oferta per a facilitar la implantació
d'una jardineria amb baix consum
Difon el
d'aigua i sense problemes per al medi
ambient. Poc a poc anem ampliant les
Socarrell
plantes antigues típiques dels patis i
ENTRE ELS
porxades de Menorca, i continua l’oferta
de plantes autòctones, aromàtiques i
teus amics.
culinàries, planters d'horta de varietats
locals... Recordau que obrim els
Reenvia'l!
divendres i dissabtes de 10 a
13.30 h.
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Calendari

Per apuntar a l’agenda
■ 12 de setembre: Fira d'Agricultura Ecològica, on el viver i les finques amb acord
de custòdia amb certificació participaran.
■ Divendres 11 de setembre es duran a
terme una sèrie de xerrades sobre productes ecològics, en el marc de la fira
d'agricultura ecològica, que serà el dissabte 12, a la plaça Constitució de Maó.
Esteu atents als detalls del programa.
■ Diumenge 13 de setembre hi haurà una
jornada de voluntariat per fer la neteja
d'un tram de costa a Mongofra Nou.
■ Dissabte 19 de setembre, taller pràctic
d'horta as Viver. De 10 a 11:30.
■ Dissabte 3 d'octubre, trobada de les entitats de Menorca al Centre de Convencions des Mercadal, organitzada pel Fòrum ETS Menorca. Serà de 9.30 a 13.30 h.
■ Dissabte 10 d'octubre, Jornada de Dones Pageses.
■ Dissabte 17 d'octubre, un altre taller
pràctic as Viver del GOB.
Per consultar la informació actualitzada, visiteu el
nostre web o telefonau a les oficines del GOB.

La Botiga del GOB
Claustre del Carme, parada 40, Maó
B
la botiga de GO
Comprant a na
de Menorca
ra
tu
la
a
s
de
aju

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
■ Es Viver de plantes autòctones està obert els divendres
i dissabtes de 10 a 13.30h, i a partir del març també els
divendres de 17 a 19 h. Podeu comprar-hi plantes autòctones, planters, consultar dubtes en relació amb la jardineria sostenible, etc. 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 cada dijous de 19 a 20 h al
Molí del Rei (Camí des Castell, 53 de Maó). Animeu-vos
a intercanviar habilitats i capacitats amb el temps com a
única moneda de canvi!
■ Per consultar la informació actualitzada, visiteu el nostre
web o telefonau a les oficines del GOB.

El trimestre anterior...

Festa del GOB
Enguany ens ho hem tornat a passar la mar de bé a la festa del
GOB, el passat mes de maig a Biniparratx. Un bon grup de gent
vam compartir una jornada agradable, amb activitats, xerrades,
excursions i cuinant les diferents paelles amb l'aportació de tots.
El concurs de postres ja ve sent una tradició que clausura el
dinar. Els Sonadors de Son Camaró van oferir una sobretaula ben
alegre i distesa. L'any que ve hi tornam. Vam si s'anima més gent
a compartir aquesta jornada! ■

Llibres sobre Menorca, horta, fauna, flora... contes infantils,
puzles i peluixos, camisetes, productes de custòdia agrària
(melmelades, sal, vi, formatge, embotis, pa...) i moltes coses més!!

HORARI: DILLUNS A DISSABTE, DE 10.00 A 13.30H.

GOB
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Foto: Gregori Conill - ECOTONS SCP

Compte IBAN

____/____/____/____/____/____/

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 €

