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persones i entitats que feu possible la nostra fei-
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El GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de 
la Naturalesa) és una associació ecologista sense 
ànim de lucre que treballa a les Illes Balears des 
de l’any 1973. La secció insular de Menorca es va 
crear el 1977 i actualment té més de 1.300 socis. 

El seu objectiu bàsic és promoure la defensa dels 
valors ambientals i l’equilibri entre les activitats 
humanes i la conservació de la naturalesa.

El GOB és membre de 
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Telèfon: 971 350 762
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Tenc el gust de presentar aquest resum de les activitats 
del GOB Menorca durant 2018. En podreu deduir que 
ha estat un altre any molt intens i productiu. Tota aque-
sta feina ha estat possible gràcies a la implicació dels 
nostres socis i voluntaris, i d’empreses, entitats i persones 
individuals que han col·laborat amb nosaltres. També 
del nostre equip de professionals, que mai escatima 
temps ni esforços per tirar endavant la tasca il·lusionant 
del GOB. A totes i a tots us vull expressar el meu sincer 
agraïment.

Ja fa quaranta-dos anys que el GOB va assumir el com-
promís de preservar Menorca fent possible que el pro-
grés i el benestar dels menorquins fos compatible amb 
el respecte cap al medi ambient. Crec que, en certa 
mesura, ho hem aconseguit. Prova d’això és que molts 
de visitants i una àmplia majoria de la societat menor-
quina reconeix obertament que tenim la Menorca que 
tenim, en bona part, gràcies a la nostra lluita i perseve-
rança. El pas dels anys demostra que no anàvem tan 
equivocats. El fet que l’any passat celebréssim el 25è 
aniversari de la declaració de Menorca com a Reser-
va de Biosfera, la qual aquest any s’estendrà a l’àmbit 
marí, així ho corrobora. 

Tot això ho hem aconseguit essent fidels als nostres prin-
cipis. COMPROMÍS, inqüestionable. COHERÈNCIA, de-
mostrada amb les nostres propostes. RIGOR, amb les 
nostres actuacions i crítiques sempre fonamentades 
amb dades rigoroses i proposant alternatives. L’oferta 
de DIÀLEG constant, el qual és imprescindible per poder 
avançar. Amb voluntat i ganes és fàcil trobar punts de 
confluència, prova d’açò són les col·laboracions inicia-
des el 2018 amb la Delegació del Col·legi d’Arquitectes 
de Menorca i l’Ateneu de Maó, entre altres. 

No ens podem conformar perquè encara hi queda mol-
ta feina per fer. Els nostres reptes immediats han d’estar 
focalitzats principalment a intentar resoldre els temes 
prioritaris, com la preservació del paisatge agrari, la li-
mitació del creixement urbanístic, els residus, la transició 
energètica, l’aigua o aconseguir un model econòmic  
veritablement sostenible.

Estic segur que amb l’ajuda de tothom ho aconsegui-
rem. Al llarg del temps hem demostrat que en som ca-
paços. Menorca s’ho mereix.

Carlos Coll, president
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ELS PRINCIPIS 
ELS NOSTRES PRINCIPIS SÓN COM UN FULL DE RUTA AL QUAL RETORNEM 
SEMPRE QUE HEM D’INICIAR UN NOU CAMÍ O HEM DE RESPONDRE A
ALGUN INTERROGANT PLANTEJAT EN EL SI DE L’ENTITAT. ES PODEN
DESPLEGAR TANT COM SIGUI NECESSARI I ES PODEN ANALITZAR DES DE 
MOLTS DE PUNTS DE VISTA SEMPRE PER GARANTIR-NOS QUE NO ENS 
DESVIAM DELS OBJECTIUS PELS QUALS NEIX EL GOB. AQUÍ ELS HEM
AGRUPAT SOTA CINC EPÍGRAFS PER TAL DE TRANSMETRE MILLOR
EL NOSTRE IDEARI. 

COMPROMÍS 
Què mou tantes persones a dedicar molt del seu temps de vida a una causa com l’ecologisme? Només hi 
ha una resposta: el compromís amb la terra, amb els recursos finits, amb la justícia social. Aquest compromís 
neix del sentiment de pertinença a un món del qual en som una peça, una peça clau, sí, però només una 
de les moltes peces que el conformen. El nostre petit món, Menorca, és una terra on les persones encara 
podem sentir la meravella d’uns paisatges harmoniosos, d’unes aigües netes on submergir-se i d’un cel on 
es poden veure les estrelles. La por que la cobdícia d’alguns faci que els nostres descendents no tenguin 
aquest privilegi és el ressort que ens activa cap a l’inconformisme i cap a la crítica social per tal d’evitar-ho. 

COHERÈNCIA 
Al llarg de la nostra història al GOB hem dut a terme una línia de treball on la coherència amb els princi-
pis ètics que defensam són aplicats tant en les accions públiques com en el dia a dia de l’associació. El 
mantenir-se fidels en els ideals, sense deixar-se endur per cants de sirenes, l’eficàcia a l’hora de treballar, 
l’austeritat que regeix totes les activitats econòmiques i, per descomptat, l’activisme que se’n deriva de tot 
plegat ha fet que el GOB hagi subsistit des d’abans de l’arribada de la democràcia al nostre país. 

RIGOR 
La independència de qualsevol grup de poder, ja sigui polític o econòmic, esdevé fonamental per poder 
abordar els temes amb rigor. Totes les nostres opinions, denúncies o propostes tenen una base científica i 
legal que ha permès que les accions, tot i poder ser criticables, estan sblidament argumentades. La seriosa 
feina duta a terme per les persones que, en un moment o altre, estan al davant de l’entitat es basa en les 
normatives ambientals insulars, autonòmiques, nacionals o internacionals. A la vegada els professionals que 
ens assessoren, la majoria de manera desinteressada, ho fan des d’una visió multidisciplinar que permet 
abordar les temàtiques des de vessants molt diferents. 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
L’objectiu final de les nostres accions és aconseguir un canvi en la societat que permeti fer compatible l’ac-
tivitat humana amb la conservació dels valors, i en un ús racional i just dels recursos naturals al nostre abast. 
Formar ciutadans crítics que participin activament en la vida pública és bàsic per aconseguir-ho, per açò 
donem tanta importància a l’educació no formal, tant d’infants com d’adults. 

DIÀLEG 
Tot i ser una feina que no sempre és percebuda per la societat amb tota la seva intensitat, al GOB inten-
tem dialogar amb tots aquells grups o persones que tenen alguna cosa a dir en temes socioambientals. 
Per aconseguir resultats positius, des de fa anys treballem amb entitats, plataformes o grups amb qui sumar 
esforços. Arribar a consensos no és fàcil i sempre s’ha de tenir present el principi que tothom ha de cedir 
i tothom hi ha de guanyar. La feina amb institucions i administracions és constant i perseverant, i té com 
objectiu que la visió conservacionista sigui present en tot allò que afecti l’activitat pública. 
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EL GOB MENORCA
EN XIFRES 

1.366 socis 475 voluntaris 20 membres de junta 

417.741 euros de pressupost 10 treballadors 88 jor-

nades de voluntariat 1.829 hectàrees en custòdia a 

Menorca a través de 24 acords 1.363 animals atesos 

al Centre de Recuperació de 61 espècies diferents 

dels quals 505 animals han necessitat assistència i 

un 45% han estat alliberats 773 eren tortugues me-

diterrànies provinents de captivitat i 85 animals exò-

tics 27 persones apadrinen el Centre de Recuperació 

60 escrits d’al·legacions i denúncies 4.596 alumnes 

en activitats d’educació ambiental 431 assistents a 

cursos de formació jornades i seminaris 857 partici-

pants en excursions públiques 1.430 hores d’obertu-

ra de la Botiga del GOB al Mercat del Claustre gràcies 

a l’equip de 9 voluntaris  7.000 plantes produïdes per 

a jardineria i horta ecològica 1.972 persones subscri-

tes a la llista de correu 3.485 visites a instal·lacions del 

GOB 82.098 visites a la pàgina web 6.000 seguidors 

a Facebook 4.177 seguidors de Twitter 11 associaci-

ons i xarxes de les quals formem part 69 reunions de 

comissions i/o òrgans consultius i assessors on par-

ticipa el GOB 7.451 Kw produïts amb plaques solars i 

5.961 Kg de CO
2
 no emesos a l’atmosfera
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3 de febrer
Comença la dotzena edició del Seminari d’Agricultura 
i Medi Ambient amb la participació de 70 persones.

9 de febrer
Concentració davant la seu del Consell Insular de 
Menorca per escenificar el pagament dels 9.075 eu-
ros de costes judicials, que es van recollir a partir de 
la col·laboració de centenars de donatius.

14 de febrer
Presentam al·legacions al PRUG del PN de l’Albufera 
des Grau.

19 de març
Presentació de la memòria de resultats de 2018 de 
l’Hospital d’animals.

25 d’abril
Presentació del vídeo sobre el voluntariat del GOB a 
Menorca.

2 de maig
Diàleg al Molí del Rei sobre la central tèrmica de Maó.

10 de maig
Presentam propostes a l’avançament del PTI.

15 i 21 de maig
Sol·licitam la suspensió de la tramitació del projecte 
MEDSALT-2. Presentam 25.678 al·legacions de totes les illes.

8-9 de juny
Participam a la Fira de Medi Ambient de Maó.

10 de juny
Jornada de portes obertes a l’Hospital d’animals

26 de juny
Colònies ambientals as Pinaret amb un grup de 26 jo-
ves d’entre 6 i 12 anys.

29 de juny
Escrit de denúncia per l’electrocució d’un milà reial.

1 de juliol
Obertura al públic del Centre de Recuperació de 
Fauna Silvestre.

16 de juliol
Enviam un informe complet sobre els problemes am-
bientals que genera la central elèctrica de Menorca 
a la Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per 
demanar una regulació favorable a les energies re-
novables que rebaixi la contaminació.

Fets remarcables
RESUM D’UN ANY INTENS



7

F
E

T
S

 R
E

M
A

R
C

A
B

L
E

S

25 de juliol
Trobada al Toro de voluntaris del Centre de Recupe-
ració, amb l’alliberament d’una dotzena de mussols 
criats per ells.

1 d’agost
Posada en marxa del projecte de medi marí «Mar 
Nostra».

7 d’agost
Presentació de la publicació de la guia Resiliència cli-
màtica en la gestió agrària.

21 d’agost
Denúncia per un soter tirotejat al municipi de Ciuta-
della.

12 de setembre
Denúncia per un milà tirotejat al municipi de Ciuta-
della.

17 de setembre
Acte al ple del CIMe. Presència ciutadana en el mo-
ment que es decideix començar a reconduir el tram 
de carretera entre Maó-Alaior, una de les estructures 
que més polèmica va causar en el passat mandat.

10 d’octubre
Curs de Paisatge i Medi Rural celebrat a Mongofra 
Nou amb 26 participants.

2 de novembre
Exposició de les publicacions del GOB a la Biblioteca 
Pública de Maó, dins el programa EDITANDA.

8 de novembre
Inici del cicle de taules rodones sobre «Què és la Re-
serva de Biosfera?», amb l’Ateneu de Maó.

17 de novembre
Damià Gomis rep el premi Pere Prats de Medi Ambi-
ent, que concedeix el GOB Menorca anualment.

12 de desembre
Arquitectes i GOB proposen criteris comuns per incor-
porar al PTI referents al sòl rústic

20 de desembre
Bosco Febrer és elegit president interinsular del GOB.

VINT-I-CINC ANYS DE RESERVA DE BIOSFERA I MOLTES COSES ENCARA PER 
FER. HEM SEGUIT TREBALLANT PEL PAISATGE, L’AGRICULTURA, L’AIGUA, 
L’ENERGIA NETA, LA PROTECCIÓ DE LA FAUNA... DIALOGANT, PROPOSANT
I EXIGINT QUE MENORCA SIGUI REALMENT UNA ILLA SOSTENIBLE.
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El 2018 ha estat un any intens en activitats relacionades 
amb el territori. Noves tendències pendents d’una regu-
lació actualitzada i velles polèmiques que reneixen han 
ocupat els mesos en aquestes qüestions.

Després dels anys d’aturada per mor de la crisi econòmi-
ca de tot el món occidental, s’han vist els primers indicis 
d’una remuntada en la construcció a zones costaneres. 
Ben al contrari del que gran part de gent es pensa, molts 
espais de la perifèria o de l’interior de les urbanitzacions 
existents encara estan programats perquè s’hi construeixi.

Des del GOB hem treballat per intentar que els grans ho-
tels de Son Bou aprofitin la necessitat de modernització 
per a rebaixar de manera significativa el seu impacte en 
el paisatge. Però l’empresa Melià vol tramitar un projec-
te que consolidaria els mateixos edificis per cinquanta 
anys més. No sembla de rebut en els temps que corren. 
Caldrà veure com evolucionen les interpretacions jurí-
diques, perquè hi ha dubtes que les construccions exis-
tents responguin realment al projecte per al qual es va 
donar llicència el 1971.

Al costat, a Torre-solí, el GOB ha anat paralitzant el crei-
xement de 400 xalets i un nou hotel, perquè al seu dia es 
va aconseguir que quedàs reconeguda la manca de 
capacitat de la depuradora per tractar més volum d’ai-
gües residuals. No es pot apostar per més creixement 
sense tenir garantits aspectes tan claus com l’abasti-
ment o la depuració.

Una de les operacions urbanístiques més freqüents en 
els darrers anys és la compra-venda de finques rústiques 
per a transformar els seus edificis agraris a usos turístics 
(i potser, després, a residencials). Al llarg d’aquest any 
s’han estudiat nombrosos projectes als quals s’han pre-
sentat al·legacions si es consideraven no equilibrats.

Poder acordar uns criteris adients perquè s’aprofitin els 
edificis agraris antics per a d’altres usos, sense entrar en 
una escala d’especulació urbanística, és un dels reptes 
que el nou Pla Territorial Insular ha d’analitzar i definir. El 
sòl rústic té oportunitats a Menorca per a reorientar l’ac-
tivitat agrària i generar ingressos complementaris, que 
poden resultar ben interessants. 

Però s’han de fer prevenint les escalades urbanístiques 
per no acabar com altres territoris propers. Comprar, 

EL TERRITORI,
L’ESCENARI VITAL
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aconseguir increments d’usos residencials, i tornar a 
vendre més car, és una de les operacions que donen 
més beneficis ràpids i sempre hi ha taurons al mercat. 
Però això expulsa els pagesos, dificulta les activitats 
agràries i incrementa la pressió damunt el rústic (des-
prés calen millors camins, noves dotacions energèti-
ques, aparcaments...). 

El PTI ha de donar també resposta a una adequada pla-
nificació de les energies renovables damunt el territori. 
El GOB ha presentat una relació de criteris per ajudar a 
decidir quines zones serien les més adequades i també 
amb quines condicions s’haurien de construir per asse-
gurar que es tracti d’instal·lacions desmuntables, per si 
d’aquí unes poques dècades es volen recuperar els ter-
renys per a d’altres usos. Les renovables són una aposta 
imprescindible i, si es fan bé, són compatibles amb els 
usos agraris i amb la conservació del paisatge.

El 2018 s’han executat també bona part de les obres del 
tram de carretera general entre Ferreries i Ciutadella. El 
GOB havia presentat durant l’exposició al públic un se-
guit de propostes que es van incorporar, en relació a 
l’oportunitat de dotar la nova via de passos canalitzats 
per a fauna silvestre. Milers d’eriçons moren cada any, 

com també ocells, tortugues, marts, serps i d’altres. Al-
gunes d’aquestes espècies poden reduir la seva mortali-
tat gratuïta si es fan passos subterranis, s’adapten alguns 
drenatges i es dificulta l’accés incontrolat a la calçada. 
Confiem que la pèrdua d’animals silvestres es vegi subs-
tancialment rebaixada en aquesta part significativa de 
carretera modernitzada.

També l’ordenació d’espais concrets ha tingut atenció, 
com per exemple el Pla d’Ús i Gestió del Parc Natural 
de l’Albufera des Grau, al qual es van presentar un llarg 
seguit de propostes amb l’objectiu de millorar el grau de 
conservació i de convivència entre activitats humanes 
i valors naturals. 

Entre d’altres coses, s’ha suggerit definir un projecte per 
tal de poder aprofitar l’efluent d’aigua provinent de la 
nova depuradora de les urbanitzacions del nord (Adda-
ia, Punta Grossa, Coves Noves, Arenal d’en Castell i Son 
Saura) per dur-la a la capçalera del torrent de Santa 
Catalina perquè pugui arribar a la llacuna de l’Albufera. 
La principal amenaça d’aquest espai emblemàtic és la 
forta reducció d’aigua dolça que hi arriba actualment, 
per mor de la baixada del nivell dels aqüífers i els rega-
dius que hi ha als voltants. 
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El programa de custòdia agrària ha pres impuls durant 
2018. Hem pogut consolidar activitats que ja veníem 
fent i s’han obert noves línies d’acció i col·laboració 
amb altres agents. 

Durant 2018 s’han fet accions orientades a l’adaptació 

del sector agrícola a les conseqüències del canvi cli-

màtic, com actuacions directes en matèria de recollida 
i emmagatzematge d’aigües pluvials, fertilitat del sòl i 
aprofitament de terres poc productives a les finques ad-
herides al programa de custòdia agrària. Pel que fa a 
l’aigua, s’han recuperat aljubs i cisternes en desús i en 
mal estat. En matèria de sòls, s’han fet 32 analítiques 
de terra per a dimensionar les aportacions d’adobs a 
les necessitats reals del sòl i evitar així emissions inneces-
sàries i potencials filtracions contaminants a l’aqüífer. A 
través de 8 jornades de voluntariat, principalment, s’han 
recuperat prats de pastura natural on la proliferació de 
vegetació arbòria i arbustiva no permetia l’aprofita-
ment per al bestiar. D’aquesta manera es guanyen es-

pais productius que no requereixen ser treballats amb 
energies fòssils, ja que no s’han de llaurar, al temps que 
es conserven uns importants hàbitats considerats priori-
taris a nivell europeu. Els voluntaris també han ajudat a 
crear refugis d’ombra a zones boscoses de les finques, 
que són molt valuosos per al bestiar durant l’època més 
càlida de l’any. El ja tradicional Seminari d’Agricultura i 

Medi Ambient s’ha centrat, també, en aquesta temàti-
ca i ha comptat amb ponències sobre canvi climàtic i 
varietats locals. Una setantena de persones han assistit 
a les jornades. 

Com a resultat de l’experiència acumulada amb 
aquestes accions, i les moltes realitzades durant el 
anys anteriors, hem publicat la Guia de resiliència 

climàtica en la gestió agrària, que inclou un manual 
per a entitats i finques que vulguin dur a terme acci-
ons d’adaptació al canvi climàtic, i un inventari de 
varietats vegetals i races autòctones adaptades al 
clima de Menorca i de l’Alt Empordà, zona amb qui 
hem compatit el projecte. L’inventari conté una sèrie 
de fitxes de farratges, hortalisses i fruiters resilients a si-
tuacions de sequera, així com races autòctones que 
destaquen per la seva rusticitat i capacitat d’aprofi-
tament dels recursos que produeix el camp menorquí 
sense necessitat de grans aportacions de reg.
 
L’any també s’ha caracteritzat per les accions en ma-
tèria de foment de la biodiversitat a les finques agràries. 
S’ha encetat una nova iniciativa de seguiment de bi-

oindicadors que ha de permetre, a mitjà i llarg termi-
ni, avaluar l’efectivitat de les mesures de custòdia en 
la conservació dels valors naturals associats al tipus de 
gestió promoguda des del programa. Els bioindicadors 
–essencialment plantes que indiquen l’estat del sòl i l’ús 
d’herbicides; papallones sensibles a la contaminació; i 
escarabats i d’altres copròfags que s’alimenten dels ex-
crements del bestiar– han estat desenvolupats a partir 
de les recomanacions d’un comitè d’experts de dife-
rents àmbits. El seguiment s’ha pogut iniciar, i es continu-
arà, gràcies a l’ajuda de voluntaris que reben formació 
prèvia. Es preveu fer-lo, a partir d’ara, dues vegades 
l’any, a la primavera i a la tardor. 

CUSTÒDIA AGRÀRIA,
LA GESTIÓ NATURAL
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En aquest mateix camp, es van instal·lar per primer cop 14 
caixes de biodiversitat a diverses finques del programa de 
custòdia agrària. Aquestes caixes serveixen perquè hi nidifi-
quin al seu interior ocells insectívors, ratapinyades i diferents 
insectes. La seva importància rau en el potencial dels seus in-
quilins com a controladors de plagues que afecten l’entorn.

Cap a finals d’any hem iniciat un projecte amb voca-
ció demostrativa de pasturatge dirigit per a augmentar 
la fertilitat dels sòls. Aquest s’emmarca en les tendències 
internacionals de l’agricultura regenerativa, que posa la 
fertilitat del sòl com a eix central de totes les accions en 
el món de l’agricultura i la ramaderia.

Paral·lelament, durant tot l’any s’ha seguit amb les ac-
cions ja establertes del programa de custòdia agrària. 
S’ha ajudat les finques del programa al manteniment del 

paisatge agrari, mitjançant la retirada de deixalles del 
camp; s’han organitzat accions de voluntariat mensuals 
i s’ha promocionat el producte de custòdia a través de 
diversos tastets i esdeveniments, incloent un taller de cui-
na amb bases de pizza de farina de blat xeixa i el sorteig 
mensual d’una cistella de productes per als clients de la 
botiga del GOB al Mercat del Claustre. 

L’any s’ha acabat de completar amb l’organització 
d’un curs de paisatge amb ponents de renom interna-
cional i amb la incorporació del programa de custòdia 
agrària a un programa internacional, coordinat per la 
fundació suïssa MAVA, que cerca preservar els paisatges 

culturals del Mediterrani. 
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Durant segles la Mediterrània ha mantingut una gran ri-
quesa de biodiversitat marina, gràcies en part a la por 
o la desconeixença dels seus habitants, i sobretot a les 
limitacions tecnològiques d’explotació. Però en les últi-
mes dècades, diverses actituds irresponsables han pro-
vocat que els ecosistemes marins es trobin cada cop 
més amenaçats. 

Aquest mar, que a les Balears presumia d’aigües cristal-
lines i bullia de tota classe de vida, des de vastes exten-
sions de fanerògames marines fins a voluminoses espè-
cies d’animals (rorquals, taurons, tonyines, tortugues i fins 
i tot vells marins), enguany ha estat  reconegut com un 

dels mars més sobreexplotats i contaminats del món. Les 
últimes xifres ens parlen de 78 espècies marines amena-
çades i més de 235.000 kg de plàstics dispersos al mar al 
voltant de l’arxipèlag.

Algunes de les actituds irresponsables de les quals par-
lem són, entre d’altres, la implementació de tècniques 
de pesca que produeixen una sobreexplotació d’es-
pècies i un empobriment del fons marí, l’abocament 
de productes químics, aigües residuals mal depurades, 
envasos i residus sòlids que provoquen la contamina-
ció de l’aigua i dels ecosistemes litorals. O els efectes 
de la massificació turística incontrolada que fomenta 
construccions mastodòntiques a la vora de la mar, que 
alteren les dinàmiques marines i saturen les costes de 
gent i d’embarcacions.

Per sort, els darrers anys hem experimentat un aug-
ment de la sensibilització per part de la població, que 
veu com aquelles platges paradisíaques i plenes de 
vida s’estan convertint en abocadors de plàstics, on 
cada vegada costa més veure animals entre les ro-
ques de la vorera.

Aquesta nova consciència col·lectiva ha fet possible que 
l’any 2018 el GOB hagi obert una línia de treball centrada 
en el medi marí que ha volgut abordar diverses proble-
màtiques. Apostem per una reducció dels residus pres-
cindibles, una protecció més activa del nostre litoral i una 
aproximació no extractiva a la mar, o al manco amb ac-
tivitats extractives que tenguin en compte la capacitat 
de recuperació dels ecosistemes. Per això treballem per 

MAR NOSTRA
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impulsar accions individuals, col·lectives i administratives 
que ajudin a mitigar aquesta degradació.

Durant 2018, per segon any consecutiu, s’ha fet un se-
guiment, i posterior publicació, dels expedients sancio-
nadors oberts en matèria de pesca a Menorca. Aquest 
procediment, ha demostrat ser molt efectiu a l’hora de 
fomentar una vigilància activa contra el furtivisme a l’illa. 

Durant la redacció del pla rector del Parc Natural de 
l’Albufera des Grau, es van plantejar una sèrie de mesu-
res per mirar de regular les activitats de fondeig, pesca 
professional, pesca recreativa i per facilitar la vigilància 
de la zona amb els mitjans disponibles.

Al període d’al·legacions del Projecte de Decret pel 
qual s’establia la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire, es 
va presentar un document on es proposava equiparar 
les restriccions en matèria de pesca a les de la Reserva 
Marina del Nord de Menorca, més adaptades a la re-
alitat ecològica de Menorca. També vam sol·licitar la 
prohibició de les competicions de pesca en aigües de 
la reserva i el control i restricció del busseig recreatiu a 
diverses coves amb comunitats vulnerables.   

S’ha aconseguit l’aplicació efectiva d’un fons de 
200.000 € per a la protecció de les fanerògames marines 
als pressupostos generals de les Illes Balears de 2019. 
Aquesta inversió correspon a una partida compromesa 
davant Europa l’any 2010, que havia quedat en l’oblit, 
per compensar la destrucció d’una gran extensió de 
posidònia durant la construcció del dic de Son Blanc a 

Ciutadella. Les gestions per a l’aplicació d’aquest pres-
supost s’ha acompanyat d’un llistat de propostes d’ac-
tuacions per a la protecció i conservació de faneròga-
mes marines a Menorca.

Per abordar la problemàtica dels residus a la mar, hem fir-
mat convenis amb 14 entitats de l’illa que organitzen fes-
tes multitudinàries, les quals s’han compromès a no tornar 
a emprar vaixelles de plàstic d’un sol ús en les seves cele-
bracions. En la mateixa línia s’ha arribat a acords i conve-
nis amb ajuntaments per substituir gradualment les bosses 
de plàstic d’un sol ús per opcions més sostenibles al Mer-
cat del Claustre de Maó i al Mercat Agrari de Ciutadella. 
El GOB ha proporcionat lots de bosses de paper als co-
merciants d’aquests dos mercats, amb el lema “La bossa i 
la vida. Per una mar sense plàstic”, per a facilitar el canvi.

S’ha fet un seguiment i anàlisi del nou Pla General de 
Ports IB i del Pla Territorial Insular de Menorca amb l’ob-
jectiu de presentar al·legacions per a minimitzar pos-
sibles impactes i per usar aquests instruments de pla-
nificació en favor de la protecció i la conservació del 
nostre litoral.

Tot i que Menorca ha aconseguit mantenir-se com 
una de les zones més ben conservades de la Medi-
terrània a nivell d’ecosistemes, amb la fauna marina 
mantenim un fràgil vincle. El medi marí contribueix a 
regular el clima i la qualitat de l’aire, ens ofereix men-
jar, economia, oci, i ens defineix culturalment. Trobar 
un equilibri amb el seu ús és un dels deures que cal 
afrontar amb decisió.
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L’aigua, l’energia i els residus són tres qüestions molt 
problemàtiques a Menorca. Estem molt enfora de ser 
un territori exemplar, com correspondria a una Reserva 
de Biosfera. Cada vegada la societat és més conscient 
de la importància d’aquests recursos, però costa en-
gegar polítiques amb resultats significatius.

El sistema energètic actual, i la manera poc eficient 
d’emprar l’energia, donen problemes molt importants 
a nivell ambiental, social i econòmic. Es basa en la de-
pendència d’unes fonts d’energia escasses, en mans 
d’oligopolis, perilloses per a la salut de les persones i de 
tot el planeta. És imperiós un canvi de model de pro-
ducció basat en les energies renovables i deixar quant 
abans millor els combustibles fòssils.

Durant 2018 hem treballat molt seguint l’activitat de 
la central tèrmica de Maó, que és la que abasteix 
pràcticament tota l’electricitat de l’illa a base de 
cremar gasoil i fueloil. S’ha redactat un informe d’ir-
regularitats detectades en quant a les emissions de 
gasos, que es va fer arribar a la ministra de Transi-
ció Ecològica, i que ha tingut molt de ressò també 
en altres institucions. Mentre necessitem la central 
tèrmica el que hem de procurar és que contamini i 
afecti el mínim possible la salut de la gent. Per tant, 
hem exigit més transparència en la informació sobre 
les emissions i el canvi al més ràpid possible de la 
central a gas natural, amb la consegüent reducció 
de contaminants.

Durant 2018 també hem seguit de prop el projecte de 
canalització de gas natural per abastiment urbà. Es 
tracta d’una nova infraestructura basada una altra ve-
gada en combustible fòssil, i que per tant a hores d’ara 
no té cap sentit desenvolupar. Hem presentat diferents 
al·legacions al projecte.

La implantació d’energies renovables es pot fer respectant 
el paisatge i el patrimoni etnològic. En aquest sentit hem 
treballat per intentar que el nou PTI en tramitació inclogui 
aquests preceptes. Que defineixi on podem instal·lar reno-
vables i la manera respectuosa i reversible de fer-ho.

Els aqüífers d’aigua potable cada vegada estan en pit-
jors condicions a Menorca, malgrat les directives euro-
pees que ens obliguen a recuperar-los i a mantenir-los 
en bones condicions. Les mesures que s’apliquen són 
insuficients per a recuperar el nivell i també per frenar la 
creixent contaminació per nitrats i clorurs, la qual cosa 
fa que bona part de Menorca tengui aigua no potable i 
que la gent es vegi obligada a comprar-ne d’envasada 
o a instal·lar aparells d’osmosi.

El GOB ha aconseguit finalment enguany, i per primera ve-
gada, una inspecció a regadius de grans finques que re-
guen tot l’estiu a ple sol. La llei obliga a un control sobre 
aquests grans consumidors, però fins ara no hi havia estat 
mai. També hem exigit que creixements urbanístics que s’es-
tan desenvolupant es condicionin a la suficiència de l’abas-
timent d’aigua i de la capacitat de depuració després. 

AIGUA I ENERGIA,
ELS RECURSOS NATURALS
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Els objectius del GOB influeixen no només en la natura 
de Menorca sinó també en la seva societat. La nos-
tra feina, en tant que d’interès general i sense ànim de 
lucre, ha estat sempre lligada al voluntariat, un con-
cepte que amaga moltes virtuts, encapçalades per la 
convicció i l’altruisme. El voluntariat és una actitud da-
vant la vida i el símptoma evident d’una personalitat. 
Beneficia l’objectiu d’una tasca de voluntariat però 
també construeix persones, lligams i societats més col-
laboratives.

El GOB és possible gràcies al voluntariat, un fet que legi-
tima la nostra feina, que ens aporta punts de vista, possi-
bilitat d’acció i repercussió i, sobretot, que compta amb 
tantes persones com idees, nous cercles i reptes. Tant és 
així que no hi ha dos voluntaris iguals, encara que facin 
la mateixa tasca, i així és com any rere any el desplega-
ment d’aquest recurs humà acaba essent ben divers, 
tant pels seus objectius, com pels perfils i possibilitats. 

Aquest any passat hem seguit comptant amb moltes 
ajudes de voluntariat. Així és com hem pogut obrir la 
botiga setmanalment de dilluns a dissabte, amb un total 
de 1430 hores anuals. Així mateix, el Centre de Recupe-
ració de Fauna Silvestre o Es Viver han comptat amb 
treball voluntari, amb una sèrie de col·laboradors relati-
vament fixos que fan possible aquests projectes.

Altres activitats de voluntariat són més puntuals, com 
ara la neteja de platges, les 8 jornades de voluntariat de 
Custòdia Agrària als llocs amb acord, les jornades de se-
guiment de bioindicadors, la cria d’uns 100 polls per part 
de 30 voluntaris o les jornades de retirada de plantes 
invasores. Un punt important a destacar és la feina que 
fa el GOB per tal de conscienciar els joves de Menorca 
en aquest sentit. Així, vam participar en les jornades del 
Banc d’Oportunitats, organitzades pel Consell Escolar 
de Menorca, o al programa de voluntariat del Col·legi 
Calós, a Ciutadella.

Un any més, hem participat en el programa de Volun-
tariat Europeu, acollint 2 voluntaris de l’estranger per un 
any. El GOB i l’Agència Espanyola de Joventut gestio-
nen les necessitats d’aquests projectes (habitatge, for-
macions…) que destinam al suport en l’educació ambi-
ental i al suport en la feina del Viver.

Tenim el suport de gairebé 500 voluntaris i, amb la col·la-
boració de tothom, ja som 1366 socis i sòcies, xifra que 
ens fa una entitat de referència a Menorca. Hi guanya 
el GOB, hi guanya el nostre territori i hi guanyam el con-
junt de menorquins i visitants, però també hi guanya 
cada individu en l’aprenentatge que adquireix, en la 
consciència que pren: «hem de ser nosaltres el canvi 
que volem veure en el món».

EL FRUIT DE LA VOLUNTAT
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Ecologisme i educació són dos conceptes que van 
agafats de la mà: tots dos miren cap al futur i actuen 
en el present. Així idò, des del GOB sempre hem pensat 
que el vessant educatiu és fonamental per divulgar els 
nostres valors i essencial perquè la nostra feina tengui 
una implantació, un sentit i una continuïtat.

Cuidar Menorca no només té sentit per a la naturalesa 
en si, també vol dir educar els menorquins i visitants, 
agents principals sobre el nostre territori terrestre i marí. 
Així, donar eines i coneixements a tots aquells que en 
el nostre dia a dia repercutim sobre l’illa i el  planeta 
és essencial en un món amb cada vegada més pressió 
humana i amb un estil de vida més desnaturalitzat, més 
inconscient amb el medi ambient.

Tot aquest marc fa que, any rere any, invertim una part 
important dels nostres esforços en l’educació i el nostre 
apropament cap a la natura. Només si la coneixem, si 
ens hi identificam, si ens hi relacionam i prenen consci-
ència del nostre impacte –negatiu o positiu–, actuarem 
convençuts d’una manera més ecològica davant la 
seva fragilitat.

Per açò no descansam en l’educació ambiental i, en 
aquest passat any 2018, hem materialitzat tot un seguit 
d’activitats per atracar els diferents camps d’acció del 
GOB a la societat en general, des d’infants a gent gran. 
D’aquesta manera hem estès el coneixement de la flo-
ra i la fauna de Menorca, el medi marí, el debat sobre 
l’agricultura ecològica a l’illa, el nostre patrimoni etno-
lògic, el problema de l’aigua o la qüestió dels residus.

El Servei d’Educació Ambiental del GOB és l’encarregat 
de dissenyar i gestionar les diferents activitats que es 
duen a terme, ja sigui en la creació d’activitats per ini-
ciativa pròpia com en la participació en jornades orga-
nitzades per altres agents. Amb el potencial dels recur-
sos que el GOB té a l’abast, s’han realitzat aquest any 
passat diferents activitats relacionades amb el Centre 
de Recuperació de Fauna Silvestre i el Viver de Plantes 
de Menorca. També s’han organitzat conferències i se-
minaris relacionats amb l’ecologisme tant a la seu del 
GOB com en altres espais equivalents, xerrades i tallers 
a diferents centres escolars, excursions a diferents indrets 
de l’illa per conèixer la botànica, el medi marí, el patri-
moni arqueològic o les pràctiques d’agricultura sosteni-
ble dels llocs amb acord de custòdia.

Dins de l’àmbit escolar, s’han fet diferents activitats, des 
dels més petits a l’educació per a adults. D’aquesta 
manera, aquest passat any s’ha seguit amb els tallers 
de contacontes (enguany amb millores de material: dis-

ECOLOGISME I EDUCACIÓ
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fresses, màscares, etc.), amb les excursions i tallers per 
a educació primària per conèixer l’entorn de l’illa, o les 
diferents sortides i xerrades amb alumnes d’educació 
secundària, per tal d’enriquir el seu esperit crític també 
en qüestions ambientals.

Per últim, cal destacar altres activitats que, tot i esser de 
caràcter més puntual, també tenen importància dins de 
la nostra tasca, com ara les Colònies Ambientals d’estiu 
–la darrera setmana de juny as Pinaret de Ciutadella–, 
la participació en el Banc d’Oportunitats organitzat pel 
Consell Escolar de Menorca, el seguit d’articles al suple-
ment XOC del diari Menorca, les jornades d’educació 
ambiental amb el programa Capacitats del Centre Car-
los Mir, etc.

Tot aquest seguit d’activitats representa poder arribar a 
un nombre considerable de gent. El programa escolar, 
dins el qual s’han fet 133 activitats, ha arribat a un nom-
bre aproximat de 3400 alumnes i les 9 excursions talaiòti-
ques a un nombre total de 770 participants. Els 6 tallers al 

Viver han comptat cadascun amb 20 participants apro-
ximadament, per citar algunes dades.

Tot aquest plec d’activitats ha estat possible gràcies als 
treballadors del GOB, als voluntaris i a molts altres col·la-
boradors. Cal destacar la figura del voluntariat europeu 
com a suport al servei d’educació ambiental i la figura 
del tècnic d’educació ambiental, que coordina aquest 
apartat de feina del GOB. També cal destacar els esfor-
ços de diferents associacions, institucions i col·lectius per 
tal de costejar les despeses d’aquesta tasca.

L’educació –i en especial l’educació ambiental– és una 
feina que pocs saben on comença i ningú on acaba. 
El seu abast és molt gran i encara hi ha molta feina per 
fer, sobretot  davant els nous reptes de la humanitat, els 
desastres ambientals i els mals hàbits quotidians que se 
segueixen fent i, fins i tot, promovent. Sempre hi ha feina a 
fer per a una illa i un món més sostenibles... I seguim enda-
vant invertint esforços: «Si algú encara creu que l’educa-
ció és cara, que provi amb la ignorància.» (Derek Curtis)
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Les espècies silvestres no tenen una convivència fàcil 
amb nosaltres. Bastants d’elles es beneficien del man-
teniment d’un sistema agrícola que crea un paisatge 
divers, en mosaic. Un dels principals objectius del pro-
jecte de Custòdia Agrària del GOB és la conservació 
d’aquest paisatge, potenciant la diversificació de la 
producció de manera rendible i ambientalment res-
pectuosa. Però és cert que la nostra manera de viure 
implica també molts d’impactes negatius a la fauna, 
com atropellaments a carreteres, col·lisions i electro-
cucions a xarxes elèctriques, accidents amb maquinà-
ria, falta de tranquil·litat per tràfec de persones, atacs 
d’animals domèstics, espècies invasores, fins i tot tirs... 
Intentam disminuir aquests impactes des del Centre de 
Recuperació de Fauna, que no només atén animals 
accidentats sinó que també fa propostes per a reduir 
aquesta accidentalitat.

Ja hem citat les propostes de passos de fauna que 
hem aconseguit introduir als projectes de reforma 
de carreteres. També se’ns va acceptar l’ambien-
talització de passos canadencs per evitar que siguin 
trampes mortals per a eriçons i tortugues, dins dels 
pressupostos participatius del Consell Insular. Hem 
denunciat també casos d’electrocució i de dispars a 
espècies protegides.

Les espècies invasores són una amenaça important per 
a la biodiversitat de l’illa. El Centre de Recuperació di-
vulga aquest problema i enguany ha recollit 85 animals 
exòtics, la majoria dels quals eren tortugues aquàtiques 
invasores. Tenir animals silvestres com a mascotes és un 
problema per aquestes espècies. El comerç internacio-
nal d’espècies n’està portant algunes a l’extinció. Enca-
ra que algunes es crien en captivitat, solen arribar a ser 
un problema per a les persones que les tenen i sobretot 
per al medi ambient si s’escapen o s’alliberen. 

Les plantes invasores no són un problema menor. Hem 
fet alguna jornada de voluntariat per eliminar plantes a 
espais naturals. Des del Viver del GOB es difonen bones 
pràctiques de jardineria per evitar aquest problema i es 
proposen alternatives a les espècies invasores, amb la 
idea de poder tenir jardins adaptats al clima, de baix 
consum d’aigua, sense químics i sense invasores. 

La biodiversitat marina la treballem bàsicament impul-
sant la protecció de les praderies de posidònia, i recla-
mant major efectivitat en la vigilància dels fondejos i la 
pesca, sobretot en la reserva marina i els espais prote-
gits. Reclamem altres mesures, com per exemple una 
planificació de tota la costa amb visió insular i el major 
control de les aigües residuals, que haurien de ser positi-
ves per a la conservació de la biodiversitat marina.

LA BIODIVERSITAT
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Els comptes 2018 del GOB Menorca

El pressupost executat del GOB Menorca durant 2018 ha estat de 383.217 €. 
L’origen i la destinació del finançament es poden veure als gràfics.
El GOB és una associació sense ànim de lucre i els seus comptes són auditats anualment.

Quotes i donatius
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