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Sumari Editorial
Vius i ungles!
En pocs mesos, després de les eleccions 
autònòmiques, s'han anat dibuixant les línies 
directrius que marcaran l'horitzó polític, social 
i ecònomic dels propers anys, derivat d'una 
realitat econòmica sense precedents i que 
cada cop es mostra més crua en les seves 
conseqüències socials. Una realitat econòmica 
i unes directrius polítiques que també, i des 
de la lectura que en feim des d'una entitat 
ecologista com és el GOB, ens fa preveure una 
legislatura dura pel que fa a la protecció del 
territori i la biodiversitat: la crisi econòmica 
serà l'excusa per a obrir la porta a inversions 
privades agressives amb el territori i amb les 
persones que hi vivim, sense representar una 
solució real a la problemàtica econòmica que té 
unes arrels molt més profundes i que requereix 
un replantejament absolut de les polítiques 
econòmiques en aquesta comunitat autònoma, 
que ens allunyi de l'adopció de les mateixes 
solucions de sempre que no fan més que 
perpetuar un sistema i una estructura econòmica 
basada en l'especulació, la incompetència en la 
gestió dels doblers públics, i massa sovint, fins 
i tot vinculada a casos de  corrupció, que ha 
generat una falsa riquesa a costa del territori, el 
medi ambient i les persones.

El GOB afronta en els propers anys el 
repte d'adaptació al nou escenari polític, 
social i sobretot econòmic que ja ha tengut 
conseqüències directes sobre la nostra realitat 
econòmica, per fer front a la qual, hem apel·lat 
als socis i sòcies de l'entitat, que amb els 
seus recursos personals ens han donat suport 
econòmic alhora que han reforçat, legitimat 
i donat un impuls fonamental per al futur i la 
feina de la nostra entitat, el GOB, l'entitat 
de tots aquells que estimen Mallorca i que se 
senten implicats en la protecció i conservació 
dels seus valors identitaris ambientals, culturals 
i paisatgístics. Moltes gràcies a tots.

Foto portada: Cap de Ferrutx, Parc Natural de Llevant. Autor: Antoni Muñoz

En portada 

http://www.gobmallorca.com
mailto:info@gobmallorca.com


3L’Ecologista 54

     actualitat
La gestió dels fems a Mallorca és 
un negoci pervers

Amb la polèmica generada per la possibilitat d'importar 
residus de Nàpols i les declaracions de la consellera, 
queda palès que Mallorca està sotmesa a les directrius 
de la concessionària TIRME, que té, en la incineració, el 
negoci més rendible. Mallorca està condemnada a patir les 
conseqüències dels compromisos blindats de TIRME amb el 
Consell de Mallorca per part de la Sra. M.A. Munar per més 
de 30 anys.

Dues noves línies d'incineració construïdes sense necessitat i 
que ara hem de pagar tots els ciutadans (250 milions d'euros), 
la possibilitat de dur residus de fora, el fracàs de les polítiques 
de reducció, recuperació i reciclatge posen de manifest la 
insostenibilitat econòmica, social i ambiental de l'aposta 
per la incineració i els perjudicis de la concessió a l'empresa 
TIRME, tantes vegades i durant tants anys, denunciats pel 
GOB i altres entitats i plataformes ciutadanes.
    
Com és que quan més residus incinerem (i no reciclem o 
reduim) més barata serà la tarifa i menys  haurem de pagar 
per la taxa de fems? No seria lògic que com menys cremàssim 
més s'abaratissin els costos vinculats a la incineració? Com 
és que el Consell es veu impossibilitat a baixar la tarifa dels 
residus? Perquè hem de pagar unes incineradores que no 
tenen menjar? A qui surt a compte tot això? Al ciutadà, 
segur que no.
http://www.gobmallorca.com/comuni/com2011/110825.html
http://gobmallorca.com/informeresidus2010.pdf

La recuperació de la milana 
condicionada per l’ús il·legal de verí

Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Obra Social 
Caja Madrid, Endesa i GOB han col·laborat al llarg del 
darrer any per avançar en el programa de recuperació de 
la milana, Milvus milvus. Des de l'any 2000, el GOB i la 
Conselleria de Medi Ambient, amb el suport de diferents 
empreses i entitats, han portat a terme una sèrie d'accions 
adreçades a invertir la tendència regressiva, mitjançant la 
correcció dels principals factors de mortalitat no natural. 
En 2008, es va aprovar el Pla de Conservació de la Milana 
a les Illes Balears, que aglutina les diferents línies de 
treball per a salvar la població insular de l'espècie.

Al llarg dels darrers 12 mesos les actuacions de 
conservació han tingut el suport d’Obra Social Caja 
Madrid i d’Endesa, en el marc del projecte  Accions d’estudi, 
conservació i divulgació sobre la Milana a Mallorca. S’han 
desenvolupat accions com l’elaboració d’un cens de les 
parelles territorials i nidificants, el marcatge i presa de 
mesures biomètriques d’alguns exemplars, el seguiment 
amb emissors de ràdio i per satél·lit o la identificació i 
correcció dels factors que causen la seva mortalitat. Tot 
complementat amb xerrades i activitats educatives.

Des de l’inici del programa de conservació, la població 
de milana a Mallorca ha experimentat una tendència 
positiva, passant de les 6 parelles localitzades l’any 
1999 fins a les 18 parelles d'enguany. Malauradament, 
l'enverinament segueix essent la principal causa de 
mortalitat de l'espècie i és responsable com a mínim del 
50% de les baixes localitzades.

Per a més informació podeu consultar el nou web sobre la 
milana a Mallorca, creat pel GOB, que incorpora informació 
completa sobre la biologia de l’espècie (descripció, 
distribució, hàbitat, alimentació, reproducció), la seva 
situació de conservació i la problemàtica que pateix, i 
les accions que s’estan portant a terme per evitar la seva 
extinció i recuperar la població:
http://www.gobmallorca.com/milana

Assistim a un estiu amb un important repunt en el nombre 
d’incendis forestals i en la superfície cremada en relació al 
que havia estat la tònica general en la darrera dècada. És un 
error atribuir fonamentalment aquesta major incidència 
de focs a la situació ambiental conjuntural de les masses 
forestals. Recordem que com a norma general els boscos 
no es cremen; els cremam, per imprudència o de forma 
intencionada. L’aplicació de gran quantitat de mitjans 
humans i materials (i per tant de recursos econòmics) 
permet generalment controlar bona part dels incendis en 
els seus primers moments, possibilitant menors superfícies 
cremades. Tot i això, el nombre de sinistres no ha 
experimentat un descens apreciable al llarg de la darrera 
dècada. La interpretació és evident: falla la prevenció.

http://www.gobmallorca.com/comuni/com2011/110720.html

El GOB reclama més esforç en la 
investigació dels incendis forestals
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SOS Palma: Quin és el model de 
Ciutat del Sr. Isern?
El GOB va presentar en roda de premsa al carrer 
Blanquerna, en forma de propostes, els aspectes clau 
en què cal actuar en matèria de mobilitat sostenible a 
Palma. Durant legislatures senceres, Palma ha impulsat 
una política de mobilitat absolutament contrària a criteris 
de sostenibilitat: Construcció d'aparcaments subterranis 
al centre de la ciutat, creació de carrils bici perifèrics que 
no "molestàssin" els cotxes,  proposta de construir una 
carretera de 4 carrils damunt les antigues vies del tren, 
aposta per les grans autopistes...

La política conservadora, contrasta amb la impulsada 
durant aquests darrers quatre anys, emmarcada dins una 
nova concepció de la ciutat amb l'objectiu d'alliberar-la 
de la supremacia que el cotxe havia anat consolidant en 
les darreres dècades. És imprescindible, donar continuïtat 
a aquest canvi tan urgent i necessari de la manera de 
moure'ns per la ciutat i no fer passes enrera com la obertura 
al trànsit d’un tram del carrer Blanquerna o l'eliminació 
del carril bici d’Avingudes.

A què responen aquestes decisions? Quina política de 
mobilitat i model de ciutat les justifiquen? Les decissions 
polítiques han de respondre a l'interès general i a la qualitat de 
vida dels ciutadans, i no respondre a interessos particulars.
http://www.gobmallorca.com/comuni/com2011/110708.html

El Grup Infantil del GOB participa en 
la neteja del litoral de s’Estalella.

Dins les activitats que el Grup Infantil organitza per  
ajudar els infants a conèixer els principals valors naturals i 
culturals de la nostra illa i que al mateix temps s’impliquin 
i participin activament per intentar millorar l’estat de 
conservació dels espais naturals que visitam, el passat 
mes de juny es va dedicar una activitat a la conservació 
del litoral de s’Estalella, al terme municipal de Llucmajor

La jornada va consistir, per una part en la neteja de les 
cales d’en Bassí i en Paiàs eliminant tot tipus de residus 
acumulats mitjançant una recollida selectiva; i per 
altra, en la conservació d’espècies vegetals autòctones i 
endèmiques, és a dir, espècies úniques en tot el món, com 
és el cas de les saladines, procedint a l’eliminació d’espècies 
vegetals invasores com el carpobrotus o bàlsam. 

Durant tota l’activitat que va tenir el patrocini de 
l’Obra Social Sa Nostra, els participants varen conèixer 
els principals valors naturals, culturals i històrics de 
s’Estalella 

Després del pacte, contra tot pronòstic, de +Acció i PP per presentar una moció de censura a l'actual batlle i fer-se amb el 
control de l'Ajuntament de Campos, ressorgeixen grans projectes de destrucció territorial: el camp de golf de Son Baco,  
l'autopista LLucmajor - Campos, el Balneari de sa Font Santa... Com pot plantejar-se des d'un programa de govern, l'impuls 
d'un projecte que incompleix la normativa urbanística i d'ordenació del territori com es el cas de Son Baco?

L’activació econòmica de Campos ha de passar per la sostenibilitat, Campos és un dels pocs municipis de Mallorca que 
gairebé no han urbanitzat la seva costa. Això sense dubte té unes implicacions econòmiques, almenys a curt i mitjà termini, 
sobre les economies locals. Fa anys que Campos reclama mesures compensatòries que reconeguin aquesta situació, ja que 
el bon estat dels seus espais naturals fa un servei important però fins ara ignorat pel negoci . Davant això, el GOB considera 
que cal que sigui reconeguda i compensada com a tal l’aportació del municipi de Campos a l’economia turística de Mallorca, 
però  el desenvolupament econòmic de Campos no s'ha de fonamentar en usos que van precisament en sentit oposat als 
atractius naturals del municipi.
http://www.gobmallorca.com/comuni/com2011/110630.html

Plantejar el golf de Son Baco i altres macroprojectes a Campos 
és una greu irresponsabilitat. 
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Plaça Nova, 23
07320 Santa Maria del Camí (Mallorca)

Tel. 971 62 00 23
www.visitjaumedepuntiro.com

COPISTERIA

BOHIGAS
C/. Oms, 40 - Tel. 971 71 59 69 - PALMA

FOTOCÒPIES EN DIGITAL
LA MILLOR QUALITAT 

PER REPRODUIR 
FOTOGRAFIES I TEXTOS

ESPECIALISTES EN OPUSCLES, 
REVISTES D’EMPRESA 
I PREMSA FORANA

http://www.intersport.es/storelocator/Palma_de_Mallorca/INTERSPORT_KENIA/store_IES_10
http://www.malla.es
http://www.escullaventura.com/
http://www.naturllar.com/
http://www.grupotecsolar.es/
http://www.vinsjaumedepuntiro.com/
http://www.radiotaxiciutat.com/
http://www.fotoestudiobohigas.com/copisteria-fotocopias-planos-sellos-plastificados-encuadernaciones-tarjetas-de-visita-flayers-revistas
http://www.lacasanatural.net/
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Des de l'1 de gener del 2006 els municipis amb més de 1.500 habitants tenen obligació legal de depurar les seves 
aigües residuals (des de l'1 de gener de 2001, els de més de 15.000 habitants-equivalents tenien la mateixa obligació, 
per una directiva europea de 1991). No obstant això , la situació en què ens trobem és lluny d'arribar a aquests límits 
legals. 

A Mallorca existeixen 89 depuradores de les quals 56 estan gestionades per l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat 
Ambiental, 17 són municipals i 16 particulars. Les depuradores de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental 
en el 2007 van arribar a depurar més de 22.000.000 m3 . Durant l'estiu aquestes depuradores reben cabals molt 
majors dels que poden assumir, a causa del turisme, causant que funcionin de forma deficient i produint aigües 
“excedentàries” que en moltes ocasions s'aboquen a través d'emissaris submarins, o bé en lleres de torrents. A més, 
una gran part de les depuradores són deficients a l'hora d'eliminar els nutrients. Això repercuteix molt negativament 
en les aigües costaneres, ja que  en augmentar la quantitat de nutrients s'afavoreix la eutrofització de l'aigua, alterant 
els ecosistemes confrontants, disminuint la naturalitat del medi marí i la biodiversitat, així com perdent l'atractiu 
turístic. A aquests problemes, cal afegir-hi problemes derivats d'un manteniment deficient que molt sovint es tradueïx 
en avaries habituals i, conseqüentment, en abocaments d'aigua no depurada.

Tot seguit exposam el cas concret d'Andratx que malauradament és senzillament un dels molts casos, en què la 
denúncia reiterada i constant de veïns i col·lectius, posa de manifest la ineficàcia de l'actuació de l'Administració 
davant uns fets greus que es repeteixen massa sovint i que tenen unes implicacions ambientals, socials i econòmiques 
molt greus.

Es Saluet: història d’un torrent 
transformat en claveguera
GOB-Andratx
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Tot va començar l’hivern de 2009 quan Roger, un pagès que 
practica l’agricultura ecològica a la zona des Prat del Port 
d’Andratx, va observar com pel torrent des Saluet, devora la 
seva finca sa Sabata, començaven a córrer aigües residuals.

El pagès ho comunicà a l’Ajuntament d’Andratx, que argumentà 
problemes amb els equips de bombeig de la depuradora 
municipal situada aigües amunt del torrent. Però els abocaments 
es repetiren quatre vegades més durant aquell hivern.

En una visita a la finca del Consell Regulador de la Producció 
Agrària Ecològica els tècnics varen prendre mostres d’aigua d’un 
pou de la finca, que resultà estar contaminada. Denuncià els 
fets a la Conselleria de Medi Ambient i a la unitat del SEPRONA 
de la Guàrdia Civil.

Durant aquests dos anys els abocaments s’han anat repetint. 
Aquest hivern, el mes de febrer de 2011, es va produir un 
abocament d’aigües fecals de grans proporcions, que alertà els 
veïns, va aparèixer als mitjans de comunicació i es denuncià 
a la Conselleria de Medi Ambient. Les aigües brutes arribaren 
al port d’Andratx i Ports de les Illes Balears també demanà 
explicacions a l’Ajuntament.

La passada primavera diversos veïns de la zona des Prat del 
Port d’Andratx constaten que l’aigua que extreuen dels seus 
pous no és neta. Aquest mes d’abril, sis propietaris presentaren 
una denúncia davant la Direcció General de Recursos Hídrics 
de la Conselleria de Medi Ambient explicant els abocaments 
d’aigües residuals i sol·licitant anàlisis dels pous per determinar 
el grau de contaminació i mesures perquè no es repeteixin els 
abocaments. Va ser gairebé a finals de juny quan un agent de 
medi ambient i un tècnic de la Conselleria es desplaçaren al lloc 
dels fets per recollir mostres d’aigua de cinc pous.

La situació deficient de la depuradora d’Andratx és ben coneguda 
per l’Ajuntament i per la Conselleria de Medi Ambient. Des 
de 2007 existeix un projecte d’ampliació i millora d’aquesta 
estació. Després d’anys de tramitacions i paralitzacions, el 
passat mes de maig el projecte va ser aprovat per la Comissió 
de Medi Ambient de les Illes Balears.

Però dia nou de juliol es repetiren els abocaments, aquesta 
vegada va ser un vessament d’aigua sense depurar des de 
l’estació depuradora directament al torrent. A pesar de la 
presència de la policia local i dels responsables de la depuradora, 
l’abocament va continuar durant bona part del vespre.

Dies després, els veïns afectats i membres del GOB d’Andratx 
varen presentar una denúncia davant la Conselleria de Medi 
Ambient i l’Ajuntament de la localitat, constatant els fets, 
demanant una inspecció per avaluar els danys causats, 
reclamant mesures per garantir el bon funcionament de la 
depuradora i evitar nous abocaments. Així mateix, dia 25 de 
juliol s’interposà una denúncia davant la Guàrdia Civil i de tot 
això, encara no se n'ha rebut resposta. 
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El torrent des Saluet, desemboca a la zona humida d'es 
Saluet a uns 100 o 150 metres de la línia de costa i que 
fou declarada Àrea Natural d'Especial Interés (ANEI) per la 
Llei d'espais naturals (LEN). La matèria orgànica provinent 
d'aquests abocaments reiterats, quedarà dipositada al llit 
del torrent, i en tornar-hi a córrer l’aigua tots aquests 
nutrients entraran dins de la zona humida. La presència 
d’elevats continguts de matèria orgànica a les aigües 
és un greu problema, ja que genera un gran creixement 
d’algues que fan que la llum del sol no arribi al fons de 
les zones inundades, i així s’impossibilita el creixement 
d’importants plantes aquàtiques que serveixen d’aliment 
per a moltes espècies animals.

Malauradament, cada any, des del GOB ens trobam amb 
informació relativa a vessaments a torrents o a la mar a 
diferents indrets de Mallorca. Fets que són denunciats 
davant les autoritats competents i de les quals massa 
sovint, i com a norma general no obtenim resposta. La 
ineficàcia de l'Administració en el control del funcionament 
i gestió de les depuradores, ja sigui sota la responsabilitat 
de la pròpia Administració o de concessions privades que 
les gestionen, representa un impacte ecològic, social i 
econòmic reiterat que requereix un pla seriós
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ALERTA! SOS Mallorca
Margalida Maria Ramis

El GOB alerta de les conseqüències negatives sobre el 
territori i el medi ambient de les actuacions polítiques 
anunciades en aquests primers mesos de la legislatura 
del PP a les tres principals institucions en matèries com 
turisme, mobilitat o territori.

L'escenari que comença a dibuixar-se amb els anuncis i declaracions dels nous 
responsables polítics a la nostra comunitat autònoma, ens fa tèmer que l'eix per a la 
dinamització econòmica que pretén impulsar-se continuarà sent el basat en el creixement 
a costa del territori i del medi ambient. Es parla de la inversió privada com a eix de la 
recuperació econòmica, però aquest no ha de ser a qualsevol preu (territorital, ambiental 
i social): parcs temàtics, camps de golf, camps de polo, ports esportius... retallades en les 
proteccions, permissivitat i nous usos o activitats al sòl rústic, via lliure a les inversions i 
eliminació de tràmits argumentant agilitat administrativa, etc.

Aquest enfocament preocupa extremadament el GOB i fa preveure una legislatura marcada 
per l'excepció a les regles del joc imposades des de l'àmbit urbanístic i en matèria territorial, 
per afavorir inversions que estan lluny de garantir el canvi necessari de model econòmic per 
deixar enrera l'explotació que han patit aquestes illes durant massa anys.
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Els punts calents i algunes de les declaracions o anuncis 
dels responsables polítics i sectors econòmics interessats

Territori: la Llei 4/2008 en el punt de mira i la inversió privada en 
grans projectes, el miratge que els enlluerna les butxaques.

Indemnitzacions (1.258,9 ha protegides) 

«...el anterior Ejecutivo autonómico también utilizó esta normativa para aumentar la 
superficie de protección ... ampliando las zonas ANEI (Área Natural de Especial Interés) 
circundantes a estos espacios. Sobre la revisión de la protección de estas zonas, el conseller 
considera que se debe "analizar caso por caso si el régimen de protección de la ley es el 
adecuado". "Así como hay zonas protegidas de indudables valores ambientales, hay otras 
zonas incluidas incluso como ANEI que cuentan con calles y con servicios de urbanización 
como farolas o alcantarillado", recuerda, para agregar acto seguido: "En este caso, llamar 
a estos terrenos suelo rústico protegido no deja de ser una ficción. Y cuando a partir de esa 
ficción pueden derivarse indemnizaciones millonarias, el asunto pasa a ser muy serio".» 

« Promotores y particulares reclaman por la vía judicial casi 1.000 millones al Govern.»
«...Por este motivo, el Govern se propone como uno de sus principales objetivos garantizar la 
seguridad jurídica, es decir, velar por mantener los derechos urbanísticos de los propietarios 
de terrenos.» Ultima Hora 30-07-2011

Camps de golf, ara sí!

«El Govern anuncia una ´normativa ágil´ para construir campos de golf»

«...El anterior Govern del Pacto incorporó en la ley 4/2008 de medidas urgentes para un 
desarrollo sostenible en Balears nuevas medidas para regular los campos de golf. Entre otras 
cosas, esta normativa establecía como novedad que el otorgamiento del interés general 
de una instalación de este tipo podrá ser denegado "motivadamente en base a criterios 
de inoportunidad de implantación de estos usos por razones de su incidencia territorial o 
paisajística, la afectación a los recursos naturales, la oferta de campos de golf ya implantada 
en cada isla o área homogénea, así como por la aplicación del principio de desarrollo 
sostenible".
Precisamente, Company adelanta que el nuevo Govern tiene previsto "revisar algunos 
aspectos" de dicha ley, aunque sin concretar más.». Diario de Mallorca 
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     a fons

Mobilitat: sense planejament ni estratègia. A cops d'efecte.

« El PP mantindrà la via connectora del Pacte fins a l’autopista d’Inca. El traçat és el mateix 
que ja preveia el primer projecte del PP, però serà una carretera desdoblada. Les obres 
començaran la primera meitat del 2012». Diari de Balears. 20-07-2011

Tren Manacor-Artà «El Govern dirigido por el PP ha decidido suspender las obras por falta 
de financiamiento estatal, y en base al plan de saneamiento y ahorro impulsado a nivel 
autonómico.». Diario de Mallorca. 30-07-2011

«Suprimiremos el carril bici de las Avenidas y lo sustituiremos por otro que irá por calles 
interiores». Gabriel Vallejo. Diario de Mallorca. 13-07-2011

«Cort reabrirá Blanquerna al tráfico si no hay consenso con vecinos y comercios». Diario de 
Mallorca. 01-07-2011

Turisme: les propostes dels que "més en saben".  
Polítiques "sin complejos"

« ¿Por qué no tener un parque temático? Hay que quitarse complejos»
«Cualquier proyecto empresarial que sea viable y de interés para Balears va a ser bienvenido. 
Se estudiará con todos los sectores, pero la norma general tiene que ser un ´sí´ y luego ya 
veremos las pegas. Lo que no puede ser es que sigamos como hasta ahora, con un ́ no´ inicial 
ante cualquier propuesta.»
Diario de Mallorca. Carlos Delgado, Conseller de Turisme i Esports 07-07-2011

El sector turístic: “escoltarem els que en saben del tema”

«La FEHM le solicitó la recuperación de la seguridad y la racionalización de la normativa 
existente, junto con la creación de infraestructuras desestacionalizadoras para el 
alargamiento de la temporada». Diario de Mallorca, 13-08-2011

«Los hoteleros pidieron a Company que compagine la protección del territorio con el 
desarrollo de una ley del suelo que recoja las necesidades del sector turístico, "agilizando 
plazos y creando la figura del interés económico turístico". En esta figura de interés turístico 
entrarían proyectos que no han sido desestimados por la Administración en los últimos años, 
como los campos de polo y otros. » Diario de Mallorca, 13-08-2011



Via connectora SÍ, tren a Artà NO,
 

Palma per als cotxes, com sempre.

Son Bosc, Son Baco, Son Saletes, es Guix amenaçat 
  Circuit de Fórmula 1...

Cala Carbó, Son Real,  Montport, Cala Blanca, ses Fontanelles,                                  
altre cop desprotegits!

En definitiva, tot plegat sembla indicar que es traduirà en una política territorial a mida dels 
inversors, sense tenir cap tipus de directriu pròpia ni eix bàsic en relació a la necessitat de preservar 
i no consumir més territori. Potser no ens hauria de sorprendre atenent les darreres legislatures en 
mans del Partit Popular.

El GOB considera però que aquest govern ha de madurar. No pot donar continutat a polítiques 
destructives especulatives tendenciosament interessades i ha de ser conscient que l'economia 
de les Illes Balears es basa en el nostre patrimoni, cultural i sobretot ambiental. Qualsevol visió 
econòmica de futur ha de potenciar aquests valors, i no malmetre'ls.

     a fons
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En què es tradueix tot això?

Conclusions: Política territorial a mida dels especuladors

Actua: Campanya Mallorca zu verkaufen / for sale / en venta

Cal reforçar el paper dels ciutadans i reclamar el 
dret a la participació. Fer-ho és tan fàcil com signar 
aquesta petició adreçada al President del Govern 
de les Illes Balears, perquè recapatici i reorienti les 
directrius que marcaran la política territorial i sens 
dubte, el futur d'aquesta terra.

Podem crear la pressió per aconseguir un canvi 
de plantejament y protegir els indrets que, com 
tants d'altres, s'han vist amenaçats i en alguns 
casos sotmesos a la barbàrie especulativa. Et 
demanam que donis una passa més en la defensa 
del territor i t'uneixis aquí als que pensam que qui 
vertaderament estima Mallorca, no la destrueix i 
que tots els ciutadans tenim dret de participar en 
les decissions que afecten el nostre territori.

http://actuable.es/peticiones/mallorca-zu-verkaufen-for-sale-venta

http://actuable.es/peticiones/mallorca-zu-verkaufen-for-sale-venta
http://actuable.es/peticiones/mallorca-zu-verkaufen-for-sale-venta
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Afirmes que la sostenibilitat és una qüestió de 
valors. Per què? 
La crisi ecològica i la crisi econònomica són el resultat 
d’una visió del món i d’una sèrie de valors que ara 
veiem clarament que no funcionen. Si volem un món 
sostenible hem de deixar de creure que la natura és 
un simple magatzem de recursos que podem explotar 
com vulguem, que els diners són més importants que 
les persones i que els ecosistemes. I hem de deixar de 
creure en l’egoisme, en la cobdícia i en el consumisme. 
La nostra crisi sistèmica requereix molt més que petites 
reformes: demana una transformació dels nostres 
models i dels nostres valors, una transformació de la 
nostra consciència i de la nostra visió del món. 

I pel que fa al consumisme, quins són els valors que 
sustenten aquest estil de vida?
En el món d’avui consumim més recursos que cap altra 
societat anterior, i tanmateix no està clar que vivim més 
feliços. En el cor de la societat contemporània hi ha un 
buit interior que s’intenta omplir amb el consum de 
noves possessions i noves experiències. En part, aquest 

buit és degut a la manera com ens hem desarrelat de la 
natura, en un món cada vegada més artificial.

Al darerre del consumisme i de la fe en el creixement 
econòmic il·limitat hi ha una necessitat interior 
d’expansió, de competició, i de control, valors obsolets 
que ara ens cal substituir.

Un dels teus llibres es titula “Bona crisi”. Què té de 
positiu la crisi? 
A nivell col·lectiu i a nivell personal, la crisi serà bona o 
dolenta segons a on ens porti. És evident que de moment 
la crisi ha fet empitjorar les condicions de vida de molta 
gent. Però això no ha fet més que començar. 

Fins al segle XVII, “crisi” era un terme exclusivament 
mèdic que significava el moment en què una malaltia de 
sobte millora o empitjora. Segons si el malalt es guaria o 
empitjorava, es parlava de “bona crisi” o de “mala crisi”. 
Però a més d’aquest sentit tradicional, també es pot 
dir “bona” en el sentit d’enorme i tremenda, com quan 
deim “l’hem feta bona”: no és una simple recessió, sinó 

     Entrevista

Jordi Pigem és Doctor en filosofia. Escriu 
i investiga sobre filosofia de la ciència i 
pensament ecològic. El seu llibre La bona crisi: 
cap a un món postmaterialista exposa de forma 
clara i divulgativa les raons que ens han duit 
a l’actual situació i els fonaments ecològics 
de la crisi. A la seva darrera obra Qüestió de 
valors. Del consumisme a la sostenibilitat 
planteja la seva crítica al consumisme i exposa 
les propostes alternatives per a una societat 
més ecològica. Les seves respotes són clares i 
contundents.

Aina Llauger

Jordi Pigem
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el principi del final de moltes estructures amb les quals 
havíem intentat dominar la natura i el món. Serà bona si, 
més enllà del col·lapse de totes les estructures que faran 
fallida, ens porta a un món més sostenible i solidari en  
què la vida humana tingui més sentit. 

Mai havíem tingut tants reptes i tantes oportunitats. 
Hi ha hagut crisis que han afectat tota una comunitat 
o tot un país, però mai no hi havia hagut una crisi 
econòmica que afectàs totes les societats i a la vegada 
tots els ecosistemes del planeta. A la vegada, però, mai 
no havíem tingut les oportunitats que tenim avui, com 
ara l’allau de coneixement que ens aporta la ciència, la 
maduresa que ens dóna la nostra experiència històrica, 
les noves perspectives que trobam en entrar en contacte 
amb les altres cultures i les possibilitats que obren les 
noves tecnologies i molt especialment Internet. 

Quina és la dimensió ecològica de l’actual crisi? 
La crisi, com sabem, té les seves causes immediates en 
l’especulació i en el sistema de criminalitat organitzada 
que anomenam sistema financer. Ara bé, a un nivell més 
profund el que ens ha portat a la crisi és una visió del món 
que creu que l’economia és un sistema autosuficient, 
que creu que la llei de l’oferta i la demanda solucionarà 
qualsevol problema que pugui aparèixer i que és incapaç 
d’entendre que l’economia és part de la biosfera i no a 
l’inrevés. Mentre perdurin aquestes falses creences la 
dimensió ecològica continuarà sense tenir-se prou en 
compte. Però algun dia es reconeixerà que el que va 
causar la crisi final del capitalisme va ser la topada contra 
els límits ecològics i geològics de la biosfera. A diferència 
de la crisi de 1929, ara ja no tenim prou recursos per 
seguir explotant. En els darrers anys, la topada contra 
aquests límits havia forçat l’economia a cercar guanys 
per vies cada vegada més especulatives i delirants. Per 
sortir de la crisi cal reconèixer la seva dimensió ecològica 
i reinsertar l’economia dins la biosfera. 

Creus que els temes ambientals estan passant a un 
segon terme de l’actualitat i de les preocupacions 
de la gent?
En el fons no, tot i que en alguns casos hi pugui haver 
prioritats més immediates. La història del que anomenam 
civilitació havia consistit fins ara a allunyar-se cada 
vegada més de la natura i dels seus ritmes i cicles. Ara, 
però, la civilització no sobreviurà si no emprèn el camí 
contrari i no aprèn a reintegrar-se en la natura. Aquest 
procés està clarament en marxa des de fa cinquanta 
anys, tot i que encara és minoritari. El que veurem a la 
llarga, potser no immediatament però sí durant el segle 

XXI, és que només tenen futur les actituts, iniciatives 
i estructures que saben escoltar la natura i integrar-se 
dins els seus cicles. 

El decreixement és una filosofia o és un principi 
pràctic que s’ha d’aplicar per sortir de la crisi?
El decreixement és, sobretot, la constatació que l’era del 
creixement econòmic pertany al passat. És impressionant 
com els polítics i economistes convencionals continuen 
predicant (i alguns fins i tot s’ho creuen) que l’economia 
tornarà a créixer. El decreixement és una visió del món 
en la qual la plenitud de les persones i dels ecosistemes 
són més importants que les abstraccions de l’economia. 
No es tracta de voler que l’economia creixi o decreixi, 
sinó de deixar de creure en la religió de l’economicisme, 
que converteixi en mercaderia tot allò que contempla. 
En aquest sentit, seria més adient dir ‘acreixement’, tal 
com diem ‘ateu’.

Creus que manca debat i reivindicació ambiental 
en el moviment 15-M? Quin paper pot jugar aquest 
moviment en el canvi de model que plantejau 
pensadors com tu?
El moviment del 15-M té un origen urbà i és natural 
que posi èmfasi en qüestions socials i econòmiques, 
com la reivindicació que les persones han d’estar per 
damunt dels diners. Però és part de la xarxa immensa de 
moviments i iniciatives que arreu del món s’han adonat 
que aquest sistema no funciona i que cal transformar-lo 
en profunditat. 

Un món nou vol néixer, i només podrà fer-ho a través 
de nosaltres. Ens toca reimaginar el món, reinventar 
gairebé tot el que som i feim. Això requereix reevaluar 
les nostres prioritats i els nostres objectius, transformar 
el nostre imaginari personal i col·lectiu. I recordar que el 
nostre poder com a persones i com a ciutadans és molt 
més gran del que sovint imaginam. 

    Entrevista     Entrevista
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     En positiu

Un dels principals problemes ambientals és la generació i gestió 
dels residus, d'entre els quals hem de destacar la gran quantitat 
de generació de residus d'envasos i els baixos percentatges de 
recuperació i reciclatge d'aquesta fracció de residus amb el 
sistema de gestió actual. 

La Plataforma per a la Reducció de Residus de Mallorca, 
formada per Greenpeace, Amics de la Terra, Fundació Deixalles, 
ALCAIB i GOB, s'ha sumat a la iniciativa de l'Associació 
RETORNA, formada per agents socials, empreses, ONG 
ambientals i institucions, que treballa per a l'impuls i la  
implantació d'aquest sistema de recuperació, el SDDR (sistema 
de dipòsit, devolució i retorn d'envasos).  La campanya impulsada 
per l'Associació Retorna i la Plataforma per a la Reducció de 
Residus de Mallorca per a donar a conèixer el sistema alternatiu 
de depòsit i retorn d'envasos ha estat tot un èxit i en 10 dies ha 
aconseguit recuperar 37.948 envasos! 

Com funciona el nou sistema?
És molt fàcil. Amb el nou sistema, quan compres una beguda 
deixes un dipòsit per l’envàs, i en retornar-lo a qualsevol comerç, 
manualment o a través d’una màquina, recuperes el valor d’aquest 
dipòsit. Et sona? Fa anys aquest era el sistema habitual.

Quins són els avantatges del nou sistema?

Converteix els residus en recursos•	 : retornar els envasos 
al punt de venda permet un millor reciclatge, ja que es 
transformen  en material de millor qualitat. També incentiva 
la reutilització, ja quasi desapareguda a casa nostra.
Alta qualitat del material recuperat•	 , que permet 
reutilizar-lo per a usos alimentaris.
Augmenten radicalment els nivells de reutilització i •	
reciclatge: la participació del consumidor permet reciclar fins al 
98% d’envasos, en lloc del 10% actual, en el cas de Mallorca.

Retorna tour: Retornar per al futur 
Una manera de reciclat més justa, ecoeficient i econòmica
Plataforma per a la Reducció de Residus de Mallorca

X
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     En positiu      En positiu

Menys fems al carrer•	 : atès que l’envàs té un valor 
bescanviable, és difícil trobar envasos abandonats als 
carrers, places, camps i platges.
Estalvi municipal•	 : el teu ajuntament estalvia en costs de 
recollida de residus, en abocadors i incineració i en serveis 
de neteja. A tots els països on s’ha implantat és un èxit 
econòmic, perquè deixen de malbaratar recursos.
Generador d’ocupació•	 : aquest sistema crea ocupació 
verda gràcies a la qualitat i quantitat de matèria que permet 
recuperar, a l’eficàcia del sistema i a la gran participació 
ciutadana. Segons dades d'Alemanya els refrescs en envàs 
retornable creen el triple de llocs de treball respecte el 
d'un sol ús i les aigües minerals, cinc llocs de treball per 
cada lloc que creen les botelles d'un sol ús.
Enfortiment de les economies locals•	 : manteniment i 
creació de llocs de treball en productors i envasadors locals 
i distribució local.
Menys emissions de CO•	 2: la recuperació dels envasos 
amb dipòsit evita que acabin en incineradores i abocadors, 
amb una important reducció d’emissions de CO2.
Menys contaminació•	 . La reutilització evita la contaminació 
que provoquen tants envasos d’un sol ús.

Per a realitzar els càlculs sobre un escenari concret, es planteja la 
implantació d'un SDDR per a envasos de plàstic (aigua, refrescs 
i productes de neteja), metall (refrescs) i brics (llet, sucs...) amb 
una taxa de retorn del 90%, en la línia de les experiències que 
s'han duit a terme a diversos països europeus.

Són moltes les persones i també els responsables institucionals, 
que durant els 10 dies en què hem tingut la furgoneta amb la 
màquina demostrativa a Palma i Capdepera, hi han anat per  
conèixer de primera mà com funciona el sistema de dipòsit, 
devolució i retorn d'envasos (SDDR) i quins avantatges suposa, 
amb una experiència demostrativa que simula el funcionament 
real d'aquest tipus de recollida que funciona ja a molts països 
del nord d'Europa i amb el qual s'aconsegueixen índexs de 
recuperació i reciclatge d'envasos de més del 90%. 

Ara, des de la Plataforma, a part d'impulsar la conscienciació 
ciutadana i la sensibilització vers una manera molt més efectiva 
i eficient de recuperar els envasos, continuarem treballant per 
reclamar, amb el suport aconseguit, la implantació d'aquest 
sistema. 

De moment són 8 els municipis (Capdepera, Inca, Bunyola, 
Calvià, Sóller, Palma, Esporles i Santa Maria) que han aprovat 
una moció favorable al sistema, i esperam que siguin més 
després de l'èxit aconseguit amb la campanya. De la mateixa 
manera, el Consell de Mallorca, a través de la consellera i 
director insular, ha demostrat un gran interès en la implantació 

d'aquest sistema a Mallorca i s'ha compromès a avaluar-ne la 
viabilitat. Podeu seguir tota la informació de la campanya i com 
s'ha desenvolupat a Mallorca a:

http://www.retorna.org/es/retornatour.html
i al facebook de la Plataforma.

Resum de la proposta  
que fem des de la Plataforma:

Cal un nou marc legislatiu per tal de garantir el 
compliment del principi de responsabilitat del productor 
i d’implementar sistemes més eficients i sostenibles de 
gestió dels residus d’envasos. A nivell estatal està en 
tramitació la modificació de la Llei de Residus a la qual 
hem presentat esmenes en la seva tramitació al congrés i 
a través de representants de la CCAA al Senat.

Ara és el moment de fer aquest debat i crear les 
complicitats per canviar aquesta realitat: cal el suport 
dels ajuntaments, dels ens supramunicipals (Consell 
de Mallorca i CAIB), la societat civil, els recuperadors, 
els envasadors, els distribuïdors, els comerciants, etc. 
De moment, la Plataforma ja ha aconseguit que una 
desena de municipis de Mallorca es mostrin favorables 
a l’adopció d’aquest sistema (entre els quals Palma), i 
que els responsables polítics del consell de Mallorca es 
comprometin a estudiar seriosament la proposta.

Engegar experiències pilot per avaluar la seva viabilitat 
i conscienciar els diferents agents socials i econòmics. En 
aquest sentit, hem remès al Govern Estatal una carta de 
petició per a la implantació pilot dels SDDR a Mallorca 
També en aquest sentit farem una prova demostrativa 
aquest mes d’agost als municipis de Palma i Capdepera, 
per demostrar com funcionaria un sistema d’aquests 
Mallorca.

Donar suport a una proposta de Moció municipal. 
amb l’objectiu de contribuir al debat per difondre i 
implantar l’SDDR per a alguns envasos i donar suport al 
Govern i al Consell de Mallorca pel desenvolupament 
d’una normativa que ho faci possible, així com de crear 
complicitats i vertebrar una xarxa de suport municipal i 
ciutadana “Per un model ecoeficient de gestió d’envasos”

Demanar el suport i compromís del nostre Govern i 
del Parlament balear: per aquest canvi legislatiu i crear 
les condicions per al desplegament dels SDRR a les Illes 
Balears i, en concret, a Mallorca.

http://www.retorna.org/es/retornatour.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001861090902
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     Per dins      Per dins

En els últims 4 anys hem viscut tot el procés progressiu 
que ens ha portat a la crisi econòmica i financera que patim 
actualment i de la qual encara no es poden preveure les 
conseqüències. La imposició dels mercats a les regles del joc 
de les polítiques econòmiques mundials, sumada a la pèssima 
gestió de les adminisitracions públiques locals, l'economia 
especulativa basada en el "totxo" i els casos de corrupció 
vinculats al malbaratament dels cabals públics (Palma Arena, 
Can Domenge, Palau de l'Òpera, Peatge, Claveguera...) ens 
han portat a una situació sense precedents de la qual és difícil 
preveure l'abast real (tant en les conseqüències com en el temps) 
i que requereix un canvi radical en la gestió política, econòmica 
i financera en tots els àmbits. Un  canvi que, malgrat l'evidència 
de la realitat, s'obvia intentant donar solucions a la crisi − rescat 
de les entitats financeres, retallades socials, privatitzacions de 
serveis bàsics essencials, via lliure a les inversions privades, 
etc. − que només serveixen per perpetuar un model capitalista 
agressiu alhora que agònic, amb l'únic objectiu d'aconseguir la 
"confiança dels mercats" a costa dels drets de la ciutadania, la 
protecció de l'entorn i l'atenció a una realitat social cada cop 
més complicada

Durant els anys de gestació i implantació de la crisi, s'ha 
viscut una dificultat real per assimilar l’amplitud del desastre 
i les conseqüències immediates que té en el nostre entorn 
real. Tots hem sentit les veus d’alarma, però ha estat quan 
hem començat a veure el tancament de petites empreses 
properes, la destrucció dels llocs de feina de familiars i amics, 
la desaparició d’iniciatives cíviques, l’augment de les cues en 
els menjadors socials i els centenars de pisos en venda en els 
carrers de qualsevol ciutat o poble de l’illa que hem valorat la 
magnitud i persistència de la crisi que vivim.

El GOB, com altres persones,
entitats i empreses, està patint les 

conseqüències de la crisi

Aquesta realitat, evidentment, afecta directament els pilars 
del finançament d'una entitat com la nostra i requereix un 
replantejament i una adaptació al nou escenari econòmic, polític 
i social. . En primer lloc, hi ha hagut una disminució substancial i 
dràstica (a partir del 2011 sobretot) de la contractació pública. 
El GOB ha estat des de fa anys prestatari de diferents serveis 
d’interès per a la comunitat i el territori, que són contractats per 
les administracions competents, ja sigui el Govern, el Consell de 
Mallorca o els municipis de l’illa. La situació econòmica actual 
ha fet que les administracions hagin aturat la contractació de 

serveis la qual cosa suposa l’abandonament d’objectius d’estudi 
i gestió de la biodiversitat, educació i sensibilització ambiental 
o promoció de polítiques d’estalvi de recursos naturals. 

Per altra banda, grans donants privats històrics com han estat 
les caixes també han retallat substancialment els pressuposts 
dedicats a les obres socials, disminuint tant el volum dedicat 
com les línies d’ajudes. Vista l'emergència social actual, 
nombroses obres socials han optat per abandonar les línies de 
conservació o educació ambiental per dedicar-se exclusivament 
a entitats que desenvolupen projectes de caire assistencial i/o 
social. A més, amb el procés de fusió de les caixes, aquestes 
han disminuït en nombre i s’ha modificat la direcció o les línies 
estratègiques de la multitud d’obres socials que hi ha hagut 
fins ara; s'ha tendit cap a la centralització de la definició de les 
estratègies de les obres socials i l’allunyament del territori i dels 
seus habitants, amb la qual cpsa s'han perdut part dels seus 
valors, com per exemple la proximitat i el coneixement de les 
característiques i problemàtiques del territori on varen néixer.

Finalment, i també com a conseqüència d'aquesta dura realitat i 
les seves repercussions socials, alguns dels nostres socis i sòcies, 
persones implicades, han hagut de donar-se de baixa per retallar 
una despesa del pressupost anual familiar, la qual cosa ens dol 
i ens commou particularment. Persones compromeses que ens 
han fet arribar el seu suport, recolzament, però també les seves 
dificultats econòmiques per assumir, entre d'altres, la quota 
del GOB. Per aquest motiu es va implementar la possibilitat de 
fraccionar el pagament de la quota mensualment o trimestral i 
es continua enviant la informació als socis i les sòcies que s’han 
donat de baixa, si així ho desitgen.

Aquest any 2011, juntament amb el panorama descrit que 
afecta la realitat actual i futura del finançament del GOB, hem 
topat amb una realitat que ens ha abocat a la urgència i a la 
presa de  decisions immediates en el marc d'un replantejament 
estratègic global. La manca de liquidesa i el dèficit acumulat 
de les pròpies administracions ha suposat un endarreriment de 
pagaments per tasques ja realitzades per al Consell de Mallorca 
i per al Govern, insuportable per al balanç comptable del GOB i 
per la tresoreria, que es va fer evident el mes de maig. En total, 
aquestes administracions acumulen un deute envers el GOB 
que suposa el 33% dels ingressos prevists per a 2011. L'efecte 
d'aquest retard sobre la tresoreria és evident, ja que es tracta  
de projectes i serveis ja executats i dels que el GOB ha assumit 
les despeses generades i els professionals que les han duit a 
terme. 

Ara més que mai, us necessitam! 
Cécile Parra
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     Per dins      Per dins

Tenint en compte aquesta doble realitat, el GOB treballa 
intensament, per una banda,  en les diferents vies de captació de 
recursos, pensant i proposant projectes innovadors que siguin 
d’interès tant per als donants privats com per a l’Administració 
pública alhora que s’han pres mesures de reducció de despeses 
corrents. Per augmentar els ingressos prevists per al 2012 i 
sobre tot per  mantenir i reafirmar la nostra representativitat 
social, s’ha encetat la campanya "Soci du soci" per animar els 
que ja ens coneixen a facilitar l’ingrés d’un nou membre, amb el 
sorteig d’una estada a l’agroturisme Bàlitx d’Avall, com a premi 
per als socis “facilitadors”. Per altra banda, s’està treballant 
intensament per posar en marxa la campanya de socis del GOB 
per al 2012, que esperam que tindrà el ressò, el seguiment i 
el suport que es mereix la nostra entitat. Finalment, s’està 
treballant en la col·laboració amb empreses responsables 
que patrocinin projectes o es facin soci empresa, es cerca la 
col·laboració de mecenes i donants filantròpics que donin suport 
a la nostra feina i vies de finançament complementàries per a 
garantir el nostre futur, que volem que sigui sòlid, propositiu i 
reivindicatiu.

El GOB treballa per mantenir-se 
 sòlid i reivindicatiu  tot i la incertesa   

de la realitat actual

Tot això està emmarcat en un procés de debat intern, encetat 
en el primer trimestre de l’any, que havia de considerar 
aspectes com la comunicació interna i externa, l’organigrama 
i la redistribució de tasques i responsabilitats, l’estructura 
salarial i les categories laborals, així com definir les futures línies 
directrius del GOB per tal d'adaptar-lo als canvis actuals que 
vivim. L'objectiu final, optimitzar el GOB i crear una associació 
més dinàmica, àgil i eficient i sobretot adaptada als nous temps, 
les noves formes de comunicació i els nous reptes ambientals, 
socials i econòmics. Les decissions, però, es varen veure 
precipitades per la situació econòmica d’emergència per manca 
de liquiditat derivada dels deutes de les administracions i les 
perspectives que ens obligaven a actuar de manera immediata 
per paliar en el futur els efectes d'una realitat econòmica cada 
vegada més complicada, que va obligar a prendre mesures 
urgents, fins i tot abans d’assolir els objectius del procés de 
debat. Aquestes mesures malauradament han hagut d'implicar 
una reducció dels costs salarials i que han afectat treballadors 
que han estat anys dedicant el seu temps i energia a aquesta 
entitat. En aquest sentit, la Junta Directiva del GOB va decidir, 
en reunió de dia 29 de juny de 2011, tirar endavant una sèrie 
d'accions vinculades a la reducció de despeses i personal:

Reducció de despeses i de personal. Reducció a mitja •	
jornada del responsable d’informació i reducció dels 
salaris en un 10% als caps d’àrea i el comptable. Anàlisi 
exhaustiva i reducció de determinades despeses no 

salarials, publicacions, comunicacions etc. 

justament del personal de projectes. Reducció de l’equip •	
del Servei d’Educació Ambiental, que passa de tenir 4 
assalariats a 2 i reducció del personal de la Trapa, conservant 
un treballador a mitja jornada. El responsable de l’àrea 
d’Ornitologia passa a realitzar mitja jornada també.

Els socis i sòcies són el pilar  
de la nostra entitat i en asseguren 

independència i legitimitat

Paral·lelament i per solucionar el problema de liquidesa, la 
Junta Directiva i els treballadors s’han reunit per intentar trobar 
solucions o analitzar les diferents propostes per solucionar 
les dificultats. Es va intentar recórrer al "confirming" de la 
Conselleria d’Hisenda (pagament de les factures i subvencions 
ja aprovades, justificades i fiscalitzades), que ara està en 
suspens; es va analitzar la possibilitat de demanar un crèdit 
bancari, i finalment es proposà l'opció de recórrer als socis, 
demanant-los un crèdit. Aquesta opció ha resultat sens dubte 
la més encertada i ha representat no només una injecció 
financera indispensable per arreglar provisionalment el retard 
en el pagament de les administracions mentre es continua fent 
feina pel cobrament del deute públic, sinó també, i sobretot, 
una injecció de motivació per continuar treballant, amb esforç i 
dedicació, pels objectius del GOB i mantenir vives les campanyes 
i reivindicacions de l'entitat. La veu, la credibilitat, l'experiència, 
el rigor i la independència del GOB és viva. I això és possible 
perquè el fonament de l'entitat, que són els seus socis i sòcies, 
ha demostrat la seva solidesa. La resposta dels socis ha estat 
efectivament espectacular, i en poc més de dos mesos s’ha 
arribat a l'objectiu que ens havíem marcat, de manera que al 
principi de setembre hem pogut tancar el procés de crèdit amb 
els socis. Aquesta resposta posa de manifest la confiança dels 
socis i sòcies de l'entitat en la solvència econòmica, tècnica i 
humana de l’entitat i la força de la base social del GOB, que 
legitima el dia a dia del treball d'aquesta entitat i li doóna força 
per tirar endavant. A tots, moltes gràcies.

També hem rebut nombroses donacions extraordinàries de socis 
i sòcies, que sumades han suposat aportacions molt importants 
per a l’entitat. Des d'aquí us animam a continuar donant suport 
a la nostra feina i, si podeu, a fer una donació extraordinària al 
GOB de l’import que pugueu.

Des del GOB volem reiterar el nostre agraïment més sincer i 
animar socis, simpatitzants, voluntaris, gent que vol seguir 
defensant el medi de les nostres illes a col·laborar amb la 
nostra entitat. Ara més que mai, us necessitam. No dubteu a 
posar-vos en contacte amb el GOB per exposar-nos les vostres 
idees i iniciatives i per col·laborar amb l'associació.
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Des de fa dos anys, una iniciativa ciutadana des del pla de 
Mallorca tracta de promoure valors i actituds socials, útils i 
beneficioses per a les persones i la natura.

A la pregunta: Què és Bon Clima contra el Canvi Climàtic? ens 
responen:

Volem ser una associació que promogui valors de respecte 
mediambiental i de sostenibilitat, amb visió tècnica i científica, 
que promogui la solidaritat, cooperació, investigació i innovació 
envers una menor dependència dels grans mercats, i aconseguir 
així unes millores a les condicions econòmiques familiars 
i mediambientals, eines útils per a la lluita contra el canvi 
climàtic. Dins l’associació, hi podem trobar persones d’un ample 
ventall d’edats i de diferents perfils; hi trobam homes i dones 
que són pagesos, electricistes, llanterners, biòlegs, mestresses 
de casa, enginyers, professors, etc., tots igualment motivats pel 
principi de reactivitat davant els grans esdeveniments socials i 
mediambientals que s’estan desenvolupant. 

L’associació organitza xerrades i tallers sobre instal·lacions 
renovables, agricultura ecològica, reutilització d’aigües grises i 
brutes per al regatge, bioconstrucció, etc.

Algunes accions s’han orientat a la formació acadèmica, com 
la col·laboració amb l’IES Sineu a l’assignatura de tecnologia 
industrial, en què es tracta d’influir sobre els joves que seran 

els pròxims enginyers i arquitectes. Amb ells, s’ha construït 
un camp d’energies alternatives que consta d’un sistema eòlic 
de 400 W, una potència fotovoltaica de 1500 W i 8 metres 
quadrats de panells termosolars fets per ells mateixos i amb 
el projecte d’intentar el procés d'homologació el pròxim curs. 
Actualment, s’ha aconseguit que Bon Clima sigui un centre 
acreditat pel SOIB per impartir cursos de formació professional 
sobre titulacions d’energies renovables a nivells 1 i 2.  De fet, 
aquest estiu s’està desenvolupant el primer curs de 230 hores 
per a vint persones al mateix IES Sineu.

Convidam qui ho vulgui a participar de tot el que tenim i feim.
bon.clima@hotmail.com 

     Iniciatives

Camí de Can Frontera, Travessa II núm. 4 
Tel. 971 60 11 25 - Tel./Fax: 971 60 76 46 

Pla de Na Tesa - MAR RATXÍ 
jardiners@gomariz.info / www.gomariz.info

Eco.Jardineria

Realització i Manteniment 
Recs i Netejes Forestals

Associació Bon Clima contra el Canvi Climàtic
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mailto: bon.clima@hotmail.com
http://www.mallorcactivities.com/
http://www.gomariz.info/
http://www.tgramon.com/
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Com arribares a ser-ho i què significa per a tu?
La meva arribada a ser voluntari del GOB va ser amb una primera 
experiència d'un dissabte de feina a la Trapa. Posteriorment, 
vaig tenir més contacte amb la Secció d'Ornitologia quan anava 
a anellar aucells a Cabrera i després per Mallorca. A poc a poc 
em vaig anar implicant en temes d'aucells, en la vessant més 
naturalística del GOB i en la revista Es Busqueret, primer com a 
col·laborador i després com a editor. Gradualment t'hi impliques 
i aportes el que pots i el temps de què disposes.

Per a mi ser voluntari del GOB és una actitud, ho sent com  
una obligació moral, ho faig perquè m'agrada i perquè ho veig 
necessari. De vegades pens que hi hauria d'haver més gent que 
s'hi implicàs, però tothom sap el temps de què disposa. 

Què diries a algú que no s'ha plantejat mai ser-ho o que en 
aquests moments es planteja aquesta possibilitat?
A qui no s'hagi plantejat mai fer alguna cosa per la nostra terra, 
que es plantegi si hi ha alguna cosa diferent per fer del que ha 
fet fins ara i que el pugui estimular. Que doni una primera passa 
apuntant-se a una activitat de voluntariat, a una sortida..., segur 
que se li desperta alguna cosa i es dirà: "i jo que puc fer?"

A qui ja s'hagi plantejat moure's, li diria que si té alguna cosa 
a oferir o simplement si disposa de temps i vol conèixer gent 
interessant que pot ensenyar-te molt, fer coses útils per al medi 
ambient,etc., que no s'ho pensi i faci la passa. Al principi a tots 
ens assembla que només agafam coses i aprenem coses i no 
aportam res, i al final t'adones que ets tu el que les aporta.

     Iniciatives      Participa-hi

Jornades de voluntariat a la Trapa:
Les properes jornades de voluntariat a la finca de la Trapa 
tindran lloc els dies:

 2 d'octubre
 6 de novembre 
 4 de desembre

El lloc de trobada és la benzinera del carrer de Sant Miquel, a 
les 9 h del matí. Inscripció a: trapa@gobmallorca.com

Agenda

Voluntariat 
Rafel Mas Què fas com a voluntari del GOB?

M'agrada participar en activitats 
ornitològiques: habitualment col·labor en 
censos d'aucells, en la recollida de dades i 
la redacció dels atles d'aucells nidificants i 
d'hivernants, en el programa SAC (seguiment 
d'aucells comuns)... A més a més som l'editor 
de la revista Es Busqueret; som membre 
de la Comissió Permanent d'Ornitologia; 
ocasionalment faig de guia en algunes 
sortides ornitòlògiques, de tant en tant faig 
alguna xerrada sobre aucells i, quan puc, 
particip en accions directes que organitza el 
GOB, com ara manifestacions, accions de 
protesta, etc.

Totes les ofertes de voluntariat actives, les podeu trobar al nostre web:  http://www.gobmallorca.com/volunta/volunta.html

V Jornades d'Ornitologia de les Illes Balears: 
Palma, dies 11,12 i 13 de novembre. 

Adreçades a totes aquelles persones interessades en el món 
dels aucells. A més de les exposicions dels ponents convidats, 
es presentaran pòsters, tindran lloc debats, taules redones, 
s'establiran grups de treball diversos i s’acabarà amb una 
interessant sortida ornitològica. Si voleu podeu enviar ja un 
correu de preinscripció a:  ornitologia@gobmallorca.com

mailto:trapa@gobmallorca.com
http://www.gobmallorca.com/volunta/volunta.html
mailto: ornitologia@gobmallorca.com
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