
Seminari d’Agricultura i Medi Ambient
Cercle Artístic 

Ciutadella, 11 de febrer de 2017 

10 anys de custòdia agrària i seminaris,
Núria Llabrés,   responsable del programa.

Activitats de custòdia agrària del GOB Menorca, d'octubre 2007 a gener 2017 

→ Finques amb acord de Custòdia

 27 finques (a gener de 2017)

 2.020,78 ha

→ Jornades de voluntariat agrari

 Durant aquest període s'han realitzat  46 jornades de voluntariat  agrari  a les finques amb
acord de custòdia. 

 El grup de  voluntariat  està  format  per  més  de  40 persones,  que desinteressadament  han
aportat 3.365 hores a aquests pagesos que han adquirit un compromís ambiental

→ Difusió fora de Menorca

 El programa de custòdia agrària ha estat pioner a l'estat espanyol. Durant aquests anys s'han
realitzat  36  xerrades fora  de  l'illa,  a  10  comunitats autònomes  diferents de  l'estat  i  a
Anglaterra.

→ Actes per a promocionar els productes de custòdia

 Entre  tastets  públics,  activitats  de  promoció  a  l'AgroMaó,  berenetes  a  diferents  actes  de
l'entitat,o la presentació d'alguns dels productes en custòdia, s'han organitzat un total de  86
actes. S'ha participat a 43 mercats i fires amb la parada de l'Agrobotiga.

→ Excursions A peu per Menorca a les finques en custòdia

 18 excursions del programa A Peu per Menorca han arribat a finques amb acord de custòdia,
on el pagès ha pogut explicar als participants (una mitjana de 130 persones per excursió) la
gestió que en fa a la finca i els productes que té.

→ Actuacions directes a les finques, 128 en total

 18 abeuradors ambientalitzats

 16 retirades de residus a les finques

 Instal·lació de 16 caixes d'apicultura

 10 caixes niu d'òlibes i xòrics instal·lades

 La construcció de 4 filtres verds

 64 actuacions diverses més.

→ Educació ambiental amb les escoles

 Durant aquests anys, s'han realitzat  158 activitats de «Visitam un lloc» a Algendaret Nou i
Turmadèn d'es Capità. 

 Un total de 3.950 fillets i filletes han conegut la gestió d'aquestes finques.

Amb el suport  de



→ Formació

 10 Seminaris Agricultura i Medi Ambient, amb més de 35 experiències de fora de Menorca.

 6 Jornades de Dones Pageses. El debat agrari des de la perspectiva de gènere.

 3 cursos de la UIMIR relacionats amb l'activitat agrària.

→ Inventaris ambientals

 S'han realitzat  25 inventaris botànics i ornitològics a finques amb acord de custòdia, amb
cartografia digital.

→ Difusió i publicitat

 S'han fet  2 anuncis publicitaris que s'han vist al cinema (Maó i Ciutadella) durant 4 anys i
s'han passat falques de ràdio a 6 emissores. 1 vídeo explicatiu de 2 minuts.

Mapa amb les finques amb acord de Custòdia

Dades de contacte i/o per a més informació:  

→ www.gobmenorca.com/custodiaagraria  → Facebook: gobmenorca

→ Twitter: @gobmenorca → Blog: custodiaagrariamenorca.wordpress.com

→ Telèfon: 971 350 762  → custodia@gobmenorca.com   

http://www.gobmenorca.com/
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