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Volem fer un esment especial 
adreçat a totes les persones i 
entitats que feu possible la nostra 
feina. Als socis, als voluntaris, a les 
empreses, entitats i persones a 
títol individual que col·laboreu amb 
nosaltres donant suport econòmic 
o sumant-vos a les nostres accions. 
A tots vosaltres, el nostre agraïment 
més sincer.

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 1.200 socis. 

El seu objectiu bàsic és ajudar a 
assolir una economia realment 
sostenible, cosa que implica 
necessàriament fer compatibles les 
activitats humanes amb els valors 
ambientals.
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Teniu a les vostres mans la memòria de les activitats del 
GOB Menorca fetes durant 2013.

Memòria és sinònim de record. Recordar és a la vegada 
fer un repàs de les passes que s’han fet,  no en pla 
d’enyorança o de recordar temps passats, sinó com a 
punt de partida  per seguir caminant, tot i tenint present 
els entrebancs trobats entremig.

Per tant, la memòria no parteix de zero. Parteix de 
vivències concretes, de moments viscuts, d’experiències 
que de per si tampoc parteixen de zero.

Memòria vol dir recordar, tenir memòria històrica, però 
també una reflexió valorativa de totes les experiències 
viscudes per tots i cada un de nosaltres. Vol dir respecte 
per la feina feta i seguir caminant sense parar.

Una memòria no és per mi un simple resum de coses 
fetes i omplir una llista com més gran millor d’activitats 
realitzades, com si fos una competició on guanya el que 
més coses ha fet. No, una memòria implica una reflexió 
en profunditat de l’activitat concreta, extreure’n les 
imperfeccions i tornar a començar per arribar allà on 
volem anar.

És important aturar-nos de tant en tant i analitzar les 
passes donades per tornar a partir, si cal, amb molta més 
força.

I tot açò, per què? Què és el que fa que hi dediquem tant 
d’esforç i tant de temps a una tasca que no ens dóna 
guanys materials?

Certament hi ha uns objectius particulars, concrets, com 
poden ser el tractament de fangs contaminats o la lluita 
per racionalitzar el que en diuen millora de la carretera 

TREbAllAnT 
pEl fuTuR

EDITORIAL

general, o tenir cura d’animals ferits i desemparats 
produïts per qualsevol negligència humana o accidental...

Per damunt de tot açò existeix un altre objectiu més 
ample i és la transformació d’aquest món que se’ns ha 
deixat per un altre món, que no tan sols és possible sinó 
que és necessari.

És possible, en tant que actuem correctament damunt la 
natura sense malgastar recursos naturals i energètics que 
ens duen a l’absurditat d’un consum desenfrenat, que el 
que fa és destruir cada vegada més aquest planeta a la 
vegada que distancia acceleradament el primer món del 
tercer món, i, precisament per açò, és també necessari.

És veritat que volem una Menorca equilibrada, modèlica 
en la gestió de la seva biodiversitat, una Menorca humana 
i humanitzant en les seves relacions amb altres cultures.

Però també és veritat que el que volem és un món millor, 
més ben gestionat. No ens hem de conformar amb una 
època de canvis, ans més bé amb un canvi d’època, on 
les persones i la natura siguin el centre del debat polític 
i social.

“Canviar el món depèn d’una actitud compromesa, 
després de tenir una bona informació, arribar 
a uns objectius clars i disposar d’una capacitat 
d’organització i ganes de treballar per canviar aquest 
món“ (arcadi Oliveres, Un altre món). Cal primer que 
visualitzem aquelles complicitats de les quals ni tan 
sols en som conscients, el diari que llegim, el banc on 
dipositem els diners, els plàstics que malgastem, etc. 
Perquè les accions diàries són plenes de petits detalls 
que se’ns escapen i que ens fan aprofundir i analitzar la 
nostra pròpia vida individual a la vegada que qüestiona la 
nostra coherència.

JAUME OBRADOR
President del gOB Menorca
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1. COMPrOMís. Què mou a 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’uns pocs faci que els nostres descendents 
no tenguin aquest privilegi és el ressort que ens activa cap al no 
conformisme i cap a la crítica social per tal d’evitar-ho.

2. COherènCia. Al llarg de la nostra història al GOB hem dut a 
terme una línia de treball on la coherència amb els principis 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.

3. rigOr. La independència de qualsevol grup de poder, ja sigui 
polític o econòmic, esdevé bàsic 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 sòlidament 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.

4. TransfOrMaCió sOCial. L’objectiu final de les nostres 
accions és aconseguir un canvi en la societat que permeti fer 
compatible l’activitat 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.

5. Diàleg. Tot i ser una feina que no sempre és percebuda per 
la societat amb tota la seva intensitat, al GOB intentem 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. 

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.
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El GOb MEnORCA 
En XIfRES
1.269 socis, 346 voluntaris, 26 membres de junta, 

10 grups de treball,  419.000 euros de pressupost, 

10 treballadors, 42 jornades de voluntariat, 2.066 
hectàrees en custòdia a Menorca a través de 25 acords, 

801 animals atesos al Centre de Recuperació, 48% 

d'animals alliberats, 148 persones apadrinen el Centre 

de Recuperació, 112 escrits d'al·legacions i denúncies, 

33.237 signatures recollides per a campanyes de 

defensa del territori, 2.655 alumnes en activitats 

d'educació ambiental, 710 assistents a cursos de 

formació, jornades i seminaris, 372 participants en 

excursions públiques, 24.000 plantes produïdes per 

a reforestacions, 6.000 plantes per a jardineria i horta 

ecològica, 184 notes de premsa enviades, 3.410 

visites a instal·lacions del GOB,  89.556 visites a la 

pàgina web, 3.522 m'agrada a Facebook, 2.004 

seguidors de Twitter, 11 associacions i xarxes de les 

quals es forma part, 9 òrgans consultius i assessors on 

participa el GOB. 5



RESuM 
d’un Any InTEnS
L’ANy 2013 S’hAN COMPLERT ELS VINT ANyS DE LA DECLARACIÓ DE MENORCA COM 
A RESERVA DE  BIOSFERA. PER A NOSALTRES, EN TOST D’UN ANy DE CELEBRACIONS, 
hA ESTAT UN ANy MOLT REIVINDICATIU, MARCAT PER LES AMENACES TERRITORIALS 
IMPULSADES DES DE LES ADMINISTRACIONS. LES MACRORROTONDES DE LA 
CARRETERA GENERAL, EL PTI, EL PLA hIDROLòGIC O EL DRAGATGE DEL PORT DE MAÓ 
SÓN ELS TEMES POLèMICS A QUè hEM DEDICAT MÉS ESFORçOS I QUE ENS DEIXEN 
PER AL 2014 MOLTES CAUSES OBERTES.

feTs reMarCaBles
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26 De Març
La fiscalia superior 
de Balears decreta la 
suspensió cautelar dels 
dragatges del port de Maó, 
com a conseqüència de la 
nostra denúncia.

11 - 12 D'aBril
La caminada que travessa 
l'illa per la carretera 
general culmina amb el 
lliurament d'un manifest al 
Consell Insular on s’exigeix 
diàleg sobre el projecte de 
rotondes de la carretera. 

17 D'aBril
Presentem al·legacions 
al projecte de planta de 
residus d'obra en sòl rústic 
de Biniaiet Vell.

29 D'aBril
S'inicia la recollida de 
firmes dirigida a l'Oficina 
de Turisme del Consell 
Insular exigint diàleg sobre 
el projecte de rotondes de 
la carretera.

20 De Maig
Presentem al·legacions 
al projecte d'Autoritat 
Portuària d'un nou vial al 
Cós Nou.

26 De Maig
Celebració de la Festa 
anual del GOB Menorca a 
Biniparratx.

28 De Maig
Presentem al·legacions a 
l'Informe de Sostenibilitat 
Ambiental del Pla 
hidrològic de les Illes 
Balears.

7 - 8 De Juny
Participem a la Fira del 
Medi Ambient de Maó.

19 De Juny
Presentem una nova 
camiseta reivindicativa, 
de la sèrie La Menorca que 
estimam.

27 De gener
Caminada participativa 
per la carretera general 
demanant la modificació 
del projecte de rotondes. 

26 De gener
Comença la sisena edició 
del Seminari d'Agricultura 
i Medi Ambient.

7 De feBrer
Debat a l'Ateneu de Maó 
sobre el projecte de 
rotondes de la carretera, 
amb la participació del 
GOB. 

14 De feBrer
Presentem al·legacions 
a l'aprovació inicial i 
declaració d'utilitat 
pública del projecte de 
la Me-1 entre Ferreries i 
Ciutadella.

25 De feBrer
Presentem al·legacions 
a l'avaluació d'impacte 
ambiental del projecte de 
rotondes de la carretera 
general.

18 De Març
Difonem un vídeo sobre 
el projecte de dragatge 
de materials contaminats 
del port de Maó, que 
assoleix un milenar de 
visualitzacions en molt poc 
temps. 

20 De Març
Concentració ciutadana 
espontània davant 
d’Autoritat Portuària en 
protesta per l'imminent 
inici del dragatge del port 
de Maó.

24 De Març
Es presenta l'embotit de 
be de Menorca, un nou 
producte per a aprofitar 
i rendibilitzar millor la 
carn ovina, una iniciativa 
del projecte de Custòdia 
Agrària del GOB.

26 De Març
S'estrena el facebook del 
Centre de Recuperació de 
Fauna Silvestre.

1 De JuliOl
Primer dia d'obertura 
al públic del Centre de 
Recuperació de Fauna 
Silvestre, situat a les 
Pedreres de s'hostal de 
Lithica. 

6 - 7 De JuliOl
Participem a la novena 
Fira de productes agraris 
ecològics de Menorca.

16 D'agOsT
Trobada al Toro de 
voluntaris del Centre 
de Recuperació de 
Fauna Silvestre, amb 
l'alliberament de catorze 
mussols criats per ells. 

3 seTeMBre
Pregó alternatiu organitzat 
per un col·lectiu d'entitats 
socials, entre elles el GOB, 
amb motiu de les festes 
de Maó.

3 D'OCTuBre
Comença un curs de la 
UIMIR realitzat pel GOB 
sobre millores de la gestió 
de l'aigua en la custòdia 
agrària.

8 D’OCTuBre
Denunciem les amenaces 
territorials durant els 
actes de celebració dels 
vint anys de Menorca com 
a Reserva de Biosfera, al 
Teatre Principal.

11 D'OCTuBre
La fiscalia arxiva 
l'expedient del dragatge 
del port de Maó exigint, 
però, garanties ambientals 
en l'execució de l'obra.

15 D'OCTuBre
El GOB denuncia l'ingrés 
d'una àguila calçada ferida 
per una escopeta de caça.

19 D’OCTuBre
Celebració de la Jornada 
de Dones Pageses que 
forma part del projecte de 
Custòdia Agrària.

24 D'OCTuBre
Comença una recollida 
de firmes via Change.org 
contra les macrorotondes 
de la carretera, que arriba 
a les 4600, a la qual el GOB 
dóna suport. 

29 D'OCTuBre
Difonem un vídeo 
explicant el projecte de 
rotondes de la carretera, 
que arriba a les 2500 
visualitzacions. 

31 D'OCTuBre
Aconseguim tenir accés a 
l'expedient del projecte de 
rotondes de la carretera, 
després de  personar-nos 
al Consell Insular amb un 
advocat i un notari. ho 
veníem demanant des del 
mes de març.

18 De nOveMBre
La presidenta del GOB 
intervé al ple del Consell 
Insular on demana 
transparència i que 
s'escoltin les alternatives 
al projecte de rotondes de 
la carretera.

23 De nOveMBre
Guillem Orfila rep el 
Premi Pere Prats de Medi 
Ambient, que concedeix el 
GOB Menorca anualment.

25 De nOveMBre
La campanya de 
micromecenatge per a 
finançar el contenciós 
administratiu contra el 
projecte de rotondes de 
la carretera general recull 
en un dia la quantitat 
demanada: 4500 euros.

28 De nOveMBre
Interposem un contenciós 
administratiu contra el 
projecte de rotondes de la 
carretera general.

19 De DeseMBre
Jaume Obrador Tudurí és 
elegit president del GOB 
Menorca per l'assemblea 
de socis.



Quan es fa un repàs de les múltiples batalles i iniciatives 
que s'han impulsat, la llista és llarga. Perquè sense la 
ciutadania activa que ha tingut Menorca, gran part dels 
espais naturals que són avui un emblema de l'illa serien 
ara indrets urbanitzats irrellevants. Perquè sense la 
presència permanent d'ecologistes que han sabut sumar 
esforços individuals, no tindríem aquest paisatge que 
captiva ni tampoc la declaració de Reserva de Biosfera.

En els diferents congressos que l'entitat ha anat 
celebrant per analitzar i posar a punt l'organització, es 
van prendre decisions que s'han demostrat de gran 
calat. Professionalitzar una part de la feina va permetre, 
per una banda, acabar amb la sagnia d'activistes que 
es retiraven esgotats de la dedicació al GOB i, per altra 
part, aprofundir molt més en els temes claus. També va 
significar una aposta molt estratègica la idea de treballar 
alternatives.

Al GOB consultem expedients, elaborem al·legacions, 
emetem comunicats destinats a la reflexió de la 
societat, impulsem projectes innovadors, fem visites de 
camp, cobrim deficiències que l'administració pública 
o l'empresa privada no assoleixen, reunim col·lectius, 
discutim propostes...

Probablement, la més coneguda és la feina de vigilància, 
perquè acostuma a ser també la més mediàtica (venen 

més diaris els enfrontaments que no pas els acords). Tot 
i que una gran part dels casos problemàtics es resolen 
abans que arribin a ser públics, n'hi ha d'altres que es 
converteixen en polèmiques que s’allarguen molt. 

“sense la CiuTaDania aCTiva que ha 
TinguT MenOrCa, gran ParT Dels esPais 
naTurals que són avui un eMBleMa De 
l'illa serien ara inDreTs urBaniTzaTs 
irrellevanTs”

El 2013 hem hagut de dedicar molts esforços a aspectes 
com la modificació del Pla Territorial Insular a través 
d'una Norma Territorial Transitòria feta sense diàleg amb 
la ciutadania. També s'ha treballat de manera intensa en 
el dragatge del port de Maó que, després de tres anys 
d'enfrontaments i amb la col·laboració de ciutadans 
mobilitzats i la intervenció de la Fiscalia de Medi Ambient, 
s'ha acabat abordant amb els paràmetres ambientals 
més exigents a nivell internacional. 

El projecte de la carretera general, amb les macrorrotondes 
de dos nivells, ha estat objecte d'iniciatives al carrer, als 
despatxos i als jutjats, amb el suport d'amplis sectors de 
la societat menorquina i s'endevina com un tema llarg 
que mereixerà també dedicació els pròxims anys.

guarDians Del TerriTOri

dEfEnSAR lA nATuRA 
dES dE lA CIuTAdAnIA 
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“el TerriTOri segueix essenT un PasTís 
que MOlTs DesiTgen i que Cal Defensar 
Per aCOnseguir usOs raCiOnals que es 
Puguin sOsTenir en el TeMPs.”

QUAN ALGú DEMANA SI MENORCA SERIA LA MATEIXA SENSE EL GOB, FINS I 
TOT ELS MÉS CONTRARIS SOLEN ACABAR DIENT QUE SI EL GOB NO EXISTíS 
L’hAURIEN D’INVENTAR. DES DEL SEUS INICIS, LES PERSONES QUE VAN FUNDAR 
L’ASSOCIACIÓ ALS ANyS SETANTA TENIEN LA VISIÓ DE CONSTRUIR UNA 
ORGANITzACIÓ QUE POGUÉS TREBALLAR A FAVOR DEL MEDI AMBIENT DES DE 
L’àMBIT CIUTADà. ÉS A DIR, UNA ENTITAT QUE PROCURARIA INCIDIR EN LES 
PROBLEMàTIQUES AMBIENTALS, AMB INDEPENDèNCIA DE QUIN FOS EL PARTIT 
QUE GOVERNàS.

Amb tot, continua sent bàsic poder mantenir aquesta 
tasca de seguiment, perquè hi ha moltes forces orientades 
a obtenir beneficis ràpids a partir de l'especulació de 
comprar barat i vendre car. I amb aquestes dinàmiques el 
territori segueix essent un pastís que molts desitgen i que 
cal defensar per aconseguir usos racionals que es puguin 
sostenir en el temps.

ELs AcORDs DE cusTòDIA
Amb aquests objectius de conservació, entesa com la 
convivència adequada entre les activitats humanes i els 
valors naturals, es treballa de diverses maneres. Una de 
les apostes a llarg termini és la recerca de punts en comú 
amb sectors que tenen una importància cabdal en la 
correcta o incorrecta gestió de grans extensions. 

Ja fa uns anys que vam acordar aplicar la idea de la 
custòdia del territori a l'àmbit agrari. Això és, buscar la 
implicació de propietaris i gestors de les explotacions 
agràries, perquè són els que de fet prenen les decisions 
que afecten més quantitat de territori. No són iniciatives 
de resultat ràpid, però sí que mostren avanços progressius 
i molt consolidats. 

Avui, 25 finques de Menorca tenen acord de custòdia 
agrària signat amb el GOB (dues d'elles s'han incorporat 

aquest any), ho estem aplicant també amb una aliança a 
l'Alt Empordà (amb 13 acords en vigor) i el nostre model 
de conservació activa és un referent a nivell estatal que 
s'ha explicat per quasi totes les comunitats autònomes. 
La base és  pactar una sèrie de mesures que busquen, per 
una banda, la viabilitat econòmica de la finca i, per l'altra, 
la conservació dels principals valors. 

Els acords de custòdia són acords d'ajuda mútua, basats 
en gran manera en la confiança. A la correcta gestió i 
a l'elaboració de productes de qualitat es correspon 
amb jornades de voluntariat, promoció dels productes, 
configuració de xarxes per compartir recursos, 
inversions directes o indirectes... En definitiva, a fer camí 
de manera conjunta i buscant la manera que la pròpia 
activitat econòmica garanteixi que es mantindran els 
valors naturals, paisatgístics i culturals.

Menorca seguirà sent el què és si la gent que se l'estima 
s'organitza per a mantenir la seva dignitat de territori 
amb personalitat pròpia. 9



flOra i fauna

LA NATURALESA ÉS LA FONT DEL NOSTRE BENESTAR. ENS FORNEIX 
D’ALIMENT I DE RECURSOS ENERGèTICS I NATURALS. NO OBSTANT, ALGUNES 
ACTIVITATS hUMANES PROVOQUEN GREUS IMPACTES NEGATIUS SOBRE 
L’ENTORN. AMB PETITES ACCIONS COM L’úS DE PLANTES AUTòCTONES 
AL VOSTRE JARDí O TENIR CURA DELS ANIMALS SILVESTRES AJUDEM A 
MANTENIR UNA BIODIVERSITAT EN EQUILIBRI. 

ATEnEM A 
lA bIOdIvERSITAT

Convivim al planeta, i a la nostra illa, amb moltes altres 
espècies de plantes i animals, resultat de milions d’anys 
d’evolució. Entre totes conformen el paisatge i els 
ecosistemes, que són l’escenari on habitem i la base de la 
nostra economia. 

L’ocupació del territori per construccions i infraestructures, 
la introducció d’espècies invasores, la sobreexplotació 
dels aqüífers, els residus contaminants... Moltes activitats 
humanes provoquen la degradació dels hàbitats naturals 
i posen en perill les espècies autòctones.

La nostra feina incideix en la preservació del paisatge i 
el bon funcionament dels ecosistemes; per tant, també 
en la conservació de les espècies. Les campanyes de 
protecció del territori o els acords de custòdia agrària en 
són exemples. Però també es porten a terme projectes 
amb una acció més directa sobre les espècies de fauna i 
flora, com són el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre i 
Es Viver de Plantes Autòctones.

la fauna aCCiDenTaDa
Pel que fa a la fauna, treballem en la recuperació d'animals 
silvestres accidentats des de 1987, gràcies al voluntariat i 
a la participació de la clínica veterinària de Jaume Pons. 
Durant tots aquests anys s'han atès més de 15 000 
animals. Només durant 2013 han arribat 801 animals, 
dels quals 264 eren animals autòctons amb necessitat 
d'assistència, 510 tortugues mediterrànies provinents de 
captivitat i 27 animals exòtics amb potencial invasor. El 
percentatge de recuperació dels animals amb necessitat 
d'assistència ha estat del 48%. Es pot trobar una memòria 
detallada a la nostra web gobmenorca.com. 

La majoria d'animals que ingressen al Centre ho fan 
per alguna repercussió de les activitats de la societat 
actual: col·lisions a les carreteres, urbanització d'espais, 
destrucció de nius, atacs d'animals domèstics... Al Centre 
de Recuperació intentem pal·liar en la mesura que podem 
aquests impactes. A més, molts dels animals que rebem 
són espècies protegides, especialment vulnerables 
i rellevants per als ecosistemes, que cal protegir 
específicament.10



les PlanTes auTòCTOnes
D’altra banda, des des Viver treballem principalment en 
l’àmbit de la jardineria sostenible, fomentant l’aplicació 
de plantes autòctones en el disseny d’espais privats i 
públics, de manera que s’aconsegueixin uns espais més 
sostenibles, amb baix cost de manteniment i poc consum 
d’aigua. És una manera també d’evitar la introducció 
d’espècies invasores i noves plagues i contribuir al 
manteniment de la biodiversitat. 

Com a novetat de 2013, as Viver hem obert una nova línia 
de feina, amb la producció i venda de planter d’horta de 
varietats locals. Aquestes plantes són també un patrimoni 
genètic i cultural a preservar, amb una considerable 
potencialitat econòmica. Posem a l’abast de la gent 
aquestes varietats per tal de que no es perdin.

Per primera vegada, el 2013 el Centre de Recuperació 
ha obert les portes al públic tot l’estiu, i els visitants han 
tingut la possibilitat de veure de prop algunes espècies 
silvestres de Menorca i conèixer les problemàtiques 
que els afecten. L’obertura del Centre ha estat possible 
gràcies a nombroses jornades de voluntariat per adequar 
les instal·lacions.

Els particulars poden trobar as Viver llavors, plantes i 
altres materials per a crear un jardí ecològic adaptat 
a les característiques de Menorca i també contractar 
serveis de manteniment. Per a les empreses i ens públics 
oferim serveis a la carta de creació o  transformació de 
zones enjardinades, així com producció de plantes per a 
finalitats diverses. Per exemple, aquest any hem treballat 
juntament amb Arbres d’Algendar en el projecte Life 
Reneix, amb la producció de devers 24.000 plantes per a 
la restitució d’una zona degradada a Binimel·là.

Els filtres verds són un altre dels productes innovadors 
des Viver. Es tracta d’un sistema de depuració d’aigües 
residuals amb plantes aquàtiques. Aquests filtres volen 
donar resposta especialment al problema de les aigües 
brutes en les urbanitzacions de l’illa que no estan 
connectades al clavegueram i que acaben produint la 
contaminació dels aqüífers. 

A partir d’aquest any, hem ampliat els horaris d’atenció al 
públic i podeu venir tots els divendres i dissabtes per rebre 
més informació sobre plantes silvestres, d’ús tradicional, 
per a jardineria i horta, segons les vostres necessitats.



aCTuaM

ÉS IMPOSSIBLE ARRIBAR A UNA SOCIETAT JUSTA I SOSTENIBLE, EN TERMES 
ECONòMICS I AMBIENTALS, SI NO ES TRANSFORMA L’ACTUAL MODEL DE CONSUM. 
AQUEST CANVI NO ÉS QUE SIGUI NOMÉS POSSIBLE, SINÓ QUE ÉS DEL TOT 
NECESSARI, MALGRAT ELS CONTINUS MISSATGES NEGACIONISTES INTERESSATS 
DE POTENTS GRUPS ECONòMICS, SOVINT INFILTRATS EN ELS GOVERNS. hEM DE 
CANVIAR LA MANERA D’EXPLOTAR LA TERRA I ELS SEUS RECURSOS NATURALS. 
TREBALLEM CONJUNTAMENT AMB ALTRES ORGANITzACIONS DINS EL FòRUM 
D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR DE MENORCA PER TAL D’IMPULSAR AQUEST CANVI.

AlTERnATIvES 
A l’ACTuAl MOdEl
dE COnSuM

Al GOB intentam donar a conèixer i impulsar 
experiències que demostren que una altra 
manera de fer les coses és possible. Comentarem 
aquí alguns casos referits a l’energia, l’aigua, 
l’agricultura i el turisme.

POsa’T ses Plaques. 
aPrOfiTa el sOl
Tenim l’energia al nostre abast, només l’hem 
de voler aprofitar. Les energies alternatives 
creen riquesa i llocs de feina locals alhora que 
redueixen impactes ambientals i costos. Al GOB 
hem organitzat una campanya per promoure la 
instal·lació de plaques solars per a escalfar aigua, 
cosa que pot representar una reducció del 30% 
de l’energia consumida a una llar. hem impulsat 
acords entre un fabricant, els instal·ladors 
locals i una entitat bancària per a facilitar-ne el 
finançament.

filTres verDs. 
DePura la Teva aigua
Els filtres verds són una solució fàcil, eficaç i 
econòmica a la depuració de les aigües residuals 
de cases aïllades, que ara contribueixen a la 
contaminació dels aqüífers de Menorca. El 
GOB ha establert relació amb una empresa 
experimentada en sistemes de depuració natural 
amb plantes aquàtiques, per estendre aquestes 
instal·lacions a l’illa. Es Viver del GOB produeix 
la planta necessària i executa els projectes de 
filtres verds.

CusTòDia agrària. 
un PaisaTge que aliMenTa
L’explotació agrària amb diàleg amb el territori és una font de 
riquesa global. Les bones pràctiques agràries contribueixen a 
millorar la fertilitat del sòl, al manteniment de la biodiversitat, dels 
recursos naturals i a la construcció d’un paisatge rural de qualitat. 
Al GOB treballem conjuntament amb les finques que tenen un 
acord de custòdia per aconseguir que siguin cada vegada més 
rendibles des del punt de vista econòmic, ambiental i de qualitat 
de vida dels pagesos. El resultat és un enfortiment de l’agricultura 
com a sector econòmic que genera productes d’alta qualitat, que 
contribueixen al comerç local, a la salut ciutadana, al turisme i 
tants d’altres aspectes econòmics, culturals i ambientals.

CursOs Per a guies TurísTiCs 
al CaMí De Cavalls
El turisme actiu, en contacte amb el medi natural i que cerca 
autenticitat en les experiències i emocions, cada vegada té més 
pes. A Menorca hi ha hagut un auge des que el Camí de Cavalls s’ha 
convertit en reclam turístic. Aquesta activitat té, però, dues cares. 
Per una banda, és molt positiu que es viatgi a Menorca pel seu 
entorn natural; per l’altra, unes males pràctiques poden degradar 
ràpidament l’atractiu que venem.

Al GOB organitzam cursets per a guies turístics amb la finalitat 
que coneguin les problemàtiques que afecten el medi ambient de 
Menorca, puguin transmetre els nostres valors naturals i divulguin 
bones pràctiques per a conservar-los. 

Des de la nostra entitat cerquem solucions viables per als 
problemes ambientals. La ciutadania té la responsabilitat final 
de posar-les en pràctica i contribuir a la transformació social vers 
un model de vida més sostenible i més respectuós amb l’entorn 
natural.
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un sOl Món 

TOT I QUE EL NOSTRE àMBIT ÉS BALEAR, NO PODEM DEIXAR DE BANDA QUE 
FORMEM PART D’UNA TERRA EN LA QUAL TOT ESTà RELACIONAT I hI NAVEGUEM 
TOTS JUNTS. MÉS QUE MAI LA MàXIMA “PENSAR GLOBALMENT, ACTUAR 
LOCALMENT”  TÉ SENTIT EN UN MÓN GLOBALITzAT ON EL FLUX D’INFORMACIÓ ÉS 
COM UN MAREMàGNUM INTERRELACIONAT.

MéS Enllà 
dE MEnORCA

En llocs molt distants amb realitats molt diferents 
a la nostra, hi ha persones que treballen en la 
mateixa línia i amb la mateixa idea que nosaltres: 
és possible una altra manera de relacionar-nos 
amb el medi, és possible gestionar els recursos 
d’una manera més justa per tal d’evitar el seu 
esgotament i evitar també la injustícia que 
suposa el fet que aquests recursos es concentrin 
en unes poques mans, moguts només per l’ànsia 
de l’enriquiment. 

Per conèixer aquestes iniciatives i també per 
explicar les nostres, al llarg de l’any assistim com 
a membres actius a diferents fòrums que són 
punt de trobada d’idees i de creació de línies 
estratègiques globals, que després cadascú 
adapta i aplica en el seu àmbit d’actuació.

En el món de la custòdia, per exemple, som 
membres actius de la Xarxa de Custòdia del 
Territori i de l’ICTIB. Participam al Foro Estatal de 
Custodia del Territorio, que reuneix associacions 
de l’Estat espanyol i actua com a portaveu social 
davant l’Administració. Participem en Jornades 
de formació i hem explicat la nostra experiència 
amb els pagesos menorquins en múltiples 
trobades.

En temes marins coordinem accions de conservació amb Oceana, 
així com també ho fem amb Greenpeace en el seguiment del litoral i 
en temes d’energia. Més recentment, hem establert un front comú 
per treballar en el molt preocupant tema de les prospeccions per a 
futures extraccions petrolieres al mar Mediterrani. 

A més, compartim moltes de les iniciatives a nivell europeu 
que sorgeixen dels fòrums ambientals que analitzen les grans 
problemàtiques que ens afecten a nivell global: l’aigua potable, 
el futur de l’agricultura, el canvi climàtic, la sobrepesca, les fonts 
d’energia renovables, etc., amb l’únic objectiu de trobar un camí 
de futur sostenible.

Més a prop, a les Illes Balears som membres de la mateixa família, 
el GOB, però igual que en les famílies, cada un dels seus membres 
enfoca la seva estratègia de la manera més efectiva. Anualment es 
reuneix la Junta Interinsular conformada pels presidents/es de les 
illes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, els coordinadors 
i vocals i la presidència interinsular per tal d’acordar, aprovar i 
decidir tot allò relacionat amb la conservació i el medi ambient.
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COMuniCaM

LA NOSTRA TRAJECTòRIA COM A ENTITAT CONSERVACIONISTA ENS hA PERMèS 
GUANyAR UN PES IMPORTANT EN LA SOCIETAT MENORQUINA I, AVUI EN DIA, SOM 
UN REFERENT INFORMATIU A L’ILLA EN L’àMBIT AMBIENTAL. D’AQUESTA MANERA, 
SER PORTAVEUS SOCIALS  I INTERLOCUTORS AMB L’ADMINISTRACIÓ SITUA LA 
PROTECCIÓ I LA DEFENSA DEL TERRITORI DINS EL DEBAT SOCIAL GENERAL.

lA COnSCIènCIA 
AMbIEnTAl

xarxes sOCials
El nostre punt de comunicació 
principal és la pàgina web www.
gobmenorca.com i el per f il de 
Facebook i Twitter, on publiquem 
notícies, denúncies i propostes 
diàriament. Comptant els socis, 
arribem a un públic de milers de 
persones que, fruït de les nostres 
campanyes i activitats, han mostrat el 
seu interès per rebre les informacions 
del GOB. 

I no ens aturem aquí. Amb l’objectiu 
d’implicar nous públics, el 2013 hem 
obert la web Savemenorca.com per 
a la campanya de carreteres, hem 
inaugurat el perfil de Facebook del 
Centre de Recuperació i està previst 
en un futur proper fer el mateix 
amb Es Viver. Al nostre canal del 
youTube, els vídeos divulgatius han 
rebut milers de visualitzacions. El 
Socarrell, la revista trimestral on 
expliquem l’activitat recent del GOB, 
es distribueix online entre els socis 
i seguidors, i la versió en paper es 
troba en determinats punts d’interès 
de l’illa.

PresènCia al Carrer
El Tenderol del GOB ha estat molt 
present a peu de carrer. Els punts de 
trobada com fires, festes i mercats 
són oportunitats per arribar a més 
gent, difondre la nostra labor i posar 
a l ’abast dels ciutadans materials 
divulgatius sobre natura. Així ha estat 
aquest 2013 a la Festa del Llibre, la 
Festa de la Cultura, la Fira del Medi 
Ambient a Maó, el Mercat de Nit des 
Mercadal,  la Fira de productes agraris 
ecològics as Mercadal, la Festa del 
Cricket Club o la Mostra d’entitats de 
Ferreries, entre d’altres. 

La difusió de les nostres campanyes i 
idees es realitza a través dels mitjans 
de comunicació convencionals i altres 
canals, com ara espots publicitaris o 
articles en revistes especialitzades 
com Sa Roqueta, publicació en llengua 
anglesa per als residents a Menorca. 

líDers D’OPinió
Dins la campanya de carreteres, i 
com a portaveus socials, al llarg de 
2013 hem ofert múltiples xerrades 
informatives i hem participat en la 
taula rodona  sobre el projecte de 
rotondes de la carretera general 
organitzada per l’Ateneu de Maó, amb 
representants del Consell Insular, 
el Col·legi Oficial d ’Arquitectes i 
el d’Enginyers. Així mateix, estem 
presents al Consell de Caça i en 
altres comissions i grups de treball, 
on oferim el nostre punt de vista 
ambientalista.

En ocasions, la informació que 
divulguem, amb el rigor que ens 
caracteritza, dóna una perspectiva 
diferent a la que apareix als mitjans de 
comunicació generals, que fa visibles  
les qüestions ambientals. Per tant, 
sovint feim el paper de “consciència 
ambiental” a Menorca. Una funció 
que s’ha anat forjant amb el temps, 
amb la constància de les nostres 
accions, i que es veu reforçada amb 
l’augment dels nostres seguidors. 

la missió del gOB és defensar la natura i una part importantíssima de la nostra tasca consisteix a comunicar: 
els nostres valors, les nostres idees, les nostres propostes. aquesta veu ecologista vol contribuir a generar 
opinió i a incitar la societat al diàleg i la reflexió crítica. 
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l’eDuCaCió aMBienTal

UNA SOCIETAT BEN EDUCADA QUE CONEIX LA RIQUESA 
NATURAL QUE ENS ENVOLTA NO PERMET QUE AQUESTA 
ES MALMETI. PER AQUEST MOTIU, ENS DEDIQUEM A 
LA TASCA DE DIVULGACIÓ I CONSCIENCIACIÓ A TRAVÉS 
D’ACTIVITATS FORMATIVES I DIDàCTIQUES PER A TOTS ELS 
PúBLICS. 

QuI COnEIX, 
ESTIMA 

aneM a l’esCOla
Les activitats dirigides a les escoles 
formen una de les nostres branques 
educatives més importants. Oferim 
una formació complementària a la 
de les aules perquè els més petits 
coneguin i estimin el seu entorn 
natural. Descobrir el funcionament 
dels ecosistemes, conèixer d ’on 
prové l ’energ ia i  l ’a igua que 
consumim, aprendre a identificar 
algunes espècies animals i vegetals 
de Menorca, aprofundir en la relació 
del camp i la natura i moltes altres 
activitats són un joc molt divertit 
alhora que educatiu per als joves 
escolars. Enguany, dins aquesta 
oferta educativa hem incorporat 
una novetat, un contacontes musical 
que acompanya el llibre infantil de 
Na Mordala, un cranc. En total, més 
de 2.000 alumnes dels diferents 
municipis de Menorca han gaudit de 
les nostres activitats.

D’altra banda, el projecte plurianual 
“Bon profit! Educam menjant”, del 
Consorci Mestral-GOB, ha estat 
molt actiu aquest any. La idea 
té com a objectiu promoure la 
producció agrària local i ecològica i 
sensibilitzar la comunitat educativa 
envers un consum més sostenible. 
hem realitzat cursos i activitats per 
a cuiners i cuineres, famílies, fillets i 
filletes i professorat per avançar cap 
a un consum més responsable. Fruit 
d’aquesta iniciativa ja hi ha unes 
quantes escoles que han començat 
a introduir productes alimentaris 
ecològics en l ’elaboració dels seus 
menús.

fOrMaCió Per a TOThOM
Des de les diferents àrees de treball 
del GOB hem dut a terme múltiples 
accions formatives per al públic 
en general. El grup de botànica 
ha organitzat novament el curs 
d’introducció a la botànica i diverses 
sortides de camp per veure plantes; 
Es Viver ha impulsat tallers sobre 
poda, empelts i planters al Parc urbà 
Rubió i Tudurí, i hem repetit el curs de 
gestió ecològica de l’hort familiar. 

El curs de valors ambientals per 
a guies del Camí de Cavalls ha 
suscitat molt interès en cobrir una 
necessitat formativa específ ica i 
aquest any n’hem celebrat la quarta 
edició. També hem realitzat la 
tercera Jornada de Dones Pageses 
i el Seminari d’Agricultura i Medi 
Ambient, que ja passa per la sisena 
edició.

Tot i així, les excursions del programa 
“A Peu” són les propostes més 
atractives i amb un major nombre 
de participants. Recórrer l ’illa en 
un agradable passeig ens permet 
desxifrar el nostre paisatge i conèixer 
millor el patrimoni que conté. El 2013 
hem estat a Son Catlar, s’Enclusa i la 
Marcona, amb unes 200 persones 
caminant. 

Al GOB podeu trobar activitats per 
a tots els gustos. Subscriviu-vos a la 
nostra llista de correu i rebreu tota la 
informació. 

El Servei d’Educació Ambiental és per al GOB una eina bàsica per difondre els 
nostres objectius i inculcar actituds positives a favor del medi ambient. Les 
nostres activitats són una invitació per atracar-nos a la natura i descobrir-ne 
els seus encants.



vOlunTariaT

GRàCIES A Tu 

Al GOB disposem d’un grup molt ampli de voluntaris, 
amb un perfil força variat, cadascú des de les seves 
possibilitats tant de temps com de coneixements. N’hi 
ha que són ben fillets però que tenen la paciència i la 
dedicació perfecta per a tenir cura d’un poll orfe. D’altres 
més veterans disposen de temps lliure i en dediquen una 
bona part a aportar les seves idees o el seu saber. Alguns 
són voluntaris puntuals que participen amb nosaltres un 
cop a la vida; d’altres, en canvi, ens han acompanyat des 
del naixement de l’entitat, amb anys de dedicació. Tots i 
totes tenen un valor importantíssim.

Aquest 2013 hem consolidat els grups de voluntaris de 
Custòdia Agrària i Es Viver i hem engegat un nou grup al 
Centre de Recuperació, que compensa així el gran volum 
de feina dels treballadors. El grup de fidels voluntaris de 
Custòdia Agrària, per exemple, han dedicat set jornades 
de voluntariat a finques agràries que tenen acords amb 
el GOB. Ajudar en la poda i neteja d’àrees per al bestiar, 
destapar camins o retirar residus són algunes de les 
tasques que han portat a terme.

D’altra banda, el grup de voluntaris de Es Viver ha 
col·laborat en les rutines diàries de manteniment i en 
totes les ocupacions derivades del centre de jardineria: 
recollida, tractament i sembra de llavors, regar, gestió de 
l’hort de Sa Creueta, etc. Mentre els voluntaris aprenen 
sobre la diversitat de plantes silvestres de l’illa, ens ajuden 
en les tasques de jardineria sostenible.

Al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, s’ha creat un 
grup de voluntaris que regularment realitzen feines de 
neteja i manteniment de les instal·lacions. Les diverses 
jornades de voluntariat realitzades han fet possible 
la millora de les gàbies i tanques dels animalons. Per 
descomptat, a la primavera i l’estiu ens han ajudat els 
voluntaris de cria de polls orfes i han tirat endavant 
desenes de polls caiguts del niu de vinjola, mussol, 
verderol i altres espècies d’ocells, fins que han estat 
amollats de nou.

D’altra banda, són igualment destacables totes aquelles 
persones de molts àmbits diferents que des de la 
rereguarda, ens assessoren en aspectes tècnics concrets 
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ELS VOLUNTARIS SÓN EL PILAR FONAMENTAL DE LA NOSTRA ENTITAT. GRàCIES 
A LA PARTICIPACIÓ DESINTERESSADA DE MOLTES PERSONES ES FAN REALITAT 
PROJECTES QUE SENSE ELLES NO SERIEN POSSIBLES. DES DEL MÉS GRAN AL 
MÉS PETIT, LA SEVA DEDICACIÓ SUMA ESFORçOS EN EL CAMí PER  MANTENIR 
LA BELLESA NATURAL DE LA NOSTRA ILLA.

o participen en campanyes donant rigor i professionalitat 
a les nostres actuacions.  

un BenefiCi MuTu
Del voluntariat en traiem un benefici tots, tant els 
voluntaris com les entitats receptores. Pel voluntari és un 
procés d’aprenentatge i conscienciació sobre els valors 
naturals i una via de participació activa com a ciutadà 
en els aspectes mediambientals d’interès general. Per 
nosaltres, és una ajuda inestimable i una manera de 
divulgar els nostres objectius. 

El fet que existeixi tot aquest sector social que ajuda 
de manera solidària fa pensar que hi ha una part de la 
nostra societat molt implicada amb els temes ambientals. 
Una mostra indubtable d’una societat participativa, que 
s’ocupa de la seva terra, de mantenir-la en bon estat 
de conservació. Ens agrada saber que no estem sols en 
aquesta tasca i que tanta gent dóna força a la nostra 
tasca. Gràcies a tots vosaltres!

“ser voluntari enriqueix l’experiència de vida” diu na 

Chita Laurie, una de les nostres traductores voluntàries.

“El que més m ágrada de ser voluntari és poder tenir el 
plaer d’estar en contacte amb la natura i poder tenir cura 
d’animals que des de petit observava de lluny. En general, 
m’agrada tot: donar el menjar, ajudar a construir gàbies 
noves, fer terraris, manipular animals, alliberar-los, 
conèixer noves persones, assistir a reunions, el que faci 
falta. A més, cada dia aprenc una cosa nova i, a la vegada, 
m ‘agrada perquè és de profit per quan sigui major.” diu en 
Jaume Sureda, 14 anys, voluntari actiu del CRFS.

“Entenc el voluntariat com un acte de participació 
ciutadana important. És una manera d’estar actiu dins de 
la nostra societat. Tots i totes hem de ser protagonistes 
de viure com creiem que és més just. El voluntariat 
contribueix als canvis i a les alternatives que volem per 
a la nostra comunitat. Aporta un gran valor a la nostra 
qualitat de vida.” comenta Aina Tejero, voluntària i 
membre de la junta directiva del GOB.

La col·laboració dels voluntaris és imprescindible. Tu 
també ens pots ajudar, participa amb nosaltres! 17



arTisTes Pel MeDi aMBienT 

AL LLARG DE LA NOSTRA hISTòRIA COM A ENTITAT, MOLTES PERSONES 
VINCULADES AL SECTOR DE LA CULTURA ENS hAN MOSTRAT EL SEU SUPORT. 
EN AQUEST APARTAT VOLEM DESTACAR LA SEVA CONTRIBUCIÓ, DES D’UNA 
PERSPECTIVA I AMB UNA SENSIBILITAT ESPECIAL, A LA PRESERVACIÓ DE L’ILLA.

lA IMplICACIó dEl 
Món CulTuRAl

La paraula cultura prové del llatí, colere, que vol dir 
cultivar o conrear, tenir cura de la terra o dels animals: 
agricultura, apicultura, etc. Amb el pas del temps es 
va començar a entendre el concepte de cultura com un 
procés de formació de la ment, el conjunt d’actituds, 
valors, objectius i pràctiques que caracteritzen una 
institució, organització, grup o societat, i que fan de la 
transformació social el seu objectiu.

Tant en un sentit com en l’altre, la cultura i el món de l’art 
estan directament lligats als valors de transformació que 
defensem i promovem al GOB, i tal vegada per aquest 
motiu el compromís entre el món cultural i l’activisme 
social és tan fort. Més que mai artistes de les diferents 
arts de la musa Talia aporten la seva professionalitat a 
una causa, l’ambiental, sempre que se’ls necessita.

Dissenyadors, cantants, actors i actrius, pintors, fotògrafs, 
poetes, escriptors han posat la seva feina històricament a 
les causes ambientals sempre que els ho hem demanat. 
En l’any que ha passat la campanya de carreteres ha estat 
objecte d’aquest saber fer del col·lectiu d’actrius i actors 
de teatre improvisat que han actuat per difondre, amb un 
toc d’humor, el projecte desmesurat del Consell Insular. 
També s’ha de destacar la feina feta per oferir un pregó 
alternatiu previ a les Festes de Gràcia a Maó, per recordar 
que hi ha molts problemes que no se solucionen només 
amb bones paraules.  

No només són voluntaris que aporten el seu temps 
lliure, sinó que quan ho fan és amb la renúncia del seu 
modus vivendi del qual depenen. En un temps en què, 
malauradament, assistim a una involució de la cultura, a 
una confusió intencionada entre entreteniment i cultura, 
al retorn del pa i circ dels romans, és just reconèixer el 
valor d’aquests artistes per dignificar el nom de la cultura.
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53,2%

19,2%

2,2%

7,7%

17,7%

els COMPTes 2013

ORIGEN DELS INGRESSOS

Quotes i donatius

Patrocini privat de projectes

Vendes de productes

Serveis realitzats

Patrocini públic a projectes

35,8%

4,6%

9,9% 4,8% 3,7%

9,3%

15,0%

8,0%

8,9%

el pressupost executat del gOB Menorca durant 2013 va ser de 380.090 €.

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.

DESTINACIÓ DE LA DESPESA

Atenció ciutadana i a socis

Punt de venda i productes

Política ambiental

Educació ambiental

Centre de Recuperació de Fauna

Es Viver

Custòdia agrària

Altres projectes

Estructura
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Tu TAMbé pOTS AJudAR

www.gobmenorca.com


