
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Territori i recursos 
 
Urbanisme 
 
L’impuls de projectes singulars: una volta més de l'especulació 
 
El GOB ha anat reaccionant a l'anunci de tot un seguit de projectes 
singulars que s'han anat anunciant arreu de Mallorca, sense que a dia 
d'avui, se n'hagi concretat encara cap: hotels de luxe (Canyamel, Marina de 
Magalluf, sa Ràpita...), ports esportius (Son Serra de Marina, Sant Elm, 
Portocolom..), parcs temàtics (Terra Santa a Inca), camps de golf (Son 
Saletes a Sencelles i Binissalem)... Atraure la inversió privada per obtenir 
ingressos a curt termini, costi el que costi (protecció, especulació, 
concessions...) ha quedat clar que és la màxima aspiració dels nostres 
governants per dinamitzar l'economia. 
 
En aquest sentit, cal destacar l'impuls de la Campanya Salvem sa Ràpita 
que ha abordat l'oposició al projecte d'hotel de luxe a sa Ràpita i que ha 
impulsat accions de seguiment administratiu del projecte, denúncia dels 
impactes potencials del projecte, recerca d'adhesions d'entitats nacionals 
(Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra i SEO) i 
internacionals (Fundació Global Nature i Surfrider Foundation Europe), 
campanya adreçada a turistes (via web i directament a l'aeroport),  
cobertura dels mitjans de comunicació nacionals i internacionals, accions 
simbòliques de protesta com l'exitosa Cadena Humana del 29 d'abril de 
2012 i el gran i exitós concert, organitzat el mes de setembre per l'Àrea de 
Captació de Fons a l'Auditòrium sota el lema Salvem sa Ràpita: tot està en 
joc! 
 
 
Les iniciatives legislatives desreguladores 
 
El GOB ha seguit d'aprop l'activitat legislativa al Parlament i ha reaccionat 
davant l'impuls de decrets-llei o lleis que han tengut per objectiu la 
desprotecció sistemàtica del territori. Tot el que soni a protecció fa nosa i 
aquesta és la premissa en la que treballen de la mà els consellers de medi 
ambient i territori, Sr. Company i el de turisme, Sr. Delgado. L'objectiu és 
sotmetre l'ordenació del territori i la norma urbanística als interessos privats 
i propis de dues persones que perverteixen el discurs de la sostenibilitat per 
apropar-se a postures que fomenten la desregulació a la carta. En aquest 
sentit dues iniciatives que han propiciat la desregulació de l'ordenació del 
territori i l'urbanisme: el decret-llei i la posterior Llei 2/2012 i la Llei del 
Turisme. 
 
 
Informe balanç 1 any de desgovern del PP 
 
El GOB va elaborar el mes de juny un informe del primer any de la 
legislatura 2012-2015 del Govern Bauzá, a on es posava de manifest les 
noves directrius polítiques que aboquen a una nova envestida 



urbanitzadora, de desprotecció d’espais naturals i de foment d’operacions 
especulatives i purament financeres. 
 
 
L'amenaça de nou, al nostre litoral 
 
El GOB va començar a treballar, conjuntament amb les entitats ecologistes 
d'àmbit estatal, en la Plataforma NO a nuestra costa, que pretén denunciar i 
evitar els impactes de la modificació de la llei de Costes ja en tràmit al 
Congrés dels diputats. Conjuntament s'han fet al·legacions al text de 
proposta de llei, s'ha treballat en la difusió i denúncia dels impactes que 
se'n poden derivar, es va fer una acció de protesta tot l'estat espanyol el 
mes de juliol, que aquí a Mallorca, juntament amb Amics de la Terra i 
Greenpeace Illes Balears es va realitzar a Cala Blanca (indret amenaçat de 
reprendre el seu procés d'urbanització malgrat la seva actual classificació 
com a Àrea Natural d'Especial Interès) i es continua treballant en la 
denúncia davant de la UE per denunciar el retrocés en la protecció del litoral 
i la claudicació davant els interessos privats que implica la nova Llei. 
 
Com cada any, el GOB col·labora amb Ecologistas en Acción en la redacció 
del seu Informe Banderas Negras que enguany presentàrem conjuntament 
amb l'informe d'anàlisi exhaustiu del litoral de Mallorca 
#Conflictesalacosta2012. 
A més, el GOB va ser protagonista d'un dels casos reflectits a l'informe de 
Greenpeace 2012: Destrucción a nuestra costa, amb la denúncia de la 
urbanització fallida de Sa Vinyola. 
 
 
L’activitat Jurídica del GOB no s’atura 
 
Ses Covetes. El GOB ha celebrat enguany la interlocutòria dictada pel TSJB 
que posa punt i final a l'esbucament de ses Covetes que haurà d'haver-se 
executat el mes de maig de 2013. Paralel·lament es van preparant i 
contestant els recursos que promotora i ajuntament presenten per intentar 
evitar l'esbucament. Llucalcari. S'ha constatat recentment que les 4 cases 
han estat esbucades però resten encara restes de les obres de demolició i el 
camí d'accés, de manera que encara no s'ha complit amb l'obligatorietat de 
restituir els terrenys al seu estat original. Cas Andratx.¿?¿? 
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). 
 
 
Dinamització 
 
El GOB enguany ha fet un esforç en reforçar la xarxa de contactes locals i 
les dinàmiques de treball en xarxa amb altres col·lectius i entitats a través 
d'una Campanya de dinamització territorial. S'ha actualitzat xarxa de 
contactes locals i s'han fet dues sessions participatives, la primera a Lloseta 
i la segona a Esporles, amb els objectius de dinamitzar la xarxa territorial 
de contactes, analitzar debilitats i fortaleses i fer propostes conjuntes per 
ser més forts davant de les noves amenaces al nostre territori. 



 
Per altra banda, les noves campanyes s'han obert molt a la participació de 
voluntariat a través de les xarxes socials de manera que el GOB es va 
nodrint de persones, que prèviament no estaven vinculades a l'entitat però 
que s'hi acosten i impliquen motivats pels temes que lidera el GOB en la 
lluita per a la preservació del territori. 
 
 
Municipis 
 
Palma. Ses Fontanelles, Son Bordoi, Son Fangos. Reforma Platja de Palma 
Andratx.NNSS, Cala Blanca, Plataforma Salvem Andratx 
Marratxí.   
Pollença. L'ullal 
Campos. sa Ràpita, Ses Covetes i autopista de Llevant. 
Felanitx. Esbocament Cala Ferrera (Felanitx).  
Manacor. destrossa serra de Llodrà 
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. Cala Figuera  
Selva. 
Artà. El GOB continua el seguiment del cas del Molí d’en Regalat. 
Bunyola.  
 
 

Mobilitat 
 
Mobilitat  
 
Queden clares les directrius del Govern, també assumides des del Consell 
de Mallorca, per retornar a les polítiques pròpies del partit d'afavorir el 
transport privat per carretera i l'impuls de les infraestructures associades 
per "generar riquesa" en detriment de la continuació de les iniciatives 
vinculades a millorar les opcions i condicions d'ús del transport públic. S'han 
desmantellat freqüències i serveis i les obres del Tren de Llevant han 
quedat a mig fer i aturades, amb una inversió ja feta i que ara són només 
objecte de degradació, mentre que s'han continuat tramitant les obres de la 
via connectora i s'ha anunciat l'autopista Llucmajor-Campos. El GOB 
continua a la Plataforma pel Tren de Llevant que lidera la continuïtat de la 
pressió política per reivindicar la finalització de les obres del Tren i també ha 
participat de la Plataforma NO volem pagar al tren, contra la política de 
degradació del servei per justificar la seva privatització i tancament de línies 
i freqüències.  
 
 



Recursos 
 
Energia: noves iniciatives  
 
El grup SOM Energia ha fet membre el GOB de la seva cooperativa, com a 
manera d'agrair el recolzament de l'entitat a la cooperativa en la difusió de 
la seva iniciativa, cessió del local, etc. Ben aviat el GOB passarà a ser 
consumidor d'energia renovable gràcies al canvi de contracte. 
Paral·lelament Som Energia Mallorca i GOB han creat una taula de treball 
conjunt per tenir un espai d'intercanvi d'opinions i anàlisi conjunt sobre 
possibles projectes d'energies renovables a Mallorca, finançats per SOM 
Energia. 
 
1er aniversari accident Fukushima 
 
 
Residus: NO volem ser el femer d'Europa 
 
El 26 de setembre, s'iniciava amb una concentració de rebuig l'activitat de 
la campanya NO volem ser el femer d'Europa organitzada conjuntament pel 
GOB i les entitats adherides, entre les quals destacar les Associacions de 
Veïns de Bunyola i Palmanyola amb les quals va néixer la Plataforma.  Des 
de llavors, hem seguit i denunciat la tramitació al Parlament de la llei que 
permet importar residus, s'ha elaborat material de difusió, s'han organitzat 
xerrades informatives arreu de Mallorca (Bunyola, Palmanyola, Pere Garau 
a Palma, Esporles,  amb la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, a 
San Sardina, sa Pobla, Santa Margalida,  Santa Maria, Alaró, Llubí....) 
gràcies a voluntaris formats en el tema, s'han fet accions de denúncia, 
reunions amb els responsables polítics... i a dia d'avui, la campanya 
continua nodrint-se de la implicació de multitud de persones voluntàries 
intentant mobilitzar la societat, desmentint els suposats beneficis de 
l'operació d'importar residus i  recordant les conseqüències de la incineració 
per al medi ambient i la salut pública. En el marc d'aquesta campanya es 
treballa conjuntament amb l'Aliança Global contra la incineració GAIA i 
altres col·lectius i entitats de l'estat espanyol que a través de RETORNA 
donen suport a la nostra campanya. 
Jornada "Els beneficis de les empreses ecoeficients" amb Fundació Catalana 
per a la prevenció de residus... 
 
 
 

Biodiversitat 
 
Protecció i conservació d'espais naturals 
 
Espais naturals protegits 
 
Sense dubte un dels pitjors anys en la història dels espais naturals protegits 
a les Balears. Amb l’excusa de la crisi la Conselleria ha aplicat retalls 
irresponsables als ja insuficients mitjans econòmics i humans dels parcs i 



reserves. A la forta disminució de pressupost d’Espais de Natura (que a més 
a més s’ha acordat que desapareixerà) s’ha afegit un dràstic acomiadament 
de personal al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i al Parc Natural 
de sa Dragonera, a més dels tres naturalistes destinats a espais protegits. 
D’altra banda, i en el marc d’un inconsistent i inconvenient pla Balears 
Natura 2015 s’han eliminat serveis gratuït de molt interès per als visitants, 
com els tallers i visites. D’ençà que són de pagament, lògicament 
l’assistència ha caigut escandalosament. 
Davant aquest cúmul de despropòsits hem mantingut una important 
presència pública, sobre tot a les xarxes socials, denunciant la situació. 
Com a temes puntuals, destacar que a Son Bosc vàrem localitzar una nova 
població d’orquídia de prat dins l’àmbit afectat pel projecte de camp de golf, 
informació que fou comunicada a la Conselleria de Medi Ambient per tal que 
actuàs en conseqüència. També a s’Albufera hem hagut de denunciar la 
molt greu manca de vigilància, que possibilita que alguns visitants realitzin 
activitats prohibides per dins el parc (cursa, navegació, etc). Igualment al 
Parc Natural de Llevant férem gestions per evitar la celebració d’una prova 
esportiva multitudinària de bicicleta de muntanya que es pretenia celebrar 
per àrees sensibles del parc. 
Enguany hem renovat alguns dels representants de les entitats de 
conservació a les juntes rectores o patronats dels espais protegits, donant 
entrada a persones procedents d’altres entitats (Gadma, Amics de la Terra). 
S’ha assistint a les reunions que s’han convocat a la Reserva de s’Albufereta 
i els parcs de Mondragó, sa Dragonera i s’Albufera. Al parc de Llevant fa 
més d’un any que no es convoca reunió de junta rectora. D’altra banda, 
s’ha seguit informant els representants mitjançant el web de la taula de 
treball sobre espais protegits. 
La situació als espais protegits marins no va massa millor, amb una també 
greu minva de vigilància que igualment ham denunciat públicament. 
 
 
Altres espais naturals 
 
S’han fet actuacions puntuals en relació a altres espais naturals no 
protegits, com per exemple la denúncia d’una instal·lació cavallista a Cala 
agulla (Capdepera), les al·legacions a una pista de vol a la Marina de 
Llucmajor i la petició d’apertura del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola 
(Pollença). 
 
 
Forestal 
 
Per segon any consecutiu ha estat un any molt destacable pel que fa a 
incendis forestals. Davant la intencionalitat, majoritària, s’ha reiterat la 
necessitat de més investigació, i s’ha instat la intervenció de la Fiscalia per 
tal que siguin investigats convenientment els casos intencionats, i per tant 
delictius. 
A final d’any s’ha participat en el procés d’elaboració del Pla Forestal, fent 
propostes a través dels canals que han estat habilitats (tallers participatius i 
web). 
 
 



Conservació d'espècies i hàbitats 
 
Milana 
 
La línia de treball en la conservació de la milana ha baixat a mínims des del 
seu inici fa 12 anys. Els escassos recursos econòmics només ens han 
permès recercar la població nidificant i continuar el seguiment dels 4 
exemplars que mantenen operatiu l’emissor via satèl·lit. Enguany han estat 
20 les parelles reproductores, pel que la població es manté bastant estable 
des de fa 3 anys. L’estancament de la tendència creixent no és un bon 
símptoma. El nombre de baixes localitzades ha estat menor que altres anys, 
però probablement es deu la manca d’esforç dedicat. El Parc Natural de 
Llevant ha tornat a criar amb èxit la parella establerta des de fa 4 anys, i ha 
surat 2 polls que han estat equipats amb emissors de seguiment per ràdio. 
La publicació d’un nou article científic a la revista Plos One, gràcies a la 
iniciativa i esforç del doctor Doctor Giacomo Tavecchia i altres investigadors 
de l’Imedea, ha tornat a posar de manifest la importància de la informació 
que hem recollit fins ara sobre l’espècie a Mallorca. 
A part de la línia de seguiment, enguany hem pogut treballar l’aspecte 
divulgatiu de l’espècie i la seva conservació gràcies a una ajuda econòmica 
del programa Leader, que compren activitats escolars, edició de material 
educatiu, xerrades públiques, reunions i altres accions de difusió. 
 
 
Àguila peixatera 
 
S’ha continuat la línia de feina de marcatge individual, mitjançant anelles de 
lectura a distància, que ens permet entendre millor la biologia d’aquesta 
espècie amenaçada a Mallorca. Així s’han anellat els polls nascuts a 2 nius 
de Mallorca i 2 de Cabrera, i s’ha capturat i marcat un adult. 
 
 
Torrents 
 
En col·laboració amb altres entitats (Gadma, Amics de la Terra, Amics de 
Coanegra) s’han criticat les “neteges” abusives de torrents, s’han mantingut 
diverses reunions amb responsables administratius i s’han remès propostes 
de gestió alternatives, presentades en forma d’al·legacions al nou Pla 
Hidrològic. 
 
 
Altres 
 
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. 
S’ha reprès la participació al Consell Assessor de Flora i Fauna, per tal 
d’informar sobre la revisió de plans de recuperació i conservació d’espècies. 
La problemàtica de les espècies exòtiques invasores s’ha treballat amb el 
voluntariat i amb el Grup Infantil, realitzant dues jornades de retirada de 
Carpobrotus spp. 
 



 
Sostenibilitat d'aprofitaments 
 
Caça 
 
La tramitació de la modificació de la llei de caça, la creació d’una taxa anual 
per als refugis de fauna i l’autorització de la caça dels tords al febrer han 
motivat diverses intervencions en forma de denúncies, al·legacions i 
esmenes. 
Enguany s’ha impulsat la creació de 3 nous refugis de fauna: Son Caules 
(Manacor), Son Artigues (Felanitx), Can Pontico (Pollença) i l’ampliació de 
Can Vaqueta (Selva). 
Hem renovat la nostra participació al Consell de Caça de Mallorca, en el qual 
s’ha incrementat la presència dels representants dels caçadors i s’ha reduït 
a meitat la de les entitats de conservació. 
 
 
Pesca 
 
S’han presentat al·legacions a la Llei de Pesca impulsada pel Govern, amb la 
qual pensam que es perd l’oportunitat de posar fil a l’agulla amb alguns 
problemes importants d’aquesta activitat professional i esportiva. 
 
 
 

Ornitologia 
 
 
Estructura 
 
L’àrea d’ornitologia manté l’estructura basada en la Comissió Permanent 
que s’ha reunit diverses vegades al llarg de l’any. 
 
 
Projectes 
 
Pla de Mallorca. Accions de valorització, formació i custòdia.  
 
Durant el 2012 s’ha iniciat un nou projecte relacionat amb la custòdia del 
territori al Pla de Mallorca. Aquest projecte sorgeix de la necessitat de 
continuar amb les tasques realitzades  en el projecte de l’any anterior al Pla 
de Vilafranca però s’ha estès l’àmbit d’actuació a altres zones del Pla, en 
concret a Manacor, Petra, Ariany, Sant Joan, Montuïri i Maria de la Salut. 
Amb aquest projecte se pretén contribuir a la preservació del sector agrari a 
tota aquesta zona del Pla de Mallorca mitjançant la valorització dels usos i 
coneixements dels agricultors i ramaders i la promoció de la seva 
contribució al manteniment de la biodiversitat. 
Les activitats s’han centrat principalment en realització del seguiment de 
l’avifauna a la zona, realització de guies de pràctiques agrícoles, recerca de 



finques per a la firma d’acords de custòdia, xerrades, tertúlies i tallers 
pràctics. 
Aquest projecte ha comptat amb el finançament de Fundación 
Biodiversidad. 
 
Projecte per a la promoció dels valors culturals i naturals del Pla de 
Mallorca 
 
Complementant al projecte anterior, se va presentar un projecte LEADER 
centrat en els valors culturals i naturals de 3 zones del Pla dins els municipis 
de Maria de la Salut, Ariany, Petra i Vilafranca. Les activitats principals en 
quant al seguiment naturalístic son la realització de censos mensuals a les 
diverses zones, així com l’elaboració de 3 itineraris interessants des del 
punt de vista natural. Les accions sobre els valors culturals se centren en la 
localització i identificació de les construccions relacionades amb l’agricultura 
i amb valor cultural i patrimonial, així com la realització de itineraris per la 
zona. 
També està previst en el projecte la realització d’accions sobre els valors 
paisatgístics de la zona amb la recerca de punts d’observació del paisatge i 
en la realització de itineraris per les zones. 
 
 
Bosc de Bellver 
 
Aquest any s’ha seguit amb el projecte al Bosc de Bellver finançat per 
l’Ajuntament de Palma (àrea de Parcs i Jardins) que se va començar el 
2011. Son 3 projectes relacionats amb el seguiment de l’avifauna al parc: 
 
- seguiment del projecte d’instal·lació de caixes niu al Parc de Bellver 
- projecte de seguiment de l’avifauna mitjançant transectes al Parc de 
Bellver 
- control i evolució d’espècies insectívores per la lluita biològica de 
plagues al Bosc de Bellver 
 
 
Anellament 
 
Oficina d’anellament 
 
S’ha creat la comissió d’anellament que ha començat a realitzar feines 
relacionades amb l’actualització dels anelladors de Balears. 
 
 
Campanyes per l’estudi de la migració de les aus 
 
Aquest any únicament s’ha realitzat les campanyes d’estudi de la migració 
prenupcial al P.N. de Cabrera. Per contra hem realitzat una campanya nova, 
al P.N. de s’Albufera de Mallorca durant la tardor. 
 
 
Canvis en l’anellament a Espanya 
 



El tancament de l’OEM (Oficina de Especies Migradoras), depenent del 
Ministerio de Medio Ambiente, que es qui gestiona l’anellament a l’Estat, ha 
obligat a cercar noves vies per poder continuar amb aquesta activitat 
científica, de la qual el GOB és una Entitat Avaladora reconeguda, durant el 
2013. Això ha provocat la realització de reunions i viatges durant la segona 
part de l’any i continuem en el procés a hores d’ara. 
 
 
Programa de Seguiment d’Aus Comunes (SAC) 
 
S’han realitzat contactes amb la Societat Española de Ornitología i amb 
l’Institut Català d’Ornitologia per veure de incorporar les nostres dades a 
algun dels projectes d’aquestes dues organitzacions. 
S’ha donat de baixa un dels coordinadors del projecte 
 
 
Atles d’aucells hivernants 
 
Diversos problemes derivats de la coordinació i el tractament de les dades 
obtingudes ens estan fent dedicar mes temps de l’esperat al projecte de 
l’atles d’hivernants. 
 
 
Activitats 
 
Sortides ornitològiques 
 
Febrer: les aus hivernants a Mortitx 
Març: els sons nocturns de s'Albufera 
Maig: caixes niu al camí d’es correu 
Juny: visita a Son Bosc 
Octubre: migració al Salobrar de Campos 
Novembre: Escoltant les aus al Bosc de Bellver 
Novembre: la colgada d’estornells a s’Albufera 
Desembre: les aus marines de la Badia de Palma 
 
 
Xerrades 
 
Lanzarote, terres àrides on la vida s'obre camí 
L'Abellerol a Mallorca: 3 idees per evitar una extinció anunciada 
Presentació Anuari Ornitològic, 2011 
Pel·lícula El gran año 
Presentació de dos blogs ornitològics 
Reunió anual 
 
 
Congrés Ornitològic dels Països Catalans 
 
S’ha arribat a un acord amb el Institut Català d’Ornitologia per tal que en el 
futur s’organitzi un Congrés Ornitològic dels Països Catalans (el nom no és 
definitiu) que substituirà a les Jornades Ornitològiques de les Balears i 



tindrà com a àmbit les zones de parla catalana. Aquest Congrés se 
realitzaria a partir del 2015. 
 
 
Publicacions 
 
Anuari Ornitològic de les Balears 
 
Aquest any s’ha arribat al número 26 de la nostra revista científica 
especialitzada en ornitologia. Igual que l’any passat, està previst fer la 
presentació de l’anuari a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. 
 
 
Revista “Es Busqueret” 
 
Durant 2012 s’han publicat 4 números de la revista de divulgació 
ornitològica Es Busqueret tots en format digital. 
S’ha millorat la pàgina de Facebook de la revista 
 
 
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 442 
persones. 
A més de l’Agenda dels fòrums, existeix una llista de distribució on es 
comuniquen únicament les activitats d’ornitologia, llistaaus. 
 
 
 

La Trapa 
 
Finalment, i front de la demanda que férem al Consell de Mallorca, es va fer 
efectiva la rescissió del conveni que ens fermava (literalment) a una entitat 
pública que no feia front als seus compromisos de dur a terme la 
restauració de les cases, amb un elevat cost per a nosaltres en forma de 
deteriorament de les cases i mala imatge pública. 
Cal tenir en compte que el retorn del patrimoni arquitectònic es produeix en 
el pitjor dels moments, tant per l’estat de l’immoble com per les dificultats a 
l’hora d’aconseguir recursos per a la seva restauració. 
 
 
Arquitectònic 
 
Finalment la Fundació Santander va donar suport a la restauració del marge 
situat devora la segona mina, consolidant així també la escala de pedra que 
perillava per la seva inestabilitat. 
Al llarg del camp de treball d’estiu es va netejar l’entorn de les mines, fent 
net l’esbaldrec de la segona mina i possibilitant l’accés a l’entrada 



d’aquesta. Es va retirar i seleccionar el material per a la seva futura 
utilització per a la seva restauració. 
També al camp de treball, es va buidar de fang i es va netejar l’aljub ubicat 
davall les voltes de formigó, a més d’habilitar un sistema de drenatge a la 
troneta d’entrada d’aigua. 
A petició nostra, el Consell de Mallorca ha duit a terme un seguit 
d’intervencions: 
-Tancament perimetral de les cases per tal d’evitar el lliure accés dels 
visitants al malmès conjunt de les runes. 
-Restauració de part de la teulada de la capella afectada per un moviment 
de les teules. 
-Fabricació i muntatge de dues barreres de ferro per al tancament de dues 
de les voltes de formigó per tal de poder traslladar allà el material que 
hores d’ara tenim al magatzem d’eines i perquè també hi pugui romandre el 
tractor. 
Per tal de poder enllestir aquest espai, hem aixecat i referit una paret per 
tal de dividir en dos el conjunt de les voltes i aconseguir així un espai tancat 
per dita paret i les barreres. 
Aquest nou magatzem ha estat habilitat amb prestatges i sistemes per a 
guardar totes les eines i maquinària. 
Donat que al projecte inicial que es presentà tant a la Fundació Mava com a 
la Fundació Biodiversitat  es contemplava la restauració i habilitació de la 
caseta, es varen sol·licitar pressupostos i es tramità el pertinent permís 
d’obres. 
 
 
Tasques agrícoles 
 
Complint amb el compromís assolit amb la Fundació Santander i amb 
l’objectiu d’afavorir la infiltració de l’aigua de pluja de cap a les mines, s’han 
llaurat totes les marjades que tenim per damunt el qnat amb un subsolador. 
La resta d’espais agrícoles han estat llaurats amb els cultivadors i sembrats 
amb civada, Una altra part ha quedat en goret. 
Aquest estiu les fonts han minvat molt el fluxe d’aigua (sense arribar a 
colapsar) el qual va obligar a abandonar el petit hort per tal de poder 
prioritzar l’aigua per als fruiters i la reserva per a incendis. 
Tots els fruiters han estat regats i s’ha iniciat el maneig d’hivern 
(reconducció de branques, manteniment de protectors,...). 
 
 
Tasques forestals 
 
S’ha treballat sobre la vegetació ubicada a les marjades situades entre les 
fonts de mina i la veinada finca de Es Forn per tal de mantenir la zona de 
discontinuïtat i reduir la evapotranspiració tallant els pins de regeneració i 
eixermant les mates. 
Allà on ha estat possible, les restes de brancam han estat conduïdes a llocs 
estratègics per al seu compostatge. Només a dos indrets ha estat necessari 
cremar les restes. 
Les bosses de les cuques de pi varen ser retirades i destruïdes, amb una 
afecció especial a la zona del Collet de La Trapa. 



Les tasques de control de cabra han continuat al llarg de tot l’any, La 
diversificació als mètodes de captura al llarg dels darrers anys comença a 
donar els seus fruits amb una significativa reducció de la densitat d’aquests 
herbívors.. 
Per tal de disposar de la reserva d’aigua contra incendis s’ha treballat en el 
bombeig tant des del safareig com des de l’aljub de les voltes. 
S’ha fet el maneig del bestiar per tal de poder controlar la vegetació ruderal 
a la zona de discontinuitat. 
 
 
Biodiversitat 
 
Es manté l’aportació de menjar per carronyaires, amb presència quasi diària 
de corbs, voltors i esparvers i la visita ocasional de qualque milana. 
Al llarg de la curta temporada micològica s’ha fet un recull fotogràfic dels 
diferents exemplars amb l’objecte de actualitzar l’inventari de biodiversitat 
micològica.  
 
 
Captació de recursos 
 
Enguany s’han fet nombrosos contactes i s’ha distribuït el dossier que tenim 
en quatre idiomes per tal d’aconseguir aportacions econòmiques que ens 
permetin avançar en la gestió de l’espai. Tal i com ja sabíem, la dinàmica 
dels donants es lenta front de les concises convocatòries públiques. 
Cal destacar però la voluntat d’un donant de fer entrega d’una aquarel·la 
d’en Miquel Barceló per a la seva subhasta, així com l’èxit a la convocatòria 
de la Fundació Biodiversitat i l’interès mostrat de bell nou per la Fundació 
Santander, a la que s’està preparant una proposta de caire arquitectònic. 
Malauradament, les propostes presentades a la Fundació Mava i la Fundació 
Bosch no han prosperat. 
Hem de destacar la visita que tinguérem de l’arquitecte Rafael Moneo. 
S’està treballant amb un blog que permetrà mostrar el dia a dia de la gestió 
de la nostra Reserva, servint així per captar voluntaris i donants, així com 
per fer difusió del nostre model de gestió. 
La Fundació Biodiversitat ens ha concedit un important ajut de cara a la 
gestió de l’espai. 
 
 
Voluntariat 
 
Es continua amb les jornades de voluntariat i comptam també amb qualque 
col·laboració entre setmana. Estam implicant els voluntaris amb tasques de 
gestió com pugui ser el blog, la identificació de possibles donants i la 
planificació de noves estratègies. 
Es varen fer dos camps de treball d’estiu, amb una planificació futura de 
recuperar el camp de treball de pasqua i el desenvolupament d’activitats 
d’altres entitats. 
 
 



Altres 
 
S’ha canviat de lloc el rètol de les cases, així com la lladriola, que havien 
quedat darrera el tancament perimetral. 
Es preparàren rètols per tal d’indicar als visitants les rutes d’accés a la 
finca. 
S’estan ultimant tres documents cabdals per al maneig de l’espai referents 
a la gestió, visibilitat i viabilitat. 
S’ha fet el manteniment de la pista forestal amb puntual aportacions de 
terra.  
 
 
 

Educació ambiental 
 
Activitats escolars 
 
Programa educatiu de la Trapa 
 
Durant l’any 2012 s’han realitzat 99 activitats participant-hi un total de 
1.509 alumnes de 10 municipis de Mallorca. Aquest programa educatiu ha 
tingut el suport econòmic de l’Obra Social de Sa Nostra (15 activitats), de la 
Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Palma (69 activitats) i del 
Departament de Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca (15 activitats). 
Aquest any s'ha caracteritzat per la minva de col·laboracions tan per part de 
l'Ajuntament de Palma com per l'Obra Social de Sa Nostra 
 
 
Contacontes sobre medi ambient 
 
Un any més -tot i que amb fortes retallades- hem continuat amb les 
activitats de contacontes de temàtica de medi ambient. Aquestes activitats 
es realitzen a les biblioteques municipals més properes als centres 
educatius del municipi de Palma. Enguany han participant en aquesta 
activitat un total 514 alumnes d'educació infantil, 1r i 2n cicle de primària. 
Aquest programa educatiu té com a objectius principals: que els infants 
coneguin les biblioteques que tenen més a prop de la seva escola, que 
assoleixin l'hàbit de lectura i finalment que se sensibilitzin envers el medi 
ambient mitjançant una aproximació a la fauna, la flora i a diverses 
problemàtiques ambientals. Aquestes activitats han tingut el suport 
econòmic de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma. 
 
 
Projecte “l’agricultura i la biodiversitat al Pla de Mallorca. Accions 
de valorització, formació i custòdia.” 
 
Durant aquest any, juntament amb l'àrea d'ornitologia, s'ha donat 
continuïtat al projecte duit a terme l'any passat al Pla de Vilafranca de 
coneixement i apropament del GOB al món agrícola i a la gent que hi fa 
feina i viu de l'espai rural. Aquest any hem volgut donar una passa més i 
amb la intenció d'aportar la nostra ajuda, hem apostat per un projecte que, 



a través de diferents iniciatives, aportàs un valor afegit a les finques i als 
productes que surten de la pagesia. 
Hem posat en marxa diferents iniciatives com la signatura d'acords de 
custòdia, la realització de tertúlies i conferències agrícoles així com també 
tallers de transformació de productes agrícoles. Actualment estem 
dissenyant un llibret per potenciar la biodiversitat des de les pràctiques 
agràries. 
L’àmbit d’actuació del projecte, engloba els següents municipis: Vilafranca, 
Sant Joan, Petra, Montuïri, Ariany i Maria de la Salut. 
Aquest projecte te el suport de la Fundació Biodiversitat. 
 
 
Grups Infantil i Juvenil 
 
Els grups Infantil i Juvenil del GOB continuen gràcies al voluntariat. 
Al llarg de l’any, els infants que han participat a les activitats han estat els 
següents: 94 infantils i 53 juvenils. Més de vint voluntaris han fet possible 
la continuïtat i la viabilitat participant com a educadors dels grups. S’han 
realitzat diferents activitats a entorns naturals com Ses Fontanelles, Sa 
Comuna de Bunyola, Es Carnatge, la Cova d’es Moro, Cala Blanca, 
Ternelles, Massanella i Maristany, d'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. 
 
 
Activitats de voluntariat ambiental per a Joves 
 
Enguany, degut a la falta de suport econòmic per part de l’Administració i 
de les fundacions de caixes d’estalvis, només s’ha organitzat un campament 
que es va dur a terme el mes de juliol. 
 
El camp de voluntariat ha tengut un marcat caràcter naturalista, amb la 
realització d’activitats sobre fauna i flora. Els joves participants han tengut 
l’oportunitat de gaudir dels valors naturals de La Trapa i han realitzat un 
conjunt de feines útils per a la conservació del medi natural i rural de la 
finca.   
 
Les feines que s’han dut a terme són: fabricació i posterior instal·lació de 
fites per  senyalitzar el camí de La Trapa, evitant així les dreceres i l'erosió; 
manteniment del sistema de mines d’aigua, neteja i condicionament de 
l’ajub del monestir. 
 
Els horabaixes s’han realitzat activitats complementàries per tractar temes 
socials i ambientals d’actualitat: tallers i xerrades. També s’han realitzat 
sortides de natura per conèixer l’entorn de La Trapa. 
 
Cal destacar que aquest campament ha estat possible gràcies al compromís 
de l’equip d’educadors del GOB que han coordinat el projecte de forma 
totalment voluntària, afegint-se així a l'equip habitual de 13 voluntaris. A 
més, per segon any consecutiu, hem comptat amb el suport d'Inter Sport 
Kenia. 



 
 
Voluntariat ambiental al litoral 
 
Amb l’ajuda de la Fundación Biodiversidad, en el marc del seu programa de 
suport a activitats de voluntariat ambiental a la costa, s’han realitzat quatre 
accions. Als Banys de na Cleo (Felanitx) i a Cala Figuera (Calvià) es varen 
retirar espècies invasores, i a Cala Brafi (Felanitx) i Sa Canova (Artà) es 
realitzà una retirada de residus acumulats. 
 
 
Activitats per a una mobilitat més sostenible a les escoles de Palma 
 
Mitjançant les activitats, l’alumnat dels centres educatius de Palma ha 
treballat la mobilitat urbana de la seva barriada. 
Els objectius d’aquestes activitats són: conèixer els diferents models de 
transport, valorar la importància de la mobilitat sostenible i conèixer de 
primera mà les condicions de mobilitat de la barriada i les opinions del 
propis veïnats a les propostes de millora per potenciar una mobilitat més 
amable i més justa des del punt de vista social i ambiental. 
 
Aquestes activitats s’han ofert a tots els cicles de primària dels centres 
escolars de Palma. S’han realitzat 23 activitats amb un total de 537 
participants. 
 
Per realitzar aquestes activitats hem comptat amb  el suport de 
l’Ajuntament de Palma 
 
 
Activitats escolars: Hort urbà de Palma 
 
El GOB ha realitzat activitats d'educació ambiental relacionades amb 
l’agricultura a l’hort urbà municipal del Viver de Palma 
Amb les activitats realitzades s’ha tractat de treballar els temes ambientals 
mitjançant l’agricultura, incrementant d’aquesta forma el coneixement sobre 
l’entorn agrícola i les varietats conreades tan abundants avui en dia a l’illa de 
Mallorca.  
 
Aquestes activitats són una petita, però important aportació a la introducció 
de l'agricultura a les escoles.  
Les activitats que se realitzen, a més de tenir uns objectius propis en elles 
mateixes, pretenen també ser un estímul i una ajuda per motivar el 
professorat a treballar pel seu compte les oportunitats que dóna 
l’agricultura com a eina educativa. 
 
Hem realitzat un total de 24 activitats i han participat 254 alumnes de tots 
els cicles de primària. 
 
 



Activitats educatives d’Alcúdia 
 
Una vegada més, el GOB ha realitzat les activitats d'educació ambiental als 
centres escolars del municipi d’Alcúdia. Aquestes activitats han estat 
realitzades gràcies al finançament de la Regidoria de Medi Ambient de 
l'Ajuntament d'aquesta localitat. Han participat d’aquestes activitats 787 
alumnes de tots els centres de primària del municipi. 
 
Amb les activitats realitzades enguany s’ha tractat de treballar els temes 
ambientals del municipi, com la conservació de la fauna i flora del Bosc de la 
Victòria o el gran valor que te preservar la zona humida de Maristany, 
incrementant d’aquesta forma el coneixement sobre l’entorn immediat i la 
seva problemàtica i afavorint la implicació dels infants amb la conservació del 
medi. 
 
 
Projecte educatiu Conservem la Milana 
 
Dins el projecte Implicació ciutadana en la conservació de la Milana, 
estem duent a terme activitats educatives als centres escolars dels 
municipis inclosos dins el programa LEADER. 
 
Per fer aquestes activitats hem dissenyat i editat quaderns educatius que 
treballam a l'aula el mateix dia de l'activitat. 
 
Aquestes activitats s'ofereixen als cicles de 2on i 3er d'educació primària i a 
dia d'avui hem realitzat 92 activitats a 25 municipis diferents i hem arribat a 
un total de 1888 alumnes. 
 
L'objectiu principal d'aquestes activitats és donar a conèixer la Milana, quins 
són els problemes que l'han duit a l'estat actual de perill d'extinció i de 
quina manera els infants se poden sentir partícips de la seva recuperació. 
 
Aquest projecte te el suport de LEADER. 
 
 

Informació i divulgació 
 
Web del GOB 
 
El nombre total de visites al web ha assolit les 239.000, el nivell més alt fins 
ara. S’ha continuat amb la millora dels continguts i el disseny de la nova 
plana, creada l’any passat.  
 
S’han reformat algunes seccions, com els fòrums (que suma el 45% de les 
visites) i ha enllestit la plana d’ornitologia. 
 
 



Xarxes socials 
 
Hem seguit consolidant el nostre espai dins les xarxes socials, gairebé 
triplicant el nostre nombre de seguidors a Twitter (3200) i incrementant en 
més de 1000 el nostres amics a Facebook (9500).  
 
 
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. Als membres d’aquesta llista (socis i no socis) se’ls ha remès el 
butlletí setmanal, que incorpora notícies, esdeveniments, agenda 
recomanada i altres informacions d’interès. 
 
Biblioteca 
 
Han continuat, gràcies a l’ajuda de voluntaris, les tasques d’implantació del 
sistema informàtic de gestió de la biblioteca. Igualment gràcies a l’ajuda de 
voluntaris especialitzats hem seguit treballant en l’organització de l’arxiu 
documental i de premsa. 
 
 
Publicacions digitals 
 
S’han mantingut les dues publicacions digitals, editades en format pdf: 
l’Ecologista i Es Busqueret. 
 
 

Funcionament del GOB 
 
Organització interinsular 
 
Enguany es va celebrar la reunió interinsular a Mallorca, tractant temes de 
coordinació entre les seccions insulars. 
 
 
Participació 
 
Organismes participatius i assessors 
 
El GOB continua representat, 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. Lògicament la 



participació només ha estat possible en els casos en que s’han convocat 
reunions. 
 
 
Dinar anual 
 
Enguany el dinar es va celebrar a la Trapa, on els assistents pogueren 
conèixer la situació actual de la finca després de la rescissió de conveni amb 
el Consell de Mallorca. Es lliuraren els premis Alzina als guardonats de l’any 
passat (Associació de varietats locals, Ermità Benet, Massa Critica) i 
s’atorgaren els premis d’enguany (Alzines: Ràdiotelevisió de Mallorca, Som 
Energia, Gadma; Ciments: Delgado, Company, Sagreras). 
 
 
Festival Salvem sa Ràpita 
 
Altra fita important quant a participació dels socis fou el festival celebrat a 
l’Auditòrium de Palma el 6 de setembre, per reivindicar la protecció de la 
zona annexa a Sa Ràpita afectada per un projecte de complex turístic. 
 
 
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, 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.  
 
 
 

Àrea econòmica 
 
L’any 2012 ha estat un any en la que el GOB es recupera tímidament de les 
dificultats anteriors. Aquesta recuperació ha passat per fer una dolorosa 
reestructuració laboral, amb acomiadaments de companys i reducció de 
jornada als treballadors, a banda de prendre mesures de reducció de 
despeses d’infraestructura i materials. 
S’han continuat treballant les diferent línies de la captació de recursos del 
GOB: 
- Ajuts públics i contractes 
- Ajuts privats 
- Fons propis 
 
 



Convocatòries públiques  
 
Es manté i es reforça la tendència de l’administració pública de no obrir 
convocatòries de subvencions i la contractació pública del GOB està 
“aturada”. 
S’han justificat els projectes executats anteriorment i es fa el seguiment del 
seu cobrament. S’ha cobrat part del deute pendent de la administració via 
confirming i altres vies, però encara queden uns 22 expedients de 
subvencions o contractes pendents de pagament. La falta de liquiditat de 
les administracions públiques retrassarà encara més aquest cobrament. 
S’han renegociat els contractes de prestació de serveis d’educació ambiental 
i ornitologia, com ara activitats educatives a la Trapa (Consell Insular i 
Ajuntament de Palma), programa educatiu a Alcúdia, contacontes a Palma, 
mobilitat a Palma i seguiment ornitològic al bosc de Bellver. Aquests 
serveis, però, s’han reduit dràsticament en nombre i número. 
S’ha presentat i s’ha obtingut financiació pel projecte d’ornitologia “Les aus 
a Palma” consistent en sortides ornitològiques per a joves de l’Ajuntament 
de Palma. 
S’ha presentat i obtingut financiació per a un projecte de voluntariat dins 
del programa “Playas, voluntariado y custodia del Territorio” de la 
Fundación Biodiversidad. Es varen fer 4 jornades de neteja de platges i 
eliminació d’invasores. 
S’han presentat i s’ha obtingut financiació per a dos projectes a la 
Fundación Biodiversidad “Estudio y conservación del escribano palustre 
iberoriental” y “Custodia del territorio en la reserva biológica de la Trapa”, 
que s’executaran durant el 2013. 
S’ha presentat un projecte a la convocatòria Leader “Agricultura, Turisme i 
Natura, Valors del Pla de Mallorca” que encara està pendent de resolució. 
 S’ha sol·licitat concorre al repartiment d’ab-intestatos. 
 
 
Empreses, fundacions i donants 
 
Es continua amb la tendència en la que la inversió en RSE de les empreses 
ha disminuït substancialment. Per altra banda els termes de col·laboració 
amb donants i empreses passen sovint per aportacions no econòmiques i 
més en forma de projectes conjunts, aportació en espècies, imatge, 
comunicació, que igualment necessiten una inversió en temps i recursos per 
portar-se a terme i que aporten beneficis menys tangibles. 
Per aquest i altres motius, durant el primer trimestre es va veure necessari 
fer una reflexió conjunta i oberta sobre els riscos i avantatges d’establir 
determinades alliances amb empreses. Es va arribar a un seguit de 
conclusions que guiaran la  present i futura recerca de col·laboracions amb 
empreses, fundacions i donants, tenint en compte el context econòmic 
actual i el paper del GOB a la societat. 
Tot i això s’ha continuat treballant aquesta línia i durant l’any s’han enviat 
projectes a fundacions estrangeres. Fundació Mava (a Suïssa) i Fundació 
Bosch (a Alemanya) estudiant els projectes que més s’adapten a les línies 
estratègiques de cada fundació i presentant els més adients (en francès i 
alemany). La línia de fundacions estrangeres és una línia que es vol 
potenciar durant el 2013, sempre tenint en compte les conclusions a les que 
es va arribar. 



Endesa patrocina les accions de conservació de la Milana i a la publicació de 
l’Anuari Ornitològic de les Illes Balears. 
L’empresa Intersport patrocina part dels camps de voluntariat a la Trapa. 
Es renova el conveni de patrocini de seguiment de l’àguila peixatera amb 
Malla. 
S’ha enviat una proposta per a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic de 
la Trapa la Fundación Banco Santander.  
S’envia la nostra informació a unes 30 empreses. La situació econòmica de 
les empreses a Balears no ajuda l’assumpció de compromisos com la 
col·laboració amb el GOB si més no es detecten reaccions positives a la 
possibilitat de col·laborar. 
Les empreses Naturllar, Bioconstructors de Llevant, Tot Herba, Foracorda, 
Baleària i Xocolat es sumen a oferir descomptes als socis del  GOB. 
S’ha elaborat la proposta per les empreses de l’àrea d’acció dels dos 
projectes Leader que estem executant durant el 2012/2013. 
 
 
Comunicació 
 
Manolo García, compromís amb la Terra.  
 
Es va acordar la presència als dos concerts de Manolo García amb stand del 
GOB, repartiment de futlletons, venda de xapes, emissió d’un vídeo promo 
del GOB abans dels concerts, paraules d’en Manolo García durant el concert 
i gravació d’un tall de veu de suport. 
 
Concert Salvem sa Ràpita .  
 
Durant el mes d’agost es va enllestir la organització d’un gran event de 
comunicació i captació de fons per a la campanya Salvem sa Ràpita que es 
va realitzar el dia 6 de setembre a l’Auditorium de Palma. S’ha de ressaltar 
la gran acollida i voluntat de participació de tots els grups presents Antònia 
Font, Cap pela, Carlos Garrido, Dr. Martín Clavo, Hyde XXI, L.A., 
L’Equilibriste, Ocults, Son and the Holy Ghosts, Sterlin, Vacabou i 
Wonderbrass a banda d’en Toni Gomila, Leo Bassi i els Glosadors de 
Mallorca. L’acte es va organitzar amb la gran col·laboració de Miquel Angel 
Sancho (Xocolat) 
 
 
Nova web 
 
S’han actualitzat els continguts i apartats de la web per respondre a 
diferents objectius de la programació. L’actualització de continguts cerca 
diversos objectius: 
- Informar i fidelitzar els socis actuals. A part de millorar i simplificar la 
part dedicada a la informació del GOB en general, se tracta de reiterar la 
importància dels socis, retre comptes, ser transparents, explicar el destí i 
origen dels fons, publicar els avantatges pels socis i explicar la necessitat 
dels socis 
- Motivar noves incorporacions i donacions. Explicar qui som, que feim, 
com es organitzem i financem de manera més simple, facilitar l’acció de 



donació (paypal), i explicar el destí i origen dels fons. Publicar auditories, 
memòries, balanços i pressupostos 
S’ha coordinat la traducció en castellà, anglès i alemany de la web. Es 
publicarà ben aviat la web en aquests 3 idiomes. 
 
 
Socis 
 
Durant l’any 2012 s’han pogut tornar tots els préstecs que ens van fer els 
socis per poder afrontar les dificultats econòmiques del 2011. Un cop més 
agraim l’ajut dels nostres socis. 
Es constata un fort augment de baixes de socis degut a les dificultats 
econòmiques que afronten moltes famílies. Per donar facilitats als socis hem 
possibilitat fraccionar el pagament de la quota en mensualitats o trimestres.  
Al principi de l’any es va fer una “telemarató” per a recuperar els socis dels 
que s’havia tornat el rebut del 2012. Aixó ens ha permès actualitzar la base 
de dades i donar facilitats als socis que ho volen continuar a ser però que 
travessen dificultats econòmiques. 
Front de la situació econòmica global i tenint en compte que les campanyes 
reivindicatives del GOB no rebem cap tipus de finançament, els socis 
continuen sent el  pilar del GOB, un pilar que s’ha de reforçar. Durant l’any 
hem intentat acompanyar els nostres missatges de campanya amb el 
missatge de la necessitat dels socis per mantenir-nos i legitimar-nos. 
S’acompanyen les xerrades i els actes dels fulls “vull informació de la 
campanya” que ens permet recollir dades de persones simptatitzants, 
s’acompanyen els vídeos i les presentacions amb el missatge de “dona 
suport” i s’està incorporant al web la crida al suport de socis, donants i 
persones que puguin signar les nostres peticions, en la informació de 
campanyes 
S’ha establit un protocol d’atenció al soci amb enviament d’un correu 
electrònic tot d’una es donen d’alta així com carta d’agraïment i acomiadada 
quan hi ha una baixa. 
 
S’ha coordinat la edició de merchandising lo que té un objectiu de presència 
i difusió més que d’ingressos: noves samarretes de GOB, reedició de les de 
Recuerdo de Mallorca, Xapes de Compromís amb la Terra, Ferratines 
campanya femer d’europa, samaretes campanya femer d’Europa, samaretes 
Festival Salvem sa Ràpita 
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