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Territori i recursos 
 

Urbanisme 
 

Contra les noves agressions al territori... 

El GOB ha denunciat públicament els plans del nou govern que pretenen desenterrar velles 
urbanitzacions mitjançant la derogació de lleis proteccionistes. Fins a 6 d'aquestes urbanitzacions 
podrien fer-se dins la Serra de Tramuntana, sobre un total de 105 hectàrees. Es Guix (Escorca), 
Monport i Cala Blanca (Andratx), Cala Carbó i El Vilar (Pollença), Muleta (Sóller) i també a espais 
litorals com Cala Marçal (Felanitx), Cap Regana (Llucmajor) o Ses Fontanelles (Palma).  

 

...a cop de decret 

Hem criticat la utilització dels decrets-llei en matèria urbanística i territorial, que pretenen esquivar el 
mínim debat democràtic. El mes d'agost s'inicià una ciberacció per reclamar al Govern Bauzá un canvi 
en les seves directrius de política territorial i econòmica. 

 

ART's: desapareixen les pilotades del PTI 

El GOB va celebrar la retirada de les polèmiques Àrees de Reconversió Territorial, que haguessin 
suposat centenars d'hectàrees de noves urbanitzacions sobretot a Sa Ràpita i altres indrets de 
Campos. Feia anys que el GOB denunciava aquestes pilotades urbanístiques, investigades per la 
fiscalia anticorrupció en el seu moment.  

 

Projectes forassenyats propis de l’època Matas 

El GOB ha centrat la seva tasca en la denúncia de projectes disbarats que sols cerquen especular amb 
el territori: comprar barat i vendre car. És el cas dels parcs temàtics que es volen fer a Campos i Ses 
Salines. En el cas del parc projectat per TPG a Campos, el GOB va fer públic un document que 
demostrava un pacte previ entre PP i promotora per eximir a aquesta de complir la legalitat vigent. 
S’ha posat en marxa la plataforma Salvem Sa Ràpita, que vol evitar un macro-hotel de1250 places 
vora s’Arenal de Sa Ràpita. 

Hem fet un seguiment del projecte que pretén fer un circuit de F1 a Son Granada (Llucmajor) que 
destrossaria més d’1 milió de m2. El 2010 el GOB ha proposat al Govern que aquesta zona sigui ZEPA. 
Un treball de camp de l’àrea de conservació del GOB identifica aquesta àrea com d’alt interès 
ornitològic.  

 

L’activitat Jurídica del GOB no s’atura 

Ses Covetes. S'han continuat guanyant sentències contra els apartaments il·legals i s'ha tornat a 
demanar que es posi data per l'esbucament. Llucalcari. Per fi s'han iniciat les tasques de demolició de 
dos dels 4 apartaments. El GOB va iniciar aquesta batalla el 1989. El passat novembre el nostre 
misser sol·licitava l'esbucament dels dos xalets que romanen drets. Cas Andratx. El 2011 hi ha hagut 
multitud de sentències condemnatòries contra els antics responsables d'urbanisme (3 d'ells a la 
presó) i alguns promotors i funcionaris. S'han ordenat demolicions de desenes d'habitatges. El GOB va 
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interposar una malafí de denúncies i recursos. El 2011 hem reclamat l'esbucament de bucs a Cala 
Llamp i altres llocs del terme.  

Pedreres. El GOB ha interposat i continuat el seguiment de diverses demandes contra pedreres 
il·legals i activitats relacionades. Com la de Can Sentes (Felanitx). 

S'ha continuat la denúncia pública de les conseqüències ambientals de la construcció de Port 
Adriano, un port esportiu per milionaris venut com a ampliació d’El Toro i una possible envestida de 
nous ports esportius i ampliacions. 

Fars i espais protegits. El GOB va demanar un Pla d'Ordenació pels fars. Molts d'ells es troben 
envoltats de zones litorals valuoses i les concessions privades que ha iniciat l'Autoritat Portuària 
comprometen la seva conservació i el seu ús públic.  
 

Municipis 

Palma. L'activitat del GOB a Ciutat s'ha centrat especialment en temes de mobilitat, la gran 
assignatura de la ciutat. La represa de la polèmica Via Connectora/segon cinturó, la supressió del 
carril bici de les avingudes, l'obertura al trànsit rodat al carrer Blanquerna i la pujada de preus del 
transport públic exemplifiquen la marxa enrere del nou equip de govern municipal. El novembre el 
GOB va denunciar l'ús il·legal d'aigua per part del Golf de Son Gual, que podria haver extret en un 
any l'aigua que consumeix un poble de 5000 persones. Ses Fontanelles. Continua la campanya en 
defensa de la darrera zona humida de Palma. A banda de la denuncia pública d'aquesta operació 
especulativa i la posició vergonyosa del Govern, el GOB va organitzar una bicicletada amb els grups 
infantil i juvenil que hi van reunir un centenar de persones.  
 
Andratx. A banda de la intensa activitat jurídica del GOB en relació al "Cas Andratx", també s'ha 
denunciat davant l'administració la construcció de diversos xalets en sòl protegit a Cala Egos i 
l’obertura d'un camí que ha malbarat una zona de gran valor. S'ha denunciat també la invasió de 
tanques publicitàries al sòl rústic andritxol, una xacra més d'aquest municipi. Dins el mes d'octubre el 
GOB va presentar un seguit d'al·legacions a la normativa urbanística municipal per rebaixar les 
previsions de creixement exagerades que encara té el municipi.  
 
Estellencs. EL GOB va denunciar públicament que Costes pretén artificialitzar Cala Estellencs amb un 
projecte de "recuperació ambiental". Es volia fer un espigó de 60 metres, amb un elevat impacte 
ambiental. El projecte va ser retirat.  
 

Pollença. Llum verda a l'ampliació exagerada de l'hotel Formentor. El GOB ho ha denunciat i ha 
reclamat a l’ajuntament que faci enrere aquesta possibilitat.   
 
Campos. El GOB va advertir públicament que plantejar el golf de Son Baco, l'Autopista de Llevant i 
altres macro-projectes és una greu irresponsabilitat. Tot i que els promotors del Parc Temàtic es van 
reunir amb Bauzá i el Batle de Llucmajor al consolat, el GOB va desvetllar que es vol construir a 
Campos.  
 
Felanitx. Es va presentar una extensa relació de denúncies (fins a 20) dins espais protegits del 
municipi. Juntament amb Indignada Portocolom, Plataforma Quinportvolem? i altres organitzacions 
s'està desenvolupant una intensa campanya contra el creixement portuari exagerat de Portocolom. 
També s'han denunciat abocaments d'aigües residuals a la mar al Caló de ses Dones i al mateix port. 
 
Manacor. Es va fer una denúncia pública de la urbanització fantasma de s'Estany d’en Mas. Fins a 11 
hectàrees arrasades i 200 xalets a mig fer, aturats per l'esclat de la bombolla immobiliària. La 
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denúncia reiterada d'un xalet il·legal dins un ANEI a prop de Sa Mola va ser resolt amb sanció de 
120.000 euros i ordre de demolició per part de l'ADU. Aquest mes de desembre s'han denunciat altres 
tres construccions, dues al Puig de s'Heretge per destrossar el puig i l'altre al Camí de Sa Mola, 
aquesta dins un ANEI. 
 
Capdepera. El GOB ha denunciat públicament l'intent de fer un nou poble de fins a 30 hectàrees a 
Canyamel amb el suport descarat del govern i l'ajuntament a aquesta iniciativa pròpia dels anys 70.  
 
Santanyí. El GOB ha presentat al·legacions a les NNSS del municipi. Aquestes plantegen una 
ocupació desmesurada de territori i són la continuació del model depredador. Es va denunciar un 
femer d'un hotel de la cadena Iberostar. S'ha sol·licitat que l'aparcament de Ses Fonts de n'Alis, al 
Parc Natural de Mondragó, compleixi la normativa del propi Parc Natural i no generi tant d'impacte.  
 
Sineu. El GOB i l'Associació de veïns de La Serra Morena, vàrem al·legar contra la planta asfàltica a la 
pedrera de Son Corb. 
 
Lloret. El GOB va demanar que les NNSS del municipi siguin més respectuoses i limitin l'exagerada 
capacitat de població del terme i el consum de territori.  
 
Calvià. S'ha continuat la denúncia de la construcció d'un port esportiu que ha desfigurat la zona d'El 
Toro i hem continuat donant suport a la campanya per recuperar el Molí des Castellet, un indret 
patrimonialment molt interessant. Es va denunciar l'estat ruïnós d'unes construccions davant la 
Reserva de les Illes Malgrats.  
 
Artà. El GOB continua el seguiment del cas del Molí d’en Regalat. El Consell ha resolt aquesta tardor 
que es tracta de terrenys rústics, tesi que el GOB defensava feia anys.  
 
Bunyola. El GOB va interposar un recurs contra una llicència a Es Castellet, zona que es vol edificar. 
Estam a l'espera de la resolució del contenciós que el Consell de Mallorca va anunciar contra la 
llicència. 

 

Mobilitat 
 

Avanços magres del Pacte i marxa enrera del PP   

Via connectora/segon cinturó: Els primers mesos de 2011 el CIM va accelerar la construcció 
d'aquesta via, que va generar una forta contestació. El GOB ha fet pinya amb la Plataforma Via 
Connectora així no. A banda de presentar al·legacions i queixes es va protestar davant el CIM per la 
destrossa que pot suposar aquest segon cinturó. El GOB ha demanat al Govern que renunciï a fer més 
autopistes, com la que es planeja entre Llucmajor i Campos i la política de carreteres depredadora de 
la darrera dècada. 

 

Tren de Llevant. Madrid no el paga, el nou Govern el desprecia... la reivindicació continua.  

Aquesta tardor el Llevant s'ha mobilitzat novament contra la vergonyosa paralització de les obres de 
la línia Manacor-Artà. La plataforma, de la qual forma part el GOB, va organitzar una nova marxa amb 
un gran èxit de participació, tot i la pluja, que acabà a Son Servera. Els doblers del conveni signat el 
2008 amb Madrid no arribaren mai, una excusa que el PP ha aprofitat per aturar un transport que 
desprecia. 
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Recursos 
 

Energia i Canvi Climàtic assignatures pendents a les Illes i al món.  

Conjuntament amb Amics de la Terra, Fundació Deixalles i GADMA hem reclamat la creació d'un 
marc legal d'obligat compliment a les Illes Balears i que es tengui present l'impacte climàtic en les 
polítiques urbanístiques. Es varen presentar al·legacions a la revisió del Pla d'Acció de Lluita contra el 
Canvi Climàtic, previ a la petició que férem conjunta les diferents entitats ecologistes sobre la Llei de 
Canvi Climàtic. 

El GOB va recordar, arran de la crisi al Japó, que l'energia nuclear mai serà segura i és una hipoteca 
d'alt risc. Férem dues xerrades sobre el tema: una a Palma i una altra a Manacor, convidats per l'OCB. 
El 2011 hem donat suport a iniciatives com Som Energia, una cooperativa d'energia creada 
recentment amb un objectiu socioambiental clar que ben segur tindrà èxit. S’ha participat en la 
creació del Consell Assessor de l'Energia, que es va reunir per primer cop el mes d'abril d'enguany. 

El GOB ha donat suport i participat en dues campanyes, juntament amb altres entitats: MAKE L'OFF 
d'Enginyeria Sense Fronteres i Medicus Mundi, de denúncia del model energètic vinculat a l'ús de 
petroli en el sector del transport i de l'impacte de les activitats extractives a països del Sud, i H20, de 
recursos didàctics per a la problemàtica de l'aigua i que acaba ara amb una exposició. 

 

Residus: model insostenible, negocis bruts i mentides.  

Juntament amb altres organitzacions d'arreu de l'estat, s'han denunciat a Brussel·les irregularitats en 
el compliment de la directiva d'envasos. Les dades aportades a la Comissió demostren que l'estat 
espanyol recicla menys del que declara. El GOB alertà també que el nou cas de corrupció propiciat per 
UM al voltant dels fems, podria afectar el reciclatge per mor del descrèdit que suposa. Hi ha 
alternatives. 

Hem participat activament de la Plataforma per la Reducció de Residus en una campanya per donar 
a conèixer un nou sistema de recollida i recuperació d'envasos. Es van batre rècords d'envasos 
recollits a Palma i a Capdepera. A més a més s’ha treballat per a la implantació efectiva d'aquest 
model en l'àmbit de la incidència política i la sensibilització, propiciant l'aprovació de mocions 
municipals a favor d'aquest sistema, fent xerrades, reunions amb grups polítics, parlamentaris, 
ajuntaments, etc. Vàrem presentar també al·legacions a la Llei Estatal de Residus i treballam en 
col·laboració amb la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus. 
 

 

Biodiversitat 
S’ha tancat una legislatura sense cap nou metre quadrat d’espai natural protegit. La primera vegada 
que això passa, des que l’any 1998 es va declarar el primer espai natural protegit de les Balears 
(S’Albufera de Mallorca). Per si això no fos suficient, els procediments de protecció que estaven en 
tramitació (a Mallorca, Es Trenc-Salobrar de Campos i l’ampliació del Parc Natural de la Península de 
Llevant) s’han fet caducar per part del nou govern. Tampoc enguany s’ha tramitat ni aprovat cap nou 
pla de conservació d’espècies amenaçades. La crisi es mescla amb la manca de voluntat política, i ens 
aboca a un panorama de paràlisi (si no de recessió) en la conservació. 
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Com a única nota positiva hem de destacar l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA) de s’Albufera de Mallorca, incorporant els terrenys de Son Bosc i paralitzant així el projecte de 
construcció del camp de golf. 

  

Protecció i conservació d'espais naturals 
 

Espais naturals protegits 

Ja que no s’han produït avanços en tramitació i planificació de nous espais naturals protegits, la 
nostra feina s’ha centrat en el  seguiment de la gestió, a través de la participació en les juntes 
assessores de s’Albufera, s’Albufereta, Mondragó, Llevant, sa Dragonera i Cabrera. 

A destacar a Cabrera la nostra disconformitat amb el pla d’usos militars aprovat, que consolida un 
règim de presència de l’exèrcit al parc nacional. Es planteja la possibilitat de maniobres amb fins a 
300 efectius (sense foc real, això sí) a més d’altres exercicis d’ensinistrament. Consideram que si bé 
aquests exercicis tindran un impacte ambiental reduït, són totalment innecessaris dins l’actual espai 
protegit. També a Cabrera, s’ha donat suport a la proposta d’Oceana d’ampliar l’àmbit marí de l’espai 
protegit. 

Pel que fa a la Serra de Tramuntana, hem celebrat la seva incorporació al Patrimoni Mundial de la 
Unesco, si bé hem de tenir clar que aquesta declaració implica un compromís de conservació i no s’ha 
d’utilitzar únicament com etiqueta per vendre turísticament la Serra. A la vista de les intencions del 
Govern de desprotegir algunes zones per reactivar determinades urbanitzacions (Es Guix, Muleta, 
Cala Blanca, Monport,...) hem hagut de transmetre a la Unesco les intencions del Govern a fi que 
prengui mesures. 

A Mondragó hem denunciat l’aparcament il·legal de cotxes a la platja de ses Fonts de n’Alis, i hem 
obtingut el compromís administratiu de suprimir-lo. 

A nivell organitzatiu, hem treballat en la creació d’un espai web per a l’intercanvi d’informació i la 
coordinació entre els representants de les entitats conservacionistes que participam a les juntes 
assessores i patronats d’espais protegits. 

 

Altres espais naturals 

Cal destacar una vegada més aquí les actuacions dutes a terme per aconseguir la protecció de la zona 
de Son Bosc i evitar el desenvolupament del projecte de camp de golf vora s’Albufera de Mallorca. 
Després de la incorporació de Son Bosc a la ZEPA de s’Albufera, aprovada per passat govern, la nostra 
feina ha consistit en mantenir informada la Comissió Europea. Així els hem remès informació sobre 
l’aprovació de la ZEPA, a fi que ho tenguin en consideració davant la possible denúncia d’impactes 
sobre la zona, i els hem tramès informació sobre la voluntat del nou govern, manifestada 
públicament, de possibilitar la construcció del camp de golf a la zona. En sentit contrari, hem tramès 
també al nou president del govern l’informe que el secretariat de la convenció de Ramsar va elaborar 
sobre Son Bosc, i en el qual recomana la seva protecció al més alt nivell. Pel que fa a la via jurídica, el 
nostre recurs sobre la llicència del camp de golf continua en tràmit; hem aportat nova documentació 
al procediment (informe de Ramsar, informes de ZEPA) i hem aportat una prova pericial sobre la 
importància natural de la zona. 

De les actuacions relatives a altres espais naturals, hem reiterat la petició de declaració de ZEPA per a 
tres espais de Mallorca (Maristany, Son Real i el pla de Vilafranca) que ja realitzàrem l’any passat. 
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Enguany, a més a més, hem elaborat i remès un informe sol·licitant igualment la creació d’una nova 
ZEPA a la marina de Llucmajor.  

 

Litoral 

S’ha fet un seguiment dels projectes plantejats a la costa, i entre ells s’han presentat al·legacions al 
projecte d’actuacions al litoral de Cala Sant Vicenç (Pollença). S’ha hagut d’intervenir públicament 
en el tema, recurrent des de fa anys, del projecte d’enfonsament d’una fragata prop de les Illes 
Malgrats, a fi de crear un escull artificial per a promoció del busseig. 

 

Forestal 

Enguany ha destacat per l’elevat nombre d’incendis forestals, majoritàriament intencionats, i s’ha 
assolit el rècord dels darrers 10 anys pel que fa a nombre d’hectàrees cremades. Per això s’ha 
reclamat més investigació, i s’ha instat la intervenció de la Fiscalia per tal que siguin investigats 
convenientment els casos intencionats, i per tant delictius. 

 

Conservació d'espècies i hàbitats 
 

Milana 

Amb una menor intensitat, a causa de la minva de recursos econòmics, s’ha seguit treballant per a la 
recuperació de la milana a Mallorca. Enguany han estat 19 les parelles reproductores localitzades, 
que han surat 26 polls. Es registra un petit descens de la població, per segon any consecutiu, fet que 
ens indica que la conservació de l’espècie segueix sense estar consolidada. La greu mortalitat 
detectada l’any 2010 (15 exemplars) sense dubte ha marcat una fita en l’evolució de la població. 
Enguany han estat localitzats 7 cadàvers. En general han tingut continuïtat les línies de feina ja 
encetades fa anys (localització de la població nidificant, marcatge i seguiment d’exemplars, 
localització de baixes, etc.) i englobades en el Pla de Conservació dirigit per la Conselleria de Medi 
Ambient, i, a més a més, gràcies al suport d’Obra Social Caja Madrid s’han pogut iniciar també 
activitats de divulgació (edició de materials, realització de xerrades i d’activitats educatives, plana 
web...). També s’ha continuat enguany amb el programa de reintroducció de la milana al parc Natural 
de Llevant, alliberant-hi 6 nous exemplars. Recordem que el programa està donant els seus fruits, ja 
que des de 2009 s’hi torna a reproduir amb èxit una parella, i la freqüentació d’exemplars per la zona 
és habitual. Enguany hem publicat un treball sobre l'espècie a la prestigiosa revista britànica Journal 
of Aplied Ecology. "Modelling mortality causes in longitudinal data in the presence of tag loss: 
application to raptor poisoning and electrocution". Ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el 
Doctor Giacomo Tavecchia (Imedea), i l'investigador Roger Pradel (CNRS). Finalment comentar que 
també enguany s’ha sentenciat sobre el greu cas d’enverinament localitzat a la finca de Llucamet 
(Llucmajor) l’any 2009, on foren enverinades 3 milanes i una arpella. La condemna contra el 
delinqüent ha estat de 17 mesos de multa i 3 anys d’inhabilitació per a caçar. 

 

Àguila peixatera 

S’ha mantingut el seguiment d’exemplars mitjançant satèl·lit, millorant la informació sobre els 
moviments i ús del territori a Mallorca. Així mateix, s’han equipat altres dos exemplars amb emissors 
de seguiment per ràdio. A l’estiu han marcat 7 polls a nius amb anelles de lectura a distància, que 
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possibiliten la identificació per part de qualsevol observador amb l’equip òptic adequat, i que ens 
estan aportant una informació molt interessant sobre els moviments de les diferents àguiles. 

 

Posidònia 

Davant la informació d’un cas escandalós de destrucció de posidònia per fondeig a Formentera, i a la 
vista de la manca de suficient vigilància i ordenació del fondeig a les Balears a fi d’evitar l’impacte 
sobre aqueixa comunitat biològica, hem remès una denúncia a la Comissió Europea per 
l’incompliment, per part de les autoritats balears, dels compromisos de conservació dels alguers de 
posidònia situats dins àrees LIC de les Balears. 

 

Altres intervencions 

S’ha insistit davant el Consell de Mallorca sobre la inconveniència d’emprar la fumigació com a 
sistema de control de la vegetació que creix a les vores de camins i carreteres.  

 

Sostenibilitat d'aprofitaments 
 

Caça 

Enguany s’ha participat en la tramitació de 4 nous refugis de fauna a Mallorca: Can Llompart 
(Pollença), Can Vaqueta (Selva), Sa Vinya (Muro) i Can Pontico (Pollença), sumant així 150 noves 
hectàrees on no es pot caçar a Mallorca. 

D’altra banda, s’ha participat en la fase de consultes del nou reglament de caça de Mallorca, elaborat 
pel Consell (ara amb les competències sobre caça). 

 

Pesca 

S’ha tornat a denunciar l’arrosegament de barques de bou per àrees on no es pot fer, en concret al 
litoral de la Serra de Tramuntana. S’ha instat la Conselleria a incrementar la intensitat de control 
sobre aquesta modalitat de pesca altament impactant sobre els fons marins. 

  

Custòdia del territori 

S’ha seguit participant en l’ICTIB (Impuls a la Custòdia del Territori a les Illes Balears), del qual 
enguany podem destacar l’inventari d’iniciatives de custòdia de les Balears. El GOB-Mallorca aporta 
33 acords majoritàriament refugis de fauna), que sumen 917 Ha. Les diferents línies de custòdia 
participades per la nostra entitat (la Trapa, pla de Vilafranca i refugis de fauna) s’exposen als apartats 
corresponents. 
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Educació ambiental 
 

Activitats escolars 
 

Programa educatiu de la Trapa 

Durant l’any 2011, s’han realitzat 160 activitats, hi han participat un total de 4.208 alumnes de 8 
municipis de Mallorca i ha tingut el suport econòmic de l’Obra Social de Sa Nostra, de la Regidoria 
d’Educació de l'Ajuntament de Palma i del Departament de Joventut i Igualtat del Consell de 
Mallorca. 

 

Contacontes sobre medi ambient 

Enguany han participant en aquesta activitat un total 1.237 alumnes d'educació Infantil, 1r i 2n cicle 
d'educació Primària. Les activitats s'han duit a terme a la biblioteca municipal de Palma més propera a 
cadascun dels centres educatius que hi han participat. El principal objectiu d'aquest programa 
educatiu és que els infants coneguin les biblioteques que tenen més a prop de la seva escola i que 
assoleixin l'hàbit de lectura i se sensibilitzin a través del coneixement de la fauna, la flora i la 
problemàtica relacionada amb diverses temàtiques. Aquestes activitats han tingut el suport econòmic 
de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma. 

 

Projecte “Custòdia del Territori i Conservació de la Biodiversitat a la zona agrícola del Pla de 
Vilafranca” 

Juntament amb l'àrea d'Ornitologia, durant tot l'any hem fet un exhaustiu estudi preliminar de les 
pràctiques agràries i de la biodiversitat ornitològica de la zona. Es pretenen determinar les 
interaccions entre agricultura i biodiversitat i contribuir, a través del coneixement i del diàleg amb els 
actors principals, a l'establiment i foment d'usos i mesures sostenibles d'agricultura i ramaderia 
(disminució d'utilització de productes químics, estímul de l'ús de varietats locals, rotació de cultius 
etc..), implantant també com a part del projecte mesures per estimular la presència d'aus favorables a 
l'agricultura (instal·lació de caixes nius, establiment de punts d'aigua, col·locació de posadors per les 
aus, etc). 

Dins el mateix projecte s'han editat quaderns didàctics per fer activitats d'aula, preparatòries d'un 
itinerari per les zones més agrícoles dels municipis on s'han realitzat les activitats. Els municipis 
participants han estat : Vilafranca, Montuïri, Sant Joan i Petra 

 

Grups Infantil i Juvenil 
 

Els grups Infantil i Juvenil del GOB han iniciat la 15a temporada 

Al llarg del 2011, els infants que ha participat a les activitats han estat els següents: 121 infantils i 77 
juvenils. Més d’una trentena de voluntaris han participat com a educadors dels Grups. S’han realitzat 
diferents activitats a entorns naturals com Ses Fontanelles, S’Estalella, Parc de Llevant, Planícia, 
Bàlitx, Pla de Vilafranca, el Puig d’en Galileu entre moltes altres amb un total de 10 activitats per 
grup, comptant una acampada i un campament d’estiu. Els grups Infantil i Juvenil han gaudit un any 
més de la col·laboració de l’Obra Social de Sa Nostra. 
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Formació 
Enguany s’ha realitzat un curs d’educador ambiental per a l’IMFOF. Aquest curs ha estat destinat per 
a joves aturats que s’estaven formant en un curs propi de l’IMFOF en matèria de tècnic forestal i 
educador ambiental. Aquest curs s’ha realitzat en col·laboració a les àrees d’ornitologia i conservació. 

 

Activitats de voluntariat ambiental per a Joves 
Enguany el programa d’activitats de voluntariat ambiental per a joves ha variat a diferència d'altres 
anys, amb la finalitat de presentar noves formes d'activitat. S'ha realitzat una activitat de voluntariat 
ambiental durant les vacances escolars de Pasqua, aquesta s'ha realitzat a la Reserva Biològica de La 
Trapa i ha comptat amb el suport econòmic de Caixa Colonya i Intersport-Kenia. Han participat 9 
joves voluntaris (d'aquests, dos educadors en pràctiques). Les tasques que es realitzaren foren 
l’adequació i sembra de l'hort i la xarxa de reguiu de goteig del propi hort, a més de la construcció de 
caixes niu per a rates pinyades. 

L'altra novetat de l'any ha consistit en la realització d'un Camp de Voluntariat al Parc Nacional de 
Cabrera, on 10 joves d'entre 16 i 18 anys han realitzat diverses activitats de descoberta del parc, així 
com treballs de manteniment del Parc. Aquesta activitat s'ha realitzat conjuntament amb 
l'Ajuntament de Palma. 

 

Campanya per a una mobilitat més sostenible 
Enguany, la campanya ha continuat amb les activitats escolars, centrades especialment en els joves 
de secundària. A cada institut participant s’hi ha instal·lat una exposició amb les obres del primer 
concurs i el segon concurs i s’hi han realitzat visites guiades, i itineraris amb bicicleta per valorar 
l’estat de la mobilitat als municipis on estan ubicats els instituts participants. Aquesta campanya ha 
tingut el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i el Consorci de Transports. 

 

Projecte hort ecosocial 
El projecte de dinamització dels horts persegueix idear i executar un grup d’accions destinades als 
beneficiaris-adjudicataris i veïnats de l’hort urbà que ens ha cedit l’Ajuntament de Palma al Viver 
Municipal (S’Indiotria) per tal d’oferir activitats que permetin enriquir i complementar l’experiència de 
l’hort urbà alhora que utilitzar el recurs de l’hort com un element dinamitzador del barri. 

Fins a final d’any durem a terme les següents activitats:  reunió informativa amb la AAVV de 
S’Indioteria, taller didàctic “Com aplicar l'agricultura ecològica a l'hort urbà?”, taller didàctic 
"L'avantatge de les varietats locals de les Balears", taller de cuina "Mediterrània i Saludable". 

 

Activitats educatives d’Alcúdia 
Un any més les escoles d’Alcúdia han apostat per les activitats per conèixer els espais naturals més 
importants del municipi. Aquest any totes les activitats que s’han realitzat han estat itineraris per 
conèixer el bosc de La Victòria, l’entorn marí d’Alcanada i la zona humida de Maristany. També s’han 
realitzat itineraris a l’entorn de l’escola per a observar animalons amb els més petits. Com a novetat 
hem oferit les activitats de mobilitat pel mes grans. En total hem realitzat 31 itineraris i han participat 
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815 infants. Aquests itineraris han contribuït a donar a conèixer la biodiversitat i les seves amenaces. 
Aquestes activitats han estat possibles gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcúdia. 

 

 

Ornitologia 
 

Estructura 
L’àrea d’ornitologia manté l’estructura basada en la Comissió Permanent (conservació, projectes, 
comunicació, editor Anuari, editor Es Busqueret i coordinador ornitologia), tot i que la segona part de 
l’any la comissió no s’ha reunit. 

A principis d’any i per acord pres a la reunió anual d’ornitologia, se van començar a fer reunions 
mensuals per tractar diferents temes i prendre decisions, per mirar de millorar la participació de la 
gent, però no van tenir l’acollida esperada i se van deixar de fer al quart mes. 

Enguany ja no hi ha hagut finançament per part de la Conselleria de Medi Ambient per mantenir 
l’oficina, i ara la Conselleria i el COFIB tramiten els seus anellaments directament amb l’oficina 
d’espècies migradores de Madrid.  

 

Projectes 
 

Pla de Vilafranca 

El 2011 s’ha encetat un projecte de custòdia del territori, amb un component ornitològic important, 
anomenat “Custodia del territorio y conservación de la biodiversidad en la zona agrícola del Pla de 
Vilafranca, Mallorca”. Aquest projecte, que compta amb el finançament de Fundación Biodiversidad i 
Obra Social Sa Nostra, té com a finalitat principal promoure el desenvolupament sostenible del Pla 
de Vilafranca per tal de conservar la comunitat d’aus estepàries que viuen a la zona. 

Aquest primer any els treballs s’han centrat especialment en identificar les pràctiques agrícoles que se 
fan a la zona, en conèixer les poblacions d’aus associades a l’agricultura i en saber les interaccions 
entre les activitats agràries i les poblacions d’aus. Així mateix se pretén impulsar mesures de foment i 
manteniment de la biodiversitat i sensibilitzar a població sobre els valors naturals del Pla. 

 

Bosc de Bellver 

S’han aprovat uns projectes a realitzar al Bosc de Bellver finançats per l’Ajuntament de Palma (àrea 
de Parcs i Jardins) que ja s’han començat a fer però que es realitzaran en la seva major part durant el 
2012. Són 3 projectes relacionats amb el seguiment de l’avifauna al parc: seguiment del projecte 
d’instal·lació de caixes niu, seguiment de l’avifauna mitjançant transectes, control i evolució 
d’espècies insectívores per la lluita biològica de plagues. 

 

Programa de Seguiment d’Aus Comunes (SAC) 

Segueix en marxa el projecte amb els mateixos coordinadors i les modificacions metodològiques 
introduïdes l’any passat per facilitar l’entrada de dades. 
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Atles d’aucells hivernants 

Han quedat pendents algunes quadrícules que s’han de realitzar durant aquest any per tal de donar 
per acabat el treball de camp. 

Atles d’ocells hivernants d’Espanya. La SEO va demanar si ens podíem encarregar de realitzar el text 
d’una fitxa per l’atlas d’Espanya, concretament el del busqueret coallarg. 

 

Campanyes per a l’estudi de la migració de les aus 

S’han realitzat les campanyes d’estudi de la migració prenupcial i postnupcial al P.N. de Cabrera. La 
campanya de primavera encara estava finançada pel Ministerio de Medio Ambiente mentre que la 
campanya de tardor va ser finançada per la Conselleria de Medi Ambient. 

No hi ha hagut cap campanya per l’estudi de la migració a l’illa de sa Dragonera. 

 

Recomptes d’aus 

El principal ha estat el recompte d’aus aquàtiques i limícoles hivernants dins el marc del seguiment 
anual que es realitza a nivell de tota Europa i que va tenir lloc els dies 15 i 16 de gener com a dates 
centrals del cens. S’han realitzat també recomptes de dormidors d’agrons. 

Se va realitzar també un cens d’aus marines per recopilar dades per a l’atlas d’hivernants. 

S’ha participat també en jornades de lectura d’anelles plàstiques. 

 

Publicacions 
 

Anuari Ornitològic de les Balears 

Aquest any s’ha arribat al número 25 de la nostra revista científica especialitzada en ornitologia. Per 
aquest motiu enguany s’ha fet la presentació de l’anuari a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. 

 

Revista “Es Busqueret” 

Durant 2011 s’han publicat 4 números de la revista de divulgació ornitològica Es Busqueret. Ha 
canviat el format i alguns continguts i durant el 2010 s’ha aconseguit treure un número cada 3 mesos, 
del número 19 al 22, que era un dels objectius a començaments d’any. En darrer número ja ha sortit 
únicament en format digital, per la manca de finançament per editar-la en paper. 

 

Divulgació 
 

Sortides ornitològiques 

Durant el 2011 s’han realitzat diverses sortides ornitològiques, sempre que el temps ho ha permès: 
Recompte d’aquàtiques, pujada al Galatzó, Cap Salines, Salobrar de Campos, Cap Blanc, Pla de 
Vilafranca, Vall de Bóquer i Torre d’Albercutx, P.N. de Llevant, Camí d’es Correu, Esporles, Son Bosc. 
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Les sortides s’han concentrat a la primera part de l’any i en cada cas s’ha comptat amb un guia 
voluntari que ha dut al grup als diferents llocs. 

 

Xerrades 

Novament durant el 2011 s’ha continuat amb les xerrades sobre temes ornitològics al local del GOB: 
l’àguila coabarrada torna a Mallorca, 12 anys de conservació de la milana a Mallorca: llums i ombres, 
presentació de l’Anuari Ornitològic de les Balears, Islàndia, terra de foc, gel i aucells, emissió del 
documental “Majorca observed”. També es va presentar a Campos l’Atles dels Aucells Nidificants de 
Mallorca i Cabrera i participàrem amb una xerrada sobre aucells i arbres a les jornades de l’Associació 
Balear dels Arbres. 

 

V Jornades Ornitològiques de les Balears 
Durant els dies 11, 12 i 13 de novembre se van realitzar les V jornades d’ornitologia. La temàtica de les 
Jornades van ser les diferents metodologies d’estudi de les aus que s'apliquen a l'actualitat tant a les 
nostres illes com fora d'elles i van estar dirigides a totes aquelles persones interessades en el món 
dels aucells. A més de les exposicions dels ponents convidats, que van ser la part principal de les 
jornades, també se van presentar pòsters, van tenir lloc taules rodones i debats i se van organitzar 
grups de treball sobre temes d’anellament. Finalment se va acabar amb una sortida ornitològica a la 
Serra de Tramuntana. 

 

Voluntariat 
Voluntaris d’ornitologia han participat en accions del GOB i d’altres entitats durant l’any, algunes 
d’aquestes han estat: participació amb taula informativa al 10è aniversari del Parc Natural de Llevant, 
participació amb activitats ornitològiques en el dia Mundial de les aus al Parc Natural de Mondragó, 
estació d’anellament d’esforç constant a la UIB, que va ser visitada per diferents grups de 
preuniversitaris 

 

Comunicació 
Els fòrums de debat del GOB sobre natura continuen amb gran èxit i actualment hi ha els següents: 
Agenda, Sortides de camp, Forumaus, Forumfauna, Forumplanta, als quals s’han donat d’alta més de 
400 persones. 

A més de l’Agenda dels fòrums, existeix una llista de distribució on es comuniquen únicament les 
activitats d’ornitologia, llistaaus. 

Diversos programes de televisió han fet reportatges sobre els treballs que s’estan fent, tant a tv de 
Mallorca com a IB3 tv. 

A ràdio el GOB ha participat en el programa “Balears fa ciència” 

A premsa han anat sortint els diferents projectes ornitològics durant tot l’any. 
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La Trapa 
 

Davant les nul·les perspectives de poder avançar de manera seriosa amb la restauració de les cases, 
hem demanat al Consell de Mallorca la rescissió del conveni i la valoració de noves fórmules de 
col·laboració. A la vegada que esperam la seva resposta, hem procedit a la “dignificació” de les cases 
per tal de minimitzar l’impacte visual. 

 

Restauració arquitectònica 
L’abandonament de les obres per part del Consell ha donat lloc a una degradació de tots els forjats 
que han hagut d’esser apuntalats. Pel que fa a la teulada de la caseta dels forns, hem hagut de 
restaurar una part per perill d’esfondrament. 

A la visita que varen fer els responsables de la Fundació Santander, aquests mostraren el seu interès 
en participar de futures intervencions arquitectòniques. De moment els hi hem plantejat la 
restauració d’un marge de 30 m2. 

 

Tasques agrícoles 
Enguany s’ha recuperat un nou espai agrícola i s’han sembrat amb civada i favó les marjades, a 
excepció de dos espais que romandran en guaret. Tots els fruiters han estat adobats i regats i aquest 
estiu em posat de bell nou l’hort en marxa. 

Hem finalitzat el tancament perimetral de la Vall de Sant Josep mitjançant el suport d’Espais de 
Natura, aconseguint que les cabres no puguin accedir a les zones agrícoles ni a les cases. 

 

Tasques forestals 
Per tal de millorar la infraestructura d’extinció d’incendis hem ampliat la xarxa de canonades  que 
també ens permet optimitzar les feines de rec dels fruiters. 

Igualment s’ha actuat sobre els pins de regeneració ubicats a la perifèria de les zones agrícoles, amb la 
seva tala i extracció, delimitant així la zona de discontinuïtat agrícola-forestal sobre la que es basa la 
defensa contra incendis de la nostra Reserva. 

 

Biodiversitat 
Els voltors i els corbs mantenen a la Trapa una zona de cerca d’aliments gràcies a la instal·lació d’una 
menjadora, que es manté amb les cabres capturades a la finca amb motiu del control de densitat 
d’aquesta espècie que duim a terme amb diferents modalitats per a millorar la seva efectivitat. 
També s’han habilitat dos apiaris i plantejam una millora de la producció de mel. 

 

Captació de recursos 
S’han fet contactes i distribució de dossiers per tal d’aconseguir aportacions econòmiques que ens 
permetin avançar en la gestió de l’espai. S’ha treballat igualment amb empreses i particulars per 
aconseguir el seu suport de cara a la identificació de potencials donants. 
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Informació i divulgació 
 

Web del GOB 

El nombre de visites al web segueix en augment, i enguany hem assolit les 225.000. A partir del 
setembre ja s’ha habilitat la nova versió del web, amb una renovació estètica i estructural important. 
Cal dir que molts dels nous continguts i eines previstes encara no han estat habilitades, i ho 
enllestirem en els propers mesos. 

 

Xarxes socials 

Les xarxes socials són progressivament més importants en la difusió de la informació (notes 
informatives, esdeveniments, accions, aparicions als mitjans de comunicació, etc.) i per això hem 
seguit reforçant la nostra presència a Twitter (1.220 seguidors) i Facebook (més de 8.300 amics).  

 

Llista de distribució 

La nostra llista de contactes, als quals enviam comunicats de premsa, agenda d’esdeveniments i altres 
informacions, supera les 1.700 persones i entitats. A finals d’any hem posat en marxa un butlletí 
electrònic setmanal, amb l’objectiu de sintetitzar les informacions més rellevants que es vagin 
difonent. 

 

Arxius 

S’han seguit recopilant, en format digital, les aparicions del GOB als mitjans de comunicació, com 
també dels temes d’actualitat ambiental dels quals en feim seguiment. Es continua fent l’inventari de 
l’arxiu de premsa en paper, perquè serveixi com a eina per a la recerca de notícies i com a avaluació de 
cara a una futura digitalització de l’arxiu. 

Igualment es continua treballant en l’estructuració de l’arxiu documental (de premsa, de comunicats, 
fotogràfic, de publicacions, del web, etc.), per tal de facilitar l’accés a aquesta informació, que 
actualment es troba bastant dispersa. 

 

Biblioteca 

Han continuat les tasques de catalogació informàtica de la biblioteca, i ja han estat fitxats 
aproximadament la meitat dels llibres. Recordem que l’objectiu és disposar d’un catàleg digital i 
disponible a internet, per tal de gestionar millor el fons i facilitar la seva consulta.  

 

Publicacions, en digital 

La supressió de les ajudes administratives a la premsa escrita en català ha implicat un canvi 
substancial en les nostres publicacions. Tant L’Ecologista com Es Busqueret han vist anul·lada 
l’ajuda econòmica que ja se’ls havia adjudicat per 2011, i per això, davant la impossibilitat d’assumir 
completament el cost econòmic de la seva edició en paper, hem hagut d’optar per passar a publicar-
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les únicament en format digital, disponible al nostre web. Això sí, hem mantingut i millorat el bon 
nivell editorial d’aquestes dues revistes, i ens comprometem a mantenir-lo per tal que els socis, a més 
de la societat en general, puguin accedir a aquesta informació de qualitat. 

 

 

Funcionament del GOB 
 

Organització interinsular 
Enguany es va celebrar la reunió interinsular a Eivissa, abordant temes de coordinació entre les 
seccions insulars (relacions administratives, gestió econòmica, gestió de la informació interna, etc.) 

 

Àrea econòmica 
L’any 2011 ha estat influït per diversos factors que, combinats, han marcat l’activitat del departament 
de recursos durant l’any: 

Any de crisi. En l’àmbit públic ha estat l’any on haurem vist desaparèixer convocatòries de 
subvencions cada dia al BOIB, haurem vist adjudicades subvencions que desprès s’han anul·lat o 
haurem esperat l’obertura de concursos públics que mai es van publicar o pitjor, un cop publicats, es 
van revocar. En l’àmbit domèstic, nombrosos socis han viscut situacions molt complicades i molts han 
hagut de deixar de pagar la seva quota per motius econòmics 

Any electoral. El fet de ser un any electoral ha causat dificultats en executar, contractar, convocar 
pel govern sortint i situació d’espera del govern entrant. Això s’ha traduït en una immobilitat en la 
contractació pública i les subvencions 

Paralització del pagament de subvencions o contractes executats per encàrrec de l’administració. 
L’administració no paga als seus proveïdors. Hem de lamentar la situació en la qual ens ha deixat la 
falta de pagament de les administracions de projectes ja executats, justificats i dels que el GOB ja ha 
pagat les despeses (professionals, estudis, edició de material, etc). Aquesta manca de serietat ens ha 
portat a una situació de gravetat extrema de la qual vàrem sortir gràcies al suport dels socis 
mitjançant la iniciativa del préstec de socis.  

Assumpció de la crisi per part de grans donants, empreses i fusió de caixes i obres socials. La 
inversió en RSE de les empreses ha disminuït substancialment. Les que poden continuar recolzant 
projectes es centralitzen en la necessària intervenció social.  

Moltes dificultats de les petites empreses en donar suport i col·laborar amb el GOB. No obstant s’ha 
continuat treballant i hi ha hagut algunes empreses que han mostrat el seu interès en col·laborar amb 
el GOB. 

Gran suport dels socis i èxit de la campanya de préstec de socis que es va dur a terme durant els 
mesos d’agost i setembre i va ajudar a reunir 122.000€ a més de les donacions a fons perdut que ens 
van fer els socis per valor d’uns 8.000 €. 

 

Convocatòries públiques i privades 

Enguany s’han tramitat les següents convocatòries, donant suport als companys en la presentació i 
finançament dels següents projectes: 
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La agricultura y la biodiversidad en el Pla de Mallorca. Acciones de valorización, formación y custodia. 
Fundación Biodiversidad.  

Projectes Leader Projecte per la promoció dels valors naturals i culturals del Pla de Mallorca i 
Implicació ciutadana en la conservació de la Milana.  

V jornades Ornitològiques de Balears. Ajuntament de Palma 

Horts Ecosocials, Ajuntament de Palma 

Activitats educatives als horts de Palma 

Grups Infantil i Juvenil, Obra Social Sa Nostra 

Renegociació de la contractació de les activitats educatives escolars i a instituts desprès del maig 
2011: Consell Insular, Ajuntament de Palma, Ajuntament d’Alcúdia, Sa Nostra 

Projectes ornitològics al Bosc de Bellver, Ajuntament de Palma 

Projecte de dinamització territorial, DG Relacions Institucionals 

Camp de voluntariat a Cabrera, Ajuntament de Palma 

Curs de formació, IMFOF 

Projecte de mobilitat amb la Conselleria de Medi Ambient (no contractat) 

Projecte de canvi climàtic amb la DG de Canvi Climàtic i Educació Ambiental (no contractat) 

Oficina d’anellament, DG de protecció d’espècies (no contractada) 

Premsa integrament en català, DG Normalització Lingüística (revocada) 

Normalització Lingüística del Departament de Cultura del Consell Insular (revocada) 

Accions puntuals per a joves (revocada) 

 

Cobrament del deute 

Des del mes de maig es treballa intensament pel cobrament del deute que passa per un laberint de 
procediment administratiu, comptable i tresorer del Govern, del Consell o de l’Ajuntament de Palma 
amb una manca total de transparència i rendició de comptes envers la societat. Ens estem veient 
obligats a pagar interessos als bancs per cobrar el deute de l’administració que es compromet amb 
entitats bancàries però que no comunica oficialment amb nosaltres. Es treballa en el cobrament del 
deute relatiu a 20 contractes i subvencions. 

 

Enguany s’han llançat dues campanyes per a la captació de socis: 

Multiplica’t. La dinàmica de la campanya és la de Soci du Soci. S’ha volgut fomentar el fet que fos el 
propi soci el que animés a coneguts i familiars a col·laborar amb el GOB. Cada soci nou participa en el 
sorteig d’un cap de setmana a l’Agroturisme Balitx d’Avall. La iniciativa i la campanya encara estan 
obertes. 

Alliberam Espais. Les principals línies d’acció de la campanya de socis han estat: 

Aparició en mitjans de comunicació 

Publicació d’anuncis a premsa en diferents formats i diferents idiomes: Grup Serra: Balears, Última 
Hora, Mallorca Magazin, Majorca Daily Bulletin, Youthing, Namaste, Coanegre, Manjaria, Cent per 
Cent, Call Vermell, Sa Plaça, etc.  
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Realització i inserció d’una cunya de ràdio. Es va emetre a Ib3, Ser, Ràdio Rebull Sta Maria, Ràdio 
Santanyi, Titoeita Ràdio Algaida, Ràdio Alcudia, Ràdio Marratxi, Call Vermell Ràdio Campos 

Publicitat en 25 panells publicitaris a Palma, Inca i Manacor 

Millora de la comunicació en el web: creació de bànner visible a totes les pàgines, millora pàgina per 
fer-se soci, establiment de pagament per paypal i pàgines https 

Negociació de nous avantatges pels socis  

S’ha de posar de manifest la col·laboració desinteressada d’aquests mitjans de comunicació amb la 
campanya de socis del GOB. 

Hi ha hagut una resposta discreta.  Fins al 30/11/2011 s’han fet 116 socis. Menys que la mitjana dels 
últims 10 anys (155 socis anuals) però en tendència ascendent sobre els últims 3 anys (104 de 
mitjana). Potser la situació econòmica global no anima a la gent a fer-se sòcia d’una entitat però 
haurem de veure de quina manera podem treballar per augmentar les altes durant el 2012. La inversió 
ha estat mínima (500€ d’impressió de cartells). 

 

Empreses 

Es coordina la visita del president de la Fundación Banco Santander. S’aprova una partida per al 
manteniment durant el 2012 de les actuacions fetes en el marc del conveni de 2008. Es dóna suport a 
la redacció del “Manual de Gestió de Reserves Biològiques”, que sortirà al 2012. 

Es negocia un conveni amb Fundació Baleària. Anualment s’establirà un pla d’acció amb el qual la 
Fundació doni suport a accions de sensibilització i educació ambiental del GOB. Es negocien 
determinats avantatges pels socis entre els quals hi ha descomptes del 20% en els viatges amb 
Baleària. 

Es dóna suport al manteniment del patrocini d’Endesa a les accions de conservació de la Milana i a la 
publicació de l’anuari 

L’empresa Intersport patrocina els camps de voluntariat a la Trapa i facilita la compra d’una tenda de 
campanya per a grups a preu majorista 

S’està en contacte amb l’empresa Échale una Mano al Medio ambiente que coordina la gestió i 
col·laboració dels projectes ambientals de Carrefour 

S’estableix el contacte amb l’empresa Eroski per al llançament d’una campanya de sensibilització 
conjunta per al 2012. Estem en fase d’elaboració de l’oferta 

L’empresa Semillas Can Juanito cedeix les eines necessàries per a l’execució de les activitats 
educatives als horts urbans de Palma.  

S’estableix un contacte amb una empresa de promoció de viatges solidaris de Barcelona per a la 
posada en marxa d’activitats de voluntariat ambiental a Mallorca. Estem en fase d’elaboració de 
l’oferta. 

S’envia la nostra informació a unes 100 empreses. La situació econòmica de les empreses a Balears no 
ajuda l’assumpció de compromisos com la col·laboració amb el GOB.  

Les empreses Intersport, Air Berlin i TecAseptic es fan sòcies del GOB. 

Es millora la informació disponible al web sobre les possibilitats de col·laboració de les empreses. 
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Donants 

S’ha creat un grup de feina de grans donants privats a Balears. S’està treballant per aconseguir suport 
de persones amb potencial econòmic que tenen sensibilitat per a la protecció del territori, la natura o 
la conservació d’espais naturals. 

 

Elements de comunicació 

S’ha considerat fonamental des de l’àrea disposar d’elements que facilitin la comunicació amb les 
persones interessades, empreses o entitats. Per aquest motiu s’ha coordinat l’elaboració dels 
diferents materials de difusió: 

Dossier del GOB “Actuant per la natura i les persones” en castellà, anglès i alemany 

Fulletó de la Trapa en català, castellà, alemany i anglès 

Dossiers de projectes:  adopta una àguila peixatera, recuperació forestal i lluita contra el canvi 
climàtic a la Trapa, conservació de la milana a Mallorca, custòdia del territori a les zones agrícoles del 
Pla de Mallorca, horts urbans, una experiència ecològica, sostenible i participativa. 

Tots aquests elements de comunicació s’envien als contactes, possibles donants i patrocinadors, així 
com a persones interessades en conèixer la nostra activitat i projectes. Igualment, són consultables al 
web del GOB 

 

Altres 

S’ha treballat en la justificació, pagament i continuació del suport de l’Ibanat a la gestió de la Trapa 
mitjançant el conveni  signat al 2008. 

S’ha treballat en la situació del conveni de cessió de la Trapa, que, tot i semblar que van arribar els 
fons estatutaris per a la rehabilitació de les cases, està aturat.  

S’ha establert la política d’acceptació de llegats del GOB 

La Direcció General de Responsabilitat Social Empresarial va contractar la redacció del Manual “La 
implicació ambiental de la RSE als establiments hotelers”. 

 

Estructura laboral 
Les evidents dificultats econòmiques que ens estan afectant han motivat canvis importants en el 
nostre equip laboral. Així, quatre persones han deixat l’entitat i altres dues han passat uns mesos a 
l’atur. A més a més hem hagut d’aplicar reduccions de jornada laboral i reduccions salarials. Tot 
plegat, un sacrifici personal molt dur amb l’objectiu de mantenir la nostra capacitat operativa en les 
nostres funcions més imprescindibles, però que sense dubte ha tingut i tindrà efectes sobre el conjunt 
de les activitats que fins enguany estava desenvolupant l’entitat. 
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Participació 
 

Organismes participatius i assessors 

El GOB continua participant, a través de treballadors i voluntaris, en els següents organismes: les 
juntes rectores i patronats de parcs, reserves naturals i reserves marines, el Consell de Caça, el 
Consell Pesquer, Son Reus, la Ponència Tècnica d’Urbanisme de Mallorca i la Gerència d’Urbanisme de 
Palma, la Comissió de Residus, el Comitè d’Avaluació d’Impacte Ambiental, el Consell d’Agricultura 
Ecològica, el Consell Balear de Consum, la Junta d'Aigües de Mallorca, el Consell Balear de l’Aigua, 
l’Institut Balear de l’Energia, els Ports de les Balears, la Comissió de Mobilitat de Palma, el Consell 
d’Àrea de Medi Ambient de Palma, el Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat i el Comitè de 
Seguiment del PDR. 

 

Voluntariat 

Una part important de la feina del GOB es tira endavant gràcies a l’ajuda inestimable de persones 
voluntàries. A més de socis que s'impliquen activament per problemàtiques relatives als seus 
municipis o per lluites puntuals, tenim voluntaris fent feina a la Trapa, fent de guies d’excursions, en 
les tasques jurídiques, fent de monitors al Grup Infantil i al Juvenil, en les diverses tasques 
ornitològiques, ajudant en campanyes, assessorant en temes diversos, en feines de local i d’oficina, 
anant a fires, fent accions directes, en publicacions, participant en juntes rectores, comitès, 
comissions insulars, consells assessors, etc. Cal destacar també enguany la important dedicació 
realitzada pels membres de la junta directiva, en uns moments especialment delicats per a la nostra 
entitat i que han requerit decisions molt difícils. 

 

Grup excursionista del GOB 

S’han seguit organitzant excursions a diversos espais naturals i culturals de Mallorca, gràcies al 
guiatge dels nostres voluntaris, i se n’ha fet difusió a través dels diferents canals informatius de 
l’entitat (L’Ecologista, web, infoGob, etc.) 

 


