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ES VIVER DE PLANTES AUTÒCTONES

ES VIVER DE PLANTES AUTÒCTONES
Camí des Castell, 53
07702 MAÓ
MENORCA
Telèfon: 971 350 762
Fax: 971 351 865
E-mail: esviver@gobmenorca.com
Web: www.gobmenorca.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1977
Nombre d'associats: 1150
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
GOB
Menorca.

Objectius:
- Mantenir la genètica pròpia de les plantes de l'illa de
Menorca.- Disminuir el perill d'importació de plagues.Reduir el consum d'aigua per a la jardineria, amb
plantes adaptades al clima menorquí.- Fomentar la
consciència en la preservació de la vegetació silvestre.

Àmbit geogràfic d'actuació: local (de barri o poble) i
comarcal
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Boscos, incendis
forestals i reforestació, Jardineria, espais verds urbans i
art floral, Comunicació i educació ambiental

Memòria d'activitats de l'any 2001
- Actualització del llistat de plantes i planificació de
vendes.
- Projecte d'estudi de vegetació de l'aeroport: visites al
recinte aeroportuari, redacció i presentació de la memòria
final.
- Elaboració i disseny del projecte d'ajardinament de la
contramurada de Ciutadella.
- Redacció d'un document sobre les plantes autòctones
de Menorca: plantes protegides i jardineria autòctona.
- Visita a les pedreres de Lithica per enjardinar-ne els
voltants.
- Reunions amb la Direcció General de Menors del
Govern Balear per a una possible col·laboració.
- Proposta i execució d'enjardinament de l'interior de
l'Institut Joan Ramis de Maó, amb grups d'alumnes.
- Dossier de presentació d'Es Viver.

- Avaluació de la feina realitzada i revisió del projecte.
Contractació d'un nou responsable.
- Cessió de plantes per a la 46a Exposició de Flors i
Plantes de la Salle d'Alaior.
- Sembrada al jardí de Mestral.
- Acabat de la caseta. Instal·lació dels dipòsits d'aigua i
la bomba
de reg.
- Realització de planters d'unes 150 espècies diferents.
- Inici de les jornades de portes obertes alguns
dissabtes.
- Curset «Aproximació al món vegetal de Menorca»,
dirigit als membres de l'Associació d'Amics del Parc
Rubió i Tudurí.
- Preparació dels cursets de jardineria amb planta
autòctona,

dirigits a jardiners d'hotel, amb la col·laboració
d'ASHOME, i el mateix curset adreçat a la població en
general, amb la col·laboració de l'Oficina de la Reserva
de Biosfera.
- Obtenció de l'autorització per emprar les etiquetes de
«Producte de Menorca».
- Gestions per obtenir la qualificació de producte agrari
ecològic.
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